z

2-1-69
JONAS RUGIENIUS
12230 WASHBURN ST.
DETROIT. MICH. 48204

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU

4545 VVEST 63rd STREET

Printed in two parts

Tonos aukso j Sov. Sąjungų,
Kiniją

LONDONAS. — Europoje
ikarštligiškai
įsisiūbavus aukso
JAV iždo sekr. Henry H. Fowler
supirkimui,
po
pasitarimo daly
įspėja: ūkio stabilumui krašte pa
siekti būtina per 30 dienų pakelti vaujant
karalienei Elžbietai,
mokesčius
britai vakar uždarė tarptautinę
aukso rinką, visas biržas ir ban
kų
užsienio valiutos skyrius. Tai
50.000 JAV ir jų
įvykdyta prašant JAV vyriau
sąjungininkų puola
sybei ir prez. Johnsonui tele
fonu pasikalbėjus su Anglijos
Vietname
min. pirmininku H. Wilsonu.
i SAIGONAS. — Karinė JAV Didžiausia pokarinė grėsmė
vadovybė praneša: P. Vietna tarptautinei piniginei sistemai
Ketvirtadienį aukso pirkimas
me, tarp Saigono ir Kambodi
Europos
miestuose buvo pasie
jos sienos jau kelios dienos vyks
kęs
aukščiausią
laipsnį. Londo
la plataus masto JAV ir jų są
nas
—
svarbioji
aukso rinka
jungininkų ofenzyva. Jos tiks
—
iš
čia
auksas
slinko
į spe
las — atgauti karo veiksmų ikuliantų
ir
’
privačių
supirkinė

niciatyvą. Veiksmuose, kuriems
tojų
rankas.
Londone
išpirkus
'vadovauja pats gen. VVertmoreland, dalyvauja 50 sąjunginin 200 tonų aukso (220 mil. dol.
kų batalijonų, apie 50,000 vy vertės) — jau atsiranda aiškus
rų, ir veiksmai vyksta pen pavojus visai tarptautinei pi
kiose provincijose. Tikimasi su niginei sistemai.
JAV Londono aukso rinką
naikinti priešo dalinius aplink
aprūpina
60%, gi pačioje Ame
Saigoną ir Vietnamo gyvento
rikoje
aukso
atsargos šiuo me
jų tarpe sukelti didesnį saugu
tu
siekia
apie
11.4 bil. dolerių.
mo bei pasitikėjimo jausmą.

Oriniai puolimai tęsiami
Antrą dieną iš eilės buvo pul
ti taikiniai Haiphong uosto sri
ty. Pataikyta į tiltus. B-52 bom
bonešiai puolė prieš telkinius
Mekongo deltoje, 80 m. į piet
vakarius nuo Saigono.
Saigone vėl suimtas neseniai
paleistas, budistų vadas Tri
Quang.
Anglijos Bankas Londone

»

Šiandien Draugas 14 pusi
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Kaina 10 c.

Spaudoje
Svajoja apie pavyzdinę
“socialistinę valstybę”

Aukso krizė viso pasaulio dėmesio centre — Akys krypsta į Washingtoną — Britą
laikinai sustabdė tarptautinę aukso rinką biržas — Šiandien VVashingtone renkas
septynių Aukso fondo kraštų atstovai — bankų gubernatoriai — Europiečiai ir do
leris — Šešios priemonės, jų nuomone, ktrias galėtų panaudoti JAV, siekdamos sulai
kyti pavojų doleriui — Neabejojama: netrukus JAV-se būsią pakelti mokesčiai.

LONDONAS. — Žiniomis iš
Anglijos, komunistinių režimų
kraštai sąmoksle prieš auksą
ir dolerį vaidina žymų vaidme
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Grėsmė pasaulio piniginei sistemai

Komunistai ir auksas

Užvakar patikrinus britų mui
tinių duomenis, patirta, kad
sausio mėn., kai dar auksas ne
buvo smarkiau superkamas, 55
tonos aukso buvo išgabentos į
R. Vokietiją ir 45 tonos — į
raudonąją Kiniją.
Sovietų Sąjunga užsako auk
są tarpininkaujant Prancūzi
jai ir Šveicarijai. Pvz. gruodžio
mėn. sovietams per Paryžių bu
vo išsiųstos 145 tonos ir per
Ziurichą — 420 tonų aukso.
Sovietai, įsigydami užsienio va
liutas, kasmet į Londoną išsiun
čia iki 500 tonų aukso. Jie sa
vo dolerių depozitus yra išėmę
iš bankų JAV-se ir juos pęrvedę į Prancūzijos bankus. Kiti
rytų bloko kraštai yra sovietus
pasekę. Tuo būdu, komunistai
yra sutelkę kelis bilijonus dole
rių — neabejojama, kad jų sa
vininkai dolerius jau keičia į
auksą.

ŠEŠTADIENIS, SATURDAY,

Aukso krizė

SUGLAUSTAI

nį.

Price 10 c.
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DIENRAŠTIS

Bankai užvakar ir vakar Eu
ropoje veikė nevienodai. Švei
Prancūzija siūlosi tartis carų bankai vakar nebepriėmė
užsakymų auksui pirkti. V. Vo
aukso krizes reikalu
kietijos bankai vykdė tik ribo
PARYŽIUS. — Prancūzija tas operacijas. Suomijos ban
paskelbė sutinkanti dalyvauti kas vakar sustabdė aukso par
tarptautinio masto pasitarime davimą.
Septyni Aukso fondo kraštai
aukso krizei išspręsti. Preziden
turi
aukso 24 bilijonų dolerių
tas de Gaulle vakar buvo su
vertės.
Netoli pusės viso aukso
kvietęs finansinius patarėjus.
turi
JAV.
Vienas
jų, Rueff, pažymėjo,
kad “prieš mūsų akis nyksta
juokinga monetarinė sistema”.
Krokuvos universiteto
Prancūzija perpai pasitraukė,
studentai streikuoja
kaip buvęs JAV sąjungininkas,
iš tarptautinės prekybos auk
KROKUVA. — Krokuvos Josu.
gailaičių universiteto studentai
užvakar paskelbė streiką—. pro
Riaušes Lenkijoje vyko testuodami prieš spaudos atsi
sakymą paskelbti studentų tre
7 miestuose
čiadienį priimtą rezoliuciją. Jo
VARŠUVA. — Oficialieji šal je buvo reikalaujama, kad spau
tiniai vakar pripažino, kad ne da atitaisytų šmeižtus, nukreip
ramumai buvo palietę visą Len tus prieš įvykusias studentų de
kiją — net ir Balstogę rytinėje monstracijas.
krašto srityje ir Gdansko uos
Gėlės ties A. Mickevičiaus
tą. Riaušės įvyko septyniuose
pamink'u
didesniuose miestuose i f daugy
bėje mažesnių vietovių.
Krokuvos centre, Senosios
Šiuo metu Lenkija turi 32 mi Rinkos aikštėje vis patruliavo
lijonus gyventojų, iš jų 47% milicininkai. Vakar rytą ties
(apie 15 milijonų) yra jauni aikštėje pastatytu A. Mickevi
mas mažiau kaip 25 m. am čiaus paminklu buvo padėtos
žiaus.
gėlių puokštės.
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Kovo 10 d., pirmą kartą po 20 metų čekoslovakai
kapinėse pagerbė tėvo ir sūnaus Masarykų atmintį

patriotai Lany

Ko lankia europiečiai?

I lyvauja Aukso Fondo kraštų
bankų gubernatoriai: Anglijos,
Aukso krizė pasauly sukėlė Belgijos, Vak. Vokietijos, Itali
nuotaikas, kuriose ryškus ne jos, Olandijos ir Šveicarijos.
tikrumas dėl ateities. Vis dėlto Numatyta apsvarstyti suderin
tiek JAV, tiek ir Europoje vie tą politiką aukso atžvilgiu ir
ningai pripažįstama, kad JAV pabrėžti reikalą išlaikyti nor
tenka skubiai veikti. Europos malias aukso prekybos sąlygas
bankininkai pritaria JAV mo bei aukso kainą — 35 dol. už
kesčių pakėlimui. Tačiau jie kri unciją.
tikuoja karą Vietname ir ta
ria, kad išplėtus karinius veiks Kaiip mažėja aukso atsargos
mus tai atsilieptų pasitikėjimui
Washingtone
paskelbtomis
Amerika, žinoma, jei kraštas
naujų išlaidų karui nekompen žiniomis, aukso atsargos JAVsuotų naujais finansiniais žy- se per vieną savaimę sumažėjo
450 mil. dol. Pažymėta, kad vi
«giais.
sos aukso atsargos JAV-se šiuo
metu siekia 11 bil. 434 mil. dol.
Šiandien V'ashingtone
konferencija krizės klausimu Iš tų atsargų Amerikos valiu
tai — doleriui — reikalinga 10.7
JAV iniciatyva šiandien VVa bil. Jei nebūtų atsisakyta nuo
shingtone sukviesta tarptauti dėsnio dolerį padengti auksu,
nė septynių kraštų konferenci tai reikštų, kad JAV valiutą
ja. Baltieji Rūmai paskelbė, kad padengus, aukso atsargose te
šios dienos konferencijoje da- lieka vos 700 mil. dolerių.

Aukso karštligė tarp Londono
ir Hongkongo
Iš įvairių miestų Europoje ir
kitur pranešama apie neįpras
tai didelį aukso supirkimą. Pa
ryžiuje ketvirtadienį jo buvo
nupirkta 45 tonos. Vakar už
unciją mokėta 45 dol. Panaši
karštligė ir Briuselyje, Toron
to, Vak. Vokietijoje, Hongkonge (čia už aukso unciją mokė
ta net 55 dol.). Visi spekulian
tai spėliojo, kad JAV būsiančios
priverstos pakelti aukso kainą.
Tai turėtų toli siekiančių pada
rinių doleriui.

Fort Knox — čia Amerikos aukso atsargos — jos tirpsta

Auksas valdo mus... Jis skaičiuo
jamas

Akys krypsta į VVashingtoną
Europos bankininkų nuomo
ne, JAV-bės šiuo metu gali pa
sirinkti bent šešias priemones
aukso chaosui apvaldyti bei kri
zei nugalėti. Kai kurios tų prie
monių neabejotinai bus apsvars
tytos šiandien, bankų guberna
torių konferencijoje Waslungtone.
Priemonės: 1. pačiose JAV-se
griebtis stiprių defliacijos žy
gių, drauge atsisakant valiutą
dengti auksu, 2. sustabdyti auk
so pristatymą Londono rinkai,
3. suteikti daugiau laisvės Auk
so fondui (pool), leidžiant lais
voje rinkoje aukso kainą pa
kelti keliais doleriais, 4. atsisa
kyti pirkti auksą, atsisakyti do
lerio standarto pasaulio mone
tarinėje sistemoje — tatai reikš
tų, kad atsirastų dvigubas “do
lerio ir aukso blokas” ir tai bū
tų pavojinga pasaulio preky
bai, 5. suvaržyti aukso parda
vimą — šiuo atveju doleris ne
bebūtų valiuta, kuria paremtos
kitų kraštų valiutos ir 6. pakel
ti oficialią aukso kainą.
Kai kurie įtakingi Europos
bankininkai teigia, kad anks
čiau ar vėliau teks griebtis šeš
tosios priemonės.

Amerika privalo išlaikyti
prestižą

Vis dėlto, JAV prestižo rei
kalas yra išlaikyti ligšiolinę
aukso kainą — 35 dol. už unci
ją. Maža ten nuomonių, kad
Nepasitikėjimas doleriu užsieny sukėlė netikrumą — Pastangos išlaikyti dolerio 'Amerika pasiryžtų kelti tą kai
ną, nebent... būtų reikalo pri
pusiausvyrai
spirta. Tad šiuo metu spėlio
Aukso supirkimo karštligė apė
padengimą auksu panaikinti ne jama, kad JAV, greičiausia.,
mė ypač Europos didmiesčius. Ji
rado atgarsio iki pastarosios karš panaudosiančios pirmąją prie
vyksta jau virš dviejų savaičių.
monę — defliaciją. Mokesčių
tligės įsisiūbavimo.
Svarbiausioje aukso rinkoje,, Lon
pakėlimas krašte — čia pats
done, per dieną parduota 100 to
pirmasis žygis.
Skubios priemonės
nų aukso, kai anksčiau dienos aAukso supirkimo karštligė pa
pyvarta tesiekdavo 5 tonas.
rodė tikrovę. Šį kartą taikiniu Nusišovė aukštas čekų
Londone esąs aukso fondas
buvo ne tiek nuvertintas svaras
(pool), kuriam priklauso septy
karys
sterlingas, bet doleris. Nepasiti
nios valstybės, pateikia auksą rin
kėjimas doleriu sukėlė užsienyje' Novotny neteko dar dviejų
kai, jei jo kaina prašoka 35 dol.
ne tik susirūpinimą, bet ir ne
už unciją. Vien tik Londone par
šalininkų
tikrumą. Kai kurie kraštai, pvz.
duota aukso už 0,5 bil. dol. Auk
Amerika, Amerika, kaip mes
Belgija, Olandija, Federalinė Vo
so paklausa didėja. Tokio įsisiū
PRAHA. — Prezidentas A.
ištroškę tavo aukso...
kietija dėjo pastangų pasitikėji-i Novotny, siekdamas išsilaikyti
bavimo Anglijos sostinėje nėra
mui doleriu sutvirtinti, bet jos ne prieš spaudimą iš liberalaus
buvę.
Ciurichas, antras
prekybos ry Fowleris pareiškė, kad doleris buvo veiksmingos.
sparno pusės užvakar patyrė
centras Šveicarijoje, negalėjo pa nebūsiąs nuvertintas. Šio pareiš
smūgį — vienas jo svarbiausių
kimo neužteko nuraminti nuo
Washingtonas negali tenkin šalininkų nusižudė, kitas atsi
tenkinti aukso pirkėjų paklausos.
taikoms.
tis
Tarptautinio mokėjimų ban
Kovo 14 d. bankai buvo anks
Washingtonas jau anksčiau ko 200 mil. dol. paskola, gauta sakė valstybės pareigų.
čiau uždaryti neva aukso ištek
Gynybos ministcuo pavaduo
pradėjo ruoštis kovai dolerio pu kovo 8 d. ar priemonėmis mokė
liams patikrinti.
tojas
pulk. gen. Vladimir Jau
siausvyrai išlaikyti. L. B. John jimų balansui suvesti. Kovo 14
ko,
vykdamas
aiškintis, nusi
Paryžiuje didžiausias įsisiūba sonas darė nepaprastą spaudimą d. vakare paskelbta, kad Federa
movė
savo
automobily
— pra
vimas auksui pirkti įvyko trečia mokesčiams pakelti. Pavėluotas linis bankas nutarė pakelti dis
dienį, kovo 13 d. Tą dieną par mokesčių pakėlimas prieš pat kontą ligi 5 proc. Tą pačią die slinkus 24 vaalndoms po tre
duota 50 tonų aukso. Kaina už rinkimus nerado pritarimo kon ną senatas, maža balsų persva čiadienį įvykusio kabineto po
grese. Šis būdas gali padėti iž ra, pritarė prezidento ankstes sėdžio, svarsčiusio ir į JAV pa
aukso unciją pasiekė 35,9 dol.
Ir kituose Europos kraštuose dui sustiprinti, biudžeto galams niam siūlymui atsisakyti dolerio sitraukusio gen. Sejnos klausi
mą. Janko su ministerių Lomsvyko aukso supirkinėjimas. Do sudurt, tik netiesioginės įtakos tu 25 proc. padengimo auksu.
ky buvo kaltinami netiesiogiai
lerių išteklius panaudotas auk retų į dolerio vertę užsienyje.
Šių priemonių nepakaks jei prisidėję prie Sejnos pabėgimo.
Antroji priemonė dolerių var
sui pirkti. Vertybių popieriai par
žymas: kelionės išlaidų užsieny Washingtono vyriausybė ves to Kitas Novotny šalininkas —
duoti įsigyti geltonam metalui.
Karštlig ėapėmė ir kitus žemy je apkarpymas, kapitalo ižveži- liau Vietnamo karą ir sieks ne Slovakų tautinės tarybos pir
nus, net Hongkongą, tarptautinės mo stabdymas ir išvežimo skati nuvertinti dolerio t.y. mokėti už mininkas M. Chudik pasitraukė
prekybos centrą Azijoje.
nimas taip pat pavėluoti. Šios aukso unciją 35 dol. Tuo metu iš pareigų, nesitikėdamas, kad
pastangos galėjo atnešti vaisių, kai doleris užsienyje ginamas, Novotny sugebėtų atsilaikyti
VVashingtono atkirtis
jei ne Vietnamo karas, tiesiogi krašte jo vertę apkarpo infliaci prieš liberalų spaudimą.
Aukso supirkimui įsisiūbavus, nis dolerio infliacijos kaltinin ja, kuriai stiprėti ir federalinė vy
Prancūzų naikintuvai “Mysriausybė dalimi sudaro sąlygas.
New Yorko biržos akcijoms ė- kas.
tere” susidūrė virš Viduržemio
Prezidento siūlymas dolerio
G. Galva jūros.
mus kristi, iždo sekretorius Hen-

