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KINIJA ĮŽENGS 
f KARĄ, JEI . . . 

NEW DELHI. — Sovietų Ru
sija prašo neutraliųjų valstybių 
informuoti Amerikos Vals tybes , 
jog raudonoji Kinija tiesiogiai 
įsikiš į vietnamiečių ka rą 

Amerika vel bombardavo Š. Vietnamą 
] e i 

Prezidento Johnsono planas Šiaurės Vietnamo komunistam sutvarkyti 
tuvus, bet JAV pareigūnai pra- j ger salą, kur yra kariniai įren- vels į karą. 

5. Laikyti JAV-bių karinius 

SAIGONAS. — Jungtinių A-
merikos Valstybių karo lėktu-

Amerika nesustabdys orinių puo I v a i vaka r vėl sudavė smarkų 
limų šiaurės Vietnamo apylin- Į smūgį š iaurės Vietnamui, bom- I ne^ ^ad tik vienas lėktuvas I girnai, 
kėje; pranešė Indijos " L a i k a s " barduodami amunicijos sandėlį i pasitraukė iš kovos lauko, suge- Prezic 
kovo 14 d. 100 mylių pietuose nuo Hanoi, | dus jo motorui. 

Sovietų Rusija jau ats iuntė šiaurės vietnamiečių sostinės. Jungtinių Amerikos Valsty-
į Šiaurės Vietnamą raketų, iš- i Šiame užpuolime dalyvavo; bių kovos lėktuvai dueda pa
šaunamų nuo žemės į orą, ir bus \ daugiau kaip 100 lėktuvų. Ko- j kartotinus smūgius Šiaurės Viet 
priversta pr is tatyt i sprausminių į naunistai giriasi, kad jie numu-; n a m o kariniams 
kovos lėktuvų Hanoi režimui, I še šešis amerikiečių kovos lėk-

Alabamos gubernatorius George C. Wallace (kairėje) užvakar pa
reiškė: jei federalinis teismas leis pilietinių teisių demonstrantams 
žygiuoti iš Šeimos j Montgomery, jis prašys žmonių netrukdyti jų žy
gio. Prezidentas Johnsonas (dešinėje) vakar vakare kalbėjo nepapras
tai jungtinei Kongreso — Atstovų Rūmam ir Senatui — sesijai dėl 
balsavimo teisių įstatymo priėmimo. 

jei oriniai puolimai bus praplės
ti, sako indų laikraštis. 

Popiežiaus delegatas 
Tokio mieste 

TOKIO. — Kardinolas Paolo 
Marcella, nekrikščionių religijų 
sekretoriato Vatikane pirminin-

Maskvos dėmesys 
Piety Amerikos 

kraštam 

Stebint sen. Fulbrighto pasišnekėjimą 
su senatorium Dirksen . 

B E R L Y N A S . — Sovietų Ru
sija, raudonoji Kinija ir komu-

kas, atvyko sekmadienį į Tokio I n i s t u v a i d o m a Kuba kreipia vis 
miestą atstovauti popiežių Pau- j didesnį dėmesį į radijo trans-
lių Vl-jį keliuose religiniuose | i į a c i j as Pietų Amerikos kraš

t ams . P e r vieną savaitę iš Mas
kvos t rumpomis radijo bango-

susirinkimuose 

WASHINGTON, D. C. 
natoriui J. W. Fulbrightui (D., 
Ark.) nepatinka sen. Everetto 
M. Dirkseno (R., UI.) griežtes-

įrengimams, 
kadangi iš ten ateina pagalba 
komunistam partizanam Viet
name. JAV lėktuvai sekmadie
nį smogė Šiaurės Vietnamo Ti

tu rjs 
šį planą: 

1. Dar daugiau smogti į Šiau
rės Vietnamo karines cazes. 

2. Perkelti 20,000 JAV armi
jos vyrų į Pietų Vietnamą. 

3. Sustiprinti blokadą prie Š. 
Vietnamo pajūrio. 

4. Nebus pasigailėjimo rau
donajai Kinijai, jei Pekinas įsi-

dalinius Azijos žemyne kol bus 
reikalas. 

— Prezidento Johnsono pasi
rašytuoju Appalachia įstatymu 
bus skiriama 11 bilijonų dolerių 
vienuolikos valstijų reikalams. 
Už tuos pinigus daugiausia bus 
tiesiami keliai, kurie duos nau
jo darbo. 

Kariuomenes daliniai Jungtinių Tautų 
organizacijos dispozicijai 

LONDONAS. Britanijos, svarbią rolę pasaulinės taikosi nigų sumą (daugiau kaip 55 mi-

Se-. ir draugiškumo kelio Sovietų sį Danijoje bus Šiaurės At lanto į g v a l a n d a s 
Rusijos atžvilgiu. 

Neseniai Maskva įteikė Nor
vegijos vyriausybei aštrų pro 

nė politinė linija prieš Sovietų; testą, kad norvegai Špicbergene 
Rusijos vadovus. Pastarasis ne- Į planuoja statyti telemetrinę sto-
seniai kritikavo sen. Fulbrighto | tį žemės palydovų judėjimui sek 
siūlvma ar t imiau tendradarbiau i ti. Kremliaus vadovai hiin n*>t 
ti su Sov. Rusija, net siūlant savo šešėlio, įsitikinę, jog tokia 
ją į traukti į Vidurio Amerikos Į stotis būtų panaudota kariniams 
kanalo numatytą statybą ir jo \ tikslams ir prieš Sov. Rusijos 
tvarkymą. J is įsitikinęs, kad ] žvalgybą. Protesto notoje sako-
Sovietų vadai esą nuoširdūs ir; ma. jog tokie viešai prieš sovie-
jų siekius galima būtų suderin- ; tų teritoriją demonstruojami ka 
ti net ir su amerikiečių tikslais. ! riniai pasiruošimai galį rimtai 
Irgi logika! Kremliaus vadovai, pakenkti ilgamečiams geros kai 
siekia vietiniais karais, subver- j mynystės santykiams. 

sąjungos (Nato) karinių pajė
gų pratimai, kuriuose dalyvaus 
ir Vak. Vokietijos kariniai dali
niai. "Vokiečių kariuomenė ren-1 Lenki ja ; Čekoslovakija ir kt . 
giasi okupuoti Daniją". Ką to
kie absurdiški teigimai gali reik 
č f i ? Ci/vtno+ii T?iiai-ir»o c r rnTanf A _ 

jams mulkinti i r Nato nar iams 
erzinti. Tai tokia y r a Sovietų 
vadovų koegzistencija su vaka
riečiais.. Argi senatoriui Ful-
braightui. Senato užsienio reika
lų komiteto pirmininkui, šie da
lykai nežinomi? 

vyriausybė planuoja šešis pės
tininkų batalionus pavesti Jung 

mis ispanų kalba transliuojamos ^ooą Tautų organizacijos dis-
77 valandos, portugalų kalba — į pozicijai taikai palaikyti ir gin-
17 valandų. Raudonoji Kinija i ti. 
tokių valandų išspinduliuoja: is- Panašų nutarimą jau prieš 
panų kalba — 28 ir portugalų 
— 8, Kuba — ispanų kalba 126 
valandas ir portugalų kalba — I Danijos ir Švedijos vyriausybės 

paskelbė, jog esančios pasiryžu
sios tam tikrus savo armijos 
dalinius pavesti Jungtinių Tau
tų organizacijos dispozicijai.1^ 

Britanijos žygis y ra svarbus 
dviem atžvilgiais: 

1. Esami ginkluoti daliniai 

išlaikyme. 
2. Gali prisidėti prie ginčo iš

sprendimo dėl finansavimo Jung 
tinių Tautų organizacijos kari
nių taikos dalinių. 

Kaip žinome, Maskva atsisa-

lijonus dolerių) ir tuo vos nesu
kėlė Jungtinių Tautų krizės. 

8 metus yra paskelbusi Kanada, kė įmokėti jai priklausančią pi-
Taip pat Naujosios Zelandijos, Į 

Trumpai iš visur 
Pietų Amerikos kraštus vei

kia ir Rytų bloko kraštai, kaip 

Jie ispanų kalba transliuoja 66 
valandas ir portugalų — 31 va
landą. 

— Peronistai Argentinoje sek 
madienį sustiprino savo jėgas 
parlamente. Peronistai gavo dau 
giau kaip 36 procentus balsų. 

Suskaičiavus balsus 41,059 a-
pylinkėse iš 43,616. peronistai 

ša l ia radijo, mmė€ini įvairSs • vieii taikai ginti gali suvaidinti i g^vr- 3,144.394 ^a 'sus . Prezi-
Maskvoje leidžiami Pietų Ameri- , 
kos k r a š t a m s skirti leidimai. 

Sov. Rusi ja iki šiol išleido a- j 
pie 100 knygų ispanų kalba, i 
bendro dviejų milijonų egzemp
liorių t iražo. Raudonoji Kinija 

sijomis ir neramumais plėsti ko
munizmą, o Jungtinių Amerikos 
Valstybių patriotai nori apsau
goti laisvuosius ir pagelbėti pa
vergtiesiems išsilaisvinti iš ko
munistinio diktatūrinio režimo. 

Chruščiovas skelbė ir palaikė 
taikų sambūvį (koegzistenciją) I J i e s i e k i a Norvegiją dar labiau 
su Vakarais . Jo taikaus sambū- \ P a j u d i Nato tikslams, šiam 
vio tikslas buvo sukiršinti Va-! laikraščiui nepatinka, kad Nor-
karų sąjungininkus, Nato na-, vegija savo teritorijoje leidžianti 
rius. Jam tai dalinai pavyko. : apmokyti Šiaurės Atlanto są-
Pasisekė sukiršinti Graikiją su, jungos (Nato) karines pajėgas. 
Turkija dėl Kipro salos. Tuo pa- S o v - Rusijos spauda tuo nesi-

Senatorius Evere t t Dirksen i daugiausia platina kiniečių ko-
pabrėžė. jog jau pakaks nuolai-

Norvegų valdžia sovietų notą d u S o v - R us i j a i : jei ką nors jai 
atmetė. Sovietų spauda nerims
ta ir kur gali — baksteli Oslui. 
Sovietų spauda ("Krasnaja Zvez 
da") užsipuolė Šiaurės Atlanto 
sąjungos (Nato) vadus ir nor
vegų patriotinius sluoksnius, jog 

čiu keliu eina ir jo įpėdiniai 
Sovietų premjeras Kosyginas ir 

tenkina, bet užkabina ir Daniją. 
Ypač Kremliaus vadovus erzina 

komunistų partijos pirmasis sek j Paskelbtoji žinia, kad šį mene 
retorius Brežnevas. 

duodama, reikėtų ir iš j o s gaut i . 

Paraše knyga savo 
krauju 

SAIGONAS, Pietų Vie tnamas . 
— Budistų vienuolis Saigone 
baigė rašyti 7 tomų religinę kny 
gą — "Didžiųjų įsakymų kny
gą". Tai yra tų įsakymų su tvar 
kymo, kodifikavimo knyga , ku
rią pradėjo rašyt i prieš penke
rius metus ir kuriai suvar to jo 
apie 12 kvortų savo kraujo , vie
toje rašalo. 

munistų vado Mao Tse-tungo 
raš tus karinėmis temomis. 

Moterys žodingesnes 
LONDONAS. — Anglų psi

chologai ištyrė ir nustatė, jog 
vidutiniškai per minutę vyras 
iš taria 67 žodžius, o moteris — 
107. 

dento Illia liaudies radikalų par 
tija gavo 2,537.409. 

— Kardinolas Aibert Meyer. 
Chicagos arkivyskupas, sekma
dienį parodė šiokį tokį sveikatos 

jI pagerėjimą nuo vasario 25 die
nos, kai buvo iš jo smegenų iš
imtas piktybinis auglys. Kardi
nolas jau kelis žodžius ištarė, 
giminaičiams jį aplankius. Ta
čiau jo sveikata kelia rūpesčių. 

— Soviftu Rusijos užsienio 
reikalų ministeris Andrei Gro-
myko šiandien a tvyksta į Lon 

Archeologu radinys 
BONNA. — Vokiečių archeo

logai Eisleber rajone kasdami 
rado 450 svarų javų, paslėptų 
požemio "sandėlyje" prieš 2,700 
metų. Mokslininkai spėja, kad 
viršum tos "'klėties" buvę me
diniai pas ta ta i sudegė, o pože
miniame "svirne" esą javai di
delio karščio metu buvo "išrū
kyti", kaip pvz. kumpis ir dėl 

metų. 

IZRAELIS NORI 
DIPLOMATINIŲ 

SANTYKIŲ 
SU BOB®*A 

— Pro tes tas . Protestuodami 
prieš komunistų valdomos Bul
gari jos vyriausybės nusistaty
mą neleisti jiems sudaryti savo 
s tudentų sąjungą, ten studijavu 
sių 10 sudaniečių išvažiavo į 
Graikiją. 

Senatorius Jaok MiUer (R.. Iowa), 
neseniai įnešęs kartu su senatoriu
mi Bourke B. Hickenlooper (R.— 
Iowa) rezoliuciją (S. Con. Res. 
23) Lietuvos laisvinimo reikalu. 
Rezoliuciją išrūpino kun. kleb. Si
monas Morkūnas, Sioux City, 
Iowa, vadovaująs tenykščiai šv. 
Kazimiero lietuvių parapijai. 

Dabar padidėjo Sov. Rusijos 
susidomėjimas šiaurės Europa. 
Neseniai Maskvoje buvo suomių 
ir sovietų komunistų partijų va-

Naujas Maskvos ir Pekino susikirtimas 
Pekinas MASKVA. — Sovietų Rusijos I siprašyti studentų". 

dovų pasitarimai. Tuose pasita- j vyriausybė kovo 12 d. apkaltino Į taip pat paprašė griežtai nu 
rimuose dalyvavo Brežnevas, j r a u d . Kinijos valdžią, kad ji j bausti policijos pareigūnus, ku 
Suslovas ir suomių komunistų j šmeižia sovietų policiją, teigda-! rie elgėsi "smurt iškai" , 
vadovas Ville Pessi. Jie stipriai Į m a , jog ji mušė demonstrantus 
pareiškė susirūpinimą dėl Suo
mijos vidaus raidos. Suomių ir 
sovietų komunistų partijos vir
šūnės teigia, kad Suomijoje ir 
už jos ribų, kitaip sakant, kituo
se Skandinavijos kraštuose, vei 
kiančios kažkokios politinės jė
gos, kurių t ikslas esąs išstumti 
Suomiją iš pasirinktojo "taikos" 

KALENDORIUS 

Kovo 16 d.: šv. Julijonas, Vai 
dotas, Gidonė. 

Kovo 17 d.: šv. Patrikas, Gen 
dvilis. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chica-
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apsiniaukė, galimas sniegas, 
aukščiausia oro temperatūra 30 
laipsnių. 

Saulė teka 6:01, leidžias 5:57. 

prie Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasados Maskvoje ko
vo 4 d. 

Šis Sovietų kaltinimas pareikš 
t as griežto tono notoje, pasiųs
toje Sovietų Rusijos užsienio 
ministerijos raudonosios Kinijos 
ambasadai Maskvoje. 

Tai buvęs griežčiausias nau
jų Sovietų Rusijos vadovų pa
reiškimas, skirtas kiniečių ko
munistų vadams, nuo Chruščio
vo išvertimo iš valdžios veži
mo (1964 m. spalio 15 d.)į 

Kiniečių nota už praėjusį sa
vaitgalį Sovietų Rusijos polici
ją apkaltino brutalumu, kada ji 

Sovietų Rusijos vyr iausybė 
atmetė kiniečių kalt inimus kaip 
"visai be pagrindo" i r kiniečių 
notą pavadino "netoleruotinu 
užsipuolimu". 

Sovietų valdžia teigia, jog ki
niečiai studentai neginkluotus 

policininkus puolę "gelžgaliais", 
akmenimis ir kitai? aštriais daik 
ta is . Daugiau kaip 30 policinin
kų ir kareivių buvo sužeisti, 
t a r p jų ketur i sunkiai sužeisti. 
— sako nota. 

Maskva paprašė kiniečių am
basadą imtis priemonių, kad a-
teityje kiniečiai piliečiai nepa
dary tų tokių žygių Sovietų Ru
sijoje. 

N A U J A U S I O S Ž I N I O S 
— Egipto prez. Nasser is va

kar gavo smūgį, ka i mažiau 
kaip pusė iš trylikos Arabų ly
gos valstybių užsienio reikalų 
ministerių sutiko ta ikyt i repre
sijas Vakarų Vokietijai, jei pas
taroji pripažintų Izraelį. Nasse-

malšino 2,000 Azijos studentų i ris reikalavo visų a rabų vals-
prie JAV ambasados Maskvo-Į t y b i ų taikyti Bonnai represi jas , 
je kovo 4 d. 
kovo 4 d. 

Kiniečių nota pareikalavo So-

jei ji užmegztų diplomatinius 
santykius su Izraeliu. Daugumas 

vietų Rusijos pareigūnų "prisi- J u sutiko nutraukt i diplomati-
pažinti padarius klaidas" ir "a t - jn ius santykius su Bonna, 3 ara

bų valstybės sutiko atšaukti sa
vo ambasadorius. 

— Jungt inės Amerikos Vals
tybės ruošiasi kovo 22 d. paleis
t i iš Cape Kennedy, Fla.. sateli
tą su dviem astronautais — 
Grissom ir Young — aplink že
mę. Jie kapsulėj- skries 3 kar
t u s aplink žemę. 

— Penki demokratai ir p^nki 
respublikonai pattikia savo bal
savimo teisių įstatymo projek
tą. 

— Prezidentas Johnsonas va
kar vakare kalbėjo specialiai 
jungtinei Kongreso sesijai baisa 
vimo teisių įstatymo reikalu. 

— Laivas su ginklais. Pietų 
vietnamiečiai sekmadienį sulai
kė laivą su 15 tonų ginklų, ku
rie buvo siunčiami i Pietų Viet
namą partizanam komunistam. 
Tie ginklai yra iš raud. Kinijos 
ir Čekoslovakijos. 

— Motery dauguma Sovietą 
Rusijoje. Iš Maskvos gautomis 
žiniomis, moterų gyventojų yra 
žymiai daugiau kaip vyrų. Iš 
229 milijonų Sovietų Rusijos pi
liečių moterų yra 124,600.fK)t>. 
ir vyrų 104.400,000. 

— Pajamos. New Yorkui 1964 
metai davė du milijonus dolerių 
pajamų automobilių stovėjimo 
automatai. Šiemet tikisi surink
sią 5 milijonus dolerių, kai pa
didino automatų tikrintojų skai 
čių. 

JERUZALĖ rizraefe sekto
rius.. — Izraelio ministerių ka
binetas užvakar fflrmaliai pat
virtino "tuojau užmegzti" dip
lomatinius santykius su Vaka-

doną keturių dienų vizito. J i s : 1 Vokietija, 
tars is su Britanijos premjeru Keturiolika iš šešiolikos koa-
VVilsonu ir užsienio reikalų mi- i licinės vyriausybės ministerių 
nisteriu Stewartu tarptautiniais Į pasisakė už diplomatinių santy
kiausimais. Į kių užmezgimą su Bonna. Du 

— Sovietu Rusija vakar pa- ministeriai laikėsi rezervuotai, 
l^ido viena raketa tris satelitus 
be žmonių aplink žemę. ; Pasak The Associated Press 

i pranešimo iš Kairo, vakar anks-
; ti rytą. trylika Arabų valstybių 
' nutarusios nutraukt i diplomati-
I nius ryšius su Vak. Vokietija, 
Į jei Bonna pripažins Izraelį. 

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
daugiau kaip prieš savaitę pa-

Auto Workers unijos pir
mininkas Reuther a tvyks ta į 
Seimą, Ala., dalyvauti pilietinių 
teisių demonstracijose. 

— Vakarų Vokietijos vyriau
sybė vakar pranešė, jog ji su 
malonumu priima Izraelio suti
kimą užmegzti diplomatinius san j sisiūlė sudaryti ryšius su Izra-
tykius su Bonna. Vakarų vo- i eliu. 
kiečių valdžia perspėjo arabų 1 Tarp Vak. Vokietijos ir Iz-
valstybes. jog jos gailėsis, jei; raelio diplomatiniai santykiai 
keršys Bonnai dėl santykių už
mezgimo su Izraeliu. 

bus užmegzti ir pasikeista at
stovais be jokių sąlygų. Seniau 

— Gydytojai šeštadienį pa-, buvo pasigirdusių balsų, kad 
tikrino prezidento Johnsono svei j Izraelis reikalaująs Bonną ir to-
katą. Gydytojai pranešė, jog jo liau jam pristatyti ginklų, ku-
sveikata yra labai geram stovy-. rių gabenimą nutraukė prieš 
F . keturias savaites. 

m-

Jūrininkui prisegtas medalis už heroizmą — laivyno sekretorius Paul 
H. Nitze prisega Laivyno ir Marinų dalinių medalį jūrininkui James 
R. George. 23 metų. Chamblee. Ga.. kuris išgelbėjo 15 metų jaunuolę 
iš valkatų Philadelphijos požeminiame geležinkelyje. Medalis 
jam prisegtas Pentagone Washingtone. ;uvo 
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KELIAS l SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR. SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu: 
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd.. Chicago, 111. 60636 

TINKAMAS MAISTAS - ŠIRDŽIAI 
VAISTAS 

Liesas maistas mažina šir-. rimo — prisilaikymo tvarkingos 
dies negalavimus. 'dietos — nesirgo širdies krau-

Seymour H. Rinzler. M.D. į jagyslių ligomis. Tyrimo davi-
'nių palyginimui buvo mediciniš-

Šiam krašte širdies kraujagys kai sekama 515 vyrų — jie mi-
lių apsaugai įsikūręs klubas nėtos dietos neprisilaiko. Tai 
(Anti-Coronary Club) teigia, kontroliniai asmenys. Jie irgi ne I Alvudo'vaikų Teatro statomaja-
kad septynerių metų tyrimo da- sirgo širdies kraujagyslių ligo-j me Sidabraitės "Aliutės sapnas" 
viniai nurodo, jog liesas mais- mis pradžioje bandymo. Jie ne- į (rež- a k t - Alfas Brinką, baletm. 
tas vra naudingas širdžiai. To priklausė minėtam" klubui, tik S i m a s , Velbasis> ji šoks Auksinio 
, , , " • i. i • •*• • j - --i i. drugelio šokj. Tai daug žadas ba-
klubo nariai t inkamai maitinasi, pasi tarnavo mediciniškam ban- l e t Q

s £^£ u l e n t a s -
 5

J o s {§vel is 
laikosi lieso maisto, ir tokią die- 'dymui, kuris visada tur i turėti <įaii "j Kiburas ruošia ..Aliu
tą pavadino •"Prudent Diet"., kontrolę. Abiejų grupių vyrai i tės sapnui" dekoracijas. 
Liesas maistas visais atžvilgiais ; maždaug derinosi savu užsiėmi-1 _ 
žmogui pakankamas. Toks mai- mu, religija, šeimos stoviu, išsi-
tinimasis kiekvienam mūsiškiui į lavinimu ir rūkyti įpratimu, 
labai apsimoka. Mat. tada tva r 
kosi žmogus trejopai: 1. jo rie 

Į Tinkamos dietos geros pasėkos 
gali įtiek vtiiau pasireikšti 

Šalia minėtų trijų žmogaus 
| daromų savai širdžiai apsunki-
\ nimų. gyd. Rinzler domėjosi a-

l i b i e j ų tiriamųjų vyrų grupių šir 
dies kraujagyslių ligomis. Pasi
rodo, kad per 7 metus tinkamos 

neliais skysčių nedaug vartojan 
čiais — tokie gauna šlapalais 
apsinuodymą. 

Tinkami riebalai — širdžiai 
ramstis 

Danutė Kiburaite. 12 m., gėrisi 
laimėjusi savo šokio studijai Ang
lijoj dvi pereinamąsias taures. 
Kovo 28 d. Gage Parko rūmuose. 

tarpe pjrmą kartą susirgo šir 
dies kraujagyslių liga aštuoni 
vyrai; iš tų aštuonių septyni 
susirgo dar pilnai dviejus me
tus nespėję tinkamos dietos pri
silaikyti. Gi minėtos dietos ne
prisilaikančiųjų — 515 kontro
linių vyrų :arpe — širdies krau 
jagyslių liga susirgo net tuzi
nas vyrų. Taigi, net trimis šim
ta is asmer.4 mažesnėj dietos ne
prisilaikančių vyrų grupėj šir
dimi susirgimų buvo keturiais 
daugiau. 1̂  to gyd. Rinzler daro 
išvadą, kad reikia apie dviejų 
metų laike tinkamos dietos pri
silaikyti, tik tada jos teigiamas 
pasėkas galima pastebėti. Mat, 
vyrams 7 metus prisilaikant tin 
karnos dietos, iš aštuonių susir-
gusiųjų septyni jų susirgo širdi
mi dar pilr.ai dvejų metų tinka
mai maitinti? nespėję. 

lesteremia). 2. Nutukusiųjų pro Taigi, visi lietuviai jau šian-
centas sumažėjo nuo buvusiu I dien imkime tinkamai maitintis 

Prieš septynerius metus — j 5 5 % i k i 1 6 - 3 % . žymiai sumažė-1 — nė dviejų metų nereikės lauk
ta* kraujas liesėja^'2 V n u t u - i m i n ė t 0 t y r i m o P r a d ž i o J e tinka- jo pakeltą kraujospūdį turinčių- « , kol mes savas širdis pastebi-
khnas mąžta; 3. JŠ pakilęs k r a u ! m o s d i e t o s P n s i l a i k ^ pradeju-1 j ų s k a i č i u s : n u o b u v u s i ų 2 4 % mai būsime sustiprinę! Todėl 

Klausimus: Noriu savame 
, maiste sumažinti širdžiai nesvei dietos p r i l a ikanč ių 814 v y r ų , ^ ^ ^ ( s a t u r a t e d f a t ) fc 
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krmas mąžta; 3. jo pakilęs krau . . , , -
jospūdis slūgsta. Minėtai besi- ^ s n » ų ^ E b ™ . d ^ b a i f1^3! krito iki 10-12%. Kraujospūdžio 

nis skaičius tokių vyrų, kurie. s u s i n o r m a v i m u i ; m a n o m a , patvarkydamas žmogus lengvina 
savai širdžiai darbą. Tai ir yra 
svarbiausias mūsų širdies gydy
mas. Tai visi įsidėmėkime! Tik
rai, nelaikąs šunis lakinti, kai 
jau medžioti rengiamės! Ne vien 
piliulėmis savo širdį tvarkyt mė 
ginkim, bet šiuos ir sekančius 
medicinos nurodymus pildyt dar 
šiandien imkime! č i a paduoda
ma mediciniška tiesa yra šių 
dienų patyrimas, paskelbtas gy
dytojo Rinzler vienos šio krašto 
gydytojų draugijos — American 
College of Physicians — suva
žiavime, New Yorke. 

Sveikai mitybai vadovauja 
besirūpinantieji sveikata 

Minėtai t inkama mityba ofi
cialiai šiam kraš te vadinama 
"Diet and Coronary Heart Di-
sease Study' ' . Tokios dietos pri
silaikančių tyr imams vadovauja 
New Yorko miesto Sveikatos de 
parlamentas. Jau septyneri me
tai tęsiami tyr imai su minėtam 
klubui priklausančiais vyrais — 
viso jų y ra 814. Jų amžius svy
ruoja tarp 40 ir 59 metų. Tiems 

įurėjo pakeltą kraujospūdį, ne- k o s t u r ė j o ^ ^ n u m e t i m a s p e r 

didelio svorio, j iems t inkamos 
dietos prisilaikant. 

1 gu kontrolinėje grupėje. Ir nu
tukusiųjų buvo daugiau dietos 
prisilaikyti pradėjusiųjų tarpe 
— 55%, palyginus su 47% nutu-j Gi, sakytos dietos neprisilai-
kusiųjų pas kontrolinius vyrus, kančiųjų — kontrolinių vyrų ta r 
Taigi, dietos prisilaikyti prade-, pe įvyko priešingai: jų tarpe 
jo tam bandyme liguistesni vy- j kraujospūdis ne tik sumažėjo, 
rai , negu kad buvo kontroliniai 
vyrai š iam bandyme. 

Liguisti tinkamai besimaitinda
mi sveiksta 

Prisimintina, kad per septy
nerius metus dietos prisilaikan
čiųjų vyrų tarpe pradžioje tyri-

bet net truputį pakilo. Tai ga
lima išaiškinti žmogaus pasenė-
j imu per septynerius tyr imo me 
tus. 

Žmogus savai širdžiai pavojų 
didina trejopai 

čia sveikintinas kiekvieno lietu
vio higieniškas elgesys: blaivus 
pobūvis, neprirūkytas susiėji
mas, be apsirijimo vaišės. Ka
dangi geri papročiai ne kalbo
mis, bet teisinga elgsena įskie
pijami jaunajai kartai, todėl y ra 
labai sveika vaikus vesti į uo
gas, grybus, paežeres, gėlynus, 
pamiškes, pievas, palaukes, so
dus bei į darželius. Kuo daugiau 

padidinti sveikus širdžiai tau
kus (polyunsaturated fat) — 
kaip man elgtis? 

Atsakymas: Jei Tamsta pri
pratai maitintis taip, kaip dau
guma amerikiečių maitinas — 
tai Tamsta sunaudoji savame 
maiste t r iskar t daugiau nesvei
kų širdžiai riebalų (saturated 
fat), negu sveikų (polyunsatu
rated fat ) . Reikia mažiau iš vi
so riebalų naudoti ir to suma
žinto riebalų kiekio t ik trečdalį 
sudaryti iš nesveikų širdžiai rie
balų; o du trečdalius — iš svei
kų. Sekantis mais tas mažins ne
sveikus ir didins sveikus širdžiai 
riebalus Tamstos maiste. Var
tok t ik liesiausią mėsą. 2. Dau
giau paukštienos ir žuvies nau
dok, negu kitos mėsos. 3. Iš viso 
sumažink gyvulinius riebalus. 4. 
Nevartok perdaug kiaušinių, 
daugumos riebių sūrių, saldaus 
pieno ir kitų pieno produktų. 5. 
Vietoj sviesto ir reguliaraus 
margarino, naudok tokį marga
riną, kuris tur i net 50% alie
jaus. Geriau, žinoma, patį alie
jų vartoti . Tik j is nėra k i t am 
taip skanus. 

• „. Metams V-> metų 3 mėn. 1 men. r P r e n u m e r a t a : . Metams V2 metu 
Cicero ir „Zaeoyje $14.00 g J O Chicago j , 

JAV ir Kanadoj 

$4.25 
$3-7Ą 

$1.75 = 
$1.50 = 

• Redakcija dirba kasdien 5 
8:30 — 5:30, šeštadieniais s 
8:30 — 12:00. = 

r • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau-
= dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita-
5 rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
5 prašymus. 
FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII Kr 

• Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- s 
niais — 8:30 — 12:00. = 

Rez. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIH-EISINAS 
AKItŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 
Ofiso H E 4-1414, Rez. R E 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija Ir moterį* Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—S vai. vak. 

Šešt 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAV1ČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, m. 

Tel.ef. ofiso: l'L'llman 5-6766 
Narna: BEverly 8-3946 

Prlem. vai:: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-8 o. D *<• treč uždaryta 

Dabar daugelis nešioja 
DIRBTINUS Dantis 

be rūpesčiu. 
Valgykit, kalbėkit ar čiaudekit be 

WA 5-2017 
DR. A. GARUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 West 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą. 

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

Diagnostika ir Vidaus Ligos 
Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu. 

. 

neturėjo 
reiškinių (nutukimo, pakelto 
kraujospūdžio, per riebaus krau 
jo ) . Gi kontrolinėje grupėje — 
nepradėjusių prisilaikyti tinka
mos dietos — vyrų tarpe savo 
širdį neapsunkinaneių reiškinių 
buvo daugiau asmenų — 34%. 
Taigi, šiame bandyme dietos ne 
prisilaiką vyrai buvo sveikesni 
u i pradėjusius dietos laikytis. 

Nežiūrint minėtai didesnio li-
tyrimams tvarkyt i paskirtas Į guistumo tų, kurie pradėjo tin-

Gydytojo Rinzler su talkinin-
tik 19% tokių, kurie Įkais New Yorko Sveikatos de-
širdį apsunkinančių par tamente atliktieji ty r imai į-

rodo, kad yra t r y s žmogaus at
liekami širdžiai rizikingi veiks
mai. l.Suriebinimas kraujo — 
kai kraujo serume cholesterio 
ats iranda 260 mg.% a r daugiau. 
2. Savęs nutukinimas — kai sve 
r iama aukščiau normos 15% ar 
dar daugiau, negu nurodyta 
Metropolitan Life Insurance ben 
drovės lentelėse; ten vidutinis 

Seymour H. Rinzler. M.D., dir
bąs New Yorko Sveikatos de
partamento maitinimo skyriuje. 

Kas per maistas yra tas geras 
širdžiai vaistas?! 

Štai kokio tinkamo maisto pri 
silaiko minėti tyrime dalyvau
jantieji vyrai . Pirmiausia jų 
maiste (Prudent Diet) sumaži
namas riebalų kiekis iki 30% 
viso dienos kaloringumo (ma
žiau trečdalio dienai skirto mais 
tingumo žmogus gauna iš rie
balų). Antra, naudojami mais
tui ne bet kokie ir bet kokiame 
santykyje riebalai, bet štai kaip 
tvarkomasi su riebalais maiste. 
Kambario temperatūroj skystų 
riebalų (iš neprisotintų riebali
nių rūgščių sudaryti riebalai — 
daugumoje augaliniai riebalai) 
naudojama dvi dalys visų nau
dojamų riebalų kiekio, o viena 
dalis imama valgiui esančių kie 
tam pavidale kambario tempera 
turo j daueiau iš prisotintų rie
balinių rūgščių sudarytieji rie
balai — daugumoje gyvuliniai 
rk-balai). Kitaip sakant, sunau
doja per dieną ribotą riebalų 
kiekį santykiu augalinių su gy
vuliniais kaip 2 :1 . 

Minėtiems tyrimams atsidavu 
šieji vyrai valgį sekančius mais
to gaminius. 1. Nugriebtą pie
ną. 2. Gausiai paukštienos be 
odos (riebalai), liesos žuvies (ne 
sardinkų) . 3. Nesaldžių vaisių 
ori daržovių. Kuo mažiausiai 
naudojo: jautienos, avienos, 
kiaulienos ir kiaušinių (trynių). 

Kokie vyrai tvarkingai 
maitinasi aprašytuos tyrimuos 

Visi — 814 — minėtam klu
bui priklausą vyrai pradžioje t y 

karnai maitintis — jų sveikata 
keleriopai pagerėjo. Tas pagerė
j imas buvo žymus iš sekančių 
reiškinių. 1. Senesniems (50-59 
metų) vyrams per pusę sumažė
jo kraujo riebumas (hypercho-

žmogaus svoris nus ta toma pa-1 girdžiu sveikatą didinančio vieš 
gal jo ūgį. lytį ir sudėjimą (liek | k e l i o n o r i į šunkelius nuvesti. 
nas, vidutinis, s tambus) . 3. Ne-

baimes ar netikrumo, kad jūsų dirb-
Uni dantys gali kristi, nusmukti ar 
judėti. FASTEETH stipriau ir pato-

m ū s i š k i a i seks s v e i k u o s i u s , O n e į giau laiko plokšteles. Šie malonūs 
. , . .,- _ „ „ i___ j ^ _ milteliai neturi lipnaus, nemaloniai 
dvasia paliegėlius, pvz. per deg- j i i mp a n e i 0 i paSttnio skonio ar jausmo. 
t i n ę nepaeinanČiuOSiUS — tUO ' Nesukelia blogio jausmo Tai šarminis v r"*- be rūgšties) produktas. Sulaiko plokš-
greičiau mūsų širdys sveiks, pro teįiu kvapą. Klauskite F A S T E E T H 
t a s skaidrės ir jausmai darnės. b t t k « r i o j v a i s t i n g j ' 
O to mes visi, juk, ta ip trokšta
me. 

Tvarkingo gyvenimo saviems 
vaikams įskiepijimas savu tin
kamu pavyzdžiu yra mūsų visų 
pareiga. Todėl visai nesveikai ei 

^giasi tas žmogus, kuris blaivy
bę išjuokia ir girtybę naudoja 
įvairiopam pasišaipymui. Mat 
girtavimas yra žmogaus jaus
mų nedarnos pasėka, todėl rim
ta liga, ir čia juokai yra nevie
toj, švieskimės ir jausmais tvir 
tėkime, kad pajėgtume nepritar 

| ti nė vier.am, kuris mus iš mūsų 

sutvarkytas pakilęs kraujospū
dis — kai diastolinis ("antras") 
kraujo spaudimas esti pakilęs 
iki 95 mm Hg (gyvsidabrio) a r 
dar aukščiau. 

Prieš 25 m. W. R. Hearst padovanojo San Francisco miestui vienuo
lyną iš Ispanijos. Vienuolynas, norėta dabar restauruoti, tačiau ugnis 
sunaikino pastatą, akmenys suskeldėjo ir dabar tegalima restauruoti 1^" 
1:1. ».-..- • - • • » _ : . t_: ~ _ „ _ ^ i _ n . u r>«+~ „ i ._ _ , . , : ^ , „ „ o Ai'\ t a i 

Lietuvis tvurkyMmės — tad ir 
amerikiečiai mums padės! 

Minėto klubo nariai amerikie
čiai ryžtasi toliau tinkamą die
tą užlaikyti bent iki dešimt me
tų. Gyd. Pwinzler t i rs jų krauju-
je vitamino E ir A kiekius, taip 
pat ir sudėtingus riebalus — 
triglyceridus. Tokių vyrų širdies 
stovis tiriamas pagal American 
Heart Association paduotus rei
kalavimus. Mums lieka save vi
sapusiškai stiprinti, kad mes pa 
jėgtumėTTie naujaisiais medici
nos mokslo atsiekimais pasinau 
doti. Tad visi su brandžiais gy
dytojais, o ne su menkadvasiais 
bet kurioj vietoj besirandančiai 
šiais! 

Pasiskaityti: Medical World 
News, February 26, 1965. 
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P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortopedas, Proteadstas 

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

(Arch Supports) ir t t 
ORTHOPEDIJOS TECBCMKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29. HL 

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

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

DR. JANIKA JAKŠEVIČIUS 
J O R § A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt 

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

TeL ofiso P O 7-eoeo, res. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

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

Bes. 239-4683 
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERC LIGOS 
GDfEKOLOGLNfc CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical BuildiEg) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti Ml 3-0001 

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

ReskL: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpnblic 1-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 i%i 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai. 

Tel. GRovehffl 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKTŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marquette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

Tel. ofiso P R 6-7800: Namu 925-7697 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPEC: VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenae 

Valandos: 1—9 p. p. 
Išskyrus trečiadienį 

Ofiso telefonas — CL 4-2421 

DR. AL RAŠKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas nedzie Ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDI\£S LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

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

Telef. REpublic 7-2290. 

Ofiso Ir bato teL OLympic 2-1381 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

TEISINS* PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 
1SD3 SINSHHAS 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampan 63-čios b- Californla 

Vai.: kasdien nuo 6 - 8 vaL vak. 
šeštadieniais 2 — t vai. 

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

Rezld. teL WAlbrook 5-3048 

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

TeL 695-0538 — Elgfa 
425 No Liberty Street, 

Roate 25, Elgia, Dlinois 
Valandos pagal susitarimą 

Aromatinių žolių arbata 
sveika gerti 

Klausimas: Esu senesnio am
žiaus žmogus. Geriu ramunėlių 
ir krapų arbatą. Ar tai sveika? 

Ataakymfš: Labai sveikai el
giesi Tamsta, gerdamas daug 
neerzina n "• ių skysčių. Suaugęs, 
ypač Šerkšnio amžiaus sulaukęs, 
turi daug gerti sveiko skysčio. 
N'etiesą Kai kurie moterų sky
riai skp'ibia, girdi, senesniam 
reikia mažiau skysčių vartoti. 

tik pastato priekį. Apie tai praneša Golden Gate parko muziejaus di
rektorius McGregor (kairėj). 

senelį žudantis patarimas: 
daug bėdos turi gydytojai su se-

TeL ofiso HE 4-5846, rez. 388-22SS 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 

Ofiso PR 6-1795 Rez. T R S-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS TR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medical Arte 

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

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Liletuvls gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:30—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta. 

DR. ANT. Rudokas, Opi. 
Tikrina akis ir nritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki i v . popiet. 

Rez. tel. PR 0-6730. 

DR. L SEIBUTIS 
Inkstu* pūsles Ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresas: 2454 West 
"lst. St. (Tt-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880. 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso Ir Imto Olvmpic 2-415S 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien l—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHLRURGfi 

KŪDIKTC Ir VAIKŲ LJGTJ 
SPECIALISTE 

MEDICAL, BUILDINO 
7156 South TCestern Avenue 

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

Ofiso teL R E 7-1168. 
Res. tffl. 239-291*. 

Vai.: pirm., ketv. 1-4, 
antr., penkt. 1-5, treč. 
susitarus. 

vakar. 7-9, 
ir šešt. ttk 

TeL ofiso HE 4-6758; rez. HI 5-S225 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
SeStad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. Li
gonius priima pairai susitarimą 
TeL ofiso 785-4477; Res. P R 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA ER CHIRURGE 
8PECIALVBE — 7TERVTJ IR 

EMOCINES IJGOS 
CRAWFORD, MEDICAL BLDO. 

6449 So. PulAskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso P R 8-7773. Rez. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 63 str. 
Valandos: pirmad. krtvirt. 5—8 

antrad., penkt.- 1—4-. 
Priiminėja tik susitarus. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Re*. teL GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p. p. 

Penkt tik 1-3 p. p. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Offls© telef. CUffside 4-2896 
Resid. telef. VCAIbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenne 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v. 
Iki 5 v. v. 

DR. ¥YT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th S t 
TeL PRospect 8-1223 ar P R 6-5677 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 iki 8 
v. v. SeSt 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą 
Of. tel. HE 4-212$. Varnu GI 8-6195 

DR. V. P. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 7ls t Street 
Priiminėja ligonius tik susltarua 

Vai. 1—4 p. p. ir 6—S p. p. 
Treč. ir šešt uždaryta 

Ofiso H E 4.1818, Hea. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-o* tr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
SeStad. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telefonas — GRovehill 6-2823 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
specialybe: AKISERT.IA IR MOTERC 

VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 lkl 8 • . T. 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 

Trečlaidienials uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGfi 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso. vai. kasdien: 2-4; 6-8. 
SeStad. nuo 2 ik 4 v. Treč. ir sekm. 

tik skubiais atvejais tr susitarus 

Tel. ofiso P R 6-6446, re*. HE 4-8166 

DR. F. 0. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Va.1.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 • . v 

Treč. ir *o*tad. pagal sutarti 



ĮAV valdžia • 

PALINKSTA 
CENTRALIZACIJON 

Prezidentas Lyndon Johnsonas 
neseniai kalbėjo JAV kongre
sui tokiuo klausimu, kuris y r a 
vertas didelio dėmesio. Jis kal
bėjo apie Amerikos miestų va
dovybių dideles pastangas nu
galėti skubiai augančius pavo
jus miestų gyventojų geres
niam gyvenimui. Jis konstata
vo faktą, kad tarp 1954 ir 1983 
metų miestų mokesčiai kiekvie
nam gyventojui pakilo iki 43 
nuošimčių. Padidėjo ir skolos 
net iki 119 nuošimčių. Miestų 
valdžios, neturėdamos pakan
kamai įeigų ir dažnai labai ma 
žai visuomenės paramos, nega
lėjo sėkmingai pakelti savo 
miestų gerovę tiek, kiek buvo 
galima ir kiek reikalinga. 

Ta pačia kalba prezidentas 
pažadėjo miestam ribotą para
mą. Anot jo, federalinė val
džia tik nedidele dalimi tegalė
tų prisidėti miestų gerovei pa
kelti. Pa t i didžiausia išteklių 
dalis tur i būti gaunama iš vals 
tybes (State) ar lokalinių val
džių. J is suminėjo, kad i r visi 
reikalingi talentai, iniciatyva 
tu r i ateiti iš tų pačių šaltinių. 
P a t y s atskirų vietovių gyven
tojai turį rodyti daugiau dėme
sio ir iniciatyvos savųjų mies
tų, miestelių reikalams. 

Tiesa, prezidentas kalbėjo 
gana rezervuotai bei atsargiai 
apie miestų padėtį ir "pasiū
lymą" jiems teikti paramą iš 
federalinių šaltinių. Bet tuose 
pasiūlymuose slypi tai, ko daug 
kas nepastebi. Jį reikia palai
ky t i įspėjimu, kad a r anksčiau 
a r vėliau, federalinė bei centri
nė valdžia pradės "kišt is" ir į 
lokalines krašto valdžias. Juk, 
jei ji jas rems federaliniais pi
nigais, ji pareikalaus balso ir 
jų valdžiose. J i uždės joms, 
jei jau ne visą, t a i bent dalinę 
kontrolę. Tuo būdu būtų eina
ma prie suvaržymo savivaldy
bių teisių. 

Jei prie to bet kada bus pri
eita, bus kalti patys miestai, 
pa tys piliečiai. Juk, jei dauge
l į miestų stovi prie subankru-
tavimo kranto, kalti -yra patys 
piliečiai, kurie nesidomi savo 
miestų reikalais. Jie nepasirū
pina išrinkti pilnai kvalifikuo
tų žmonių į miestų valdžias, 
kurie sugebėtų ir biudžetus su
balansuoti ir miesto reikalus 
t inkamai aprūpinti bei gyvento 
jų reikalavimus patenkinti. Ne
reikia užmiršti, kad miestams 
atsidūrus federalinės valdžios 
kontrolėje, jei ne visų, tai bent 
dalies miestams tvarkyt i teisių 
piliečiai netektų. 