Aukso supirkimas — smūgis doleriui

Iš Dubčeko daug laukia ir ei
linis pilietis ir ypač intelektua
lai. Šie pastarieji net susižavėję
permainomis ir svajoja susilauk
sią pavyzdinės socialistinės val
stybės. Esą, ji turėsianti įtakos ir
kairios krypties intelektualams
Vakaruose.
Bet... senoji gvardija nelaiko
save pralaimėjusia. Ji tikisi pa
ramos darbininkų, kuriems nau
jieji valdovai atrodo esą “intelek
tualiniais eretikais”. Novotny
lankosi darbininkų mitinguose ir
iš jų laukia paramos. Tačiau
bent tuo tarpu laimėjimas yra
Dubčeko pusėje. Čekų intelektu
alai nurodo, kad, girdi, krašte įvykusi “revoliucija be kraujo
praliejimo.”

Ar išseks čekų studentų
kantrybė?
Universitete vykęs “Vietna
mo karui smerkti” susirinkimas
valdžios sąmoningai teleistas
vykti uždarose patalpose. Stu
dentai buvo pasiryžę išeiti į gat
vę ir demonstruoti ties lenkų
ambasada. Tačiau įsikišus par
tijai, šiai pagrasinus prievar
tos panaudojimu, teko ribotis
universitetu.
Šiuo metu čekų studentai ryž fr
tingai palaiko liberalizacijos
vyksmą ir partijos vadovą A.
Dubček. Vakariečiai teigia, kad
toji parama vyks tiek ilgai, kiek
bus vykdomos naujos reformos.
Jei tačiau prezidentas Novotny
dar ilgiau išsilaikys savo vie
ptoje, jei reformų vykdymas su
lėtėtų, tai... niekas studentų ne.sulaikys nuo žygio į gatves.

MASKVA. — Tas3 žir ų agentūra pranešė: trys sovietų
karo laivai, jų tarpe vienas ra
ketomis aprūpintas laivas, lan
kys Indijos uostus Madras ir
Bombėjų.
P. Vietnamo vyriausybė už
vakar paskelbė, kad šiuo metu
sudaroma savanorių armija ir
jos tikslas būsiąs įvykdyti in
vaziją į Šiaurės Vietnamą.

Komunistas JAV prezidento
vietai? Komunistų partija JA
Valstybėse kovo 14 d. paskelbė
numatanti pasiūlyti savo par
tijos kandidatą JAV prezidento
rinkimams.

KALENDORIUS
Kovo 16 d.: šv. Finianas, šv.
Euzebija, Vaidotas, Vilija.
Ryt, kovo 17 d.: šv. Patri
kas, šv. Gertrūda, Gendvilas,
Varūna.
Poryt, kovo 18 d.: šv. Kirilas,
šv. Sibilė, Eimutis, Gintarė.

Oras
Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien
dalinai saulėta, vis šilta, temp.
sieks 50 1. F. ir daugiau; ryt
be pakitimų.
Saulė teka 6:01, leidžias 5:58.

Marinai Khe Sanh bazėje

nauja kryptimi, atsistoja tarsi kū
jybos kryžkelėje. Kur toliau ves
kūrybos keliai — nežinia, tačiau
būtų gera, kad poetas negrįžtų
į senąsias vėžes, o ieškotų vis nau
jų.
pastoracijoje, bet taip pat moks
Kaip poetas kuria? Kas dau
iinėje bei teisinėje srityje. Nau giausia paskatino kurti, daugiau
jo
klebono
paskyrimu gali 'šia įtakos turėjo? Klausimų pris
džiaugtis ir lietuviai, gyveną pirtas, K. Bradūnas pasipasako
Lemonte ir apylinkėje, nes kar jo, kad eilėraščius ėmė rašyti
dinolo Cody yra noras, kad kun. V-je klasėje būdamas. Atsisės
S. Gaučias rūpintųsi ne tik vo davo ir nukaldavo eilėraštį popie
kiečių kilmės parapiečiais, bet riaus lape. Dabar eilėraščio idė
ten visų lietuvių dvasiniais rei ja susiformuoja mintyse, o jis tik
kalais. Amerikos Lietuvių Kuni tada užrašo jį, tarsi foto kopi
gų Vienybės centro valdybos pir ją padarydamas. Panašiai ir su
mininkas Edvardas Abromaitis knygomis —- turinys, skyriai iš
informavo arkivyskupą kardino anksto ‘ suplanuota ir atitinka
lą Cody, kad iš geriausių kandi mais eilėraščiais užpildoma. Ei
datų šv. Alfonso parapijai kle lėraščio sukūrimas įvairiai už
bonu būtų lietuvis, nes Lemonte trunka — kartais valandomis, o
ir jos apylinkėje yra keli šimtai kartais savaites ar net mėnesius.
lietuvių šeimų. Suprasdamas bei Čiurlionis poetui padarė begali
įvertindamas lietuvių tautinius mi įspūdį ir visuomet traukė. Dėl
reikalus, kardinolas šiai parapi to ir atsirado knyga “Sonatos ir
jai paskyrė lietuvį kunigą, pa fugos”.
Didžiausias K. Bradūno ačiū
rodydamas visiems lietuviams
už
paskatinimą kurti atiduoda
tėvišką bei ganytojišką dvasią.
mas
poetui B. Brazdžioniui, kuris
Kardinolas Cody vėl užsireko
anuomet nuoširdžiai atsakinėda
mendavo kaip lietuvių draugas.
vo į vos pradedančio rašyti gim
Todėl visi lietuviai yra dėkingi
nazisto laiškus ir
eilėraščius
jam už jo rūpestį ir lietuviais.
spausdindavo “Ateities Spindu
Šv. Alfonso parapija yra ant
liuose”. Nemažesnė padėka ir dr.
kalnelio, kaip Lietuvoje yra kai I. Skrupskeliui, kuris jauno ir ne
kurios bažnyčios. Turi naują visai savimi pasitikinčio poeto
mokyklą, naują seserų namą ir eiles pradėjo spausdinti savo re
kleboniją, ši parapija yra Le daguojamame “Židinyje”.
monte prie (State Str. — 212
K. Bradūnui ateities planų ne
Custer.
c. a. trūksta. Susirinkusiems jis paskai
tė trejetą eilėraščių iš ruošiamo
naujo rinkinio, pavadinto “Do
nelaičio kapas”.
Įdomios programos pabaigoje,

LEMONTAS IR JO APYLINKĖ
GAVO LIETUVĮ KUNIGĄ

Skirm. Radvila, 7255 S. Rockvve’l St., Chicago, Bl. 60629

PUTNAME PAS MOKSLEIVES
Su dideliu entuziazmu susirin
kome po Kalėdų atostogų. Lau
kėm grįžtančių kuopos narių Jo
anos Kuraitės ir Birutės Venclovaitės, kad papasakotų kaip jos
praleido savaitę Dainavoje žie
mos kursuose. Grįžo apsikrovu
sios anketom, detalizuotais už
rašais, persiėmusios
visokiom
mintim, šypsenom ir su ypatin
gai dideliu džiaugsmu. Uždusu
sius pasakojo savaitės įvykius.
Nauja ugnis įsižiebė veikime.
Nauji metai, nauja pradžia.
Norėdamos gyviau reikštis, nus
prendėm be bendro kuopoje vei
kimo dar pasidalint būreliais.
Šiuo metu atskiruose savaitiniuo
se susirinkimuose susigrupavome Putnamo at-kės pasirodymo metu.
narės ir kandidatės. Suplanavom Sėdi su gitara Aldona Rygelytė,
Audronė Čeponytė. Stovi: Joana
diskusijas sekančiam susirinki Kuraitė
(pirmininke)
ir Birutė
mui: mūsų grupė apie draugystę, Venclovaitė.
o kandidatės susibūrė prie pir
mininkės Joanos Kuraitės ir glo vas yra meilė, kadangi draugys
bėjos sės. M. Viktorijos pasiruoš tė yra būdas išreikšti meilę. Ti
kėdamas meile, gali įsitikinti ir
ti įžodžiui.
draugyste.
Žmonės yra paveikiaMūsų diskusijos pravestos Da
draugų
humoru, gerumu.
mi
lios Bičiūnaitės, grupės vadovės,
nuoširdumu
ir
teisingumu. Be abuvo labai karštai sėkmingos.
bejo
jie
gali
būti
paveikti ir blo
Buvo iškelti klausimai: Kas yra
gio
aspektais.
draugystė? Kodėl reikia drau
gystės? Kaip draugai tave pavei
Buvo ir labai priešingų nuo
kia? Kaip gali sugadint gerą drau monių: jei blogai veikianti drau
gystę? Pagerint? Dauguma suti gystė gali taip pat nuvesti gėrin,
ko, kad draugystė yra meilės pa todėl ji nėra nė kiek kitokia ne
sidalinimas tarp dviejų ar dau gu gera draugystė. Buvo tikrai
giau asmenų. Ji yra pasitikėji karštos diskusijos. Tačiau prieita
mas. Draugystė yra reikalinga, išvados, kad draugystė, pagrįsta
nes žmogus yra sutvertas mylėti. blogiu, neveda į tobulumą.
Jis turi mylėti žmones — padėt
Gaila, diskusijas turėjome nu
jiems ir būt padedamas, kad ga
lėtų augti. Draugystėj, draugui traukti. Ateinantį susirinkimą
-gei darai viską, kas yra gera ir bus diskutuojama “laisvė” “pamalonu. Kadangi viskas, kas yra nel” būdu. Šį kartą diskusijose da
gera ir malonu, išsipildo Dievu- lyvaus visa kuopa. Praves Jūra
je, reikia draugystės, kad ji pri tė Tamulėnaitė ir Dalia Bičiū
naitė.
artintų prie Jo.
Be savaitinių susirinkimų mes
Buvo labai stipriai diskutuoja
dar
renkamės du kartus į mėne
ma ar įmanoma ir kaip galima
sį
pirmą
ir trečią mėnesio sek
žinoti, kad Dievas yra tavo drau
madienį
(visos
kartu).
gas. Į tai buvo atsakyta štai kaip:,
—aldona—
pirmiausia reikia tikėti, kad Die-

ĮVYKIAI, DARBAI IR ŽMONES

Kun. Stanislovas C. Gaučias,
Visų šventųjų lietuvių parapijos
vikaras, Chicagos arkivyskupo
kardinolo John Cody paskirtas
Šv. Alfonso parapijos (Lemon
te) klebonu. Gimė 1913 metais
Chicago Heigihts; ten baigė Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos
mokyklą. Baigus Quigley paruo
šiamąją ir švč. Marijos kunigų
seminariją Mundeleine, III., ku
nigu įšvęstas 1937 metais. Pir
mąsias šv. Mišias (primicija) at
našavo savo gimtosios parapijos
bažnyčioje — šv. Kazimiero —
Chicago Heights.

Naujasis klebonas kun. S. Gau
čias pastoracinį darbą dirbo šio
se lietuvių parapijose: Šv. Pet
ro ir šv. Povilo (1937—1940),
Šv. Jurgio (1940—1945), Šv. An
tano (Ciceroje nuo 1945—1960),
Visų šventųjų
(1960—1968).
Taipgi jis dirbo su skautais, bū
damas jų kapelionu; dėstė reli
giją ir sociologiją Marijos aukštesnioje
mokykloje (1960—
1968), Chicagos arkivyskupijos
kurijoje buvo vienas iš moterys
tės skyrybų bylų teisėjų (1951
—1964).
šv. Alfonso vokiečių parapija
gauna patyrusį kunigą ne tik
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• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30. ieštadieniaii

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

8:30 — 12:00.

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

dalyvavusieji turėjo progos įsiti 10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
kinti, kaip natūraliai ir kelian už apdrauda nuo ugnies lr automo
čiai K. Bradūno poezija derinasi bilio pas
FRANK
ZAPOLIS
su Čiurlionio muzika. Komp. D.
3208 h VVest V5th Street
Cliicago, Illinois
Lapinskui skambinant Čiurlionio
Tel. GA 4-8054 lr GR 0-4330
preliudus, prof. Balys Račkaus
kas jautriai paskaitė keletą Bra
dūno eilėraščių iš knygos “So
natos ir fuugos”.
dbb

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PLOKŠTELIŲ

SIUNTINIAI | LIETUVA

COSMOS EXPRF.SS

Capitol ir kitų firmų: Lietuviškų,
vokiškų, rusiškų ir kitų.