* 
Šiuo metu kongresui yra pa

teiktas švietimo įs tatymas. Ne
tenka abejoti, kad t a s įstaty
mas bus priimtas. Federalinė 
finansinė pagalba bus teikia
ma atskirų valstybių bei mies
tų mokykloms. Taip įvykus, aiš 
ku, centrinė valdžia norės da

lyvauti atskirų vietovių švieti
mo reikaluose. Tuo atveju cent 
ralizuota mokykloms progra
ma ii kontrolė pasidarys ne
beišvengiama. Kaip tai paveik
tų į švietimą bei mokyklų mok 
slinį lygį, kiek tai paliestų lais
vės dėsnius, čia jau būtų visai 
atskiras klausimas. 

Šiandien, kaip atrodo, dau
gelyje gyvenimo sričių eina
ma prie centralizacijos. Valsty
bės konstitucija vis daugiau ir 
daugiau susilaukia naujų prie
dų ir kai kurių paragrafų to
kios teismų interpretacijos, kas 
įgalina federalinę vyriausybę 
uždėti a tskiroms valstybėms 
daugiau savo kontrolės. 

Prieš septyniasdešimt aštuo
nis metus buvo išleistas įsta
tymas įkurti vadinamą Tarp
valstybinę prekybos komisiją 
specialiai t ik tam, kad regu
liuotų susisiekimą geležinke
liais. Tuo metu kraš te tebuvo 
penkiasdešimt milijonų gyven
tojų. Bet per tą laiką ši komi
sija praplėtė savo veiklą ir šian 
dien ji darosi savotišku įran
kiu federalinei kontrolei pra
plėsti. 

Federalinė vyriausybė dabar 
jau pradeda teigti, kad ji y ra 
įgalinta reguliuoti ne vien t ik 
darbininkų i r darbdavių santy-
tykius ir prekybos kai kuriuos 
dalykus, bet ta ip p a t ir civili
nes piliečių teises it da r dau
giau ką. Teikiama valstybėms 
finansinė parama vieškelių p ra 
vedimui irgi y r a susijusi su fe
deralinės kontrolės praplėti
mu. 

Iš šių kelių šiame rašinyje 
suminėtų duomenų galima pri
eiti išvados, kad Jungtinių A-
merikos Valstybių valdžios bei 
santvarkos sistema evafiucio-
nuoja, gyvena atmainų laiko
tarpį. Ligšiol gyventa įsitikini
mu (nes valstybės konstituci
jos dėsniai taip nurodo), kad 
atskiros valstybės ir miestai 
patys save valdo. Bet, besimai
nant laikams, beaugant gy
ventojų skaičiui, bemodernė-
jan t visokio susisiekimo prie
monėms, centralizacijos idėja 
vis labiau pradeda prigyti. Kas 
svarbiausia, kad t ik negausin
ga piliečių dalis tą procesą te
pa junta a rba jo nesupranta ar 
nenori suprasti . O reikalas yra 
didelis ir svarbus. Juk y ra pa
vojų nuslysti nuo demokrati
nių pagrindų ir pakrypti į au
tokratiją. Todėl šiandien yra 
gyvas reikalas piliečiams į 
šiuos pasikeitimus įsigilinti, 
juos gerai suprast i ir būti pa
siruošusiais j juos reikale rea
guoti. Svarbu žinoti, kas ap
link mus vyksta, nes nuo pa
čių piliečių priklausys, kaip to
li pasikeitimai eis, kaip giliai 
palies demokratinės santvar
kos užt ikr intas piliečiams lais
ves. 

Kova dėl gaminių kokybės 
Pramones gamybinis atsilikimas Lietuvoje privertė atvirai šnekėti apie negeroves 

r DRAUGAS, antradienis. 1965 m. kovo men. 16 d. 

Maskvos įrankis — komparti-1 
ja Lietuvoje lietuvių tautai eng- j 
ti priversta prabilti apie nėge-
rovės pramonėje, kurios laimė-, 
jimais dar ta ip neseniai gyrė- < 
si. Kompartija, oficialiai besi- ; 
vadinanti Lietuvos komunistų 
partija, š. m. vasario 24 d. Vii- j 
niuje sukvietė centro komiteto 
V pilnatį svarstyt i pramonės Į 
gaminių kokybės kėlimui. Pil- i 
natyje dalyvavo ne t ik kompar- j 
tijos sekretoriai, rajonų vykdo
mųjų komitetų pirmininkai! pro
fesinių sąjungų atstovai, įmo
nių vadovai, bet ir ministeriai, 
t. y. kompartijos skirtieji pa
reigūnai, besidangstą senais pa
vadinimais. 

Buvęs pramonės reikalams 
kompartijos sekretoriaus J. Ma
niusio pranešimas nepasižymi 
nuoseklumu, tačiau vertas dė
mesio, nes jame pavaizduotas 
pramonės gamybinis atsilikimas. 
Mes galime numanyti , kad kom
partijai keliais atvejais nema
lonu kalbėti šiuo klausimu. Pir
miausia, ji neseniai gyrėsi, kadi 
Lietuvoje pramonė auganti spar 1 
čiau kaip vakarinės Europos į 
kraštuose. Antra vertus, gailūs I 
nusiskundimai pramonės gami- i 
nių menka kokybe vyksta tuo ' 
metu, kai ruošiamasi 25 metų 
Lietuvos pavergimo sukakčiai 
paminėti. P e r ketvirtį šimtme
čio kompartija kūrusi t a rp tau
tinį Babelį, jo ūkinę gerovę, vis 
nesugeba iš skurdo išbristi. 

Naujoves Lietuvoje 

Chruščiovo nuvert imas atne
šė kai kurių naujovių ir Lietu
voje. Anksčiau išdrįsta pulti t ik 
iešmininkus, kai J . Maniušis už
tinka negalavimus ne t ik įmo
nėse, vykdomuose komitetuose, 
bet ir pačioje kompartijoje. 
Kompartijos pareigūnai jau iš
vydo ir savą pakrikimą, kuris 
tiesiog veda į komparti jos sant
varkos kritiką. Šiuo metu išgar
sintoji kompart i jos p rograma 
tik iš bėdos teprisimenama. 
Komparti ja bando gelbėtis nau
jomis viltimis — premijomis su
dominti ūkinę veiklą, sekti už
sienio techninę pažangą ir įvesti 
kai kuriuos kapitalistinių k ra š 
tų patobulinimus pramonės įmo 
nėse. 

Pranešėjas padarė laimėjimų 
užuominas: elektros energijos 
gamybos padidėjimą, pramonės 
gamy'eos mechanizavimą, , per 
pastaruosius šešerius metus nau 
jų mašinų gamybos spartinimą, 
tačiau jo pasigyrimus nusmelkė 

Poilsis, miegas, šviežias oras ir 
geras pasimaudymas yra geriau-
sis nuotaikos kėlėjas. Jei nuotai
ka blogėja, tai reiškia nuovargį. 
Reikia pailsėti ir ji pasitaisys." 

i. Daugi. 

JURGIS VfiTRA 

ilgos aimanos dėl gaminių ko
kybes atsilikimo. 

Praneš imas tebuvo paskelb
t a s t ik kelioms dienoms pra
slinkus (Tiesa, 11.28). bet jau 
gerokai išramtytas i r apkarpy
tas . 

Pu sė gaminių grąžinta pataisyti 

Pranešėjas priekaištavo ne tik 
įmonėms, jų vadovybei ir dar
bininkams, bet ir kompartijos 
padaliniams, vykdomiesiems ko
mi te tams , planuotojams ir mi
nister i joms dėl gamybinio at
sil ikimo ir gaminių žemės ko
kybės. J is šaukė visus ilgon ko
von, nes ir pranešėjui, matyti, 
aišku, kad esančios negerovės 
gamyboje neišnyks, iki lietuvių 
t au t ą engs Maskva ir jos įran
kis vietinė kompartija. 

Kompart i jos centro komiteto 
sekretor ius J . Maniušis teigia: 

"Mes turime stengtis pakelti 
mūsų staklių techninį lygį. pa
ger in t i jų kokybę, padidinti pa
t ik imumą ir prailginti tarnavi
mo laiką. Reikia, kad būtų pati
kimesnės ir ilgiau t a rnau tų dau 
gelis žemės ūkio mašinų — šie-
napiovės, pašarų smulkintuvai. 
maš inos amoniako vandeniui lai
s ty t i ir kai kurios kitos. 

T a r p daugelio part i jos prie-Į 
monių liaudies gerovei nuolat j 
kelti svarbią vietą užima užda-i 
vinys didinti drabužių, avalynės,! 
ma i s to pramonės ir kitų liaudies j 
var to jamų prekių gamybą, iš
plėst i jų asortimentą ir pagerini 
t i kokybę. I 

Vis dar žymūs nuostoliai dėl 
c roko. Pernai ypač daug jų bu
vo mašinų, staklių ir įrankių, 
prietaisų gamybos ir statybi
nių medžiagų pramonės įmonė
se. 

Tačiau ne visos įmonės kovo
ja už gerą kokybę taip atkakliai, 
kaip to reikalauja valstybės ir 
liaudies interesai. Ne visur at
sižvelgiama į tai, kad kylant ta
rybinių žmonių materialinei ge
rovei ir kultūriniam lygiui, nuo
lat didėja paklausa liaudies var
tojamoms prekėms, reikalauja
ma, kad jų kokybė būtų geres
nė, platesnis asortimentas, kad 
būtų gaminami nauju fasonų 
dirbiniai. Praėjusiais metais res 
publikos prekybinės organizaci
jos pervedė į žemesnę rūšį ir 
grąžino pataisyti apie 50 pro
centų siuvinių, nemaža audinių, 
odinės ir veltinės avalynės. 

Gyventojai vis daugiau per
kasi baldų. Tačiau baldų įmonės 
pernai gavo 270 reklamacijų ir 
laiškų dėl blogos produkcijos 
kokybės. 

Nebrangina gamyklos garbės 
daugelis įvairių šakų pramonės 
įmonių. Valdytos, įmonių vado
vai, partinės organizacijos dar 
nesiima rimtų priemonių šiai ne
normaliai padėčiai ištaisyti. 

Mūsų buitinės chemijos įmo
nės mažai rūpinasi estetiniu sa
vo produkcijos apiforminimu. 

Atskiros mėsos ir pieno pra
monės įmonės išleidžia pieno bei 
mėsos produktus, nukrypdamos 

(Nukelta į 4 psl.) 

NAUJOJI LITURGIJA IR MES 
Tautines kalbos lengvai pritaikomos 

A. NOCKC NAS, MIC 

t 

j Netoli Da N'ang bazės. Pietų Vietname, JAV marinas gaivina žygyje 
I apalpusi draugą. 

Ryšium su naujosios liturgi-1 
jos (turiu mintyje ypač gim
tosios kalbos vartojimą mišio- j 
se) įvedimu yra • kilę , nemažai 
diskusijų. Vieni tame įžiūri ža
lingą pakeitimą, kuris trukdo 
susikaupti maldoj bei duoda pro 
gą didžiosioms kalboms nustelb
t i mažesniąsias (pal. prof. J. 
Kuprionio straipsnį "Drauge", vr. 
sario 20 d.), kiti gi šiuose pakei 
timuose mato liturgijos atgi
mimą, prisitaikymą mūsų laikų į 
dvasiai, ką pop. Jonas XXIII '• 
išreiškė jau pagarsėjusiu žodžiu j 
"aggiornamento". Nėra abejo
nės, kad tokia buvo mintis ir 
vis. susirinkimo tėvų, kurie, su
sirinkę iš viso pasaulio, tokia 
didele balsų dauguma įvedė 
šiuos pakeitimus. 

Naujosios liturgijos priėmimas 

Praėjus tr im mėnesiam nuo 
liturginės reformos įgyvendini
mo, jau galima susidaryti šiokį 
tokį vaizdą, kaip ji veikia, kokio 

i atgarsio susilaukia iš katalikiš
kosios visuomenės. Bendrai kal
bant, priėmimas atrodo neblo
gas, ypač tuose kraštuose, kur 
dar prieš reformas kunigai ruo
šė žmones jų atėjimui, įvesda-

' mi vis daugiau tautinės kalcos 
i į įvairias religines apeigas. Tai 
; buvo daroma ypač Vokietijoj ir 
į Prancūzijoj. Tuose kraštuose, 

kur kunigai menkai terodo en
tuziazmo liturginiams pakeiti
mams, nedaug jo galima tikėtis 
ir iš tikinčiųjų. Bet yra ir lai
mingų išimčių. 

Ypač didelio pasipriešinimo 
liturginiams pasikeitimams bu
vo tikimasi iš Anglijos katalikų. 
Visame pasaulyje anglai yra pa
garsėję savo prisirišimu prie 
tradicijų bei priešingumu įvai
rioms naujovėms. D a r ten tebe
vartojama pasenusi matų siste
ma, automobiliai vairuojami kai
riąja kelio puse. Kai pradėjo 
pūsti reformų vėjai Dievo gar
binimo srityje, Anglijos tikin
tieji kar tu su savo kunigija dau 
gumoj dėl to nerodė džiaugs
mo. Žymi dalis katalikiškosios 
visuomenės net atvirai priešino
si anglų kalbos įvedimui į pa
maldas. Čia ypač pasižymėjo 
garsusis rašytojas Evelyn 
Waugh. Kai reforma vis dėlto 
buvo įvesta, daugelis laukė di
delio sumišimo. Bet tikrovėj 
įvyko priešingai, nes dauguma 
tikinčiųjų pakeitimus priėmė su 
entuziazmu. "Liturginis praeito 
sekmadienio bandymas", rase 
Catholic Herald", "sukėlė daug 
mažiau sąmyšio ir netvarkos ne
gu daugelis buvo pramatę. Tai 
turėtų įtikinti skeptikus, kad jų 
baimė neturi pagrindo Praėju

sio sekmadienio patirtis liudija, 
kad "paprasti tikintieji" yra la
biau subrendę ir atsakingi negu 
pesimistai tvirtina". 

Lietuviu laikysena 
Palyginus su kitomis tauto

mis, lietuvių laikysena liturgi
nių pakeitimų atžvilgiu, atrodo, 
kiek neigiamesnė, ypač iš dva-
siškijcs pusės. Mat, visi tu r i 
prieš akis tautinių parapijų sun
kumus. Be to, dar plačiai prisi
menami Vilniaus kraš to lietuvių 
sunkumai, stengiantis išlaikyti 
savo pamaldas. ,TąĮgi. plačiai 
reiškiama baimė, kad įsivedimas 
tautinės kalbos į lietuvių para
pijas gali pakenkti jų tautinio 
charakterio išlaikymui. Padėtį 
dar pasunkina liturginių knygų 
stoka bei kai kurių vyskupų 
priešingumas.; 

Kai daryt ina? 
Negalima, sakyti, kad toks 

baiminimasis būtų visai t e pa
grindo. Iš tikrųjų tautinių kal
bų įsivedimas į lietuvių para
pijas gali paaštrinti tarpkalbi-
nius santykius. Bet nereiškia, 
kad taip turi būti. Juk anglų 
ir lietuvių kalbos jau daugelį 
metų vartojamos lietuvių para
pijose pamokslų sakyme, ir ta i 
beveik visi laiko pnastitinu da
lyku. Kodėl neplesti tautinių 
kaibų vartojimo paga) šią tai
syklę: kokia kalba sakomas pa
mokslas, tokia kalba^ vartot ina 
ir kitose šv. mišių dalyse. Jei 
kas užsispyręs tvirtina, kad t au 
tinės kalbos vengtinos, nes jos 
kelia nesantaiką parapiečių tar
pe, tai išeitų, kad ir pamoks
las sakytinas lotyniškai. Tačiau 
tekia nesąmonė dar niekam ne
atėjo į galvą. Taigi, jei galima 
sakyti pamokslą taut ine kalba, 
nesukeliant suirutės, galima ją 
vartoti ir kitose pamaldų daly
se. 

Be to, lietuviams turėtų būti 
dar lengviau aktyviai dalyvauti 
pamaldose, vartojant savo kal
bą, nes jie jau nuo senų laikų 
įpratę giedoti giesmes. Tik gir
dima nusiskundimų, kad lietu
viai jiems skirtose mišiose ne
gausiai dalyvauja, verčiau pa
sirinkdami kitas. Tosia padėtis, 
žinoma, apsunkina klebonų pas
tangas išlaikyti savo parapijas 
kiek galint lietuviškesnes. Para-
piečiai turėtų t a i suprasti. 

Išvadoj galima tvirtinti, kad 
tenka tik džiaugtis Bažnyčios 

Į pastangomis padaryt ; pamaldas 
i prieinamesnes tikintiesiems bei 
i įtraukti juos į aktyvesnį daiy-
j vavimą. Jei tai tur i ir neigiamų 
, pusių, tai nereiktų jų taip iš-
: pūsti, kad nebūtų matomos ge
rosios. 

Spaudoj ir gyvenime 

NESIEKIME LAIMĖS PILIULĖMIS 
"Tėvynės 11 nr. išspausdino 

tokia antrašte dr. Petro Zalato
riaus straipsnį, su kuriuo moder
niųjų viĮ^į Mokomiems išeivijos 
lietuviams labai bus sveika susi
pažinti. Dr. Zalatorius rašo: 

"Laimę žmogui atneša kiekvie
na graži diena, tekančios saulės 
spinduliai, geri darbai, protingas 
elgesys ir gera sveikata. Jei kas 
laimės bando siekti kitokiais ke
liais, tai jis labai greitai apsigaus. 
Laime turi ateiti natūraliu būdu, 
ne dirbtinu. 

Tą sakau, nes žinau, kad pas
kutiniais -metais daugelis lietuvių 
bando ieškoti laimės dirbtinai. Tu
riu galvoje Amerikoje augantį lie
tuvių jaunimą, kuris dažnai pa
mėgdžioja amerikiečius, indijonus 
ir meksikiečius. Jie nejučiomis 
pripranta prie įvairių laimės pilių. 
nuo kurių vėliau negali atprasti. 

Paskutiniais metais vaistinėse 
galima įsigyti įvairiausių nuotai
kas keliančių pilių. Vienos paša
lina galvos skausmą, kitos pasa
lina blogą nuotaiką, trečios duo

da reikalingos energijos darbui 
greičiau baigti arba nakties kelio
nę automobiliu sėkmingiau nuva
žiuoti. 

Tos pilės atrodo tokios nekal
tos, jas taip lengva nusipirkti, kad 
kiekvienas gali jas kišenėj nešio
tis. Daugelis amerikiečių jas per
ka gana dažnai ir nešiojasi. Mo
terys pripildo jomis didelius savo 
rankinukus. Reikia ar nereikia, 
tuojau ir ryja seilę. 

Kol pilės veikia, tai ir nuotaika 
gera, ir energijos yra, ir džiaugs
mas krūtinę šildo. Bet kai porą 
valandų praeina. tai kiekvienas 
besilinksminęs jaunuolis dar j di
desnį nusiminimą puola. Netik jo 
nuotaika pablogėja, bet ir galvą 
pradeda skaudėti. Kitam smilki
nius pradeda mušti, trečiam rau
menis pradeda tatnpyt. Tuomet 
jis bėga pas gydytoją. Prašo, kad 
dutum jiems kokių nors vaistų 
skausmams pašalinti ir blogą sa
vijautą išvyti. 

Mano patarimas yra toks: ne
vartokite pilių nuotaikoms kelti. 

GENOCIDAS LIETUVOJE 
DR. DOMAS JASAITIS 

Ištremtų lietuvių likimas 

Išlikę gyvi lietuviai i š t rėmime darys visą, kad 
grįžtų į tėvynę. Daliai pavyks t a i pasiekti Ekonomi
nių kliūčių Lietuvos gyventojų skaičiui augti nėra. 
Dabartinėje jos teritorijoje optimalis gyventojų skai
čius galėtų būti 5-5,500,000 žmonių. Lietuvių vyrų 
skaičiui padidėjus (1941-1950 m. jų žuvo virš 50.000) 
jungtuvių skaičius su svet imšal iais t aps n- reikšmin-
gas. 

Lietuvė moteris visuomet buvo t u r t i n a savigar
bos i r taurumo elementais. Be to , lietuvius ruo atėjū
nų skiria kalba ir t ikyba. Kaip t ikintis senobinis lie
tuvis mirė už Perkūną-Praamžį ir amžinąja ugnį, ta ip 
ir dabart inis tikintis lietuvis kovos ir mirs u ž savo 
šalies tautos Rūpintojėlį-Kristų. Lietuvis, Dievą gin
damas, gina savo asmenybę. 

Laisvės kovotojų pralirtns kraują* ir šimtą tūks
tančių išgabentų tautiečių kančios sudarė saugiausius 
pylimus pri*>š nutauiimą. Jų negalės nei šimtmečiai 

I nugriauti. J i e aidės legendose amžinai. Tik kai kurie 
ne t ik fiziniai, bet. svarbiausia , dvasiniai emigrantai 

įperša bendradarbiavimą su okupantais . Ir gimtosios , 
žemės t rauka yra ir bus didelis nutautirr stabdis. 

i Komunistai ją atėmė jėga. Be t lietuvio meilė savo 
i gimtajai žemei yra neišplėšiama iš jo pa^a ionės . 

Lietuviai neištauto per 120 metų rusiškų carų 
okupaciją, neatsisakė 40 metų savo spausdinto žo
džio. Lietuvis ypatingai atsparus prievartai. 

Dvasiniai ir fiziniai lietuvio pajėgumai gali lais
vai konkuruoti su okupanto tokiomis savybėmis. Čia 
lietuviai y ra ir bus geresnėj padėty, nes jie žino, kad 
kovoja už laisvę. O atėjūnai visuomet jausis esą o-
kupantai. pavergėjai. Komunistinė literatūra ir filo
sofija yra labai sekli asmens, žmogaus ir visuomenės 
problemomis. Tad jos įtaka nutautimui nestipri, ne
infiltruojanti. 

Lietuva turi daug intelegentijos, turi 32,000 stu
dentų, turi 400,000 pradžios mokyklų moksleivių. 

Laisvame pasaulyje yra apie 1,000,000 lietuvių, 
kurių įtaka į apsupančią visuomenę tolygiai didėja 
ir didės. Jų medžiaginis svoris irgi smarkiai auga. 
Abu tie faktoriai jau labai stabdo okupantų užmačias. 
Jei mes sudarysime kovojančia Pasaulio Lietuvių 
bendruomenę, tai jos įtaka irjpeikšmė ir lietuvio iš
gyvenimui ir Lietuvos išlaisvinimui bus milžiniška. 

De Gaulle 1940 m. rugpiūčio mėn. kreipėsi į 
1.200 prancūzų pabėgėlių Gibraltare, plaukusių JAV 
laivu į Angliją: "Tai jūs pabėgote. Tai gerai. Bet tai . 
ką jūs padarėte, yra niekis. DajA' jūs turite padary
ti visą. Kol Prancūzija nebus ifSisvinta. jūs niekuo
met negalite sustoti kovoję". 

Ar likimas ne tuos žodžius kasdien mūsų sąžinei 
byloja? Mums visiems yra žinoma daug žadančio ra
šytojo A. Landsbergio pjesė "Penki stulpai tu rgaus 
aikštėje". 

Komunistinė Maskva stumia ir tempia mūsų tau
tą 4 istorijos ešafotą. Jos oprienikai ir kūno mecha

nikai keikutsi. kad ji turi w vieną, bet 3.000.000 šir
džių! Pavergtos šalies aikštėse stovi ne penki, bet 
tūkstančiai stulpų. Prie jų rišami nemarios Lietuvos 
sūnūs. Nemarios, nes jie žudomi, maitina laisvės šak
nis savo gyvybes sultimis. 

Ta likiminė kova išskleidė mūsų tautoje pilną 
žmoniškumo vaivorykštę: Lietuva buvo ir y ra kovo
janti, kenčianti ir garbinga — Lituania militans. do-
lorosa et pia. 

Okupantai sunkia pakaustytų batų eisena saugo 
tuos tūkstančius stulpų. Jie pasišovę rišti prie jo 
kiekvieną išdrįstantį, vardan Lietuvos meilės, var 
dan pagarbos žuvusiems kovotojams, pakloti pr ie 
stulpų gėlių žiedus. Nemaža yra komentatorių (kaip 
sako Landsbergis) su juodais akiniais, kuriais jie no
ri paslėpti likučius ištikimybės tautai ir savo sąžinei. 
Gal būt. čia yra šiek tiek psichologinės prasmės. Bet 
yra nusikalstama, kada komentatorių-kooperatorių 
užsimaskavimas peržengia visas taut inės egzistenci
jos dėsnių ribas, kada komentatoriai pradeda skelbt i : 

S*Xiekas negali pūsti prieš vėją. 
tas teisingas. iCas turi jėgą 

Aš tikiu Lietuvą ir jos prisikėlimą. 
Aš tikiu, kad tokie komentatorių žodžiai negali 

grąžinti tautai laisvės. 
Todėl aš jungiuosi prie vaiko baimėje, bet ir drą

soje, padėjusio gėlių puokštę prie stulpo papėdės, žo
džių, kuriuos jis pasakė komentatoriui: 

"Jūs esate senas, jūs esate ak las !" 

Kas w mūsų savo širdyje neturi meilės savo tau
tai, tas turi pikčiausios rūšies širdies ydų. 

(Pabaigas 



t 

DRAUGAS, antradienis, 1965 m. kovo mėn. 16 d. 

Broliai, žuvę už laisvę (24) 

Ltn. V. Gončio vyrai Pūsčioję 
Apie Leipalingi, pietinėje Lie

tuvoje, žaliuoja girios ir mėly
nuoja ežerai. 1944-51 m. laiko
tarpyje miškingose Leipalingio 
apylinkėse gyvai veikė organi
zuoti Lietuvos partizanai—LLA. 

Sovietiniuose dokumentuose 
Leipalingio partizanų veiklos 
pradžia siejama su Lietuvos ka
riuomenės leitenanto Vytauto 
Gončio asmeniu. Ltn. Vytautas 
Gontys. kilęs iš Šiaulių miesto, 
1943 m. atvyko į Leipalingį mo
kytojauti ir apie jį ėmė spiestis 
vyrai, dalyvaujantieji antinaci-
nėje rezistencijoje. 1944 m. bir
želio mėn., dar vokiečiams Lie
tuvoje tebesant, į Leipalingį pas 
Vyt. Gonti pasitart i buvo atvy
kęs pulk. Vitkus - "Kazimierai
t is" . Mūsų karo biografas pulk. 
K. A., rašydamas apie Vitkų
-Kazimieraitį"-.'šių str. autoriui, 
primena: "Pulk. Vitkus nuola
tos planavo ir ruošėsi partizani
nei kovai. Rinkdavo vadus sri
t ims ir telkdavo ginklus ir karo 
medžiagą. Par inkt iems vadams 
atsisakius a r pakeitus gyvenvie
tę, iš naujo perplanuodavo, pa
rinkdamas kitus. Pagal karinę 
specialybę būdamas inžinierium, 
nesiėmė būti vy riaušių vadu Lie 
tuvos par t izanams. Nuolatos ieš 
kojo a t i t inkamo vado..." 

Tadgi pulk. Vi tkaus - "Kazi
mieraičio" susitikimas Leipalin
gyje -su ltn. Gončiu, matomai 
buvo planingas žygis tolimesnei 
rezistencijos ateičiai, nes juk 
antirraeinė rezistencija, bolševi
kams vėl sugrįžus, perėjo į an
tikomunistinės kovos frontą. 

Atėjo 1951 m. nelaimingasis 
ruduo. Tarybinė valdžia iš smėri 
lėtos Dzūkijos rinko kovoj prieš 
partizanus žuvusių komunistų 
lavonus ir juos laidojo Alytaus 
karių kapuose netoli kultūros 

| namų. Tuo metu Punios miške 
išduotas ir apsuptas krito Juo
zas Lukša, o spalio 26 d., grįžę 
į savo bunkerį ir čia papuolę į 
išdavikų spąstus, buvo gyvi pa
imti : paskutinis Pūščios parti
zanų vadas ir ltn. V. Gončio į-
pėdinis Zigmas Stravinskas -
"Sapnas". Petras Simonavičius 

Ąžuolas" ir Jonas Kvedaravi 

KOVA DĖL GAMINIŲ KOKYBĖS 

(Atkelta iš 3 psl.). 
nuo techninių sąlygų. Maisto 
pramonėje toli gražu ne visiškai 
išnaudojamos galimybės asort i
mentui plėsti. Įmonės nuolat s to 
koja daugelio daržovių ir vaisių. 
Žemės ūkio produktų gamybos 
ir paruošų ministeri jai laikas 
pradėti spręsti šią problemą." 

kankama.i atsižvelgiama į moks
lo bei pažangios technologijos 
pasiekimus. Projektavimo ir 
konstravimo organizacijos turi 
iš pagrindų pagerinti įrengimų 
ir mašinų konstravimą. Kons
t ruktor ia i turi glaudžiai bendra 
darbiauti su mokslinio tyrimo 
organizacijomis. Liaudies ūkio 
tarybos uždavinys — nuolat sti-

. - s- Drinti konstravimo organizacijų 
Užsienio pažangos sek imas i r , PX111L1 ^ u l i O U & _ . •>'• 
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JAV helikopteriai paima Pietų Vietnamo karius ii gabena juos j kovą su komunistiniais partizanais 

čius - "Jūreivis". 1951 m. gruo
džio 3 d. prasidėjo šių partizanų 
teismas Alytaus kultūros namuo 
se, o rytojaus dieną — gruodžio 
4 — visi trys Lietuvos laisvės 
kovotojai, įsijungę į partizanų 
sąjūdį 1946 m., buvo pakarti. 

Mūsų k o l o n i j o s e 

Pr anešė jas paliete daugelį 
klausimų gaminių kokybei kelti, 
tačiau ryškiai iškeltas užsienio 
pažangos sekimas ir darbuotojų 
ūkinis sudominimas: 

jas kvalifikuotais kadrais. 

Liaudies ūkio tarybos įmo
nėse at l iekamas tam t ikras dar
bas, siekiant geriau organizuo
ti darbininkų ruošimą ir jų kva-

"Ne mažiau svarbu, kad būtų I lifikacijos kėlimą Tačiau šis 
Prisilaikoma valstybinių s t a n d a r : da rbas d a r neati t inka nūdienių 
tų Juk valstybinis s t a n d a r t a s reikalavimų. 

, — tai produkcijos kokybės e ta- j Ekonominis suinteresuotumas 
vieną gatvę naujai planuojamų svečias iš Chieagos V. Kasniū-; lonas, kurio turi siekti kiekvie- Į tur i skat int i įmones geriau nau-
gyvenviečių pavadinti lietu- nas. Priminė, kad šiame krašte, na įmone. • doti rezervus, gerinti dirbimų 
viams ar t imu vardu. 25 metų kur bebūtų lietuvis turi burtis Suprantama, kad kel iant dir-1 kokybę. I r cia tur i būti suma-

Cambridge, N. J. 
LB APYLINKĖJE į viams ar t imu vardu. 25 metų kur bebūtų lietuvis turi burtis i suprantama, Kaa K » « W ^ -1 *>jy uc. -- ~-• •—- _ 

Cambridge yra tapęs pietinė- į Lietuvos okupacijos paminėjimą bendruomenėn, burti savo jėgas į binių kokybę, labai svarbų vaid-; niai derinami kiekvieno dar 
je New Jersey gyvenančių lietu norima atžymėti prie magistrą- prieš bendrą priešą. Anot kalbė-1 menį turi suvaidinti techninės žmogaus interesai su unones ir 
vių organizacinio gyvenimo cen- l a u s 130 kelio didžiule skelbimų tojo, tautos gyvybė ir laisvė tu- kontrolės skyrių darbuotoja i . ; visos valstybes interesais. Tuo 

I 5„p m l K ir nakorus šiuos nar- t ru : čia prasidėjo pabirusių po lenta, kur būtų įrašytas atitin- ri būti brandinama kiekvieno i šiuos skyrius reikia kompiek- t a rpu respublikos rmonese toli 
L ine drf.kn mrt izanus i bolševi- pietines New Jersey miestelius karnas šiam skausmingam jubi- lietuvio širdyje. Klausytojai tie- i tuoti iš patyrusių, savo darcą gražu neišnaudojami visi gali-
> k ^ r a n k a l A p u o l e ir į s č i o s lietuvių organizavimas į JAV LB liejui šūkis. siog gėrėjosi tokiu nuosekliu I mokančių kadrų. J u o s taip pa t j mumai materialiai ********* 
Uart izanu dalinio archyvas ku- apylinkę ir kaip tų pastangų re- Nuo šių metu pradžios įveda-. minčių dėstymu, faktų parinki-; reikia aprūpinti šiuolaikine t iks j bimnkus. Pasi taiko Kad mate-
^ ris buvo rastas Buteliznos" kai- zultatas jau treti metai po ke- Imas kiekvienam apylinkės lietu- m u i r sugebėjimu rasti savęs I laus matavimo technika. ; r ialmis suinteresuotumas nesie-
! me Leipalingio vis. Taip tauta lėtą kartų į metus jie susirenka viui asmens lapas, kuriame bus auditorijoj. Pasibaigus paskai- Konstruojant naujus produk- j a m a s su uždaviniais Keiu pro-
Isavo rankose nebeturi autentiš-, čia tai į paskaitas (kultūrinius registruojamos kiekvieno pinigi- t a i , klausytojai išreikšdami sa-1 ei jos pavyzdžius, dažnai nepa- į dukcijos kokybę, 
>kų dzūkų partizanų laisvės ko- vakarojimus), tai į Lietuvių nės įmokos ;bei aukos. Kadangi v o dėkingumą, gausiais ploji- ' ' Kompart i jos s 
i vos dokumentų. Jie guli NKVD bendravimo dieną (vykstančią, apylinkės valdyba savo veiklo- m a į g 
i seifuose. Bet laisvajam pašau- paprastai, vakare) ir į susirin-

Raud. armijai 1944 m. liepos 
mėn. pabaigoje vėl užėmus Lei
palingio apylinkes, ltn. Vyt. Gon 
t y š a ts i randa Pūščios miškuose 
ir čia organizuoja pirmuosius 
part izanų būrius. Šalia Gončio, 
part izanų tarpe susiburia Pet
ras Vilkelis - "Barzdukas", Bu-
čionis - "Ąžuolas", Bučionio sū
nus Vytau tas - "Jaunut is" , Jur
gis P la tkauskas - "Liepa", An
tanas Radžiukynas - "Nevėžis" 
ir daug kitų. Dešiniajame Ne
muno k ran te apie Druskininkus 
bunkeryje gyvenąs pulk. Vitkus 

"Kazimierai t is" palaiko ryšį 
su Gončio vyrais ir kar tas nuo 
karto, lydimas ryšininko Radžiu 
kyno - "Nevėžio", apsilanko Pūš 
čioje, k u r y ra ltn. V. Gončio -
"Alseikos" .š tabas. Bet 1946 m. 
kovo mėn. "Kazimierai t is" žūs
ta. Iš sovietiniu dokumentų 
dingsta ir ltn. V. Gončio pavar
dė, nors jo mirt is neskelbiama. 

Par t izanai Leipalingio valsčių 
je iššifruoja du išdavikus — Va 
leriją ir Boleslovą Lazauskus, 
kurie nuolatos palaiko ryšį su 
istrabitel iais i r enkavedistais ir 
net tiesioginiai dalyvauja kovo* 
se prieš part izanus, kar ta is net 
labai klast ingomis priemonėmis. 
Tuoj po "Kazimieraičio" mir
ties, kurį, kaip bolševikai skel
bia, su tvarkė "liaudies gynėjai", 
par t izanų teismo sprendimo su
silaukia V. Lazauskienė. Po žmo 
nos mirt ies B. Lazauskas paski
r iamas Leipalingio vykd. k-to 
pirmininku, ir. pasikvietus is-
trabitelių. NKVD ir kariuome
nės jėgas, prasideda lietuvio iš
gamos s iaut imas prieš ūkininkus 
ir part izanus, kurių gaudyme ir 
kautynėse Lazauskas aktyviai 
dalyvauja. 1947 m. liepos 22 d. 
Lazauskas , grįždamas iš kauty
nių su partizanais, prie Kaziulių 
kaimo papuola j partizanų ugnį 
ir žūsta . 

Pūščios partizanai laikosi, bet 
jų gre tos retėja. Krenta "Jau
nut is" . "Liepa", "Tigras", "Bar 
zdukas" . Ptakauskai , Sukackai 
ir kiti . Bevardėse pelkėse išsi
rikiuoja jų kapai. Bet Zigmas 
St rav inskas - "Sapnas", Pe t r a s 
Simonavičius - "Ąžuolas", Jonas 
Kvedaravičius - "Jūreivis" ir ki 
ti part izanai Pūščios apylinkėse 
išsilaiko iki 1951 m. Atrodo, kad 
su šiais likusiais Pūščios vyrais 
ryšį tu r i ir iš Vakarų grįžęs 
Sk i rmantas — J. Lukša. 

= ! Kompart i jos sekretorius šne-
_ , . ais. , i \ kėjo, kaip praėjusio šimtmečio 

seifuose. Bet laisvajam pašau- paprastai, vakare, ir t susam- • j e numato talką visiems gyvie- j P o p a s k a i t o s pirm. dr. SI. Ba-! i r padėjėjos Medelinskienė, K r y - ; k a p i t a i i s t į n ė s monopolinės įmo-
liui nemažą b ū - dzūkų partiza- kimus. Paskutinis metinis susi- s i e m s lietuvių reikalams, taigi j kreipėsi į susirinkusius au- gerienė, Seniūnienė, Mikužienė. - v a d o v a s : s i e k t i įmonės pel
nų slapyvardžiuose yra at- rinkimas įvyko vasario 20 .d . valdyba renka aukas Altui, Bal- k ų . K i e k v i e n a a u k a yra brangi, Alkevičienė ir Kušlikienė. Susi- n o i n t i a u k š t o s k o k v c ė s 
skleidęs J Daumantas Parti- i t e b m t susirinkimo e l gą susida- ; f u i i r k i t i e m S tikslams, šįmet - d u o d a m a g š i r d i e S g s u_ rinkusieji, besivaišindami ska- k į ^ga i l e s t inga i kovoti 
zanuose . Kam įdomu, atsivers- re gražus įspūdis: susirinkime. Altui, Vasario 16 nroga, surink i . . • ^ I r ' - . . . 
kitę "Partizanus" ir ten surasi- dalyvavo dydžio ji dalis pilname- ta 220 dol. Viso pro "" " 
te eilę čia minimų vardų. Nors | gių apylinkės narių, visi akty- kasą praėjo 504 doleriai. Apy 
žinios šiam straipsniui panaudo v į a į s a v o nuotaikomis jungėsi linkėję Lietuvių fondo reikalui 
tos ir iš kraštutiniai priešingų |į svarstomuosius reikalus. 'yra paaukojęs; dr. A. Šmulkštys 

Iš valdybos pranešimų patir- tūkstantį dolerių, keturi po šim
tą, kad apylinkėje dabar yra tą dol. Šio susirinkimo proga ir 
101 lietuvis. Pilnamečių yra 79.; inž. B. Elsbergas įnešė šimtą 
Praeituose į LB Tarybą rinki-[ dolerių į Liet. fondą, 
muose dalyvavo 70 r ^ , tuo būdu 
nedidelė Piet. N. Jersey apylin 

°*1"v"1' jei ii duodama iš siraies. is su- . • i m . . . — 
i virink ; į / i^ iw,ū , **^o -— <̂  
' 1d bo" r i n k t U a U k U m a t y t i ' k a d savo n ė s t a i s ' dalinosi įspūdžiais. Džiu p r i e § d a r b o l a i k o n u o s t o l i u s , 

Z ? iZOm k a l b a P i r m - Pasiekė tikslą: su- gu priminti, kad šian minėji- d r a u s m e S pažeidimus, neūkišku-

šaltinių. Romas Mojus 

įįW. TĖVO SVEIKINIMAS 

Šv. Tėvas Paulius VI-sis, pa
gerbdamas Andų kalnuose tarp 

I Argentinos ir Čilės prieš 60 m. 
! pastatytos didžiulės Kristaus 
Atpirkėjo statulos sukaktį, pa-

Šių metų Bendravimo diena 
\".'".V ~r,^ . , . . . " ; / , . įvyks birželio nėn. 19 d. ponu ke is 80 rinkiminių apylinkių ~ . . . . . / , . 
_ . . _ . ra _ T ~ * ^J • Gasparenų gražiojoje sodyboje 

jau anksčiau pradėtoje prakti
kuoti formoj, t. y. vyks vakare 

užėmė 51 vietą 

Apylinkės veikloje ypatingas 
r _ dėmesys rodytas talkai Lietuvos | su atitinkama programa ir su 

siuntė specialius laiškus Bue- laisvės byloje. Šiose pastangose bendromis vaišėmis, 
nos Aires kardinolui Caggiono vadovaujantis Kongreso Rezo-1 Praeitiems metams apylin-
ir Čilės kardinolui Raul Henri 

mą ir grobstymus. 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Dgn metą patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

* — . m> S l A S V n r ^ l i M I T A 1 1 1 . 

Naujai 'Z-*—* ?SJT<*£Ž iTČSJSgl 
E S i S V S B * 15sS^aa°aeLaataa. m. * — * -

į ir okteto vadovas Pr. Turuta. 
quez, iškeldamas gražų tų tau
tų pavyzdį Kristaus dvasioje ug 
dyti pasaulyje draugiškumo bro 
lybės ir taikos idealus. 

— o — 
Didele dalimi pakėlė šventiš-

scenos 

Žmonija yra Dievo sodas. Šeima 
yra to sodo medis, šito medžio vai
siai yra geri vaikai. 

— Fr. Spirago 

liucijų Akcijos vadovo L. Va- kės veiklai vadovavo šios sūdė-
liuko nurodymais parašytį 7 se- ties valdyba: pirm. B. Raugas, I 
natoriams ir 8 kongresmanams vicepirm. M. Mikutavičius, sekr. rinkta rekordinis skaičius 390 man atsilankė ir tolimi svečiai: 
laiškai su prašymais įnešti ati- į P. Baublys, ižd. O. Petronis ir doleriai. . kun. Statkus, kun. A. Treška, 
tinkamas rezoliucijas. Lokalinei narys "VVolertas. Naują valdybą , Meninę dalį pradėjo šeštadie- į kun. Dieninis ir kt . 
amerikiečių spaudai parašyta 13 : renkant nebuvo jokių sunkumų ninė mokykla su poezija — D. 
straipsnių bei laiškų, liečiančių su kandidatų radimu: veik visi Puodžiūnaitė, R. Žygaitė ir P.i 
Lietuvos klausimą, kurie tilpo pasiūlytieji suprasdami reikalą Glovrick, proza — "Tėvynė t i k j k ą nuotaiką meniškas i 
šešiuose laikraščiuose. Kontak- . padirbėti bendram labui sutiko viena" E. Turūtaitė. Grand papuošimas J . Puodžiūnienės 
tuoti vietos administracijos pa- ir į naują valdybą išrinkta šie as Rapids LB jauniausiųjų šokėjų : padarytas v i t ražas , gi naują 
regūnai bandant pravesti nors menys: B . Raugas, M. Mikuta- g r u p ė pašoko: kalvelis ir noriu i Vytautinę vytį išpiaustė A. Puo-

vičius, K. Gasparėnas. P. Baub- m į e g 0 , akordeonu grojo N. Gir-! ̂ ^ techniško darbo daug 
lys ir D. Valiūtė. ginaitė. šokius paruošė J. Puo- ' 

Susirinkimui vadovavo dr. džiūnienė. G r a n d Rapids K. 
Gudėnas, sekretoriavo dr. Di- p a k š t 0 ateitininkų kuopos narės 
džiulienė. Po susirinkimo dr. Pu- i r n a r i a i d a v ė p ^ vaizdelių: 
zinas skaitė paskaitą apie Lietu- vienas &&& lietuvius partiza-
vos Nepriklausomybės akto ge- n u S ( a n t r a s i s lietuvišką idiliją. 
nezę. Paskaita susUaukė didelio A b u v a i z d e U u g l y d ė j o a t i t inka-
demesio. i m o s įr a r t į m o s s a v o dvasia ir 

Po susirinkimo ir paskaitos t u r į n i u d a i n e l ė s . 
pas Volertus vyko pasivaišini-; S m u i k i n i n k a s A . Puodžiūnas 

S0PHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio tirt penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 tk) 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie 
iiais 7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS TS WOPA 
'4»0 idL AM it 1027 mg. FM 

TPI HEmlocH 4-2418 
7156 so. Maplewood Av» 

•"hicasr.1 2» m 

pridėjo J. Paovys. pt. 

* "intimmiHMHiimtiMiiiiininiimiitt 
1 0 % , 2 0 % . S 0 % pigiau mokesftr ' 
už apdrauda nuo ugnies ir auto 
mobilio pas 

r E A K U Z A P O L I S 
, S208H West »5U» Street 

Chicago 42, Illinois 
Tel. G A 4-8654 ir GR 6-43SS 

įHiUinilHIIIIIIIIIIHIIIIIIHIinillllllllNIIIU 

mas. T. A. 