MARQUF.TTE GIFT I’ARCFL SERV.
3 skyriai Ciiicagoje:
2008 tlOth St
Tel. WA 5-2787
2501 (iUth St.
Tel. WA 5-273/
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804
Lietuviu bendrovė, kuri turi teise
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai
savo vardu iš Chicagos į Lietuva.
Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.
E. ir V. Žukauskai

Turime įvairių sveikinimų kor
telių: dovaninių ir religinių daiktų.

Kreiptis į sąv. Kristiną Dreznes.

BEVERLY RECORDS
11736 So. Westem Avenue
Chicago, Illinois
TELEF. — 238-3698

ENGINEER — DEVELOPMENT

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas Atdara pirtnad. ir
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

Graduate engineer vvith several years industrial experience. Knovvledge
of metallurgy and related processes desirable. Mtlst be able to
write material and process specifications and be familiar vvith ąuality
assurance tęst methods. Will assist the director of research vvith the
development of nevv produets and processes relating to sterling.
plated and stainless steel produets. Send detailed resume including
salary, history to: Mr. J. SHEEHAN.

GORHAM CORPORATION
333 Adelaide Avenue• »»+*»rr
Providence, Rhode Island 02907
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

3314 Wes« 63rd Streel
J. Pažemis — Grandinėles orkestro vadovas

Chicago, Illinois 60629

SONATOS, FUGOS IR PAGONYSTE

Telef. PRospeet 6-8998

Gajos Korpl — Gydytojų Ga
Federacijoj — Naująją ateiti
Meno draugijos Šatrijos suruoš ki. Pelenai Bradūnui — laimės
ninkų federacijos valdybą suda jos Korpl iniciatyva bal. 7 d., ton popietėn kovo 10 d. susirin sinonimas ir kartu tragiką, grį
ro : dr. Justas Pikūnas —- va Verbų sekmadienį, T.T. Marijo ko kone pasšimtis žmonių, arti žimas į žemę. Tai pereinamoji
das, kun. Stasys Yla — dvasios nai savo jaukioje koplyčioje pra miau susipažinti su poeto K. Bra stadija iš mirties i amžinybę,
vadas, dr. Romualdas Kriaučiū ves gydytojams ir jų šeimoms dūno kūryba. Bradūnas nėra sve kaip senovės pagonių laidotuvių
nas — generalinis sekretorius, gavėniai pritaikytą priešvelykinį timas nei vienam mokančiam apeigose. Pelenų figūra yra pa
dr. Leonas Bajoriūnas — reika- susikaupimą — rekolekcijas. Pra skaityti lietuviui, nes jo devyne- gonystės simbolis, tačiau pago
lų vedėjas, dr. Kęstutis Keblys — džia 10 vai. ryto. Kviečiami vi- rių poezijos knygų įnašas turi nystė — pati žemė, meilė jai.
referentas sendraugiams, Vaidevu si gydytojai
užėmęs svarią vietą mūsų litera Nors Bradūno poezija dvelkia pa
Po pamaldų pusryčiai — susi tūroje. Tačiau eilinis poezijos goniškumu, yra giliai religinga.
tis Vąlaitis —referentas studen
tams ir Rimas Laniauskas — re rinkimas, kur akademikas Vacio mėgėjas dažnai tik perskaito ei Darbas joje malda, o kančia ti
vas Kleiza supažindins su šių lėraščius, jais pasigardžiuoja, o
ferentas moksleiviams.
kėjimas. Gimimo ir mirties es
Pirmasis naujosios federacijos dienų akademinio jaunimo sočia giliau į poeto kūrybos visumą mėje pasireiškia neginčytinas
vąldybos posėdis įvyko Dainavo linėmis — moralinėmis proble neturi progos įsigilinti.
poeto religingumas.
je kovo 9-10 dienomis. Šalia val momis, ypač paliesdamas “hipSonatos ir fugos” — naujau
Su Bradūnu žmogumi susirin
dybos narių jame dalyvavo eilė pies” kaip labiausiai kontroversi kusius supažindino kun. J. Pruns sioji Bradūno knyga — stipriai
kviestų svečių: dr. A. Damušis, nę ir gal kraštutiniausią grupę. kis, apibūdindamas poetą kaip išsiskiria iš ankstyvesniųjų. Joje
dr. V. Vygantas, kun. V. Dabu Tikimasi sulaukti gyvo korporan labai sugyvenamą bendradarbį pelenų figūra beveik nepastebi
šis, Juozas Baužys, Juozas Poli- tų susidomėjimo.
“Draugo” redakcijoje, dažnai ma. Šiame rinkinyje poetas suka
kaitis, I. Damušytė, V. Šaulys,
Chicagos sendraugiai — Chi užbėgantį į kolegos darbo kam
A. Masilionytė, kun. Gediminas cagos sendraugių skyrius organi barį pasidžiaugti tuo ar kitu at
WAGNER & SONS
— Adding Machines —
Kijauskas,S.J. ir S. Radvila. Pla zuoja sekančias dvi paskaitas a- siųstu straipsniu, arba ir savo kū Typewriters Chęęksyriters
čiau apie posėdį bus sekančios pie meną: “Junk Sculpture” ko rybos eilučių mintimis pasidalin Nuomoja — Parduoda. — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
savaitės skyriuje.
vo 29 d., penktadienį, 7 vai. 30 ti.
Virš 50 m. patikimas patarnavimas
naujoje vietoje
Federacijos /adas dėkoja jį min. Jaunimo centre. Paskaitą
Apie Bradūną poetą kalbėjo
sveikinusiems jo išrinkimo pro skaitys skulptorius Petras Aleksa. rašyt. Anatolijus Kairys. Jo pas 5610 S. Pulaski Rd. Tel. 581-4111
ga: Rimui Laniauskui — MAS Balandžio 5 d. penkt. 7 vai. 30 kaitos tema
— Pelenų figūra
►-♦♦♦♦♦
cv pirm., Vaidevučiui Valaičiui min. vak. Jaunimo centre pas Bradūno poezijoje.
— SAS cv pirm., Algirdui Kasiu- kaitą skaitys dailininkas Juozas
Kiekvienas kūrėjas, prieš pra Pristatome Visokiu Rūšių
STATYBAI IR NAMŲ
laičiui — LKDS tarybos ir ck Mieliulis apie “Moderniojo me dėdamas kurti, turi ką nors ais
pirm., prof. Vyt. Bieiiauskui ir no esmę”. Visuomenė kviečiama tringai mylėti, degti tos meilės
PATAISYMUI MEDŽIAGA
Vyt. Vardžiui — ateitininkų ta paskaitose atsilankyti.
ugnimi, kitaip jo kūryba neturės
rybos pirm., taip pat Chicagos
Marcelinas Rimkus sutiko at- sielos. Bradūnas — žemininkas.
MA Lipniūno kuopai ir ASS sky stovaut sendraugius ALRKF Chi Jis tiesiog pagoniškai sudievina
riui. Maloni padėka iš Kanados cagos skyriaus sudarytam komi ir myli žemę. Ta meilė ryški vi
sveikinusiems prof. Ant. Ramū tete Šv. Kazimiero kapinių tei suose devyniuose jo poezijos rin
nui ir dail. Aanast. ir Ant. Ta- sėm apsaugoti.
kiniuose. Bradūno poezijoje ypa
mošaičiams. Šia proga jis reiškia
Chicagos sendraugių skyrius tingą vietą užima pelenai. Kar
gilią padėką gen. kons. dr. J. J. vasario 16 d. proga įteikė ALT’ui tais jie vadinami smiltimis, kar CARR MOODY
Bielskui ir poniai už malonų pri $1170.00 auką.
tais žemės grumsteliais ar dulkė
LUMBER CO.
ėmimą. Pora sveikinimų atėjo iš
Lipniūno kuopa — susirinki mis, bet simbolika visuomet aišSTASYS LITVVINAS, Prez.
pavergtos Lietuvos.
mas įvyks šį sekmadienį, kovo
3039
So. Halsted St., VI 2-1272
Sendraugių Sąjungoje — Su 17 d., Jaunimo centre po 10 vai. šio patalpose. Susirinkimo metu
daryta sendraugių sąjungos cen Misįių. Kandidatams ypatingai diskutuota, kaip pagyvinti kuo Apkainavimą ir prekių pristatymą
tro valdybos rinkiminė komisija. svarbu atsilankyti.
teikiame nemokamai.
pos veiklą. Pagrindinė susirinki
Ji greitu laiku paskelbs rinkimi
Maironio kuopa — Vasario mo tema "Crime” ir valdžios Raštine atdara kasdien nuo 8 vai.
6 vai. vakaro lr šeštadie
nes taisykles. Komisiją sudaro A. 28 d. Clevelando Maironio kuo taisyklės. Nariai gyvai reiškėsi ryto Iki niais
iki t vai p o
Balčytis, J. Paškus ir A. Tumosa. pa susirinko Remigijaus Damu- diskusijose.
h» » ♦♦♦ t
11. <

Geriausia dovana
siysti į
LIETUVĄ
Vertingiausia dovana
DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI

TEACH

IN

FRESNO

COUNTY, CALIFORNIA
Elementary, Secundary, mentally retarded and speech therapy.
Min. req. vvith 8 hours practice teaching or AB vvith 2 years
experience. Excellent opportunity in stūmy San Jeaąuin Valiey.
Near statė college and universities. Finest residential and recreational area in the vvest!

Rush resume in confidence to: Mr. Ed. Deutscbman

FRESNO DEPT. OF EDUCATION
2314 Mariposa

FRESNO, California 93721

Tik Dovanų Pažymėjimai yra
vertingiausia dovana ir daug
geriau negu siuntiniai. Jūsų
giminės tai patvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų
giminėms pirkti viską ką jie
nori — Maistą, Rūbus, Me
džiagas, Batus ir daug, daug
kitų reikmenų — ameriko
niškų, vakarų — europietiškų
ir vietinių — specialiose
Vneshpošyltorg dolerių krau
tuvėse. Jūsų giminės tai pa
tvirtins,
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų
giminėms pirkti viską ką jie
nori SPECIALIOMIS, LABAI
NUPIGINTOMIS, KAINOMIS.
Jūsų giminės tai patvirtins.

JOKIO PAPILDOMO MOKES
ČIO nei siuntėjui, nei gavėjui.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite per

INTERTRADE
EXPRESS
CORP.
125 E. 23rd Street
New York, N. Y. 10010
Prašykite neapmokamo
katalogo.
Podarogifts, Ine.

įgalioti
atstovai.

EXCELLENT OPEHINGS

*

Are Now Available at our RESEARCH CENTER
For Qualified Applicants

MECHANICAL DESIGN ENGINEERS
BSME with two to five years experiencc deiesigning semiautomatic ar
automanc eąuipment. Duties: machrne design, development, construction,
testing, evaluation and documcntation of experimental and prototvpe
packaging and related eąuipment. Limited travel.
proiotype

PACKAGING ENGINEER
BSCHE or elosdy related Science tvith 2-5 years experience in plastic
ftlm.ndustry W.lhng to travel. Impressive appearance. AWe to commumeate to all levcls of pcople. Duties: development, analytical testai
evaluation and documentation of CRYOVAC nrodurt?.
. s’
Products; improving packaging tęchniųue” and eąuiįment

PACKAGE EVALUATION TECHNOLOGIST
Degree in Food Science, Bacteriology or Chemistrv r.-l o a a- • r
with lab exper ence, ability to write technini
y r,Jted discipline
aptitude. Duties: tUting evalult on analvt ca^^
™chanica!
devlopmen, „,k
ga!h„ dlK Jį p“dS*'ind“™““"“ and
Ulių. proc

MARKET RESEARCH ANALYST
Degree in Markcting or related field nt,,.
—
market research studies and industryor amsum^"^ Dutics: eonduet
written reports for management on existine Tnd
Cys ?nd PreParc
for CRYOVAC produets plūs other related dudes pr°SpeC,lve ™rket*
Salaries for the above are open Gnorl frinrw» i

Ient vvorking conditions.

'

nse benefit program. Excel-

Please submit resumes to:

J. H. SCRUGGS, Personnel Manager

D C M E S I O !

Automobiliams 10%

CRYOVAC
Division

nuolaida.
Padarykite gimines laimin
gus. Užsakykite jiems automobllj UŽSAKYKITE DA
BAR, sutaupysite daug pi
nigų. Paskutine diena užsa
kymams: Bal. 25, 1068.

P. O. Boa 464
We

are

an

eąual

w. R. GRACE & CO.
n<nwn*wr «
DUNCAN, S. C. 29334

opportunity

employer.

I

Knygų platinimo mėnesį paskelbus

SMALSUMAS IR RAŠYTOJAS

KAS DAROMA INFLIACIJAI APVALDYTI
Nežiūrint didėjančių palūkanų valdžios įsiskolinimas