Grand Rapids, Mich. 
Paminėta tautos šventė 

n 

Los Angeles, Calif.. dfjmonstruojamas pirmas satelitas komerciniam 
reikalam. Jis bus paleistas iš Capo Kennedy ir turės 240 dvigubų te
lefoninio susisiekimo linijų tarp Amerikos ir Europos. 

i solo pagrojo du dalykus: Pre
liudas ir Scherzino. Jam akom
panavo muz. A. Kamsickaite. 
Išpildyti dalykai susirinkusiųjų 

; buvo gana šiltai priimti gausiais 
iVasario 21 d. Grand Rapids plojmais. Meninę dalį baigė miš 

LB apylinkės Vasario 16 d. mi- rus oktetas, vadovaujamas Pr. 
nėjimas praėjo pasiryžimo ir Turūto. Buvo padainuota Nau-
susikaupimo dvasioje. Tarp su-; jalio, Mikulskio ir Stp. Sodeikos 
augesnių, programoj dalyvavo dainos. Pabaigai — užbaigiant 
patys jauniausieji, kurie nema- minėjimo meninę programą bu
te savo tėvų gimtojo krašto. vo sugiedota to pačio okteto 

Bažnyčioj pamaldas atna- Apsaugok Aukščiausias. Oktetui 
savo kun. J. žvirblis, tai dienai akompanavo muz. M. Salatkie-
pritaikintą pamokslą pasakė kle nė. 
bonas kun. W. Jude. Pasibaigus programai apylin-

Oficialus minėjimas buvo pra- kės pirm. padėkojo kleb. kun. 
vestas Šv. Petro ir Povilo para- W. Jude už davimą nemokamai 
pijos mokyklos didžiojoj salėje, salės, mokyt, seselėms už atsi-
kurion prisirinko gausus būrys lankymą, programos vadovams 
lietuvių. ir dalyviams: smuikininkui A. 

Minėjimą pravedė LB apylin- Puodžiūnui, akomp. A. Kamsic-
kės pirm. dr. St. Balys, papra- kaitei, L. Griginaitei. K. Stasiū-
žydamas pagerbti atsistojimu nui, G. Lastui, St. Ivanauskui ir 
žuvusius už Lietuvos laisvę. P. Turūtai — vadovui, akompa-
Prasmingą Invokaciją paskaitė niatorei okt. muz. M. Salatkie-
kun. J. Žvirblis. ! r e i ateitininkų pirm. M. Astrai-

Šventės proga sveikino šiltais tei ir nariams, 
žodžiais kun W. Jude, latvių Be to susirinkusius paprašė 
vardu p. Bnms, raštu sveikino šeimininkių vardu pasivaišinti 
Estų apylinkės pirmininkas. kavute ir skanėstais, kuriuos 

Pagrindiniu kalbėtoju buvo pateikė šeimininkė L. R,aubienė 

P I O P H I T T \M * RAMO (LEKTUVIAI) 
U l H v U l l I . V - sav. DAN LIUTIKAS 1 
TAISYMAS yra mflsu SPECIALTB*. VISU OAMTBOS • I 
OREITAe patarnavimas • OARANTIJA • KREDITAS. I 

2412 WE8T 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446 Į 
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ATPIGINTA REIKŠMINGA KNYGA 
Kiekvieno mūsų biblioteka bus su trūkumu, jei neturėsime joje 

religiniu ir istoriniu požiūriu lituanistikai taip svarbios i. Vaišnoros, 
MIC knygos "MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE", kurioje auto
rius su giliu istoriko įžvalgumu paseka lietuvių Marijos garbinimo 
būdus nuo tautos krikšto ligi šių dienų. Gausių Marijos šventovių 
Lietuvoje istoriniai aprašai skaitytoją knygoje veda į ne vieną pa
žįstamą, gal net gimtines apylinkes vietą, naujai suspindinčią praeities 
ūkanose. 

Veikalas "MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE" yra kapitalinis, 
didelio formato 445 psl. Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys, 
iliustruotas retomis, istorinėmis nuotraukomis. Lig šiol knygos kaina 
buvo 5 doleriai. Tačiau dabar, norint, kad kiekvieno lietuvio šviesuolio 
bibliotekoje jos netrūktų, kad knyga būtų lengviau nuperkama kaip 
dovana artimiesiems artėjančių švenčių ir kitomis progomis, jos kaina 
sumažinama iki $2.25. 

Kviečiame tad malonų lietuviškosios knygos B'čiulį pasinaudoti 
į/roga ir įsigyti vertingą leidinį, užpildant ir iškerpant čia esamą ku
poną ir jį su 3 doleriais pasiunčiant šiuo adresu: Draugas,. 4545 We*t 
83rd St., Chicago, 111. 60629. 

Siunčiu 3 dolerius už J. Vaišnoros, MIC, knygą "Marijos garbi- ' 
• nrmas Lietuvoje". Leidinį užsakau šiuo adresu: Į 

Vardas ir pa varde • v 

Numeris ir gatvė 

Miestas ir valstybe 

Parašas 

i 

I 
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Lietuviai Californijoj 
SUSIMASTYMAS 

KŪRYBINĖMIS TEMOMIS 

Premijuoto romano "Kelias j 
kairę" pasirodymą Los Angeles 
"lietuviškos knygos draugai" 
(autorės Alės Rūtos išsireiški
mu) kolektyviu apmąstymu su- i Celiešiaus pamokslas) 

zimiero parapija atšventė savo 
Patrono ditną. Šventė, kaip jos 
religinėje, taip lygiai ir kultūri
nėje dalyje, praėjo iškilniai ir 
darniai. 

Bažnyčioje iškilmingos pamal 
dos (turiningas kun. dr. Petro 

t iko Tautinių namų sal;je kovo 
6 literatūrinės popietes metu. 

Rašytojas Jurgis Gliaudą į-
žanginiame žodyje kūrybinius 
rašytojo uždavinius palygino su 
saulės spindulių ("saulės zui
kučių") gaudymu. Rašytojui 
skir ta tuos spindulius gaudyti 
i r niekad nepagauti. Kas tariasi 
juos pagavęs — ta s jau ne rašy
tojas. Tikras rašytojas niekad 
nėra savo kūriniu pilnai paten
kintas. 

Laisvė yra esminė sąlyga ra
šytojo kūrybiniams uždaviniams 
vykdyti. Kur nėra laisvės, ten 
rašytojo talentai neatsiskleidžia. 
Pavergtoje Lietuvoje po karo 
neišaugo nė viena moteris ra
šytoja. Laisvųjų lietuvių tarpe 
kūrybingai reiškiasi net kelios, 
t a rp jų labai sėkmingai "Kelias 
l kairę" autorė Alė Rūta. 

Rašytojas Juozas Tininis ap
žvelgė "Kelias i kairę" romano 
siužetą, išanalizavo charakte
rius, išryškino veikalo struktū
rą, išnagrinėjo stilistines prie
mones. Deja, recenzenias nenu
sileido į gilesnį romano idėjmių 
ir estetinių vertybių atskleidimą 
ir savo analilizės nesuvedė į pra 
smingas sintetines išvadas. 

Romano kalbos turtingumą, 
charakterių spalvingumą, sukur 
tą situacijų tikrumą įspūdingai 
atskleidė Los Angeles lietuvių 
dramos sambūrio aktorė-režisie-
rė Dalila Mackialienė, meistriš
kai paskaitydama vieną "Ke
lias į kaire" ištrauką. 

Dvi jaunos vokahstės — I. 
Mažeikaite ir C. Dambrauskai
te, akompanuojant komp. Bro
niui Budriūnui, padainavo treje
tą dainų, įnešdamos į visą mi
nėjimo nuotaiką skaidraus jau
kumo. 

Poetas Pranas Lembertas. į-
teikdamas laureatei šeimos var
du Šekspyro Hamleto vertiką, 
įrašė prasmingą dedikaciją: 

Subirs akmuo s tangraus grani-
/ t o 

Ant kapo didvyrio narsaus, 
O Tavo žodžiai bus išlikę 
I r lyg varpai širdyse gaus. 

• 

Literatūrinę popietę suorga
nizavo LFB sambūris, ją prave
dė pirm. Alg. Raulinaitis. Lau
reatę puošnia orchidėja papuo
šė sekret. Ž Brmloenė. Atsilan
kė per 50 dalyvių. Visi turimie
ji "Kelias į kairę" egzemplioriai 
išparduoti. Gaila, jų buvo per-
mažai. 

"Kelias į ka i rę" Los Angeles 
visuomenei pristatymo proga žo
dį tarė ir pati romano autorė 
Jos žodis bus išspausdintas kul
tūriniame "Draugo" priede. Vn. 

ŠAULIŲ 
LITERATŪROS VAKARAS 

Los Angeles šaulių kuopa ren
gia meno - l i teratūros vakarą 
balandžio 24 d., šeštadienį (prieš 
Atvelykį) 7:30 vai. v.. Lietuvių 
tautiniuose namuose, 3356 Glen 
dale Blvd. . 

Los Angeles visuomenė turės 
progą susipažinti su išleistos 
knygos "Pajūriais, pamariais" 
autoriumi Alfonsu Nevardaus-
ku, jo apybraižomis, kurios bus 
pateiktos klausytojams ir norin
tieji įsigyti veikalą, galės ten 
pat įsigyti ir gauti autografą. 

Meninėje dalyje dainuos sol. 
Z. KaJvaitienė ir sol. A. Pava 
saris. kurie mūsų kolonijoje jau 
yra dalyvavę parengimuose. 

Svečius vaišins šaulės su sa
vo pagamintais užkandžiais. 
Veiks baras. Prie lietuviškų me
lodijų muzikos vyks šokiai. Įė
jimas ir vaišės $3. K. 

i 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE 

Iš šeštadienio vakaro atida
rytoji Danutės Vebeliūnaitės ir 
Rimo Kalvaičio meno paroda, 
tuoj po pamaldų, sulaukė dide
lio lankytojų skaičiaus. Dailinki 
kai išstatė 73 kūrinius, beveik 
per pus kiekvienam iš jų. Nema
žai paveikslų buvo jau pirmą 
lankymo dieną nupirkta. Paro
da darė malonų įspūdi savo spal 
vingumu, modernizmu ir įdo
miais kūrinio problemų sprendi
mais. Paroda tilpo vienoje mo
kyklos klasėje, vietos erdviau 
išdėstyti paveikslus tektų pasi
gesti. Išdėstymas buvo gerokai 
suglaustas. 

Koncertas, įvykęs parapijos 
salėje sutraukė daug publikos. 
Vėliau atvykusiems buvo sunko
ka rasti vietos. 

Programoje dalyvavo viešnia 
iš Chicagos, koloratūrinis sop
ranas Valentina Kojelienė, ar-
fistė Doris Castanares ir para
pijos choras, vedamas komp. Br. 
Budriūno. Choro solistas barito-

Kovo 7 d. Los Angeles parapijos 
salėje švenčiant Šv. Kazimiero 
šventę, pagrindinę programos dali 
išpildė solistė V. Kojelienė, spe
cialiai atvykusi iš Chicagos. Nuo
traukoje solistė V. Kojelienė ir 
akompaniator'ė - pianistė A. Apei-
kyte dėkoja publikai už gausius 
plojimus. Nuotr. L. Kančausko 

Retas iš daugelio Los Angeles Įvykstančių parengimų susilaukia tiek gausios publikos, kaip kad susilaukė kovo 7 d. įvykusi šv. Kazi
miero šventė. Nuotraukoje: publika perpildyta parapijos salė programos metu. Nuotrauka L. Kančausko 

Mūsų k o l o n i j o s e 
Kenosha, Wis. 

GAUSUS L. B. METINIS 
SUSIRINNKIMAS 

Vasario 28 d. įvykęs L. B. Ke-
noshos ir Racine apylinkės me
tinis susirinkimas buvo gausus. 
Apylinkės pirm. J. Milišauskas 
atidarė susirinkimą ir paprašė 
susirinkusius tylos minute pa-

atsisakė ir tie dėl 
priežasčių. 

Baigdamas metinį susirinki
mą, J. Giedrikas išreiškė nuošir
džią padėką ne tik senai valdy
bai, bet ir susirinkimui. 

Po susirinkimo gražioje nuo
taikoje vyko vaišės. 

Vertas dėmesio pasiūlymas 
Per metinio susirinkimo vai-

labai rimtų Naujos valdybos sąstatas 

J. Milišauskas — pirm., J. 
Sinsinas ir R. S tankus — vice-
pirm., St. Valaitis — sekr., F . 
Jurevičius — kas., St . Milašius 
— jaunimo reikalams, B. Juš 
ka — kultūros vadovas, lietu-

gerbti a. a. prof. J. Šimoliūną.! š e s Šalkauskienė, 150 akrų ! P l a t e s n * v e i k l o s b a r ^ 
Kun. V. Andriuškai vadovau-j ū k i o savininkė, nustebino visus Mūsų lituanistinės mokyklos 

padėtis 

Lituanistinę mokyklą lanko 
trijų šeimų 6 vaikai. Kiti savo 
vaikų jau nebeleidžia i r iš nau-

jant, buvo sukalbėta malda už lietuvius su savo įdomiu ir ver-
velionies sielą. į įU s t įpraus dėmesio pasiūlymu. 

Susirinkimui pirmininkavo J. į J i kvietė apylinkės lietuvius su-
Giedrikas, sekretoriavo VI. Skir j siorganizuoti ir kooperaciniais 
muntas. Iš valdybos pirm. pra- j pagrindais jos ūkyje įsteigti lie 
nešimo paaiškėjo, kad valdybaį tuvišką sodžių su salėmis, res-
buvo išvariusi platų veiklos ba- i toranu ir baru. Būtų įrengta 
rą„ o iš kasininko ir kitų narių I didesniems piknikams vieta ir, , , pažymėti, kad dar tik S mene. 
pranešimo susirinkimas pama- j šauliam šaudykla. Šalkauskienė mokyklos išlaikymo šiuo metu t / m 

gražiai pasirodyti Vaaario 16-tos 
minėjime su menine programa. 
Nors choruose kaip vaikų taip ir 
suaugusių yra svetimtaučių, bet 

,visi dainuoja lietuviškas dainas 
lyg tai vieni lietuviai dalyvautų. 

Renkant aukas Laisvinimo 
(reikalams stambesniomis sumo
mis aukojo: 

Po $25: Varpo klubas ir Šv. 
'Andriejaus Moterų gildą. 

Po $20: kun. B. Gauronskas, 
į A. B. Semaškai ir Šv. Rožan
čiaus draugija. 

Po $10: Bungardai, K. Gied
raitis, Amerikos Lietuvių susi
vienijimas, P. Karosas, K. Do-
mijonaitis, K. Stasiukevičius, G. 
Stasiulevičius, Petras Černiaus
kas, J . Grikis, G. Krivickas. Aflk 
sinio jubiliejaus klubas, A. Dū
da, J . Radzevičius, V. Marijo-
šius, Jonas Liudžius. 

Po $5 : V. Trečiokas, J . Petuš-
ka, V. Raškevieius, K. Zaviekas. 
M. Grimaila. M. Turskis, M. R a s 
kevičienė, A. Miciūnas, J. Var-
kala, J. ščiuka, Viktoras Joku-
bauskas, Z. Dalangauskas, A. 
Steponauskas, J . : Beinorius, P. 
Raškevieius, J. Zdanys. Prakse-
da Stirbienė, Ponai Diugauskai. 
Ponai Nemunčikai, Pranas Stir-
bys, J . Arlauskas, A. Burneika, 

. . „ „. Valerija Dalangauskas, Ona Sa-reikalams paremti. Po pertrau-, . . T , . . , e» L . f , _. j vorus, A. Lazauskiene, A. £>tepo-kos buvo choro koncertas vado- ~p _ ZZ , . . . A 

darė labai malonų įspūdį ir dėl 
to susilaukė gausių plojimų. Po 
dainų, programos vedėjas Raš
kys p r i s t a tė minėjimo daly
viams buvusį nepriklausomos 
Lietuvos pulk. dr. B. Matulionį 
pasakyt i pagrindinę kalbą. Pre
legentas savo kalboje labai aiš
kiai nupasakojo kiek daug žmo
nijos y ra komunistų sunaikinta 
ir kaip daba r kenčia mūsų bro
liai pavergtoje tėvynėje. Kalbė-

vių spaudos informacijos ir l i e - j t o j u i b a i g u g k a l b ą ) b u v o ^ k d t 
tuvių raštų platinimo reikalams. i t a vertxa^kgit kurios metu pa-
Valdyba pasiryžusi i švaryt i d a r ! r i n k t a a u k ų L i e t u v o s l a i s v i n i i n o 

vaujant muz. Beinoriui. Keletą 
dainų sudainavo moterų choras, 
paskui vyrų choras padainavo 
kelias dainas ir po to bendras 

jųjų"\tei rvių7Metų~ moksias"LB m i š r u s c h o r a s - V i s i l a b a i *>a ten- ' k a i 
kinti menine dalimi, kurią pa-

naitienė, Ona Mikalauskienė, A. 
Zdanys, J. Leiberis, J. Zdancevi-
čius, N. Raškienė, J. Plečkaitis. 
B. Kūkalis, P . Kubilius, V. Sin
kevičius, Kreivėnas ir Grušaus-

apvlinkei sudaro išlaidas apie 
400 dol. Tėvai prie l i tuanist inės r e n « ė . m u z - Beinorius. Reikia 

tė, kiek valdyba turėjo įplaukų\ pažadėjo investuoti 60,000 dol. 
Reikėtų šiuo pasiūlymu susido
mėti. 

Organizuojasi mūsų moterys 

Kadangi susirinkime dalyva 

ir išlaidų. 
Plačiose ir naudingose disku

sijose pasisakė kun. V. Andriuš-
ka, VI. Skirmuntas, J. Giedri
kas, J. Sinsinas, B. Juška, J. Mi
lišauskas, N. Lingamerienė ir I vo labai gražus skaičius mote-
kt. i rų. jos rimtai nutarė susiorga-

Malonu pastebėti, kad nauja '•, nizuoti į moterų draugiją. LB 
vaidyba buvo išrinkta labai leng; v~-Idyba sveikina ir linki sėk-
vai, nes iš-18 kandidatų t ik du mės. - m 

TALENTINGAS LIETUVIS 
INŽINIERIUS 

Jaunas Californijos lietuvis; Inž. Rimas Kaminskas turi 
inžinierius Rimas Kaminskas pa- piloto teises ir dažnai savo lais-
darė planus ir pats vienas savo valaikius praleidžia ore. Jo ga-
garaže (Monrovia, Calif.) pa- raže jau baigiama RK-2 lėktu-
statė vienvietį lėktuvą RK-1, vo statyba. Šis irgi skirtas oro 
kuriam Federalinė Aeronautikos akrobatiniams skraidymams, 
administracija išdavė leidimą, į Pavarčius "Giannini Hori-

neprisideda. Tolimesnis m o k y k « • * kaip muzikas Beinortus yra 
los egzistavimas j au priklausys atvykęs į New Britainą, bet sa-
ir nuo tėvelių, nes L B apylin- v ° darbš tumu jau spėjo taip 
kei vienai bus sunku pakelti 
mokyklos išlaidas. 

Naujai statybai parama 
Per metinį susirinkimą ižd. 

St. Valaitis į+eikė klebonui 100 
dol. naujos parapi jos statybai , 
gi suma buvo sk i r t a L B buv. 
valdybos. 

Kiti aukojo po mažiau. Viso 
" a u k ų surinkta 810 dol. Pinigai 

pasiųsta A l t u i 
Newbritanietis 

Knygų platinimas 

Visos lietuvių išleidžiamos 
knygos bus galima įsigyti Keno-
shoje. todėl lietuvių leidyklos 
kurios domisi, kad jų leidiniai 
būtų platinami mūsų LB apy
linkėj, siųskite la iškus: Br. Juš
ka. 4005 -83 PI. Kenosha, Wis. 
Tik patariu nesiųsti knygų, kol 
nebus susi tar ta dėl sąlygų. 

B. Juška 

nas Rimtautas Dabšys. Solistės priskirdama jį "eksperimentinių zons" numerius, matyti, kad inž. » j 12 V ' f 
viešnios ir choro akompaniato- lėktuvų" klasei. Kaip rašoma R. Kaminskas už įvairius išra- i - > i e w D i H a m , v - O n n 
rė Raimonda Apeikytė. Progra-: "Giannini Horizons" 1964 m. lap dimus yra laimėjęs visą eilę pre 
mos vedėja dr. Elena Tumienė. kričio numeryje, visas Kaminsko mijų bei atžymėjimų. Jo nuo-

Artistė atliko melancholišką 
Godefroide etiudą ir sudėtingą 
Debussy cavatiną Claire de lune. 
Doris Castanares pademonstra
vo puikią arfos skambinimo tech 
niką. 

Solistė viešnia Valentina Ko
jelienė pasirodė dviejose progra 
mos dalyse. Pirmoje dalyje su 
S. Gailevičiaus, J. Žilevičiaus ir 
K. V. Banaičio kompozicijomis. 
Antroje programos dalyje vieš
nia padainavo C. W. Glucko G. 
B. Pergolesi, V. Davico ir A. 
Boito kūrinių. 

Valentina Kojelienė įnešė mū 
sų estradon kaž ką naujo, iki 
šiol nepastebėto populiariuose 
koncertuose. Ji perteikė visus 
veikalus akademinio precizišku-1 a r k l i o j ė g u Lycoming motoro, 
mo ženkle, nesileisdama į pigius !

 T a i v i e n a g g m a ž d a u g 1500 
kompromisus^ su eiline j o p u h a - Į J A V , g e p r i v a č i a i ^pro jek tuotų 

lėktuvų. 

lėktuvas pastatytas iš medžio, traukos puošia ne vieną "Gian-
tuščias sveria 600 svarų, sparnų nini Horizons" numerį. Kai ku-
ilgis — 17 pėdų, traukiamas 100 rie išradimai, patentuoti Gian-

PAMINETA VASARIO 16-TOJI 

New Britaino lietuviai Vasa
rio 16 paminėjo vasar io 28 d. Į Londone modelė Markeli demonst-
Iš ry to lietuvių Šv. Andriejaus Į ruoja tokias sukneles, kurios su-

VABZDHŲ SUSIŽINOJIMAS 

Drugys savo drugienę a t ran
da už kelių mylių atstumo. Ma
noma, kad drugys turįs labai 
jautrią uoslę ir savo pataitę už 
uodžiąs už kelių mylių, bet pa
s taruoju laiku amerikinis biolo
gas dr. P. Callaban rado, kad 
kai kurie vabzdžiai siunčia ult-
raraudonus (šiluminius) spin
dulius kuriuos kiti individai pa
gauna savo pojūčio organais. 