KŪRĖJAS
Žmogus yra dvasinis savo
istorinės ir visuomeninės ap
linkumos vaikas, kuris paveldi
jos kultūrines tradicijas, kurių
dėka jis savaime iš mažens
tampa civilizuotu žmogumi.
Laikraštis, knyga turi didelio
vaidmens visam kultūros ir
civilizacijos gyvenimui. Spau
da yra viso kultūros gyveni
mo vyriausias organas. Ji die
na iš dienos didina savo skai
tytojų žinojimą ir jiems at
skleidžia naujų akiračių.
Knyga ir laikraštis — žo
džiu, spauda — yra dideli kul
tūros vykdytojai ir dvasinės
veiklos žadintojai.
*
Žmonės ir tautos savo indi
vidualybę žmonijos istorijoje
atžymi pirmoje vietoje kultū
riniais žygiais ir kūrybiniais
laimėjimais. Galia kurti Die
vas ne tik išskyrė žmogų iš
kitų gyvosios gamtos padarų,
bet ir įpareigojo jį tą dieviš
kąja malone naudotis. Tad
žmonės, kaip individai, ir tau
tos, kaip natūralios žmonių
bendruomenės, visada atkak
liai kovoja už sąlygas, kuriose
nevaržomai galėtų reikšti sa
vo kūrybinę individualybę. O
tos sąlygos — tai žmogaus ir
tautų laisvė.
Laisvajame pasaulyje lietu
vis rašytojas gali reikšti sa
vo kūrybinę individualybę, bū
damas dideliu istorijos kuni
gu, lietuviškos visuomenės gai
vintoju, meniniu bei literatū
riniu informatorium, tironų
diktatorių tramdytoju, dešinią
ja laisvės ir nepriklausomybės
ranka.
Todėl lietuvius rašytojus
- kūrėjus tektų laikyti vienu
iš Lietuvos laisvinimo veiks
nių, nes jie savo kūrybingu
žodžiu stato užtvarą sovieti
nei indoktrinacijai Lietuvoje,
kad, girdi, lietutviam nesą ki
to kelio, kaip būti Sovietų Ru
sijos suvirškintiems. Užtat
laisvas lietuvis rašytojas ben
dravimo su tautos kamienu
niekada neatsįeja nuo kovos
dėl Lietuvos hepriklausomybės. Dėlto jis stengiasi savo
lietuviškos sąmonės knygą įbrukti sovietų pavergtiems bro
liams lietuviams rezistencinei
jų dvasiai palaikyti ir sustip
rinti.
*
Visose gyvenimo sąlygose
stipri valia kyla tik iš intelek
tualinio įsitikinimo. Net bran
gus tradicijų kapitalas neten
ka beveik jokios vertės, jei
jo intelektualinis pagrindas,
religinės ir moralinės doktri
nos pranyksta. Kiekvienas da
lykas randa savo paaiškinimą
ir pastovumą asmeninio Dievo
teigime. Tokia filosofija yra
minties mokslas ir gyvenimo
mokslas. Tokia filosofija tai
gyvenimo mokytoja, kuri mo
ko žmogų, kokie yra veiklos

principai, kurie geriausiai su
derinami su jo dvasine ir pro
tine esme, kokios yra parei
gos, plaukiančios iš jo vpatingos padėties tarp kitų kūrinių,
kokia yra pasiuntinybė kurią
jis pašauktas įvykdyti ir ku
riai jis turi subordinuoti visą
savo konkrečią veiklą. Ji vyk
do tą dorinant*,) intelektuali
niame ir socidiiniame gyveni
me darbą, sėdama derlingą
idėjos grūdą, kuris patraukia
sielą, pataiso nukrypimus ir
veci. nors kana.s sunkiu, asninės ir bendruomeninės
pa: angos keliu.
*
Žmogus nori viską pažinti
— gera ir bloga. Bet yra žmo
nių, kurie ypač domisi tuo,
kas bloga. Jie nori sižinoti
kas yra intymaus pas kitus.
Pvz. yra žmonių, kuriems įdo
miau žinoti, kodėl prof. dr. A.
Maceina negrįžo į Lietuvą, ne
gu paskaityti jo veikalus:
“Jobo dramą”, “Niekšybės pa
slaptį” ar “Dievo Avinėlį”.
Kai kurie asmenys laužo gal
vas, kodėl rašytojas Aloyzas
Baronas, neturtingo mūrinin
ko vaikas, netapo uolitrukų
ginklanešiu, bet jie nesuran
da laiko su jo veikalais (pvz.
“Sodas už horizonto”) susi
pažinti. Jie teiraujasi, kodėl
poetas Bernardas Brazdžionis
literatūrinėse kelionėse pats
skaito savo eilėraščius, bet
jie neprisiverčia įsigyti jo “Vi
dudienio sodų”
(premijuoto
poezijos rinkinio). O kai ku
riems žmonėms įdomiau ži
noti, ar Viktoro Hugo žmona
buvo jam ištikima, negu per
skaityti jo veikalus, pvz. “Var
gdienius”.
*
Žmogaus nerimastis, baimė
gali būti laikinai išblaškyta
mokslinių ir genialių konstruk
cijų. Bet tas išblaškymas, kaip
neramus miego sapnas trun
ka labai trumpai, jei tokia
konstrukcija, nors ji būtų im
ponuojanti ir žavi (kaip pvz.
egzistencializmas), nėra atrem
ta į uolą. Grynai deterministinis ir materialistinis būties
ir istorijos aiškinimas, nesu
derinamas su pagrindinėmis
psichologijos, moralės ir isto
rijos tiesoimis, nepatenkins
žmogaus ir neduos jam lais
vės ir taikos.
Rytoj įteikus rašytojui V.
Volertui premiją, “Draugas”,
pabrėždamas laisvės idėjas,
skelbia knygų platinimo mė
nesį, kuris pradedamas kovo
18 d. “Drauge” galima gauti
veikalų įvairiais klausimais.
Pirkdamas knygas paremsi
kūrybingus rašytojus, kurie
taipgi yra vieni iš Lietuvos
laisvinimo veiksnių, nes jis
gelbsti savo kūrybiniu žodžiu
lietuviui išlikti savo tautos vei
kliu nariu, netarnaujančiu so
vietiniam okupantui.
K. Br.

Keynes aiškino, kad jei vaiz
bos ūkinės ateities vertinimas
teigiamas, tai vaizba nebijo nė
aukščiausių palūkanų. Vaizba
tikrai ateitį regi turtingą, nes
nors gamyklų pajėgumas dabar
tenaudojamas tik 84%, kai 1966
m. — 90% ir kai statybos kai
nos ir palūkanos kyla, vaizba
vistiek toliau daugiau stato ir
tiek. 1966 m. gamyklinis (ka
pitalo) metinis išlaidumo grei
tis pirmąjį ketvirtį tikraisiais
pakilusiais doleriais siekė 58
bil., o 1968 m. pirmąjį ketvirtį
tas vidurkis tikraisiais dole
riais būsiąs 60,9 bil., o nukritu
siais — net 65,1 bil. Kapitalinis
išlaidumas toliau didėsiąs ir ant
rąjį metų ketvirtį.

Vaizba galvoja kitaip, kaip
mes vartotojai. Vaizba, jei tik
ateities nebijo, sako: nepirksi
šiandien — rytoj daugiau mo
kėsi. O mes ir apskritai, o ypač, kai kainos ir palūkanos ky
la, linkę daugiau taupyti, susi
spausti. Vaizbai pastatai bei
mašinos — apsidraudimas nuo
infliacijos, nes, kainoms kylant,
kyla ir šių gerybių vertė.

Keynes toliau mokė, kad dėl
infliacijos iš pusiausvyros išėi jusį ūkį aukštomis palūkano
mis pagydyti negalima. Jo re
ceptas — žemos palūkanos. Tik
tokiu keliu gerovė ilgai išlai
koma. Kaipgi sumažinti palūkai nas be ūkinio atoslūgio, kuris
irgi žemina palūkanas ir kartu
kainas, bet ir vėl ūkinio nega
lavimo keliu? Teesąs tik vienas
atsakymas — didinti mokes
čius, nes ne pinigų kiekių, o
uždarbių pasikeitimai veiksmin
gai vienaip ar kitaip atsilie
pia kainoms. Na, mokesčiai dėl
negudraus kai kurių politikų
nusiteikimo šiuo metu kilti ne
nori ir tiek.
Pragiedrėjimas Federalinėje
rezervų valdyboje
Šioje vietoje seniau buvo kal
bėta apie tos valdybos klaidas,
kurios net du kartus amerikinį
ūkį atvedė atoslūgin. Prie šių
klaidų dabar ir pati valdyba
prisipažįsta. Maloni staigmena.
Valdyba jaučia gerų statisti
nių duomenų trūkumą. Turimų '
duomenų vertinimas nelengvas.
Nesunku pamatyti, kad kainos
kyla, bet sunkiau apsispręsti,
'ar jos tikrai yra infliacinės, ki
lusios iš per didelės paklausos,
ar, sakysim, dėl gaminio koky
bės pagerėjimo. Viešai skelbia
mų kainoraščių kainos ir vėl ne
visuomet reiškia sandėrines kai
nas, o tik šios ir tesančios reikš
mingos. Darbo atlyginimo vei
kimas kainoms ir vėl reikalau
ja nelengvai apskaičiuojamo

auga

LEONARDAS DARGIS

13-4 kartus, taigi švelnesnis.
! Fiskalinių priemonių veikimas
rodiklio. Pastarąjį, valdyba sa laiko atžvilgiu irgi teigiameskosi, jau turinti.
nis, nes jau po pusės metų ma
tomos
žymesnės priemonių taiDabar ir FRV, bene sutikda
1
kvmo
pasėkos.
ma su Keynes, pripažįsta, kad
fiskalinės priemonės, kadangi
Pusininkų laikai
ūkį veikia greičiau, kartu švel
FRV, mašinų pamokyta, kar
niau, daugiau teiktinos už mo
tu
daugiau nesišvaisto, peiliu
netarines priemones. Kartu bet
ku
pasitenkina.
O ir tokią veik
gi priduria, kad šiuo metu gal
lą
pasiryžusitt
učtuojau nu
geriausia taikyti fiskalines, mo
traukti,
jei
ir
nuo
to ūkis blo
netarines bei įplaukas reguliuo
gėtų.
Tai
išmintinga.
Tiesą pa
jančias priemones visas iš kar
sakius,
nieko
daugiau
ir nelie
to ir lygiagrečiai.
ka, kai su politikais negalima
Monetarinės priemonės ūkį
susišnekėti, nors šen. Mills ir
veikia labai stipriai
pareiškė (68.2.29), kad, jei ka
Tačiau vargas, kad per di ras ar infliacija daugiau išsi
delis laiko skirtumas tarp prie plėstų, tai mokesčiai visgi bū
monių panaudojimo ir norimo tų reikalingi.
Kainų bei atlyginimų kilimas
veikimo ūkin pasireiškimo su
pernai
žymiau padidėjo. FRV
maišo kortas. Dėl to monetari
delsė.
Tik
gruodžio mėn. pra
nės priemonės ir toliau lieka
dėjo
švelniai
varžyti kreditus.
per stipriais ir daugiau kenks
Dabar
tas
varžymas
sustiprin
mingais, kaip naudingais vais
tas,
bet
vistiek
švelnus,
neuž
tais. Šią tiesą atrado pati FR
kertąs
kreditų
ūkiniam
augi
įstaiga savąja mašinine — skai
čiukų (computers) ateities ūki mui, o tik nukreiptas į vartoto
nio vystymosi pranašavimo sis jų paklausos atšaldymą, nesie
tema. Šiokių pranašų yra ir kiant griežto kainų pastovu
daugiau. Sistemos dar nėra to mo. Vadinasi, infliacija pada
bulos, bet jau geresnės negu linta pusiau. Vartotojų inflia
seniau naudotosios. FR sistema ciją FRV tikisi apvaldyti, nors
'nuo kitų panašių skiriasi tuo, ir žino, kad nuo to nukentės
kad daugiau žiūri, kaip ūkį vei privačių namų statyba. O ta in
fliacija, kuri atsiranda kylant
kia piniginiai pasikeitimai.
atlyginimams ir pramonei ati
FR savųjų skaičiukų pagalba tinkamai prisitaikant kainomis,
atrado, kad, naudojant mone neliečiama. Kaip anksčiau ma
tarines priemones, palūkanų, tėme, FRV pastangos čia ne
investavimo bei vartojimo vei kažin ko ir pasiektų. Tačiau, kol
kimas reikalauja net iki trejų nenaudojamos fiskalinės prie
metų, kad pilnai pasireikštų ga monės, polinkis pusimnkystėn
lutinėje paklausoje. Be to, va aiškus. Pusinės priemonės nau
dinamasis daugikliais veikimas, dojamos kovojant su priešu, su
manipuliuojant pinigais, baisus vargu, o dabar bene pradeda
net apie 11 kartų. Tai reiškia, ma panašiai ir ūkininkauti.
kad, įdėjus rinkon bilijoną do
— Rueno katedroje Prancūzi
lerių ar iš jos tiek pat išėmus,
bendrinės tautos pajamos me joj buvo užbaigtas pirmasis po
tų laikotarpyje arba didės, ar Vatikano susirinkimo Rueno ar
ba mažės 11 bil. dolerių, tai kivyskupijos sinodas, kuriame
daugikliais vėiltfrnas, naudojant dalyvavo 95 dvasiškiai ir 45 pa
fiskalines priemones, tesiekiąs sauliečių atstovai.

Pabaltiečių bankete Philadelphijoje kovo 9 d. meras James H. J. Tate
su ponia ir kongresmanas Daniel J. Flood su ponia.
Nuotr. V. Gruzdžio

Rimties valandėlei

DIEVO PANEIGIMO PASEKMĖS

Iš visų, stipriai aforistinių Nie ir džiūgavo dėl pasiektosios lais
tzschės raštų matyti, kad tasai vės. Koks tačiau ribotas buvo jų
mintytojas skyrė artimesniąsias, galvojimas ir koks per anksty
tolimesniąsias ir pačias paskuti bas džiaugsmas! Jie patys save
niąsias Dievo paneigimo pasek tik išsijuokė! Ne kas kitas, kaip
pats Nietzschė atskleidė ir pa
mes.
čias
tolimiausias, paskutiniąsias
Apie artimesniąsias pasekmes
Dievo
paneigimo pasekmes, ku
Nietzschė bylojo: “Priešingai,
rios
yra
pražūtingos ir žmogui,
negu kai kurie gal kad laukia,
ir
pasauliui;
jų akivaizdoje turi
jos nėra tokios liūdnos
ir
nutilti
bet
koks
džiūgavimas, dėl
niaurios; tai greičiau nauja sun
Dievo
mirties
tenka
gailiai rau
kiai aprašoma šviesa, laimė, pa
doti,
o
dėl
savo
paties
likimo kar
lengvėjimas, padrąsinimas, auš
čiai
skųstis.
ra”.
Pirmiausia, kas atsitinka, pasak
Nyki vienatvė
Nietzschės, Dievui mirus, yra
Be Dievo žmogus patenka į
tatai, kad tada pranyksta viso
nykią
vienatvę. Vienas “Links
kie mūsų galvojimo, planavimo
mojo
Mokslo
” aforizmas sako:
ir kūrybos varžtai bei apriboji
“
Tu
jau
niekada
nebesimelsi,
mai, mes galim galvoti ir da
niekada
tavo
siela
nebepasilsbs,
ryti ką tik norim. “Iš tikrųjų,
mes, filosofai, išgirdę, kad sena skendėdama begaliniame pasiti
sis Dievas jau yra miręs, pasi kėjime — tu nebeleidi sau atsi
juntame lyg patekę į naujos auš stoti ties aukščiausiąja Išminti
ros spindulių srovę. Mūsų širdis mi, didžiausiuoju Gerumu, dipasrūva dėkingumu, nuostaba, įdžiausiąja Galybe, kuriai tu at
nujautimais ir lūkesčiais; mūsų skleistum savo dūmas. Savo vie
akiratis vėl pasirodo laisvas, net natvėje tu nebeturi nuolatinio
gi jei jis ir nėra šviesus. Paga sergėtojo ir bičiulio... Tavo vyzliau ir vėl atviras kelias į jūrą”. dis nebegali regėti kalnyno, ku
Kol mes tikėjom į Dievą, tol bu rio viršūnes dengia sniegas ir
vom panašūs į ištekantį ežerą; kurio gelmėse verda liepsnos...
bet tasai ežeras pasistatė užtvan Visame vyskme nebėra meilės,
ką, ir nuo to laiko jo vandenys —tavo širdžiai nebėra poilsio
kyla vis aukštyn. Taip ir mes, vietos... Žmogau, viso.,to tu nori
sako Nietzschė, atsitvėrėm nuo , būti atsisakęs? Kas tau duos tam
Dievo, ir “gal nuo to laiko žmo- j jėgos? Tokios jėgos dar niekas
gus kops vis aukštyn, nes jis jau neturėjo!”
nebeišsilieja į Dievą.”
Iš savo asmeninio patyrimo
Nietzschė
žinojo, jog ligi bepro
Per ankstyvas džiaugsmas
tiškumo klaiki yra netikinčiojo
Tolimesnė ir anot Nietzschės žmogaus vienatvė. Kas nepažįsta
palaiminga “Dievo mirties” pa “Šils — Maria vieniolio”, kas
sekmė yra toji, kad mūsų jau nežino “Vienatvės kalbų, kurias
nebeslegia nuodėmės pajautimas; tesupranta tik tylintieji ir kenmūsų jau nebekankina nerami, čiantieji?” Kam nežinoma “ažū
nešvari sąžinė. Krikščionybei ky rinė Zaratustros vienuma?” O
lant nuodėmės pajutimas gilėjo, koks tos vienumos nykumas! Tai
krikščioniškam tikėjimui smun nebuvo vienuma nuobodžiaujan
kant jis menkėjo. “Nereikia at čio vienišo žmogaus, besiilgianmesti perspektyvos, kad visiš čio susitikti su kitais ir pasišne
kas ir galutinis ateizmo laimėji kėti. Ši vienuma — tai neturė
mas išvaduosiąs žmoniją nuo jimas žmonių, kurie jį suprastų
jausmo, jog jinai yr kalta savo ir mylėtų, juo tikėtų, su juo ken
Pirmajai Pradžiai, Causa pri tėtų ir duotųsi jo vadovaujami.
ma.”
Kokia vienatvė slėgė Nietz
.Šitąją
pasekmę
jau
buvo
paži

schę, rašysiu kitą kartą.
Už herojizmą Vietname prez. Johnson apdovanojo garbės medaliais
nę ateistai dar prieš Nietzschę
K. Baras
maj. Modrzejewski (kairėj) ir Įeit. McGinty.

rikui geriau, nes patys drebėjo dėl darbo, o naujosios
darys, kaip geriau, nes jie čia nedirba, nesuinteresuoti
darbu, — įsikiša į pokalbį Amata.
— Naujoji unija geriau, nes yra didelė, jos sky
O. NENDRĖ
riai yra visur. Chicagoje tik dviejų fabrikų darbinin
Romanas
kai jai nepriklauso! — aiškina moterims prižiūrėtoja.
93
— Atrodo, kad Belina nori naujos unijos. Ji turė
— Puiku! Sveikinu su laimėjimu Eloina! Seniai tų kovoti prieš bet kurią, nes unija yra jos priešas, —
Spaudoj ir gyvenime
mačiau, kad Belina taip daro, kaip Eloina galvoja, bet kalba Aldona Paulinai.
nenorėjau skandalo. Įdomu ar ir man duos daugiau
DR. V. VARDYS JAV KARININKAMS
— Naujosios unijos vyriausias bosas Chicagoje ygeresnių setų, ar tik Eloinai? — mąsto Aldona.
ra
jos
brolis! Dėl to jai geriau, naujoji kaip senoji, o
APIE RUSIJĄ
Aldona pradeda sekti duodamą darbą Nancy, Fišiame fabrike turi būti unija, dėl to ji nori, kad mo
delmijai, Eloinai ir jai. Ji rašo ant lapelių, o grįžusi
Mus pasiekė JAV armijos insti ja, panaudodama valstybės apara
terys balsuotų už naująją.
tuto Rusijos ir Rytų Europos stu tą ir savo pačios organizaciją, ko namo, sulygina statistiką, kuri labai įdomiai atrodo:
— Jeigu taip, tai geriau tylėtų, nes broliui gadi
dijoms gilinti leidinys, į kurį su ntroliuoja visą visuomeninį gyve anom trim prižiūrėtoja duoda vienodus setus, o Aldo na visą reikalą! — mąsto Aldona.
dėta medžiaga 1987 m. Vokietijo nimą. Sovietinė socialinė ir poli nai vieną geresnį, kai anos būna gavusios po tris.
— Kokias mes turime kainas. Kompanija išnau
je įvykusio simpoziumo ryšium tinė sistema yra totalitarinė. Par
Fabrike Aldona pradėjusi dirbti rado vietinę unidoja mus, o mes nieko negalime, kai bus nauja unija,
su Sovietų valdžios 50 m. sukakti tija čia turi lemiamą vaidmenį.
i ją. Šį rudenį bendroji visų fabrikų unija pradeda dėti
Tiesa. Sovietinė konstitucija ga
viską sutvarkys! — karštai kalba Marina.
<ni Leidinys pavadintas: “US Army Institute for Advanced Rus- rantuoja tam tikras piliečių lais pastangas įeiti į fabriką. Ji susiranda darbininkų, kurie
— Daug kartų kalbėjau pirmininkui, reikia su
sian and East European Studies ves, tačiau įstatymai ir gyvenimo ' paduoda prašymą Darbo įstaigai, kad pravestų fab tvarkyti setų kainas, jis vis žada, bet niekad nieko ne
Sovie t Aflairs Symposium 5 - '? praktika tvarko kitaip. Pvz. kons rike balsavimą, kad darbininkai turėtų progos pasisa
Junc. 1967. 50 Years of Soviet titucijos 124 paragrafas garan kyti, kurios unijos jie nori. Kelias savaites vyksta agi daro, — pritaria Amanta.
— Seniau, kai buvo ir neakordininkių, jis sakė,
tuoja kulto laisvę, tačiau eilė įsta tacija.
Power."
tymų tai suvaržo ir net bažny
kad senus setus, kurių kaina buvo nustatyta prieš de
Anksčiau buvusi unija aiškina darbininkams, kad
Čia išspausdintas ir prof. dr. V. čios lankymas gali būti surištas
Vardžio simpoziume tartas žodis, su netekimu tarnybos ar bent ne įėjus naujai unijai, jie turės unijai pusę dolerio mokėti šimtį ar daugiau metų, turi dirbti tos, kurios gauna at
lyginimą už išdirbtą laiką, bet dabar mes visos akordikuriame jis iš pradžių apibrėžia tekimu “gero vardo” pareigūnų daugiau. Naujoji unija likviduos pensijų fondą...
ninkės — prideda Akvilė.
piliečio teisių sąvoką Ameriko akyse.
— Būtų kvaila pasisakyti už senąją! — kalba Ma
je ir Europoje. Perėjęs prie Mar
— Turite balsuoti už naują, tada bus tvarka! —
Tačiau ir pačioje konstitucijoje rina: — Reikės mokėti pusę dolerio daugiau, bet gausi
kso skelbto valstybės uždavinio
supratimo, dr. Vardys atkreipia jau slypi asmens laisvių suvaržy me nuo ligos draudimą ir pensiją, o senąjį pensijų fon karščiuojasi Marina.
dėmesį, kad Sovietų Sąjungoje mai. Jeigu pvz. įsiskaitysime į So dą galėsime pasidalyti.
Balsavimo dieną, nė viena nekalba apie rinkimus.
gyvenimo praktika yra nutolusi vietų konstitucijos 124 paragrafą,
— Bet senoji unija visada buvo galima šauktis į Balsavimas vyksta fabrike, antrame aukšte. Pirmiau
net ir nuo Markso dėsnių ir ten pastebėsime, kad garantuojama
valstybė yra pasidariusi kompar ne religijos laisvė, o tik kulto, ki pagalbą, jei atsirasdavo reikalas, o naujosios vyriausio sia leidžia balsuoti moterims. Elevatorius visas nuve
tijos tarnaite. Sovietuose politikai taip sakant, apeigų laisvė. Tai vi ji valdžia yra Philadelphijoje, kaip ją prisišauksi? —■ ža į antrą aukštą. Jos ten randa senos unijos pirmi
vadovauja ne valstybės tikslai, o sai neapima religinės propagan- prieštarauja Lidija.
ninką, kuris kiekvieną pakalbina vardu maloniai šyp
(Nukelta į 5 psl.)
kompartijos siekimai. Komparti
— Senosios unijos vadovybė darė taip, kaip fab sodamasis, naujos unijos atstovą Joe, Džimi kompani
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jai atstovauja ir du nepažįstamus jaunus vyrus, kurie
tvarko balsavimą, kaip vėliau moterys sužino, kad jie
du buvo iš Darbo įstaigos, valdžios atstovai.
— Tikriausiai tu, Aldona, pralaimėjai! — sarkas
tiškai sako Marina.
— Kodėl? — šypsosi Aldona: ji puikiai žino, ko
dėl Marina taip kalba. Senosios unijos pirmininkas bu
vo lietuvis.
— Marina, per anksti juokiesi, ką gali žinoti, ar ne
pati pralaimėjai! — Aldoną užstoja Marija.
— Galim eiti lažybų! Iš ko nori? — nenusilei
džia Marina.
— Iš šimto dolerių! — siūlo Klara.
— Bet jei aš pralaimėsiu, tai Klara išmokės šim
tą dolerių! —latvė šypsosi!
— Kodėl aš? — susiraukia Klara.
— Tu juk siūlai šimtą dolerių!
— Aš tik patariu!
— Šimtas dolerių per daug dėl tokio reikalo. Bet
jei aš laimėsiu, atnešiu visoms geriausių saldainių, o
jei Aldona, tai tu, Marija, — sutinka Marina.
— Mudvi susidėsim, mes būsim abi laimėjusios,
Aldona ir aš. Sutinki Aldona?
— Juk reikia sutikti! — linksmai atsako Aldona.
— Jdomu, kada sužinosim, nes mes visos vis tiek
laimėsim saldainių, — džiaugiasi Lidija.
— Tikriausiai šį vakarą, juk jie tuojau skaitys bal
sus, kai tik paskutiniai pabalsuos.
— Įdomu, kodėl Marija ėjo lažybų. Gal ji ką gir
dėjo, — mąsto Aldona: — Man gaila Tomo, jis rūpi
nosi padėti, jei kas kreipėsi pagalbos. Juk Rūta būtų ne
buvusi akordininke, jei ne jis. Belina jo nemėgsta, bet
nesuprantu Marinos, ko jai reikia, jis visada palaiko
jos pusę, kai ji kovoja dėl kainos savo darbui.
’
(Bus daugiau)

4.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. kovo mėn 16 d.
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tt butų mūr. South Bcrwyn. Virš
$10,000 metinių pajamų. 2 butai po I
mieg. ir 4 po 2 mieg, 50 p. sklypas. lai
bai gražiai užlaikytas naujesnis namas.
Alex Realty
656-2232

O KUR NAMAI!

Išnuomojamas kambarys vyrui, su
atskiru Įėjimu, virtuve šaldytu
vu, vonia ir t.t. GR 6-3069.

<1 kamb. mūras. Gazo šildymas, ga
ražas, gražius namas, arti mūsų —
$20,800.
7 kamb. mūras. 2 auto garažas,
arti Marąuette pko., $16,600.
•"‘34 kamb. randi, oro vėsinimas,
karpetai, platus lotas, prie Marąuette
parko, $26,700.
Graži rezidencija. 2 aukšto mūr.,
6 kamb. 1 % vonios, mūr. garažas, ar
ti ofiso. $27,000.
2 ankšto mūras. 2 po 6 kamb.,
nauji modernūs butai, 2 auto gara
žas, arti Marąuette Park mokvklos —
$34,000.
5 kamb. 3-jų miegamųjų. 8 metų
modernus mūras. Prie pat parko 35
p. lotas. 2 auto. garažas. $23,500.
$12,800 pajamų, gali būti ir dau
giau iš gražaus apartmentlnio 2-jų
aukštų mūro Marą. pke. Kaina apsi
moka per 6 tį metų.
Biznio vieta. 2-jų aukštų mūras ant
kampo. Apie 40 p. žemės, 2 butai ir
biznis, 2 auto garažas. Arti mūsų
$21,000.
4 butų niūras. Puiki vieta Marą.
pke. Butai blizga, visur švaru ir nau
ja. $45.000,

KITAI

rinktiniams

nuomininkams.

Išnuomojamas miegamas kambarys

LEONAS REAL ESTATE

Brighton Parke
FR 6-1151 po 6 v.v.
IŠNUOM.
kambarys
dirbančiai
rimtai moteriai.
Skambinti 436-2394

IŠNUOM. apšild. 3 kaimb. butas:
naujai išdažytas. $80 mėn.
Skambinti vakarais HE 4-9821

IŠNUOM. miegamas kambarys vy
rui. 70 ir S. Talman Avė. apyl.
Tel. 925-6015 Marąuette pk. 737-4631

INCOME TAX — NOTARIATAS —
IMIGRACI.JA

2185 W. 71st St.

IŠNUOM. 4 kambarių butas mažai
šeimai. Apšildamas. $85.00. 71st
ir So. Campbell Avė., RE 7-9515.
.<»«> »♦♦♦♦-»♦ . ♦ ♦♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

,

BEAUTY SALON FOR SALE
Vie. 79 & VVestern
VIc. 79 & VVestem Avė.
Modern eąuipment. Good
established business.
Tel. — HE 6-1322

REAL

ESTATE

Parduodama Taverna
su namu. Roselando prie biznio gat
vės. Galima gaminti maistų. Antrame
aukšte 6 kurni), butas tr apačioj vir
tuvė Ir kambarys, garažas, visi (renginiibi. Turite pamatyti, kad galėtu
mėt įvertinti.

10813 S. Michigan Avė.
Tel. CO 4-9645
Agentai prašomi nesikreipti.

62 ir Francisco. Geras. Pigus. Naš
lė.
PR 8-6916. •

Mūrinis. 5 kamb. 3 mieg. 15 metų.
$20,500. Marąuette pke. šviesus.
Geras. 778-6916

Labai gera proga įsigyti gražų 8
butų apartmentinį namą. švariai
užlaikytas iš vidaus ir iš lauko.
39 metų senumo, parduodamas už
nupigintą kainą. Reikalinga $12,000
Įmokėti, kitką kaip nors sutvarky
sime. Savininkas. 1527 W. 58th St.
tel. 737-1590.
senumo. $60,000 metinių pajamų. Suin
teresuoti geru investavimu praneškit sa
vo adresą ir mes pasiųsime pilnas infor
macijas.

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

įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius lr air conditioning bei
naujus Ir senua namus. Stogų
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste lr užmiesčiuose
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamu

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

DOMAS ŽUKAUSKAS
HLATING ft 8HEE7T METAI,
4444 H. Western. Chicago », DI.
Telefonas VI 7-S447

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St., RE 7-7200
REAL ESTATE — INCOME TAX
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. LAURAITIS
4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency Exchangc patalpose)
Sąžiningas patarnavimas
LYONS — Naujesnis mūr. 6 kamb.
bungalovv. 3 dideli miegamieji, naujausios
mados virtuvė ir vonios kambarys, poilsio
kamb. rūsy su baru, tualetu ir dušu, 2
maš. garažas ir patio. Už garažo pa
ruošta vieta baseinui. 50 x 225 p. skly
pas. $32,50 pilna kaina.