'•••• ';?,•• -\*,ą:-/~'M: f''F' ^ * * į " ' 

Inž. Rimas Kaminskas Monrovia, Cal. skrenda savo paties supro
jektuotu ir savo rankomis padarytu vienviečiu lėktuvu. RK-. 

riųjų koncertų auditorija. Jos 
balsas, kuriame slypi dramati
nio soprano medžiaga, yra nuo-
stobiai malonaus tembro ir pla
čios amplitudės. Veikalo niuan-
savimus ji atliko tobulai. Ji ne-
dramatizavo forto ir nežaidė pia 
nissimo. Skirtingus savo prigim 
timi J. Žilevičiaus Ratus ir S. 
Gailevičiaus Klajūnui solistė iš
pildė puikiai, surasdama tikrą 
nuotaiką kiekvieno veikalo es
mei. Nelietuvių kompozitorių kū 
riniuose ji iškėlė tą vidinę HE 

RK-1 lėktuvas skirtas oro ak
robatiniams skraidymams. Pro
fesionalai oro akrobatikos pilo
tai, išbandę lėktuvą, labai gerai 
jį įvertino ir siūlo inž. Kamins
kui lėktuvo pajėgumą išmėgin
ti skraidymo varžybose. 

vo J. Dambrausko. Stasio Šim
kaus ir Br. Budriūno veikalų 
Br. Budriūno ištraukoje iš Kan
tatos Tėviškės namams, sėkmin-

bažnyčioje šv. mišios už Lietu
vą. Per mišias bažnyčioje daly
vavo skautai su savo vėliava. 
Šventei pr i ta ikintą pamokslą 
anglų ir lietuvių kalbomis pasa
kė kun. Pranskiet is . Mišioms 
pasibaigus. bažnytinis choras, 
vadovaujamas muziko Jono Bei-
noriaus, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. 

P o pietų lietuvių salėje Park 
gatvėje įvyko iškilmingas minė
jimas. Skautams įnešus vėlia
vas, muziko Beinoriaus vadovau 
jamas choras sugiedojo himnus. 

Susirinkusius minėjimo dalv-
nini Controls korporacijos v a r - l , ^ p a s v e i k s Aito pirm. Ma-

projektuotos bulvių maišo 
džiu. 

pavyz-

— Chicagoje 150.000 vaikų 
gauna plaukimo pamokas vasa
ros metu Raudonojo Kryžiaus 
ta lka. 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų. 

A. V IL IMAS 
3415 S. litnaaica Ave. 

TeL FRontier ft-188? 

• -"MmtCM 

du, oficialiai aptarti kaip "es 
miniai reikšmingi moderniosios 

tas Grimaila ir tolimesnę minė
jimo programą pravest i pakvie-

4i* 5% 
eurrent dividend on Investment bonus 

4%% Drrn>EN"T>Ų MOKAMA PAGAL VTSAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 i, M-tų in vesta vimo bonus mokama 4%% dividendų kas pasmeU tr 

dar Išmokame po %% už kit'kvtenus metas. 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER A VENTE, CHICAGO S2, IUINOIS 

Valandos: Ptrmad., Antrad.. Penkt. ir Seštad. 9 T. r. — 4:30 p. p. 
Trečlad. uždaryta; Ketvtrtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

technologijos pažangai". Vienas t ė J u o z ą j ^ g į į ^ „ g pįrmįau-
iš jo išradimų labai sėkmingai ^ p a kv ie t ė žodį t a r t i lietuvių 
taikomas Apollo projekto erd 
vių tyrinėjimo reikalams. 

mą, kuri dominuoja ir Gluck ir j gai pasirodė Rimtautas Dabšys 
Davicio lyrikoje. 

Publika nepaprastai š ;ltai pri 
ėmė viešnią ilgais plojimais ir 
nesiliaujančiais šaukimais pa-

Rimas Kaminskas vidurinius 
mokslus ėjo tremties gimnazijo
se Vokietijoje, aukštąsias fizi
kos — matematikos studijas 
baigė JAV-se. Los Angeles, Ca-
iif. Iš jaunystė? jis puikiai gro
ja akordeonu ir mokslo dieno
mis kaip akordeonistas dalyvau
davo įvairiose tautinių šokių 
grupėse. 

parapijos kleboną kun. B. Gau-
ronską. Klebonas savo t rumpa
me žodyje pasakė : "Kad laisvę 
praras t i galima labai greitai, 
bet jai a tgaut i reikia daug lai
ko ir pastangų". Toliau buvo 
paprašytas žodį t a r t i j minėjimą 
atvykęs Nevv Bri taino miesto 
meras James Dawson. Maišyto
jas Balinskas perskai tė Cotmec-
tieut gubernator iaus proklama
ciją. Į kalbėtojų ta rpus buvo j -

FRANK'S T. V. & RADIO, Inc. 
3240 S. HALSTED ST. Tclef.: C A 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEPEO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

<<r 

jungiama šeštadieninės mokyk-
Inž. R. Kaminskas yra vedęs los mokinių deklamacijos bei 

brooklynietę Teresę Stanaitytę. tautiniai šokiai. Paskui muziko 
Augina du vaikučius — Mykolą Beinoriaus suorganizuotas vai-

kartoti. 

Mano protėvių žemė nostalginė
je giesmėje su choru solo dai
navo solistė viešnia. 

Programą užbaigė klebono 
kun. J. Kučingio padėkos žodis;ir Teresę, šiuo metu Kaminskų kų choras labai gražiai padai 

Parapijos choras, dabar labai į publikai ir 
Sekmadienį kovo 7 d., Šv. Ka praturtėjęs dalyviais, padaina-1 viams. 

programos daly- šeima gyvena ^iek 
Koresp. Los Angeles. 

toliau nuo navo lietuviškų dainelių. Susi-
J . K, rinkusiems tas vaikų choras pa-

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETI VU1 PREKYBOS NAMAI 

FURNITURE CENTER, INC 
MARQUETTE PK„ 6211 S. Kastore, PRosp. 8-5875 

Ved«jM J. LTEPON18 

Pirmad.. ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais a tdara nuo 12 vai. iki 5 vai. p . p . 

^ 4> 
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DRAUGAS, antradienis. 1965 m. kovo men. 16 d. 
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Mūsų kolonijose 
Worcester, Mass. 

Šv. Kazimiero šventė 

Vasario 28 d. Aušros Var tų 
parapijoje Worcesterio Prof. St. 
Šalkauskio ateitininkų kuopa su 
rengė Įspūdingą šv. Kazimiero 
šventę. Šventės organizavimo i-
niciatyvos ėmėsi jaunučiai, va
dovaujami Pr . Pauliukonio i r 
Eglutės Pauliukonytės. 

11 vai. kun. A. Jankauskas a t 
laikė pamaldas ir pamokslo p r a 
džioje trumpu, bet š i l tu žodžiu 
pasveikino ateit ininkus, susirin 
kusius atšvęsti Lietuvos jauni
mo globėjo šventę. P e r oferto-
riumą choras sugiedojo "Šven
tas Kazimierai"... Visi ateitinin 
kai ėjo prie šv. komunijos. 

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko pusryčiai, kuriuose daly
vavo prel. K. Vasys, kun. A. 
Jankauskas ir lietuvių organi
zacijų tarybos pirm. P r . Stane-
lis, MAS centro valdybos vice-
pirm. R. Pauliukonis, jaunučiai , 
ateitininkai, moksleiviai, s tuden 
tai. vyresnieji ir tėvai . Prel. K. 
Vasiui palaiminus stalą, visi sė
do prie užkandžių. Pusryčių me
tu rengėjų vardu Pr . Pauliuko
nis pasveikino visus gausiai su
sirinkusius | šventę (dalyvavo 
70 asmenų), padėkojo prel. K.• 
Vasiui už teikiamą ate i t in inkam . 
globą. kun. A. Jankauskui už 

Šv. Kazimiero par. mokykloje 
kovo 4 d. pamokų nebuvo. Visi 
mokiniai buvo susirinkę tik pa
maldoms. 

Lietuvaitės laiškas Worcester 
Telegram 

Ryšium su Vasario 16 šventę 
Eleonora šikštėnaitė parašė 
dienraščio Worcester Telegram 
redakcijai laišką, kuris vasario 
26 d. buvo išspausdintas. 

Laiško autorė prisiminusi po 
I D. karo Lietuvos nepriklauso
mybės ats tatymą ir valstybės 
vyrų viltis, kad tuo karu baigti 
visi karai. 

"Bet, deja", rašo E. Šikštė
naitė, "laisvė trumpai gyveno. 
Vos a ts ta tymas prasidėjo, pa
saulis vėl buvo grasomas išky
lančių totalitarinių komunizmo 
ir fašizmo režimų. Kiekvienas 
norėjo tikėti, kad įvykęs karas 
pašalino galimybę būsimam ka
rui. Prasidėjo pasitenkinimo e-
ra. Tačiau laimėta laisvė ir de
mokratija nebuvo išsaugota, nes 
1945 m. Lietuva su kitomis tau
tomis neteko nepriklausomybės, 

I kuri praras ta ne galingų dikta-
mą. La ima Pauliukonytė paskai tūros agresinių jėgų dėka, bet 
tė straipsnelį apie Šv. Kazimie- dėl vadovaujančių valstybių, ku 
ro gyvenimą. Arvydas Klimavi-! rios buvo įpareigotos išlaikyti 

MIStKLLANEOLS 

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. BUDIS 
Tel. CLiifside 4-1050 

Califomijos universiteto rektorius (kairėj) 53 m., pranešė, kad jis nuo 
kovo 26 d. pasitraukia iš pareigų. Tsip pat pasitraukia ir dekanas 
dr. Martin Meyerson (dešinėj). Pasitraukimo priežastis yra studentų 
demonstracijos, kuriose jie reikalavo pasisakymo laisvės. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
tr kitus kraštus. 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago Dl ;MS2 Tel. YA 7-5980 

C L A SS I F I E D GUIDE 
KKAL BSTATK 

T E L E V I Z I f A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, | 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas. 

I. M I G L I N A S 
2549 W. 69th St. U a. PB 6-10SS 

Marųuette Parke med. 2-jų butų 
5 H ir 5 kamb. $16.200. 

Marą. p k e mur . 4 butai. Garažas. 
Geros pajamos. $30,900. 

Med. 5 apartmentg.. 50 p. sklypas. 
Geras investavimas. Tik $17.900. 

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

PLATUS PASmiNKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX 

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233 

Roselande parduodama Rooming 
House: 6 kamb. su baldais. Paja
mų $279 per men. Kaina $15,000. 
Kreiptis adr. 11134 S. Edbrooke 
Ave., tel. WA 8-5552. 

K (ž A L. E S T A T E 
NAMAI ffi tEMĖ PARDAVIMUI 

: 
čius, Regina Klimavičiūtė, Au
dra Dėdinaitė, Ramutė Gražuly 
tė i r Edv. Meilus iš eilės pa
deklamavo J . Kmito eilėraštį Šv. 
Kazimierui. Zita Babickaitė per 
skai tė straipsnelį apie Šv. Ka
zimiero dorybes. Visi pagiedojo 
Šv. Kazimiero labai pamėgtą 
giesmę '"Per kiekvieną naktį, die 
na" . P e t r a s Gražulis perskai tė 
s tr . "Šv. Kazimiero garbini
mas" . Bernadeta Miliauskaitė 
padeklamavo "Tėvynės meilė". 
Visi perska i tė maldą į Šv. Ka
zimierą i r sugiedojo Tautos him 
na. 

laisvę, apatijos, nesidomėjimo 
ir ignoravimo. 

Prisimindami apgailėtiną Lie 
tuvos padėtį, supraskime, kad 
kiekvieno yra pareiga budėti ir 
niekam nevalia apsileisti, dėlto 
mes esame ne tik atsakomingi 
išlaikyti savo laisvę i r nepri
klausomybę, bet taip pat rūpin
tis ir ki tų laisve bei nepriklau
somybe." 

Laiško pabaigoje primenama 
. žinoma pasakėlė, kai miesto gy-
| ventojai iškilmėms buvo nutarę 
; supilti vyno statinaitę i r kiek
vienas pylė gryną vandenį, ma-

Po oficialiosios dalies jaunu- nydamas, kad jo mažas kiekis 
čiai scenoje pažaidė "Pažiūrė- vandens nebus pastebėtas. I r 
k i t jūs visi" . "Du gaideliai", statinė vietoj vyno buvo pripil-
"Oi tu ieva, ievuže" ir "Klausė dyta ty ro vandenėlio. Todėl 
žvirblis čiulbuonėlis". Tėvai kiekvienas privalo galvoti "my 
džiaugėsi ir gėrėjosi gražiu bei bit will be missed". Laiš-
r imtu jaunučiu Dasirodvmu. 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-nps ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

iiiiiiiiiiiimiimimimiiiiiiiiiiiiiiiimmii! 
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDfiN'AS 
4448 S. Western Ave. ' 

TeL 847-4829 
Cia pat galite gauti Briedžio dažę. 
Miuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

C O N T R A C T O R S 

VACY S 
C0NSTBŪCTI0N C0. 

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

2501 West 69th St ree t 
H E 4-7482 436-5151 

Po programos. P r . Pauliuko-
niui pasiūlius, sudarytas ateiti
ninkų tėvų komitetas iš O. Vait
kienės, Račiukaitienės, Klimavi 
čienės. Gražulienės i r J. Miliaus 
ko. 

Vyčiai t a ip pat minėjo Šv. Ka 
zimiero šventę kovo 7 d. Šv. Ka
zimiero parapijos 26 kuopa ir 
Aušros Var tų parapijos 116 kuo 

pamaldas, parapijos chorai už pa tūrė jo savo pamaldas, kurių 
prisidėjimą prie šventės ir vi- metu ėjo prie komunijos, i r pus-
siems ateitininkams bei jų tė- i 

kas įvardintas "Each bi t is vi' 
tai" . Virš laiško įdėta ir auto
rės nuotrauka. 

R. š ikštėnai tė yra baigusi ko 
legiją i r netoli Worcesterio dir- ' 
ba pradžios mokykloje. Jos pa
rašytas laiškas turi t am tikrų 
trūkumų, bet vis vien yra g r a 
žus pavyzdys mūsų akademi
niam jaunimui, kaip kiekvieną ; 

progą reikia kelti Lietuvos i š 
laisvinimo mintį. PA

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERA SAVIJAUTA 

Tokius rūbus vyrams Ir moterims 
parūpins geriausiose 

"Simpson Ciothes" siuvyklose 

JONAS H. AKŠYS 
2551 W. 71 St , Chicago, DL, 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v.. Sežt. nuo 9 v. ry to ik i 
6 v. vakaro. Trečiad. i r sekmad. už
daryta. 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir pe r s t a t au se
nus visų rūšių namo a t šildymo 
pečius ir a i r condit ioning į 
naujus ir senus namus . Stogų 
rinas (gut ters) , vandens šildy
mui boilerius. Tur tu leidimus 
dirbti mieste ir užmie.«^iuose. 
Darbas a t l iekamas greit i r sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & S H B Ę T METAJL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem. Chicago 9, Dl. 

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

Mūr. Bunsalow. 14 metų senumo. 

Kampinis. 2 auto. mūr. <tnaiai» Gra
žiai įrengtas vidus. D><l<-h » unfga . 
mi. Galima įrengu kambariu* i»axto-
ggje. Marquettf pko <-entre 

Mūrinis. 3 butai p " 6 kamb Ge
ras sklypas. Tvirtas mūru--*. šavimti . 
kas nusipirko biznj ir non -<k>)t»ai 
parduoti. Brighton pke.. art> \V«*Meri» 
susisiekimo. 

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

SALES • MORTGAGES s MANAGEMENT 

iLL 
4936 West 15th Street, Cicero 50, Illinois 

Phone: Office: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-8907 
Turime šimtus namu Ciceroje, Bervvyne, Riverside ir kituose 

vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo. 

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M L. S. 

2 butų namas . 2 po 6 k., centr. , 1& aukšto. Du butai — 5 i r 4 
gazu šildymas. $21,500. kamb.. 45 p. lotas. 66 - - ir Kedzie. 

7 kamb. mūras . Gazu šildymas. į*15-200-
platus lotas. 55 ir Kedzie. $14.200. 

Naujas 5J4 kamb. mūras. Arti 
mūsų. $17.000. 

4 kamb. mūras . Gazu šildymas. 
Garažas. 55 ir Pulaski. $17,000. 

Modernus 6 kamb. mūras, 2 vo
nios. 60 p. lotas, 2 mūro garaž. 64 
ir Pulaski. $35,000. 

6 kamb. namas. N'aujas gazu šil-
dvmas. Garažas. 65 ir California. 
$14,900. 

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Sausas 
rūsys. Garažas. Art i mūsų. $27,900. 

4 batų niūras. Naujas gazu Šildy
mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $39,500. 

2 aukštų, 6 kamb. mūro reziden
cija. Gazo šildymas. 1% vonios. Art i 
M. parko. $24,400. 

3 lotai, šalia Marq. pko, t inka 
apartmentiniui namui statyti. $18,000. 

N'auja taverna ir butas, M. pke 
$43.000. 

VISADA T I K I M E GERŲ NAMŲ 

K. VALDI S RE A L ESTATE 
2458 West 59th St., RE 7-7200 arba RE 7-8534 

vams rūpestingai atsi l iepusiems. 
į šventės rengėjų kvietimą. 

Teko apgailestauti , kad pus- ; 
ryčiuose negalėjo dalyvauti kuo; 
pos dvasios vadas kun. J. Ste
ponaitis, kuris po ankstyvesnių 
pamaldų turėjo išvykti į Hamil
toną, į mirusio bičiulio laidotu
ves. 

Po pusryčių a ts idarė uždanga 
ir scenoje pusračiu susėdę pa
sirodė šventadieniškai nusiteiku 
sių 17 jaunučių (du nedalyva-
vo) . Programai vadovavo būre-į 
lio būrininkė Onilė Vai tkutė , sek 
retoriavo būrelio sekretorius 
Kęstutis Pauliukonis. giesmėms 
ir žaidimams akompanavo Eg
lutė Pauliukonytė. Po maldos i r ; 
perskaityto praeito susirinkimo 
protokolo vyko Šv. Kazimiero 
šventei pr i ta ikyta programa. 
Pirmiausia pagiedojo ' 'Šventas 
Kazimierai"... giesmės vieną pos 

rvčius su kalbomis. Skelbkites "Drauge" 

Petkus 
TĖVAS IR ŠONUS 

MftRQUETTE FUNERAL HOME 
TBYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West T į s i S t . Teief. GRovehl l l 6-2345-6 
i 4 1 0 S. 50 ih A v e „ Cicero, T 0 w n h a l l 3-2108-09 

\ IKST£ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

D t H E S I O ! 

iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiii 

RAD10 PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek-j 
rnadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. Į 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko- : 

mentarai. muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda ] 

Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — j 
Geliu bei dovaną krautuvę, 502 E . j 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
"Draugas". 
iiiiiiiimmimiiifinfiiuiiiiiinmiiiiiiiiiiii 

- I A I 
EKspertiškai uždedam naujus ir tai- i 
some senus. Pilnai aps idraudė. Dar- l 

bas garantuotas . ^ ^ • 
A. ABALL ROOFEVG CO 

^ 1-6047 a r b a R O 2-877« 

65 Ir Campbell. Modernizuotas 6 
samb. bungalow. Nauji plasteriai, 
nauja elektra. Dideli kamb. $19.000, 
arba pasiūlymas. 

Xetoli Nabisco. 10 metų senumo 
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo
masis, didelis sai tonas. Garažas. 35 
p. sklypas. Tik fl8,700 

61 Ir Sawyer. apyl. 6 kamb. "oc-
tagon" bung. Modern. virtuve, nau
ja karš to vandens šilima. Teirauki
tės. 

S metu senumo modernus apar t -
mentinis. Metinių pajamų apie $14.-
000. "Built- in" virtuves. Šaldytuvai. 
ImokSti $22,000. 

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

Puse bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5% 
kamb. butas ir $125 men. pajamų. 
Atskiri šildymai. $39,000. 

Brighton pke. 12 butų apa.rtm.en-
tinis. Naujas šildymas, nauja elekt

ra. Kaina t ik 5 kar tus metinių pa
jamų. 

10 apartmentų. 3 metų. Į pietus 
nuo Marų. pko. Didelis sklypas. 
Automobiliams pastatyt i vieta. Pui
kus pirkinys už 6 % ka r tus metinių 
pajamų 

Pulaski tr Archer apyl. 8 metų, 
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
kamb. ir labai geros pajamos. Šoni
nis įvažiavimas. Garažas. $52,000. 

2 gražūs butai ir biznis. Tik k e 
lių metų mūras pačiam M. pko 
centre. Geras pirkinys. 

Gražus 5% kamb. . 1 metų mūras, 
Dideli, šviesūs kambariai . K i l ima i 
40 p. sklypas. Į pietus nw» M. p-ko. 
Tik $22,100. 

2 po 6 kamb. mūras . Naujos vir
tuves, nauja a tsk i ra šilima gazu. S 
auto. mūr. garaž. M. uke. $32.000. 

Didelei šeimai. 6 miegamųjų mū
ras. Netoli mūsų ištaigos. TSk 
$17.900. 

Taverna ir hu ta s . Mūrinis. Mara. 
Dke. Nebrangiai. 

HEATING CONTRACTOR 
Statome šiltu oru pučia.m"« ~e 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. 

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Vlctor Skade ST 8-9272 

NERIS REAL ESTATE 
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321 

2x4 ir 1x3 mūras Brighton Pa rk 
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20.000. 

2x4 ir 1x3 madinis. Nauji sidings, 
gazo šiluma, garažas, $13,7000. 

1Y2 ankšto mūras 5 ir 4 kamb. 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21.000. 

2x5 m ū r a s 3 mieg. ir 3 kamb. 
butas rūsy. Naujas C. šildymas ga

zu. alum. langai, garažas; Arti viso. 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios. 
$25,000. 

lyįi aukšto 9 m. mūras, . 60 bl. j 
vak.. arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. nejj-engtas. $20.000. 

2x4 niūras, viskas a tnau j in ta -mo-
dernu. 30 p. skl., garažas. Turi greit 
parduoti del mirties šeimoj. Pamst-
tykite. 

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave. CL 4-7450 arba YA 7-2046 

MAZHKMVANS 
FUNERAL HOME 

T H RE E 
AJR-CONOmONED 

Partinę FadSUam 

~ \ 

% SS45 SOUTH WEST£RN A V t BEpdbBc 7-8800 

EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DffiEKTOMUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Herm'rtage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 

4330-34 $xftfi California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

Airijos pajūryje 

LIETUVIŠKI VELYKŲ 
SVEIKINIMO ATVIRUKAI 

Dėžutėje yra 10 gražių, kelių 
spalvų atvirukų, kurie drauge 
su vokais ir persiuntimu kai
nuoja tik $1.00. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois, 60629 

imiiiiiiimmiuiimiiiiiiiimiimiimiiiiiii 
iiiuimimiinijiiimiiiifimiiiimiimiiiiii 

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
Atvirukai yra nedidelio formato, 

Į kelių spalvų, pagaminti "šilk 
3creen" būdu. Yra sekantys rinki
mai: 

Vardadienio . - • 10 *tvu 
Gimtadienio W 
Pedžkos 10 m 
Užuojautos 10 m 
Vestuvių 10 4 
Vestuvių sukaktuvių. 10 
Padėka už užuojauta. 10 .. 
"Draugas gali išpildyti užsaky 

I mus tik pilniems pakeliams (po 10 
! štukų") aukščiau iSvardintų atviru-

kų. Sių atvirukų gamintojas d a r 

yra paruošęg vieką rinkinį maišy
tą, sud'-ryts| iš vardadienio, gim
tadienio padėkos, užuojautos ir 
kt. - viso 10 atvirukų. Atviruku 
kaina $1XK' UŽ pakelt 

"D R A U G A T 
4545 West 6Srd Street, 
CHTTCAGO 29, ILLINOIS 

Platintojams duodama nuolaida. 
1 HIIIHHHIimjmHIIWW»»HIlHHmUHHL 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
TJR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiuHiiiiiii A, KATILIUS R. E. 
A. ABALL R 0 0 F I N G G0, z-t^o w. emh s t R E 7 8399 

Į 
Įffteieta prieš 49 me tus —— • — — ! Droži ALSIAS m GERLAUSIAS 

Dengiame visų rOSlu stog-us. Ta:- I 
some arba dedame naujus kaminus. , N A M Ų I R BIZNIŲ P A S I R I N K I -
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da, , žome iš lauko. Taisome mūra-
"tuckpointing". PUnai apsidraudė 
Visas darbas garantuotas . 