Alex Realty

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Cicero — Parkholme — Naudoki
tės saulės šviesa nuo ryto iki vakaro.
Kampinis mūro namas — 6 ir 7 kamb.
įskaitant porčius. Naujai modernizuo
tos virtuvės ir vonios, pilnas rūsys,
karšto vandens naujas gazo boileris,
2 maš. garažas. $29,500.

Alex Realty

656-2232

2-jų butų mūrinis.
Garažas.
Brighton Parko apylinkėje.
LA 3-0659

ŠIMAITIS

a butai lr krautuvė. $350 pajamų
) mėn. 51 ir Kedzie. $22.000.
Mūr. 8 kamb. Imtas lr tavernos
patalpa. Brighton pke.

REALTY
Tel. OL 4-2390

2737 W. 43r<i Street
o kamb. gražus butas ir gerai ei
tum tis restorano biznis.
Pramonės
rajone. $42,000.
7 kamb. gražus apynaujis
mūr.
37% p sklypas. 71 ir Maplevvood. Tik
$27.900.
<1 butų mūr. Gražūs butai, geros
pajam'os. Cicero. $43,000.
23 apartmentlnial ir 4 krautuvės.
Labai gražūs butai. Visi išnomuotl su
sutartimis. Pajamų $35,000 metams.
Labai gera vieta
Išnuomavimui ir
saugiam Invostavttnui. Teiraukitės.
3 po I kamb ir biznis. Mūr. 2 au
to. mūro garažas. Gaza šiluma. 66 Ir
Wcstorn. Tik $30,500.
3 butai lr biznis. Mūrinis. Mūro ga
ražas Geroj Marąuette pko. vietoje.
$41.500.
1 % aukšto mūr. 5 ir 4 kainh. Nauja
šiluma gazu. Už 4 kamb. $l’00 nuo
mos. 2 auto mūro garažas. Marąuett
Pke $27.500.

RAŠTININKĖ

CASHIERS
Exper. not nec. 5 day week, excell.
salary & benefits, including storewide discount. Apply in person —
Tues.. Wed. or Fri. 9:00 a.m. —
9:00 p.m.
MAJESTIC DISTRIBUTORS
8250 Skokie Boulevard
SKOKIE. ILLINOIS

Clerk and Typist

Electric Typevvriter
Excellent Fringe Benefits

Interesting and diversified vvork in
our accounting departament. Accurate
typist.
Will teach N.C.R. machine.
Company benefits.

LINDBERG - HEAVY DUTY
2450 VV. Hubbard Street

HELP VVANTED — VYRAI

Call. Mr. FaJter 678-7447.

Acnoss The Street From The
Milvvaukae Road Western Avė. Depot

MOLD POLISHERS

neat appearing man

Tel. 666 - 3443

EXPERIENCED
Experienced on plastic molds and
die cast dies.
Steady Work—Plenty of Overtime.
Central Location.
Excellent Transportation
Comprehensive Medical
Life Insurance &
Pension Plan.

SE 8-0200, Mrs. Kazmer

An Eąual Opportunity Employer

Waitress Wanted
Lunches — Good hours)

CLERK TYPIST

BIANCALANAS
7372 VV. Grand Avė.
For inforrn. call — 453-1715

Immediate Opening
For Experienced Typist In Our
Purchasing Department
Minimutn Speed 50 WPM On
Electric Typevvriter
Excellent Fringe Benefits

TYPIST & GEN’L OFFICE

LINDBERG HEVI - DUTY
2450 VV. Hubbard Street

Steady positions in modern office for
exper. typists — 5 day vrk.
Salary
open. Cotmpany benefits.
Call Mr. Don Levy 248-7090.
MERCANTILE ALI, IN ONE
LOANS, INC.
3319 N. Marstafielrt. Avė.

STENOGRAPHIC
GENERAL, OFFICE
llliOKI HS OI'ITCE
Excellent \Vork.inj? Cond.
Many Benefits. Good Salary.

Across The Street From The
Milsvaukee Road Wstern Avė. Depot

\V. FULLERTON,

EXPERIENCED
FOR JOB SHOP VVORK

Ali benefits. Modern nevv
Apply i n person:

VYRAI

BANKING POSITIONS
Excellcnt employment opportunlties are availabie to ąualified persons:

BANK TELLERS
Full filme positions in branch locations.

PROOF OPERATORS
l’art. time afternoon positions dovvntovvn.
These positions offer competitive salary, extensive fringe benefits, and
pleasant vvorking conditions. High sehool graduates vvith good math
aptituted preferred.

Apply: VVrite or Call 313—222-4610

MANUFACTURERS BANK
457 W. Fort St., erini,r lat,
are

We

an

eąual

DETROIT. Michigan 48226
opportunity

employer.

VAINA

REALTY

Tol. 471-0321

KAIRYS REALTY
SALES ■ MORTGAGES ° MANAGEMENT

2943 VVest 59th St. Tel. HE 6-5151
Cicero-Parkhoimc — 6 kamb. moder
nizuotas bungalovv. 3 mieg., plius TV
kambarys. Poilsio kamb. rūsy. Gazo ši
lima. 2 maš. garažas. Pilna kaina $22,900

Alex Realty

656-2232

Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, Hl. Tel. OL 6-2288

GARBAGE DRUMS

Turimo šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Parke ir WITH COVERS AND HANDDBL
86 and 50 gal. — Free Delivery
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaigą ir
lislrinkti ii katalogo
5622 S. Racine 434-1113

Experienced Sėt Up & Operate

ACME SCIENTIFIC C0.
1450 VV. Randolph, Chicago
Tel. — MO 6-1834

TOOL & DIE MAKER
BUILD & REPAIR
Top Wages And Overtime
Other Benefits

AUTOPOINT COMPANY
1801 W. Foster Avė.
Tel. LO 1-3200, Ask for Mr, Nelson
A n Eąual Opportunity Employer

APPRENTICE
DIE CUTTERS
Ist and 2nd Shifts
“Learn and Bara”
While we train you.
GOOD STARTING
SALARY

Mr, Sftyder.

PŪRO P1LTER CORP.
1326 So. Michigan, HA 7-8075.

ASSISTANT
C H I E F

JANITOR
Beautiful nevv hi-rise building.
Top salary to fully ąualified man,
familiar vvith centrai heating and
air-conditioning. Capable of full
responsibility.
VVest Rogers Park bus transportation to door.
Only experienced man need appiy.

TEL. — 787-6268
Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.
Chief Industrial

ENGINEER
Minimum 5 yrs. experience.
Degree not needed.
Good opportunity for right man,
Good starting salary vvith a 90 day
pay revue.
Excellent advancement
opportunity for good man.

Apply to
PERSONNEL DEPARTMENT
or phone for appointment.

CHICAGO HARDWARE
FOUNDRY COMPANY
2500 VV. Commonvvealth Avenue
North Chicago, Illinois

Phone — 689-3770

ELECTRONICS
TECHNICIANS

$142.80 to $168.40 per week

4514 W. Cortland St.

Is Now lnterviewing Men.

ARCHITECTURAL
DESIGNER

With a minimum of 1 year experience, vvho are interested in an
EXITING CAREER in Solid State
Electronics.
Our training Program in the servicing of RADIO, HI-FI’s BlackVVhite and Color TV and Video
Tapė Recording Eąuipment. vvill
insure your future in the Electronic
VVorld.
Eam $225 a vveek — 37 */2 hours.
Air-Conditioned Shop
Contact: G. Sommcrfield or
R. Greer

Mr, M. Nimmoor
Personnel Department
Phone — 313-833-4000 ext. 532

HARPER
3825 Brush,

HOSPITAL
Detroit, Michigan 48201

NURSES
$138 to $162 weekly

PRACTICAL NURSES
$97.20 to $117.20 weekly
Full and part time positions availabie. Any shift or specific day
can be arranged Benefits include 2 week vacation, life insurance,
hospitalization and shift differential.
Apply: vvrite or phone brief realume.

Phone — 313-833-400 ext. 532
Personnel Department
Mr. M. Nimmoor

HARPER HOSPITAL

Opening for graduate architect or
man having had senior architectural
design vvith some experience.
Send
application vvith
training and experiencė record, age, family.

4514 VV. CORTLAND

MARTINDALE, & ASSOC.
ARCHITECTS
519 Tennessee Ave„
Ft. VVayne, Indiana 46905

MECHANICALLY
INCLINED

MEN
18 AND OVER
Ist & 2nd Shifts
• HI-SPEED ENVELOPE PRINTINO
FLEXOGRAPHIG
LETTERPR.ESS
• ENVELOPE FOLDING
MACHINE

VVE VVILL TRAIN
GOOD PAY TO START AND
GOOD FUTURE EARNINGS
COMPANY BENEFITS

3825 Brush, Detroit, Michigan 48201

HECO ENVELOPE C0.

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

Apsimoka skelbtis DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. G’ skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

G U A R D S
PERMANENT FULL TIME JOBS
ARE AVAILABLE ON OUR GUARD STAFF
Positions will be located in the
Dovvntovvn Office. 35—60 years of age.

Hours all 3 shifts. Salary $375.— per month.
Very good benefits. If interested

MANUFACTURERS BANK
457 W. Fort St., corner Ist
Detroit, Michigan 48226
An Eąual Opportunity Employer

a

*

Paid Blue Grose * Biue Shield.
Holidays and yaeutions.

H ECO
ENVELOPE COMPANY

apply, vvrite or call 313-222-4610.

MemDer ot IC.L.S.

ALL A-ROUND
MILLING MACHINE
GRINDER HANDS

Semi - Retircd. For light outside
inspection in city area. Call

Immediate openings in All Labs
Permanent position with excellent personnel policies.

APPLY: vvrite or phone brief resume

NERIS REAL ESTATE

ALEX SATAS — Realtor

Office.

FRED’K H. LEVEY CO.
4250 VV. 42nd Pd.

HELP VVANTED

1450 VV. Randolph, Chicago
Tel. — MO 6-1834

A n Eąual Opportunity Employer

CLERK TYPIST

HL 9-3-100

ACME SCIENTIFIC C0.

MACHINISTS

ENPERIENCED

Apply: Roger Callagher
4701

co.
Perm. position vvith etęcell. job
security.

Tel. 666 - 3443

MEDICAL TECHNOLOGISTS
ASCP REGISTERED
or ELLIGIBLE

Naujas de luxe 2-jų aukštų mūras

Accurate — speedy. Assist pur
chasing agent. $110 to start. Co
Benefits.

REIKALINGAS V YRAS
Valymo Darbui — Naktimis
CRANE SAVINGS & LOAN
Dirbti pilną laiką.
ASSOCIATION
DIAMOND HEAD RESTAURANT
CALL — 421-3735
2555 VV. 47th St. LA 3-1083
3321 VV. Cnlunibiis Avenue
(Arti 79th ir S. Kezdzie)
TIMEKEEPERS
Uždara pirmadieniais.
DICTAPHONE
Kreiptis į Mr. MitcheH.
to help sėt up and maintain time
TYPIST
keeping system for IBM. Mušt be
INSTRUMENT REPAIR
Call —
For Order Service Dept. Mgr. Some good with figures.
Steno Or Speed VVriting
MAC DONALD —
Experienced or trainees. Varted duties.
Reąuired Occasionally
Interesting vvork vvith a major optical
528-1700
Ūse Dictaphone And

For sale by owner near 70th and
Artesian 2 flat brick 6 and 6.
garage. Low 30‘s 233-3590

Puikios pajamos. Apyl. 60 ir Western savininkas skubiai, nebrangiai
parduoda 11 butų kampinį mūr. —
3 po 5 k., 6 po 4 k.. 2 po 3 k Pa
jamų $1,240 mėn. Namas geram
stovy. Arti mokyk., bažn. ir susi
siekimo. Sav. tel. BI 7-3737.

1200 IVest 37th St.
TEI,. CL 1-7300

TYPIST-

Reikalinga

SALES CLERKS

HELP VVANTED — MOTERYS

MARQUETTE PARKE
6540 S. Maplevvood Avė.
Naujas 2-jų butų namas.
Statybininkas — BE 8-9125

VYRAI IR MOTERYS

TRAFFIC CLERK
Can elevate himself to top-noteh
manager. Will be trained on the joh.
Exeellent Co. Benefits, best vvorking
conditions,

REAL LEMON CO.

Savininkas parduoda
6'/2 kamb.
(3 mieg.) modernų narną.
Tel. LU 1-0311

prie pat Marąuette pko. Butas savi
ninkui ir 4 nuomos pajamų.
Tik
$55,000.
09 ir Western, Mūro, 2 butai ir
1 % aukšto mūr. 5 % ir 3 % kamb,
Apynaujis. šiluma gazu. Alumin. lan didelė patalpa bizniui. Tik $17,500.
Mfir. garažas auto taisymui ir skly
gai. 2 auto garažas. 68 ir Pulaski
pas vartotom mašinom
pardavinėti.
apyl $36.500.
2 im 5% kamb ir 3 kamb. angliš Kampas prie 67 ir Western. $35,000.
Brighton prke.
2 namai
ir ta
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra verna su visais (rengimais. $23,000.
žiame Marąuette pke. $52,000.
7 kamb. mūr bungalovv. Gražiai Iš.
taisytas, šiluma gazu, 2 auto
mūr.
garažas. Gage pke. $21.000.
2817 W. 71h Street — BE 7-9515
14 butų mūras. Visos vonios kok
linių plytelių, puse butų su koklinių
Pajamų bungalovv Ciccro-Parkholme
plytelių virtuvėmis.
Nauja elektra. — 6 ir 3 kamb. (3 ir 1 mieg.), moder
Labai dailus namas tr geros
paja niškos vonios ir virtuves, naujas karšto
mos. Marąuette pke. Galima perimti, vandens gazo boileris, 2 maš. garažas.
morgičius iš
Teirautis.
5 kamb. niūr. rezidencija. 1 % vo Gražiai užlaikytas namas. $23,500.
Alex Realty
656-2232
nios. šiluma gazu. Garažas.
Platus
sklypas. Marąuette pke. $16,500.
Meilinis. 2x5. Gage p. Rūsys, ga
Gražus 4 butų mūr. Remodeltuott
butai. Mūro garažas.
Gražioj Mar ražas, naujas šildymas. $17,900.
Mūr. 4 kamb.
Garažas.
Rūsys.
ąuette pko. vietoj. $48.500.
Gage p. $12,950.
Mūr. <1 kamb. M. p. Garažas, Nau
jas šild. $19,800.
Mfir. 2.\5. po 3 mieg. 62 ir Arte
sian. Garažas. $26.900.
Mūr. 10 butų. Prie 60 ir Kedzie.
Tik $88,000.

6924 South Wostarn Avanso

HELP VVANTED — MOTERYS

HELP VVANTED — MOTERYS

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

6 kamb. mfir. namas. 3 mieg kamb.
Garažas. Marąuette Parke.
Tel. — 778-6610

ESTAT

14 butų lt il krautuvės. $24,312 me
tinių pajamų. 63 ir Kcdzio. $127,000.
15 butų mūr. Vist po 3 % kamb.
Iztbal gražiai atrodo mūras. Pietva
karių daly. $112,000; $25,000 (mokėti.

CLASSIFIED GUIDE

656-2232

Remkite “Draugę”.

REAL

HELP VVANTED — VYRAI

656-2232

Alex Realty

Heating Contractor

visi laukiami.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax.
CICERO. $18,900 pilna kaina už
Notariatas — Vertimai
5 kamb. mūr. bungalow.
Arti
Apdraudų Agentūra
VVestern Electric. Plytelių vonia,
2 maš. garažas. Tuoj galima užimti.
SVOBODA, 2134 S. 61 st Ct.
BELL REALTY
BI 2-2162 arba LA 1-7038.
J. BACEVIČIUS

2 po 18 butų Forest Parke. 5 metų

CONTRACTORS

Atvykite

A. & L. INSURANCE AGENCY
Mūrinis. 2 butai po 5 kamb. Prie
AND REALTY

Savininkas parduoda gerai išdirb
tą tavernos biznį su namu Mar Naujas 6 butų po 4, 3 ir 2 kamb.
ąuette Parke. Skamb PR 8-9856. Geras. Pelningas. Pigus.
PR 8-6916
PARDUODAMA MAISTO
Tik $14)00 Įmokėti. Modern. 4
KRAUTUVE.
kamb.
mūr. namas. Plytelių vonia.
Chicago Lawn rajone. $10,000
brutto pajamų per mėn. Kreiptis Gazu apšild. 2 .maš. garažas. Tuo
laišku šiuo adr.: Draugas, Adv. jau galima užimti. Pilna kaina tik
No, 1156, 4545 VVest 63rd Street, $8.900 SVOBODA, 3739 VV. 26th
St.. LA 1-7038.
Chicago, IU. 60629.

Rinktinė vieta — 6330 S. Pulaski.
Taverna ir nuosavybė. 60x115 p.
sklypas Parduoda dėl kitų intere
sų. Atvykite apžiūrėti arba skam
binkite 767-6093.

ESTATE

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

.Nelaukit — užsiregistruoki!. dabartį
Cicrro-Parkholine 3-jų butų moderni Aptarnauja pietvakarinę dali 7 me
zuotas mūr. ųamas, 6-6-4 kamb, 2 maš. tus. Savininkai: kreipkitės dėl pa
garažas. $35,900.
tarnavimo nemokamai.
Alex Realty
656-2232
liest Agency, 2025 W. 03. I’R 8-0032.
5 kamb. 17 metų, švari mūr. rezi
dencija prie 72 Ir Francisco. $18,700.
\aujas de luxe 2-jų aukštų mūr.
Marųuette pke. 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos
skolai mokėti.
$74.500.
Restoranas lr <1 kamb. butas. Mūr.
prie 69 ir VVestern. Pulki vieta —
geras biznis. Kaina sušnekama.
Palikintas. -2 butai po 5 kamb. (3
mieg.) Mūr. Prie 45 ir Campbell.
$23,90*.

KEAL

SONY CORPORATION
0F AMERICA

SONY CORPORATION
0F AMERICA
5551 Milton Parkvvay,
Rosemont, Illinois 60018
Tel. 678-4790

BUILDING
CUSTODIANS
Illinois Bell novv has openings for
building
custodians
in
Ariington
offer go-od starting pay, regular tnHeights and Evanston. Illinois. We
creases, security and the famous Bell
benefits. Apply novv —

ILLINOIS BELL TELEPHONE
116 VV. Eastman
Ariington Heights, Illinois
Tel. 392-6600: Evanston 869-9915
An Equal opDortunlty empboyaj’

Perskaitę "Draugą*, duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

EXCELLENT OPPORTUNITY

TO W0RK IN COMANCHE, TEXAS,
a climate that is warm and pleasing.

OPENINGS FOR R.N’S
Good vvorking conditions and benefits. Salary open.
Write, Wire a Call Carolyn Smith, Administrator

COMANCHE HOSPITAL, INC.
COMANCHE, TEXAS

200 E. GRAND,

TEL. 817 356 - 2515

•
>

Alma ir Rita Ostrauskaitės Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje ap
žiūri parodą.
Nuotr. M. Ivanausko

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PANEVEŽIECIŲ KLUBO
SUSIRINKIMAS

•

j

!
j

čia pat jau ir metinis klubo parengimas - vakarienė geg. 4 d.
Pakšto salėje. Pobūviui ruošti
komisija palikta ta pati: Pr.
Masilionienė, J. Betkauskas,
Jadviršienė, J. Masilionis, P. Peleckas, E. Raziūnienė, Vepštienė ir pririnkta J. Adienė.

tais sumuštiniais, pabendravo nę ir gina savo teises, tai komi
ldar apie dvi valandas, besidalin tetas nutarė dar kartą sušaukti
visų lietuvių tikinčiųjų masinį
dami įvairiausiais įspūdžiais.
P. R, susirinkimą kovo 17 d. 1:45 v.
Ford City Exhibition Hali, ku
ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ riame bus padaryta plati komi
teto atliktų darbų apžvalga ir
REIKALAI MASINIAME
smulkiai supažindinta su dabar
SUSIRINKIME
tine kapinių problemų padėtimi.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių Čia kiekvienas turės progos dar
problemos, kilusios praėjusiais kartą pareikšti savo pageidavi
metais, iki šiol dar nėra išspręs mus ir bus nusitarta tolimesnio
tos. Iš vyr. kapinių tvark. įstai veikimo būdai.
gos vedėjo gautas neigiamas
Tad labai svarbu, kad šiame
atsakymas į Katalikų federaci
susirinkime dalyvautų kuo dau
jos ir Komiteto pasauliečių tei
giausia lietuvių tikinčiųjų, o taip
sėms apsaugoti Šv. Kazimiero
i pat būtų malonu matyti ir lietu
lietuvių kapinėse pateiktus raš
viškų parapijų klebonus bei ka
tus, kuriais buvo prašoma pa
pinių administratorius. Bendras
likti senąsias laidojimo tradici
išsikalbėjimas, paieškojimas ge
jas, papročius ir padaryti kairos išeities į teisingą reikalų
kuriuos pakeitimus administra
sprendimą būtų labai šiuo atve
cinėje srityje.
ju pageidautinas. Lietuvių pa
Vyr. kapinių administrato rapijų tvarkytojai tai turėtų
riaus ir komiteto atsakymus gerai suprasti ir nuoširdžiau tuskaitėme “Drauge”. Iš to aišku, j retų jungtis į lietuviams rūpimų
kad neprieita prie bendro susi klausimų nagrinėjimą, o reika
tarimo ir tikinčiųjų pageidavi lui iškilus, lietuvių interesus tumai neišklausyti ir nebūsią res jrėtų ginti ir arkivyskupijos įpektuojami. Tokios nuotaikos ir staigose.
sprendimo neradimas nenurami
Tad susirinkime į šį svarbių
no lietuvių visuomenės, bet dar
i
problemų
pokalbį ir bandykime
sukėlė naujų abejojimų ir pa
ieškoti
kelių,
kurie vestų į ti
skatina į tai atkreipti dar rim
kinčiųjų
gražų
sugyvenimą lie
tesnį dėmesį.
tuvių parapijose.
Komitetas Pasauliečių teisėms
Jurgis Janušaitis
apsaugoti Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse tai matydamas, nori tą
reikalą išspręsti kuo ramesniu
VALOME
ir taikesniu būdu. Iki šiol šis
KILIMUS IR BALDUS
reikalas viešai nebuvo padisku
Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis.
tuotas su parapiečiais ir lietuvių
J.
BUBNYS
— Tel. RE 7-5168
parapijų susirinkimuose,
kas
tikrai būtų buvę naudinga ir
davę daugiau galimybių šias pro
blemas išspręsti.

Kovo 10 d. 2 vai. po. p. vie
noje Jaunimo centro klasėje
įvyko metinis Panevėžiečių klu
J
bo susirinkimas, į kurį atsilan
kė apie 40 narių. Susirinkimą
pradėjo ir pravedė klubo pirm. ,
A. Baleišis. Pagrindiniu dieno
Kadangi klubas nėra pelno
tvarkės punktu buvo klubo sta siekianti organizacija, tai po
tuto - įstatų projekto svarsty būvio pelną paskirsto svarbiems
mas. Projektą paruošė komisija, lietuvybės reikalams. Ir šiame
į kurią įėjo dr. S. Biežis, A. Ba susirinkime nutarta įstoti nariu
leišis, A. Indreika, J. Rapšys ir į Lietuvių fondą, įmokant 100
J. Masilionis, kuris projektą ir dol., ir 25 dol. paskyrė Vysk.
perskaitė. Bet pats pranešėjas Kazimiero Paltaroko įnašui į
patarė tik išklausyti, kaip tas Lietuvių fondą. Atsiliepiant į
statutas atrodo, bet nesiskubin 1 prof. J. Šimoliūnui paminklo
ti priimti. Norima projektą pa- statymo komiteto ankstesnį
dauginti ir išsiųsti visiems na kreipimąsi (paminklas pastaty
riams susipažinti. Kai nariai bus tas, bet dar yra skolos), susi
raštu susipažinę, lengviau galės rinkimo dalyvių buvo sudėta
ir savo nuomonę pareikšti. Ir tam reikalui nedidelė simbolinė
Kadangi problemos yra labai
šiame susirinkiųja daug sveikų auka.
svarbios .tikintieji tuo susirūpi
sugestijų buvo pasiūlyta.
Dr. S. Biežiui pranešus, kad

Klubo valdyba norėjo atsista šiuo metu serga klubo garbės
tydinti, bet susirinkimas papra narys J. Kazanauskas, susirin
TELEVIZIJAS
šė eiti pareigas ih toliau ,nes kimas įgaliojo dr. Biežį ir valdy paprastas (r spalvotas nebrangia
bą palinkėti jam sveikatos.
taisau Ui patarnavimą vietoj $3
Spaudoj ir gyvenime
Kai vyrai posėdžiavo, mote už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalyPasiteiraukite apie naujas
rys ruošė kavutę. Kai kurios pa
(Atkelta iš 3 psl.)
nevėžietės, pirmą kartą į susi
I. MIGLINAS
dos laisvės, ir dėl to, pvz. bažny rinkimą atėjusios, net pradžioje 2549 W. 69 St., n auk.. PR 6-1068
čiose sekama, ar ftžd tais pamoksle stebėjosi, kodėl beveik nėra su
nebus nukrypta nuo šventojo Raš
► *« ♦♦♦♦*
to ar dienos apeigų aiškinimo į sirinkime moterų. Po susirinki
mo
suėjo
į
krūvą
visi,
čia,
beger

kitus klausimus.
”
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Panašiai ir 125 paragrafu gara dami kavutę ir besivaišindami
ir kitus kraštus.
ntųojama spaudos, žodžio, susirin pačių panevėžiečių ponių suneš-

< ----------------

kimų, demonstracijų laisvė, bet
tik su sąlyga, kad Vtai derintųsi
su darbo žmonių interesais ir so
cialistine santvarka*4, gi “darbo
žmonių interesai’’ Servietijoje su
tapatinti su kompartijos intere
sais. Kitais žodžiais tariant, kal
bos, spaudos laisvė tegali tarnau• ti tik kompartijai. Reikšminga,
kad konstitucijos 126 paragrafu
kompartijai garantuojama vado
vaujanti pozicija Sovietų Sąjungo
je. Taigi — piliečio laisvės apri
bojimai jau yra įtraukti į Sovietų
konstituciją. Piliečio laisvės pada
romos priklausomomis nuo komu
nistų partijos nuožiūros ir nuo
jos besikeičiančių interesų.
Laimei, partijos ir partiečių sa
vavaliavimą kiek apriboja treje
tas veiksnių. Visų pirma — var
žybos dėl valdžios tarp vadovau
jančių kompartijos žmonių. Mi
rus diktatoriui, tironui Stalinui, a
tėjo šioks toks atoslūgis. Mažė
jant centralizmui partijoje, prade
damas kiek jausti laisvesnis pul
sas.
Antra, Sovietų Sąjungoje ima
* ryškėti augantis plyšys tarp dvie
jų politinių kultūrų: oficialiosios
ir “pogrindžio”, kuri reiškiasi pi
liečių kitokiomis pažiūromis ir
nustatymais. Sistemoje, kur atsi
randa toks plyšys, oficialioji poli
tinė kultūra gali išlikti tik bruta
laus teroro keliu, tačiau toks te
roras net ir Sovietų Sąjungoje po
Stalino mirties darosi nepopulia
rus ir politinė vyriausybė yra
spaudžiama atsižvelgti i piliečių
reikalavimus ir teisės.
'
Trečia, Sovietų valstybės va
dai ima pastebėti, kad davimas
•tam tikrame laipsnyje laisvės yra reikalingas ūkinei pažangai,
meno progresui. Dėl to šiek tiek
daugiau laisvės imama teikti fab
rikų vadovybei, kolchozams. Įųiama įsitikinti, kad paruoštas
tikrą laisvės laipsnį savo sėkmin
gam veikimui. Vargu ar kompar
tija gali leisti kitą Lysenko atve-

Pagaliau varžybos dėl valdžios
kompartijoje po Stalino mirties
daugiau palankios varžtų atleidi
mui, ypač kai to reikalauja techni
kine ir mokslinė pažanga. Ar tas
laisvėjimas palies ir literatūrinį
bei politinį gyvenimą, yra intri
guojantis klausimas, bet jo dr.
Vardys nesiėmė . spręsti tame sim
pozlume.

J. Daugi.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av
Chicago, Dl. 60632. Tel. YA 7-5980

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IK Ifl LAUKO
Kilimai ir apmušti baidai valomi.
J. BUDIS.
Tel. CLiffside 4-1050

PAVOGĖ 8,000 SVARŲ VARIO

Du vyrai pavogė 4 tonas va
rio iš Lenz kompanijos 1751 N.
Western. Vykstant vario strei
kui, tas metalas žymiai pabran
go. Pavogtas
varis vertas
$7,000.

— Romoje rengiama aštuntoji
tautinė bažnytinio meno paroda,
kurią globos Italijos prez. Saragat.