LA 1-6047 arba R0 2-8778, 
Skambinkite be t ku r iuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai . 
immiimmmiummumiiimHiminmm 

MAS * APDRAUDA 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 7lst St. WAIbrook 5-fi015 

Med. 4 butai. Tik $18.800. 
Mūr. 68 ir Maplevpood. $18.800. 
Mūr. 2x5. Garažas. $26.500. 
8 butai mūr . Bargenas. $75,000. 
įjotas 30x125. Zone R 3. $8.800. . . 

Visi namai Marųoette P a r k e 

KAIRYS REAL ESTATE 
3501 W. 69th S t HE 6-5151 

Didelis ir geras Įvairių namu, 
sklypu, biznių ir žemes flkių 
pasirinkimas 

L I N A R T A S R E A L T Y 
1437 S. 49 Av„ Cicero 652-4343 

<{r 

į STANKUS 
1 C0NSTRUCTI0N 0 0 . :! 
: : 
: Atlieka planavimo ir statybos ; 
• darbus, gyd>"tojų ofisų, gyvena- \ 
: mųjų ir prekybos pastatų. Jū- • 
; sų pasirinkimui turime virš 300 • 
! įvairių standartinių projektų. : 
: ' 
; Ofiso ir namų telefonas 

: 
PRospect 8-2013 : 

• : 
• 7105 S. Artesian Ave. : 
: : 

Chicago, Illinois 60629 : 
: • 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I l l l l l k . PARDAVIMUI 

> • - » » • • • • • « 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVKRS AXT» HANDLKS 
SO and 50 (tai. F r e * Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1113 

P A S I N A U D O K I T E 

DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
P A T A R N A V I M U 

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnes spaustuves visoje 
Amerikoje. 

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias Jetnviskaa kmy* 
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenime įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti. 

įšviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitos 
uetuviskų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti. 

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko tietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei. 

Vssaig spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu: 

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

CHICAGO. VLL 60629 TEL Lū 5-9500 

V i 

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą. 
Perskaitę "Draugą', duo-

kitę i kitiems pasiskaityti J Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 
• • ' ^ » " ' • • • ' • " 

http://apa.rtm.en-


wmm wm 

' • 

Kaip patikimi šaltiniai skelbia Anglijos karalienė Elzbieta susitiko 
Windsoro kunigaikščio Edvrardo žmoną (vidury) su kuria nebuvo 
jokių ryšių nuo tada, kai Edwardas, atsižadėjęs karaliaus sosto, vedė 
anksčiau buvusią Wallis Warfie!d. Tuo laiku karalienė Elzbieta buvo 
11 m. amžiaus. Suartėjimas įvykęs po to, kai kunigaikščiui buvo pa
daryta trečia, akies operacija. 

Užburta dūdelė 

P T - J I C A G O I E gaminius ir alkoholinius gėri-
mus. 

GAU PAKILT, MOKYČIAI Į ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Illinois atstovų rūmai 119 i RINKIMAI 
balsų prieš 27 priėmė įstatymo į chicagos miesto taryba su 
projektą, kuriuo miestams lei- burmistru Daley paskelbė nau-
džiama uždėti mokesčių 1 pro- j u s seniūnų rinkimus tose se-
centą nuo perkamojo daikto kai nįūnijase (ward), kurios nete-
nos. Šiuo įstatymu ypatingai su k o ^ o seniūnų: 28-je, 30-je, 
interesuotas Chicagos burmist- 2e-je, 37-je ir 39-je. Rinkimai 
ras Richard Daley. Įstatymo įvyks gegužės 18 d. 
projektas perduotas Illinois se- ; 
natui. Taip pat numatoma lei-; GRIEŽTINA KOVĄ PR1KS 
sti pakelti mokesčius už tabako GENGSTERIUS 
•*"*"BWBifcaift••»mmitšm j chicagos burmistro Daley pa 
na), š. Stempužis (Jurgutis), siūlymu, Dlinois senatas priėmė 
Z. Peckus (Karalius), V. Puš- įstatymo projektą, kuriuo lei-
korius (Karalaitis), R. Jokūbai džiama konfiskuoti mašinas, lai 
tytė (Karalaitė), R. Zorska vus, lėktuvus, kuriais, laužant 
(Prievaizda), V. Gatautis (Plė- įstatymus, yra gabenami nar-
šikas), M. Jokubaitytė (Našiai- kotikai. 
te), A. Kazėnienė, A. Rukšėnas \ Be to, — numatoma priimti 
(Velnias), P.Matulevičius (Krei įstatymą, kuriuo bus steigiami 
varagis ir Mažas velnias), L. namai, kuriuose galės apsigy-
Melsbarbas (Senas velnias), A. venti iš kalėjimo paleidžiami ka 

Lietuviškoji pasaka turi nuo- klias dekoracijas, sėkmingai iš-
stabų žavesį. Ji užburia mažuo- sprendęs net tokius sunkius už , 
sius ir ji gali būti labai intri- davinius, kaip pragaro priean- j Balčiūnaitė (Ragana), V. Žilio- liniai, kol jie gavę darbą galės 
guojanti net ir suaugusiems, gio scenosvaizdis. I r t ą viską l11^® (Riestanosė), G. Mariu- savarankiškai įsikurti. 
ypač, kai yra gabiai insceni- įstengė padaryti šalia kasdienio : n a i t ė (Ilgapirštė), Rūta ir Mil- j 
zuota. čikagiškiai buvo taip pa- darbo duonai. Visus 8 mėnesius d a Jokūbaitytės (Undinės), P. j • 
tenkinti aukštu lygiu savųjų!atidavė savo laisvalaikį i r Maželis (Pasakų senelis), Nijolė 
pastatytosios "Eglės žalčių ka- daug poilsio valandų Tai h e r o - : i r Viktutė Lenkauskaites (Zui-
ralienės", kad kai kurie net iškas pasiaukojimas lietuviškai kučiai), D. Marcinkevičiūtė (Va 
svyravo — ar begalės tą pasi- j scenai. Nenuostabu, kad tokias *>alelis • 
gerėjimą padidinti atvykstantie I pastangas lydi pasisekimas. Šis Visi jie nuoširdžiai stengėsi 
ji iš mažesnės kolonijos svečiai? j spektaklis Clevelande buvo sta- |įr s a v o vaidmenį sklandžiai atli-
Ir vis dėlto tikrai gali gailėtis į tytas bene 3 kartus, Detroite i fc0j nors ir ne su vienodu pasi-
tie, kurie praeitą šeštadienį ne- j vieną, buvo pakviesti ir į Ha- j sekimu. Nuostabu, kad net ir 
dalyvavo "Užburtos dūdelės" miltoną. ! šokių — baleto choreografija ir 

P A D Ė K A 
A; f A; 

E V A M A R A S 
Mūsų mylima motina, uošvi" 

ir senrl€ mirS 1865 m. ko \ > 
mSn. 7 d. ir buvo palaidota 
kovo ničn. Ui d. šv. Kazimiero 
kapin«*t, C'hicaKOJe. 
; Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jai paskutinį }>a-
tarnaviniiį. ir palydėjo j ainici-
r.o poi'.sio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. F. Kelp
šai, kun. J. Gilbertui ir ki
tiems kunigams, kurie atlaikC-
gedulinga; pamaldas už jos si<-
la. Dėkojame kun. F. Kelpša: 
kuris palydėjo velione į kap i 
nes. 

Nuoširdus dėkui visiems, ku 
rie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kur ie 
prisiuntė velionei gelių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio va
landoje užuojautą. 

Dėkojame kun. Kelpšai ir 
prel. D. Mozeriui bei Maldos 
Apaštalavimo, šv. Kazimiero 
Seserų Remejų. ir kitri d r a u g i 
jų nar iams už maldas koplyčioj. 

Dek o ame vargonininkui J . 
Kudirkai. 

DSkoiame grabnešiams ir v i 
siems laidotuvėse dalyvavusiems, 
kuriems atskirai neturime gal i 
mybes padėkoti. 

Dėkojame laidotuvių d i rek to
riui Petrui Bieliūnui už ma lo 
nų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui. 

Dukterys, sūnus, marti 
žentai ir anūkai. 

DRAUGAS, antradienis. 1965 m. kovo mėn. 16 d. 

pastatyme, atliktame Clevelan-
do Vaidilos aktorių. , 

"Užburtoji dūdelė" tai Myko
lo Venclausko sumaniai insce- į 
nizuota liaudies pasaka apie ber 
niuką, kurį apgautas tėvas bu- Į 
vo pardavęs velniui; tačiau ber
niukas iš pasakų senelio gavo 
užburtą dūdelę, kuria pagriežus, 
kiekvienas turi šokti. Jis su t a , 
dūdele taip pašokdino velnius, 
kad turėjo jie grąžinti apgaule | 
iš tėvo išgautą pardavimo raš-; 
tą. 

Reikia ypatingai pasidžiaugti 
sugebėjimais ir dideliu darbštu
mu režisoriaus Petro Maželio. 
Jis įstengė įtraukti daug jauni
mo, studentų' ir net baigusių 
aukštąjį mokslą. Pvz., raganos 
buvo visos akademikės, baigu
sios universitetą. P. Maželis su
gebėjo įvesti ir linksmų situa
cijų, ir išryškinti mielą liaudiš
ką folklorą, ir duoti nebanalių 
baleto numerių. Kas įdomiausia 
— jis pats sudarė ir kostiumų 
eskizus, kurie buvo gerai pri
taikyti ir išradingi; jis pats nu 
tapęs ir labai spalvingas, patrau 

Ciceriškiai remia Lietuvos 
reikalus 

P e r L.B. Cicero apylinkes su
rengtą Vasario 16 minėjimą Lie
tuvos laisvinimo reikalams auko
j o : 

$100 — dr. S. P. Kisielius. 
$25 — prel. Ig. Albavičius. 
Po $20 — Ant. Pladys, Al. Kin

durys , K. Račiūnas. 
Po S15 — J- švedas, dr. Vyt. 

Vardys . 
Po $10 — Vac. Donis, J. Šiau

čiūnas, K. Žukauskas. A. Marke
lis. G. J. Arštikys. St. Būdas, A. 
Pupelis, V. Kuprys, EI. Bačins-
kas , V. Žilėnas. A. Lauraitis, J. 
Žemaitis, S. šurkus. T. B. Mi-
šauskai, E. E. Alšauskas, J. Gu
žaitis, ^ . B. Dundai, kun. P. Pat-
laba, V. D. Sabalis. Ig. Kazlaus
kas . J. K. Dočkus, A. K. Gim
žauskai, O. P. Zailskai, J. J. Jel-
mokas . A. Skridulis. 

p 0 $5 __ J. Sudžius, A. V. La-
niatfskas. V. Zalatorius, A. Tau-
ginas, O. Stirbytė, A. Baronas. S. ] 
Juozaitis, K. Šimkus, dr. P. A t- j 
kočiūnas. V. Remeikis, R. Zigma-
tavičius, L. Pračkaila, P. Cin

kus , O. M. Baukai. A. Mickus, K. 
Augėnesf .Bj Skcmbskiene. Al. 

Grinius, A. T. Zailskai. J. .Tus-
kait is , S. J. Patitienius. E. Ra
čiūnienė, S. O.' Brantškai. V. A. 
Gailius, kun. A. Vilkaitis, B. A. 
Paliuliai. P : Trumpickaa, kun. P. 
Baltrumas. S. Taraila, P. Pnie-
gaitis, Aug. Ašoklis. Po $3 — E. 
Šulaitis, J. R:. S. Bikulčius, A. In 
gaunis. Po $2 — T. Karaliūtė. S. 
S. Palionis. E. Radvilienė. J. &• 
žauskienė. E. Sfcattgenbergas. K. 
Ramauskas,r*A. Murauskas. P. 
Martinkiene, A. J. Sadauskai, A. 
šulaitis. J. Zalatorius. A. Mastie-
ne. R. Koenig, A. Zaremba. Kiti 
aukojo '"po mažiau.. Iš viso 
suaukojo $697.25. 

Ari. P. 

Iš Clevelando atvyko 26 žmo- j į P a t i e s p - M a ž e l i o " A P s k r i t a i ' 
nes. Pasakos inscenizavime sėk- pastatymas buvo sėkmingas, či-
mingai dalyvavo I. Gatautis kagiečiai pasilieka svečiams gi-
(žvejas), E. Bridžiuvienė (žmo- liai dėkingi. 3. Pr. 

S 

Giliame liūdesy pranešame bičiuliams, kad kovo 12 dieną, 
Klyvlende, Ohio, mirė mūsų mylima motina ir sesuo 

A . + A. 
Otilija Šarkyte - Pacevičiene 

Kūnas pašarvotas Della Jakubs koplyčioje, Klyvlende. 
Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 16 dieną iš Naujosios 

Lietuvių parapijos bažnyčios. 

Dukra Jadvyga su vyru Mečiu bei anūkais Giedriu
mi, Indre, Rū ta , Vita P ALŪNAI ir sesuo Kotryna 
su vyru Jonu bei jų dukra Liudyte CĖSNAI. 

A . - | - A . 
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 
mirus, vyrą VINC/į, sūnų POLIŲ su šeima ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

\n 
Elena ir Genrikas Songinai 

r A . + A. 
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 

- Bernotavičiūtei 
mirus, — vyrą dr. VINCJ-Į ir sūnų dr. POLIŲ su šei
ma nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Emilija ir Antanas Gaškai 

DR. VINCS RRSLAVIČIŲ ir DR. POLIŲ RASLRVIČIŲ 
su šeima, žmonai ir motinai 

A. + A. 
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame 

Remigijus Gaška 
su šeima. 

! 

emmmma 
Mielai 

A. + A. 
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 
mirus, jos vyrą DR. VINCJį, sūnų DR. POLIŲ ir gi
mines gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Pole, Antanas, Vytautas ir 
Mikas Rėklaičiai 

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

ir kitų papuošimų 
2443 West SSrd STREET _ 

Telef.PR 8-0833 PR 8-0834 

A. f A. URSULA PŪKIS (Perkins) 
Gyveno 2219 W. 23rd PI., Chicago, UI. Mirė kovo 13 d., 

1965 m., 10:30 vai. vak., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoj, Panevėžio apskr. Amerikoj išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Joseph, John ir m a r t i 

Emily, Peter; dvi anūkės: Loretta Ann ir Paulette, keturi p ro -
anūkai ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė Chicagos Lietuvių dr-jai, Maldos Apaštalystės 
dr-jai ir Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Stepono Lackawicz koplyčioje, 2314 
West 23rd Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo mėn. 1? 
dieną. Iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų pa rap . 
bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs ta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, marti, anūkai ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, Tel. VI 7-6672. 

"Y A. Dr. Aleksandrai Rask 
Bernotavičiūtei 

mirus, tos vyra DR. VINCĄ, 
POLIŲ su šeima nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

: 

Emilija, Aleksandras ir Aleksandras, Jr. 

Gaškai 

Mielai poniai Barkauskienei, jos vy
rui ir dukterims su šeimomis, brangiam 
broliui ir dėdei kapitonui 

A. f A . 
BONOVENTORUI G U O G A I mirus 

nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

Stropai, Mažioniai, Belgai, 
Latviai ir Tallat-Kelpšai 

Po sunkios ligos, kovo 14 dieną 14:50 vai., aprūpin ta 
šventais sakramentais, Proctor ligoninėje. Peoria. Illinois, 
mirė ilgamete Tauragės apskrities ligoninės chirurgė i r di
rektorė 

A. + A. Dr. Aleksandra Raslavičiene -
Bernotaviciūte 

Gimus 1904 metais Rygoje. Amerikoje išgyveno 16 m. 

Prie mirties patalo buvo vyras dr. Vincas ir sūnus dr . Po
lius. 

Giliame liūdesyje, be vyro ir sūnaus, liko mart i Zuzana, 
anūkas Petras - Linas, daug pusbrolių, pusseserių b^ fk i t ų gi
minių, draugų ir pažįstamų Amerikoje ir Lietuvoje. 

Lietuvoje dar liko brolis Juozas. 

I Kūnas pašarvotas A. Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 
Vvest Tl St. Chicago, 111. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 
18 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į Šv. f į f -ž iaus 
parapiios bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės pielą. Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. " 

Nuliūdę: vyras, sūnus, marti , anūkas ir kiti ciuiafrs. 

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345. 

*:•: 

P E K A A D 
A. f A. 

konstantas Balkus (Balakavičius) 
Mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 1965 m. kovo mėn. 6 

d. Buvo palaidotas kovo 9 d., o dabar ilsisi šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas padėkoti tiems, kurk 
suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į neišven
giamą amžinybes vietą. 

Mes atmindami ir apgailestaudami mūsų mylimo vyro | 
ir tėvelio pasi traukimą iš mūsų tarpo dėkojame už atnašautas 
gedulo šv. Mišias mūsų dvasiškiems tėveliams — ypatingai 
gerb. kun. Vincentui Kamarauskui už raminančius žodžius ir I 
pamaldas kapinėse. 

Prašome priimti mūsų nuoširdžiausią padėką. Dėkojame 
gerb. kunigams, švento Kazimiero Sesutėms kurios, taip skait
lingai lankėsi koplyčioje ir dalyvavo laidotuvėse, g'..ninėms. 
draug?ms ir prieteliams, kurie paaukojo ir prisiuntė daugybę 
šv. Mišių, bei įrašė v-2-lionį į Amžinus narius. Ačiū už pri
siųstas gėles, vsinikus, pareikštas užuojautas žodžiu, per 
spaudą, ir laiškais. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui James 
Melka už mandagų ir malonų patarnavimą garbingai nulydint 
velionį į amžinastį, o mums p 2 lengvinusiems pergyventi nu
liūdimą ir rūpesčius. 

Dar kar tą nuoširdų ačiū tar iame visiems paguodusiems 
mus nuliūdimo valandoje bei dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse. 

Mes Tavęs, Mūsų brangiausiais, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau a r vėliau pas 
Tave nueisime. Lauksime tos dienos kaip vėl būsime kartu. 
Tebūna Tau lengva ši žemele. Lai Gailestingasis Dievulis su
teikia amžiną atilsį danguje. 

Nuliūdę lieka: Žmona Marijona, sūnus Bernardas, dukte
r y s : Sesuo M. Konstancija, Sesuo M. Eu-
charistina, ir Liliana i r visi kiti arminės 
ir pažfstami. 

A. + A. 
Kapt. B O N A V E N T Ū R U : GUOGAI 

mirus, jo seserims Katerinai Grajauskienei ir Petro
nėlei Barkauskienei su šeimomis reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

Terese, Augustinas, Vytautas, Zigmas 
Paulioniai su šelmėmis 

Bronius, Zuzana ir Nijole ščepanavlčiai 

Mielai 
DR. ALEKSANDRAI RASLAVIČIENEI 
mirus, jos vyrą DR. VINC£ ir sūnų DR. POLIŲ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

T. ir J* Lapinsku šeima 
Juozas ir Terese Gaškai 

A.-Į-A. DR. STASIUI KRIPUT 
Naujojoje Zelandijoje mirus, reikšdama nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai ir sūnui kartu liūdi 

Lietuviu Miškininku Sąjunga 
išeivijoje 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
KR, I E L $ i 1 

SAYIMNKO 

S A I N T CAS1MIR 
M O N U M E N T CO 
3911 West l l l t h Street 

Didžiausias Paminklams Planu 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef, — CEdarerest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
LJetovic Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C, LAOKAVYICZ 
3424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
2814 W, 23 rd PLACE Tel. VtrjriiB* 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S CAIJFORNIA TeL LAfavette 3-S572 

ANTAKAS ?̂ , PHILLIPS 
3307 LITLANICA AVE. Tel. YArds 73401 

POVILAS j , RIDIKAS 
SS54 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

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

JURGIS F. RUDHiN 
3319 S. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-11S8 - 1139 

YASAITIS — BUTKUS 
1446 S. SOt.h AVE. CTCERO, TLL. Tel OLympu- 2-1003 
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8 DRAUGAS, antradienis, 1965 m. kovo mėn. 16 d. 

X Dispensa duodama visiems 
šv. Patr iko (trečiadienį) ir šv. 
Juozapo (penktadienį) dieno
mis. Tose dienose galima vi
siems valgyti mėsos kiek no
rint kartų. 

X Tėvu marijonų bendradar
bių Chicagos apskrities susirin
kimas įvyks trečiadienį, kovo 
17 d., 7:30 v. v., t. marijonų 
vienuolyne prie "Draugo" Svar
bu baigti pasiruošimus seimui. 
Visi skyriai prašom dalyvauti. 

X Vytautas Alantas ir Alė 
Rūta prisiuntė savo kūrinius 

X Kun. J . Dambrauskas, ma
rijonų viceprovinciolas, atna
šaus šv. mišias ir pasakys pa
mokslą t. marijonų seime, ku
ris įvyks Kančios sekmadienį, 
balandžio 4 d. 

X Dr. Aleksandra Raslavi-
Čiene - Bernatavieiūtė ilgos ir jaunimo literatūros premijos ko 
sunkios ligos iškankinta mirė misijai. Leidėjus ir autorius, 
Proctor ligoninėje, Peoria. 111. kurie y ra parašę ir išleidę 1964 
kovo -4 d. Dr. A. Raslavičienė metais grožinės li teratūros vei-
medicinos mokslus baigė Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Eilę metų buvo Tauragės aps
krit ies ligoninės direktorė ir 
chirurgė. Giliame liūdesy liko 
vyras dr. Vincas, sūnus dr. Pau
lius, marti Suzana ir anūkas 
Petras-Linas. %. 

X Dr. K. Bobelis išvyksta i 
Clevelandą klinikas pasitobulin
t i inkstų ir šlapumo ligų chi
rurgijoj ir todėl jo kabinetas 
šią savaitę bus uždarytas. 

X Dr. Aldona ir dr. Vytau-

kalus ir kurie turi parašytus 
rankraščius, prašomi nevėluoti, 
prisiųsti iki š. m. balandžio 1 
d. adresu Jeronimas Ignatonis, 
6642 So. Francisco Ave., Chi-
cago, 111., 60629. 

X "Paparčio žiedas" yra de
vintas kūrinys atsiųstas Skau
tininkų Ramovės dramos kon
kursui. Rankrašt is pasirašytas 
Nikodemo Putpalės slapyvar
džiu. 

X Danutė Brazytė Bindokie-
nė šį šeštadienį Jaunimo cent
re 203 salėje 7:30 v. v. kalbės 

Iš a r t i i r t o l i 
J. A. VALSTYBĖSE 

— LTM Čiurlionio ansamblio 
25 m. sukakties iškilmingas mi
nėjimas ir pagerbimas įvyks šia 
tva rka : gegužės 8 d. Šv. Jurgio 
parap. salėje akademinis banke 
tas (vakare), gegužės 9 d., sek
madienį, 10:30 v. iškilmingos 

II-jo Pasaulinio karo metu pa
garsėjęs adm. Money Moncevi-
čius,, dabar pasitraukęs ir adm. 
Bakutis 

— Bromus ir Gražina Pošiai 
i? Boston, Mass., persikėlė gy
venti į Los Angeles. Pošius iš 
profesijos yra 

ligoniui; ir berniukai ėmė karš
tai melstis už didįjį geradarį, 
kurį pažinojo jo lankymosi Ca-
stelnuove metu. 

Vėlesnės žinios, skleidžiančios, 
kad kun. Sugintas galėsiąs išei
ti iš ligoninės, pakėlė nuliūdusią 

kon t r ak to r ius - j d v a s i a - i r t e i k i a v i l t i e s ' k a d n e " 

Po koncerto gėles 
Birutė Petrauskaitė 

sol. L. Šukytei įteikia Jolanta Raslavičiūtė ir 
Nuotr. V Noreikos 

KARKLUPĖNŲ ROMANTIKA 
Laureato Baranausko ir sol. Šukytes triumfas Chicagoje 

tes Taurai Chicagoje plačiai be tema: "Vyras ir žmona išeivi-1 Lietuvių rašti jos istorijoje I paskir ta rašytojui Albinui Ba-
sireiškią ne tik savo profesijoj, jos l i teratūroje" Visi kviečia- l d a r š a I P ^ m a s toksai džiaugs- j ranauskui, gausiai susmnkusie-
bet ir mūsų kultūrinėj veikloj. m į ! mingas reiškinys, kad privati j ji dalyviai naująjį laureatą suti-
o ypač gydytojų sąjungoj, kas- x Antanas šukelis, aštuonio [ institucija savo organizuojamųj ko trankiu plojimu. t= ,ncje ; s 
znet neapleidžia neprisiminę Chi liktos kolonijos gyventojas, gu- > P r e m i J u k e I i u m Ū s ų i teratūrai į publikai 
cagos Lietuvių operos, šiemet, Ii ligoninėje, 5427 S. Morgan 
minint Lietuvos nelaimių pra- St., kamb. 108. Draugai prašo-
džią, ir mūsų gerųjų tautiečių mi aplankyti. 
kraujo aukas už savo kraštą, x Vytautas Mišelis eina pir-

— Lietuvaitės seseles bene
diktinės iš Kauno, įsikūrusios 
prieš keletą metų gražiame 
New Hamshire, labai sėkmingai 
darbuojasi su mažaisiais gerų 
kaimynų įrengtame Vaikų dar
želyje ir savo nemažą nuosavy
bę kasmet gražina, kad ir nedi
deliais priedais. Per paskutinius 
dvejus metus įrengė patogų a-
partmentą svečiams ir žada į-
rengti mažą noviciatą savo nau
joms narėms; nes laikyti nau-

sirodė nepraktiška. Todėl jos 
labai laukia kandidačių ir yra 
pasirengusios daryti visas gali
mas nuolaidas, ypač pirmo
sioms, jei tik jos tu rės dideli 
troškimą ramaus vienuoliško 
gyvenimo, t ikro pasišventimo 
ir nebijos to gražaus darbo, ku

bą. Ko jam iš visos širdies lin
ki Castelnuovo Don Bosco gi-
mazijos vadovybė, auklėtoja ir 
jaunimas. 

KANADOJ 
— Hamiltono Lietuvių sporto 

klubo Kovo valdyba kriepėsi į 

parodė samarietiško 
bus davusi per šimtą romanų. I gailestingumo, neapsunkinda- ^ yp ag netrūksta pradžioje, 
Šiuo laimėjimu gali pasidžiaugti i mas prakalba. J is pažymėjo, kad Į j ^ k u r į s taipgi y ra atlygina-
"Draugas" , sekmadienį atšven- j tik už geležinės uždangos rašy-! m a s ypatingu džiaugsmu atei-

pamaldos šv. Jurgio bažnyčioje dažytojas ir šioje srityje turi ii- į muistantis vaikščiojantis įstengs 
už žuvusius dėl tėvynės laisvės, gą patyrimą. Pošiai augina t r i s i Pave ik t i ir dar ilgai tęsti taip 
mirusius ir gyvus čiurlioniečius. mažamečius vaikučius: Algį, Da : ^ a ^ g į J a u n m i o ^ s a i p o s u a i -
Tą pačią dieną po pietų (tiks- nutę ir Vytį. 
lus laikas bus paskelbtas) su- Į — Juozas Bačiūnas, PLB 
kaktuvinis koncertas Muzikos pirm., Los Angeles mieste lan-
Instituto salėje. | kyšis kovo 23 d., grįždamas iš 

Havajų. Kovo 27 d. 7:30 v. v. 
Alto sk. ir Lietuvių Tautiniai 
namai, 3365 Glendal^ Blvd., ren 
gia viešą Bačiūno priėmimą, į 
kurį kviečiami visi lietuviai. Bus hamiltoniečius, kad paremtų au-

. oficiali dalis ir programa, p o , k o m i s jų klubą. Savo rašte va-
programos — kavutė. jdovybė rašo: "Daugumas Š. A-
~ — Visiems Balfo skyriams ir merikos jaunimo organizacijų 
rėmėjams. Išklausiusi dr. Ele- ; (skautų, ateitininkų, studentų, 

Inos Armanienės pranešimo apie į sportininkų) turi rėmėjų būre-
1 lietuvių problemas Pietų Ameri- * » . Jų nariai, savo metinių a r 
koje, Balfo Centro valdyba ko- j mėnesiniu įnašu, prisideda ne 

jvo 10 d. posėdy nutarė kreiptis j tik prie pagyvinimo veiklos, bet 
jį visus geros valios JAV lie- * sustiprinimo jų pamatų—ap

j o k ^ gyvenamuose namuose pa t u v į u s _ Ba3£o v e i k ė j u s , i i e tu- i mokant svarbiausias organiza-
._- ^ ^ \mygu leidyklas ir spau- c iJ o s pozicijas. HLSK Kovas 

stuves. Balfo Centro valdyba į valdyba nutarė tokį būrelį įsteig 
prašo visus ateiti talkon ir p a - | t i ir mūsų kolonijoj, juo labiau, 
gelbėti Pietų Amerikos lietu- \ k * d jau keliasdešimt asmenų, 
viui, ir ypač jo vaikams, išlikti; valdybos nariams, tokius pasiu-
lietuviais. jlymus patys davė. 

Tam tikslui skubiai reikalin
gos lietuviškos knygos, plokšte
lės, vadovėliai, ypač skaitymų 
knygos. Visi labai prašomi tu-

tęs keturioliktas romano pre- į tojai yra priversti sakyti liaup-

jie "Vilniaus varpų" kantatos ir mininko pareigas "Lituanus" 
"Reąuiem" pastatymui paskyrė vajaus komitete Chicagoje. To-
50 dol. mas Leonas eina iždininko pa-

X Lietuvos vyčių sendraugių r e i S a s ' **** Petravičiūtė — sek 
susirinkimas įvyks kovo 16 d., r e to rės . Chicagos visuomene 
8 v. v. Vyčių svet., 2451 West k r e č i a m a neatsisakyti paremti 
47th St. Visi nariai kviečiami "Lituanus" žurnalą, 
susirinkti. Prašome nepamiršti x C l c e r o Aukšt. lit. mokyk-
naujų narių atsivesti. Po susi- l o s k I a s h i *** '-•- • :-

įdomi paskaita 

mijos įteikimo iškilmes. Jei dar i sinimo prakalbas, čia gi kūrė 
prisiminti, kad "Draugas" savo j jas gali laisvai reikštis savo ra

šytu žodžiu. 

tyje. 
Lietuvaitės, High 

"Būtų malonu, kad dar prieš 
išvyką į Detroitą, mes galėtu
me apmokėti mūsų sportininkų 
treniruočių sales, lygiai kaip ir 

rimą medžiagą paaukoti Balfui j k e l i o n ė s y ^ ą , , įvykstančioms 
(105 Grand St., Brooklyn, N . j g Amerikos žaidynėms Detroi-
Y. 11211), o Balfas nugabens Lg, P r a š o m e įstoti į HLSK Ko-

1U 
rinkimo bus 
kurią skaitys Povilas Dirkis. 

X Akademikam skautam bei 
jų svečiam, dalyvavusiem šių 
metų žiemos stovykloje Lošt 

Kriaučiūnaitė (8 kl.) Raminta 
Baukytė (7 kl.), Zigmas Tau-
ginas (6 kl.) ir Rolandas Kau
nas (5 kl.) 

X Chicagos, CIevelando, Det
roito ir Urbanos akademiką; 

Pines Lodge savininkas prisiun skautai, kovo 27-28 d susirinks 
tė paliktus daiktus, kuriuos ga
lima atsiimti iki balandžio mėn. 
pas t. n. Daną Kriščiūnaitę, 
7026 S. Rockwell, Chicago, UI., 
60629, telefonas R E 7-9859. R a 
s ta raktų grandinėlė su Mus-
t a n g mašinos daiktais, laikrodis-
žadintuves ir drabužių. 
* X McCormick vieta, 23 gat
vė ir ežero pietinis krantas , 
tur int i didžiulį teatrą, pavadin
tą Arie Crown vardu, kuriame 

Į premijuotojo romano 
lupenų" romantišką sceną me
nišku skaitymu įvedė akt. L. 
Barauskas. Laureatui, mecena
tams padėką išreiškė ir kūry
bos žodžiu pasidžiaugė kun. dr. 
V. Rimšelis, MIC, marijonų pro
vincijolas (jo žodis bus atspaus 
dintas kultūros priede). Mece-

baigusios 
sdhool ar studentės y ra kvie- \ lietuviams į Pietų Ameriką. Je i i v a s r ė m ė j ų eiles ir susisiekti su 

" K a r k I č i a m o s ^ ^ ^ aplankyti ir pa - ;kas žino, kur tokios medžiagos |valdybos nariais: J. Svilas, 11 
viešėti vasaros metu, o ypač didesnį kiekį galima būtų gau- : ^ e s t p a r k , tel. 529-4496, J. Bū
tos, kurios gal neįstengia mokė- ti, malonėkite taip pat painfor- ! l i o n i S ; 30 Ainsli^ Ave., tel. 527-
t i už vasarojimą ki tur ar galvo- muoti Balfo Centrą, 
ja apie vienuolišką gyvenimą,! ' ^SP |JQJ 
kuris T>as?ai šv "RpTip^ilrtn š.v 1 
Pranciškaus ir kitų pavyzdį kar . — Kun. Benediktą Sugintą iš 
ta is gali daug geriau užtikrinti tikusi nelaimė nukrėtė ir Castel 
Lietuvos ateitį. Prašome rašyti : nuovo lietuvių gimnaziją. Mat, 

nata; AnsKė ir Jonas"Andriu- Benedictine Sisters, Bedford, N. ,kun . Sugintas ir čia veda 13 
liai negalėjo atvykti ir juos p a - j H - 53102. Rėmėjų būrelių. 
vadavo jų tūkstantinę įteikda
mas St. Metrikis. 

— Lietuviai admirolai. Lietu
viai gali džiaugtis, kad JAV 

Vos išgirdęs liūdną žinią, įstai
gos direktorius 

8195 ir K. Stanaitis, 95 Dela-
ware Ave., tel. 529-8460. (Vld.) 

Atidaryta K. Žoromskio 
dailės paroda 

Kazimiero Žoromskio tapybos 
darbų parodos atidaryman Chi-

Chicagoje, kur vyks studijų die 
nos. Korp! Vytis ir ASD nariai 
prašomi šios savaitės bėgy bū
tinai pristatyt i savo pirminin-
ninkams studijų savaitgaliui pa
ruoštus informacijų lapus. 

X Akademikų Įpročiai bus te
ma, kurią visų kartų akademi
kai skautai gvildens savo studi
jų dienose, kurios įvyks Chica
goje kovo 27-28 d. 

X "Margučio" vakar tik tie 
įvyks grandiozinis žuvusiųjų už n e girdėjo , kurie neturi FM ra-
Lietuvos laisvę pagerbimas, yra ^^ Pasižiūrėkit gerųjų Tele-
administruojamas Chicagos mie I u n k e n — pas Gradinską, 2512 
s to valdžios. Prie to didžiulio w 4 7 t h g ^ F R 6.1993. ( sk.) 
pas ta to y ra taip pa t didžiulė , — o — 
aikštė 10 tūkstančių mašinų Į 

X Lietuvių Agronomų ^ j ^ . N O I 1 R Ė L I Ų INKSTAI IŠGEL-
ga Lituanus žurnalą parėmė 20 j B £ J O G1VVUOSIUS 
dol auka. Penki pacientai operacijos 

keliu gavo iš tik ką numirusiu 
X Iš Šv. Kryžiaus ligoninės Ž ^ ^ išimtus šešis inkstus, 

pasveikę kovo 13 d. grįžo į na- k u r i e t r i m s i š o p e r U o t ų j ų išgel-
m u s keturi asmenys, jų tarpe ^ j o gyvastį ilgesniam laikui. 
St . Radvilienė. P . Leonienė. A p i e t a i gydytojai Norman En-
Naujai į ligoninę atvyko A. Odi- d e i r Charles Zukoski paskelbė 
nienė, "Ventos" vilos Union Pier Chicagoje redaguojamame žur-1 J o žodis buvo ryškus ir taiklus 
savmmiko žmona, kuri patai- n a i e "Journal ai the America Į Kai buvo perskai tytas jury ko 
pinta 616 kamb.. kur gydosi ki- Medical Association". j misijos aktas , kuriuo 
t a lietuvė Magd. šulaitienė- ' 
Mat. vyr. med. seselė p. Vens-
Icus, talpina ligonius pagal jų 
tautybę, ypač tuo dėkingi lie
tuviai, kuriuos seselės kazimie-
r i t ės (Margareta ir kt.) aprūpi
na liet. spauda. Džiaugiasi li
goniai, Kai juos aplanko pažįs
tami, dr-jų nariai, ypač esti pa
tenkint: viengungiai, kurie ne
tur i giminių. 

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
kaip ir kasmet per daugelį me
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. 4259 S. Maplewood Ave., 
tel. CL 4-7450. (sk.) 

atlaikė mišias, . 
Vareu a r ka^a oubiika V r a ; l a i v y n e v r a d u admirolai. Tai prašydamas Viešpaties pagalbos , c a S ° J e praėjusį šeštadienį prisi-

"'"•-" ' P < y i rinko kone pilnutėlė Čiurlionio 

Kalba "laureatas rašyt. A. Bara
nauskas. Nuotr. V. Noreikos 

mecenatų dėka yra premijavęs 
ir poeziją, ir muzikos kūrimus, 
jau tektų kalbėti apie ištisą lie
tuviškos kūrybos ugdymo są
jūdį. 

Tas viskas susilaukė šilto a t 
garsio visuomenėje, ir sekma
dienyje prisipildė erdvi Jaunimo 
centro salė. net ir jos talpus 
balkonas. Matėsi ir daug jaunų 
veidų bei gausiai mūsų literatū
ros ir dainos mylėtojų. 

Progr amą pravedė aktorius 
Leonas Barauskas , įžangoje pri
mindamas, kad kūryba tai die
viškojo bruožo atspindys Pub
lika gėrėjosi, kad buvo pakvies
tas aktor ius programai pravesti . 

reiškusi tiek pasigerėjimo kon
certu, kaip Lilijos Šukytės dai
nomis romano premijos įteiki
mo koncerte. Jau tik pasirodžiu
si scenoje, ji traukė akis savo 
grakščia jaunatve. J i turi nuo
stabią balso dovaną, didelį su
gebėjimą interpretuoti vokali
nius kūrinius, aukštą techniką, 
gerą pasirengimą ir didelius ga
bumus. Kai kurias dainas ji čia 
pat, atvykusi į Chicagą, išmoko 
ir sklandžiai padainavo. 

Jos repertuaras parinktas ne 
banalus. Žinoma, visus ypatin
gai žavėjo lietuviškosios Br. Mar 
kaičio ir VI. Jakubėno dainos, 
ir tai sunkios, kaip Jakubėno 
"Na tai kas" (Grigaitytės žo
džiai), kurias solistė atliko su 
dideliu lengvumu. Programa bu 
vo turtinga dainomis įvairiomis 
kalbomis: italų iHaendel ir Gior 
dano kompozicijos), vokiečių 
fVVolf). prancūzų (Ravel), is
panų (Nin). . , . _ , 

, 7 . . ,. ._ ,,., dalyvavo apie 80 dvasiškių, tre 
Visas jas mūsų soliste atliko „. •;. . ^ . . . 

Fubli-

X Dr. VI. Šimaitis jau 11 me 
tų padeda lietuviam g apskai
čiuoti income tax, 2737 W. 43 
St.. tel. CL 4-2390: vai 10—1 
8-^8. (a*.) 

su 
ka 
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• O " I laimingi, p a t e k į Y taip aukšto : r a m s > siekiantiems balsavimo tei 
lygio koncertą. Solistei akompa s ė s - Chicagos burmistras Daley 
navo prof. V. JakubSnas. Muzi- P e š ė I miesto tarybą rezoliuci-
kinį vertinimą duosime vėliau, Ĵ > k u r i a federalinė vyriausybė 
tačiau pakartotinai galima pa
brėžti, kad pasisr-kimas buvo di
delis. 

Tą patį vakarą buvo išpirkta 
net 120 egz. premijuotos kny 
gos. 

galerija meno mėgėjų. Parodą 
rengėjų vardu atidarė jūrų 
skautijos "Gintaro" vardu J03 
pirm. Gintaras Rėklaitis, pa
kviesdamas tart i žodį gen. Lie
tuvos konsulą dr. P. Daužvardį. 
Konsulas pabrėžė, kad dailinin
kas K. Žoromskis čikagiečiams 
jau seniai nėra svetimas, nes jo 
didžiulę freską "Nuėmimas nuo 
kryžiaus" regime ir savoje Švč. 
Mergelės Marijos gimimo baž
nyčioje Marąuette Parke. Kon
sulas gėrėjosi šios parodos dar
bais, kuriuose reiškiasi kovinga 

Jaunieji ir vyresnieji klauso Užburtosios dūdeles. Nuotr. A. Gulbinsko dailininko dvasia, JOS drąsa ir 
įjos išraiškos originalus nauju
mas. Pa t s dail. K. žoromskis 
džiaugėsi čikagiečių parodytu 
dėmesiu jo parodai, padėkojo 
parodos rengėjams ir visai vi-

" I suomenei. Platesnis parodos ap
tar imas bus Kultūriniame šeš
tadienio Drauge. Parodos lan
kymo laikas savaitės dienomis 
7—9 vai. vak., savaitgaliais 12 
—9 vai. vak. Paroda uiilaroma 
kovo mėn. 21 d. 

CHICAGOS ŽINIOS 
CIKAGIEČIAI REMIA ALA-

BAMIEČIUS 

Taiki demonstracija, kurioje 

čiadienį vyko Chicagoje, prie 
miesto rotušės. Buvo reiškia-

dideliu sugebėjimu, 
griausmingai plojo išrei 

' Dalyviai ' jautėsi m O S s i m P a t i 3 o s Alabamos neg 

no kits kito rankas ir policija 
turėjo daug vargo tuos pančius 
peskirsti ir demonstrantus, iš
vesti. Areštuota 23 žmonės. Kai 
bedamas Chicagoje, negrų vado
vas dr. King, pažymėjo, kad ne
grai Alabamoje ir toliau ryžtin
gai kovos. 

KLAIDINANTIEJI GAISRO 
ALLARMAI 

Net 27,229 kartus Chicagos 

ŽI"VO 4 — I N U I 

prašoma apginti Alabamos ir ki ugniagesiai 1964 m. buvo iš-
tų valstybių piliečių balsavimo šaukti be reikalo, panaudojant 
teisę. gaisro aliarmo įtaisus, ypač 

prie mokyklų. Beskubėdami ug
niagesiai kartais susiduria su 

Susidūrus dviems iš priešin- automobiliu, buvo net ir gyvy-
Programai pasibaigus, "Drau gų pusių važiuojantiems auto- bių aukų. Buvo sugauta 608 as-

go" patalpose ouvo surengtos mobiliams, Chicagos apylinkėse menys, sukėlę tuos klaidinan-
vaišės laureatu; (kuris, deja, buvo užmuštas pramonininkas čius aliarmus. Jų tarpe buvo 55 
turėjo anksčiau išsiskubinti į Edv. Ray, 49 m., jo sūnus, 13 
VVaterbury), solistei ir progra- m . , ir dvi moterys. Du kiti su
mos dalyviams. J . DaugL žeisti. 

DEMONSTRACIJOS PARO
DOJE 

vyresni kaip 17 m. amžiaus. Iš 
jų 22 nubausti kalėjimu, 14 nu
bausti sąlyginai ir 10 turėjo už-
simoktėi pabaudos nuo $25 iki 
S200. Kiekvienas toksai klaidin
gas aliarmas miestui atneša 

Sol. Lilija Šukyte kalbasi su akompaniatorium prof. VI. Jakubenu. 
Kairėje inž. A. Rudis, viduryje "Draugo" administratorius kun. A. 
Spurgis, MIC. 

Dlinois atstovų rūmų komi
tetas 18 balsų prieš 15 pasisakė j Remiantieji kovą už pilietines apie $75 nuostolio. Dabar planuo 
už priėmimą įstatymo, kuriuo negrų teises, sekmadienį susirin jamas priimti įstatymas, einan 
būtų reikalaujama išsiimti lei- ko demonstruoti prie Alabamos kuriuo sugauti tokie, nusikaltė-
dimus tiems, kurie nori laikyti eksponatų rūmuose Chicagoje. liai bus baudžiami iki $500 ir 

i revolverius ir pistoletus. j Jie geležiniais pančiais suraki- dar kalėjimo iki 18 mėnesių. 

Josie Laures, 26 m- prancūze, kal
ba su žurnalistais po to. kai ji 
Alpių kalnuose išbuvo urve 88 die
nas. Ji ten buvo tiriama kaip žmo
gų veikia vienatvė. 
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