BANGA

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners
Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St., Tel. — 434-0421
P, Rudėnas
K, šimulis

A. -J- A.
ONA DAVIDONIS
Gyveno 1621 So. BOth Ave.
Cicero, Illlnoiis.
Mirė kovo 13 d.. 1968, sulau
kus 7,0 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime
sūnus Al Davis, marti Aldona,
anūkai:
Paul,
kva,
Joseph,
Anette ir Jerry bei kiti
gimi
nes, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus
ir Sūnaus koplyčioje,
1410 So.
50th Ave., Cicero, III.
Laidotuvės jvyks šeštad., ko
vo 16 d. iš koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėta j šv. Antano
parapijos bažnyčią,
kurtoje jvylcs gedulingos
pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

1968 ni, vąs, ųivii. Lietuvių Televizijos lėmėjai
Abromaitis
P, Alseika
K. Ančereviftius
Dr. K. Avižienis
K. Avižienis. J r.
M. AvIžieniCnė
J. Bacevičius
A. Baū ausk as
B. Baktiene
L. Balnius
C. V. Baltramaitis
P. Balzarls
K. Barnius
B. Bartkus
B. Bartkus
E. tr D. Bartkus
A. Beniulis
V. Bernotas
J Bertulis
G. Bielskus
K. Binkis
J. Bliujus
S. Braniška
B. Brazdžionis
A. Budreckas
Buv. Lietūkiečių Klubas
Chic. Liet. Jūrų SkautlJa
J. Dagys
V. Danėnas
M. G, ir J. Devejkiai
1 J. llobilauskiLH
K. Doniijonaltienė
, S. DubuĮIs
J. Dudonis
E. Gaškienė
T. Gaškienė
A. Ginkus
J. Grainas
A. Grifelius
K. Griniūtė
V. Gustys
B. Jablonskis
J. Janikauskas
Jovarauskaš
A. Jucius
R. Kasparas
J. Kaunas
G. Kazėnas
B. Kirkus, gr.
B. Kirkus, Jr.
L. Kirkus
Dr. J. Klzys
L. Krajauskas
R. ir B. Kronas
K. Kronienė
p. Kuinienė
A. Kandis
J. Remkis
p. Leonas
E. Litvinas
J. Liutkenis
M. B.

$3.00
6.00

4.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
2.00
1.00
8.00
2.00
1.00
5.00
12.00
26.00
2.00
14.00
6.00
2.00
6.00
1.00
2.00
20.00
5.00
9.66
10.00
5.00
4.00
15.00
3.00
2.00
5.00

1.00
3.00
2.00
6.00
1.00
1.00
1.00
5.00
3.00
2.00
1.00
10.00
5.00
5.00
4.00
2.00
10-00
2.00
1.00
6.00
5.00
3.00
1.00
5.00
2.00
2.00
15.00
5.00
2.00

5.00

-Macaitis

I‘. Al alėta

2.00
7.<10
1.00
5.00
2.00
4.00
5.0 0
2.00
25.00
2.00
5.00

S. -Markaitis
P. Martinėnas
S. Martinkus
Mastis
C. Maurukas
Molienė
Miklius
Mildažis
ir B. Muliolis
Murauskas
ir M. Nagys
Laukaitis
Naujokas
Nausėdas
Navickas
P. Navikas
N. Noricnė
P. ir M. Olšauskai
P- Palionienė
A. Panušk is
Paulius
G. Pechukas
A. Pivoriūnas
K. Poška
A. Pudymaitis
O. Pulkauto klienė
A. Puniška
P- Radviliene
A. Ragauskas
Kun. Z. Ramanauskas
A. Rąmoms
M. Ra.ūch lene
B. Rožanskis
Dr. Z. Rud ai tis
A. Sadauskas
Seliūnas
J. Sitnanavičius
P- Skopięnė
E. Sinieliunskas
L. Šmulkštys
H. Stukas
S. Terminas
A. Tilindis
M. Tilindis
J. Tijūnas
Cm brasas
O. Utariene
Valaitis
Vileita
Vilkas
Vinciūnas
Virbyla
Virpšai tė
V. Vizgirda
A. Wilke
Žukauskas

6.00
2.00
2.00
2.00
8.00

5.00
1 5.00

2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
10.00
5.00
2.00
1.00
10.00
5.00
2.00
3.IUI
3.00,
5.Q0
3.00
1.50
1.00
1.00
3.00
1 5.00
2.00
52.00
8.00
S.00
3.00
2.00
2.00
2.00
12.00
2.00
1.00
10.00
6.00
10.00
2.00
1.00

Viso

$6l9.06

Lietuviai Televizijoje 2015 \V. 43 Kd
St. Chicago. Rl. (101182. Tel. 254-2288.

Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anū

kai.

Laidotuvių
direktorius
A.
Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108.

Kolegai

VYTAUTUIVEPŠTUI
brangaus tėvo netekusio, jam ir jo šeimai
reiškiame nuoširdžię užuojautą.

A. f A. MAGDALENA JUZEL6NAS
Santara-Šviesa

DRULYTE

Mirė kovo 14 d.. 1968. 6:45 vai. vak.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities, Garliavos para
pijos, Juginiškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Estelle Gabel, žentas
Arnold, anūkė Donna Hoehn, jos vyras Ronald, proanūkės Lisa
ir Linda, 4 seserys: Mary Milos, Pietų Amerikoje Catalina
Mielutis, Lietuvoje Ona Andriušienė ir Kastulė Navickienė, ir
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 5 vai. p.p. Beukema koply
čioje. 10456 S. IVestern Ave.

Laidotuvės—įvyks' pirmad., kovo 18 d. iš koplyčios 8:45
vai. ryto bus atlydėta į Visų šventų parapijos bažnyčią, 108th
ir S. State Str., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus! ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkė, proanūkė, seserys ir kiti
giminės.
Laid. direkt. Ant. M. Phillips.
YA 7-3401

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, automobi
lių, gyvybės,
sveikatos, biznio.

Patogios išsimo
kėJ lmo sąlygos.

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

RICHMOND

SERVICE

Kampas Richmond lr flSrd Street
Užsieninių lr vietinių automobilių
taisymas.
Priklauso Chicago Motor
Club. Nelaimes atveju, skambinkite:
OR fl-8134 arba OR fl-8858
Sav. — Juozas (Joe) Juraltls

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up ir Motorų Remontas

5759 So. VVestern Ave.
Kampas 58th Street
Telefonas — PRospeet 8-9533

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą.—"tuck
pointing". Pilnai apsidraudė.
Visas
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite ,bet kuriuo laiku.
Apskaičiavimai nemokamai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII

MOVING
SERENAS perkrausto baldus lr
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place, WA 5-8063
lilllllllll.......

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI
Ekspertlškaal uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING OO.
LA 1-6047
arba
RO 2-8778

MOVING
Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

SVAR B U!
10% NUOLAIDA
AUTOMOBILIAMS
Į LIETUVA
Padarykite jūsų gimines lai
mingus. Užsakykite jiems au
tomobilį. UŽSAKYKITE DA
BAR, sutaupysite daug pinigų.
Paskutinė diena užsakymams:
Bal. 25, 1968.
Cia yra nupigintos kainos:
Volga GAZ-21 R
$2,365.19
Volga GAZ-21 US $2,553.71
Moskvitch 408
$1,759.39
Moskvitch 408 E
$1,945.88
Moskvitch 408 E
su keturiom lempom $1,963.88
Zaporozhets - 965A $ 957.60
Zaporozhets - 966V
Naujas Modelis
$1,149.30
Prašykite neapmokamo
katalogo

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS
CORP.
125 E. 23rd Street
New York, N. Y.
10010
Įgalioti

Podarogifts, Ine.
atstovai.

Sut- i—/'‘a/ , • i.«

A.

A.

A. f A. DEL LA KURAITIENE

IRENE JANUŠKA

(Kvietkauskaite)

Gyveno 0815 So. Campbell Avenue.
(Mirė kovo 14 d., 1908. 11 vai. vak., sulaukus 45 m. amžiaus.
Ginte Chicago, III.
Pasiliko dldęĮJume nuliūdime brolis Ędvvartl Januška. brolienė
I.ilcen, ir jų dukterys: Maurecu lr Dovis, pamotė Petronėlė Januš
kienė, tetos Josepltlne Bartkus su šeima ir Vaicekauskienė su šei
ma,Žpusbrol Jai: Steve Asauskas, jo žmona Betty, ir Eduard Asaus
kas, jo žmona Shirley ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas šeštad. 5 vai. p. p. Lackavvicz koplyčioje,
2424 W. tilt St.
Laidotuvės jvyks pirmad., kovo 48 d. iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta j švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
(vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta ( šv. Kazimiero kapliu*,s.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines,
draugus lr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mirė 1960 m kovo mėn. 16 dienos ryte, sulaukusi 57 m.
amžiaus. Gimė Du Bois, Pennsylvania.
Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis; du broliai John ir
Jos. Kutcoski ir jų šeimos: dvi seserys: Mary Bulaw, ir Frances Keiken bei jų šeimos. Ir daugelis kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime.
Tu pas mus jau pebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Už jos sielą Šv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Jėzuitų koply
čioje, 5610 S. Claremont Ave. 18 d. kovo 8 vai. ryto.

Nuliūdę: BROLIS, PAMOTE, TETOS IR KITI GIMINES.
Uiidotuvių direkt. Steponas Laokavviez ir Sūnūs. Tel. RE 7-1218.

A.-Į-A. VICTORIA RAULINAITIS
LIUTKEVICIUTB

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko rajone.
Mirė kovo 14 d., 1968. 7:35 vai. ryto, sulaukus 64 m.
| amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Amerikoje išgyveno 9 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Vytautas, marti
lAldona ir Gintautas, marti Elena, 2 anūkai Audra ir Mykolas.
Įbei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionės vyras buvo a. a. Vytautas Raulinaitis.
Kūnas bus pašarvotas šeštad. 6 vai. vak. John F. Eudeikio
|koplyčioje. 4330 S. California Ave.
Laidotuvės: įvyks pirmad.. kovo 18 d., iš koplyčios 9:30
vai .ryto bus atlydėta į švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo paIrapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve|liones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines1, draugus ir pažįstaImus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.

Laid. direkt. John F. Eudeikis.

Tel. LA 3-0440

Nubudę lieka: VYRAS IR GIMINES

A. -f- A.
A. f A. ANELE MARTINKUS
RUZENSKAITE

4

Gyveno 3020 S. Lowe Ave.
Mirė kovo 14 d., 1968, 4:45 vai. ryto, sulaukus senatvės
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers vaikai: Alice Jaruckis,
su vyru Frank, ip Irene Guistolise su vyru Sam, Peter Yurionas, švogeris prel Antanas Martinkus, ir kiti giminės, draugai
ir pažįstami.
Priklausė šv. Panciškaus Vienuolyno Rėmėjų dr-jai.
Kūnas pašarvotas- Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319
S. Lituanica Ave.
Laidotuvės įvyks pirmad. kovo 18 d. iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į Šv. Kazimiero kapines Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines,
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sesers vaikai ir kiti giminės.
Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

6

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. kovo mėn. 16 d.

X Aktorė Aldona JEretaitė,
kuri vaidina Vakarų Europos
teatruose, o daugiausia Vokie
tijoje, yra spaudos pripažintą
kaip pasižymėjusi artistė. Ji yra
komiteto pakviesta ir atvyks į
JAV ir čia praves Trečiosios
tautinių šokių šventės programą
liepos 7 d. Chicagoje.
X Dalia Zakaraitė, kuri šiuo
metu studijuoja Urbanoj, labai
gražiai pasirodė kaip dainininkė
ir dalyvauja universiteto chore.
Dalytė dainuoja jame atskiras
partijas. Ji yra iš Rockfordo, o
(kovo 20 d. 8:30 vai. vakare pa
sirodys Lietuvių Televizijos pro
gramoj, tinklas 26. Jai akom
panuos pianistė Mitchel-Aleksiūnaitė, taip pat programoj daly
vaus akordeonistai J. D. Vasi
liauskas, Kazytė Brazdžionyte.
Programą parengė ir ją praves
Bal. Brazdžionis.
x Kun. Kęstutis Trimakas,
SJ, “Laiškų Lietuviams” redak
torius, kalbės apie “besikeičianti
Bažnyčios veidą”. Paskaita įvyks kovo 19 d. 7 v. v. Mar
ąuette parapijos salėje. Įėjimas
laisvas, visi kviečiami ateiti.
X Praurimė ir dr. Leonidas
Ragai, gyv. Itasea, Rl., ne tik
patys “Fidelio” pastatymui at
siuntė 100 dol. — ponia Prauri
mė Ragienė, buvusi Krasaus
kaitė, anksčiau, kaip koloratūri
nis sopranas, daug kartų girdė
ta dainuojant
solo Chicagos
scenose, surado dar dvi taurias
šeimąs, kurios “Fidelio” operos
pastatymui taip pat paaukojo
po 100 dol.
Kaip gi nesidžiaugti tokiu
gražiu mūsų lietuvių operos my
lėtojų pavyzdžiu? (pr.)

X Papigintų knygų išparda
vimą “Draugas” pradeda kovo
18 d. šį pirmadienį bus paskelb
tas papigintų knygų sąrašas.
Kviečiami visi
pasinaudoti ir
papigintomis kainomis įsigyti
naujų leidinių. Kai kurios kny
gos papigintos net nuo 25 iki
50 procentų.
X Albert Tilendis yra Doltono viešųjų mokyklų superinten
dentas. Jis gyvena 15141 Dorcthester avė., Doltone, Rl.
Alvydas Vasaitis, gabus
pianistas, šiuo metu siekiąs ma
gistro laipsnio Chicago Conser
vatory kolegijoj, daug prisideda
prie “Fidelio” operos paruoši
mo. Be akompanavimo jis dar
padeda mokyti choro partijas.
Taip pat padeda ir operos solis
tams pasiruošti jų partijas.
X

X šv. Kazimiero kapinių va
dovybė praneša, kad pradedant
pirmadieniu, kovo 18 d., pradės
pavasarinį kapinių valymą. Ku
rie turi dirbtinių gėlių ar vai
nikų ir nori juos pasilaikyti se
kančiai žiemai, turi šį savaitgalį
nusiimti.

X Kas norėtų “Draugo” ad
ministracijoje užsisakyti lietu
viškų knygų, bet nežino kuriuos
leidinius galima gauti, gali pa
prašyti nusiųsti “Draugo” lei
dinių ir platinamų knygų kata
logą.

x šv. Kazimiero seserų rė
mėjų centro susirinkimas įvyks
šį sekmadienį 2 v. p. p. vienuo
lyno patalpose, 2601 W. Mar
ąuette Rd.

x Lemonto LB apyl. valdyba
kviečia visus Lemonto gyvento
jus dalyvauti kovo 17 d. 2 vai.
p. p. visuotiniame susirinkime,
kuris įvyks pas N. Novickus,
11 So. 549 Carpenter St., Le
mont, 111.
x Lithuanian Bakery, 2450
W. 59th St., tel. HE 4-7434 pra
neša savo klientams, kad nuo 18
d. kovo kepykla — krautuvė bus
atdara ir pirmadieniais nuo 3
iki 6 vai. p. p. ir galėsite gauti
dar šiltų kepinių iš krosnies.
(sk.)

X “SIGUTE”-— tai graži pa
sakų ir, dainų Aurelijos Paukštelienės plokštelė vaikams.
Labai įdomi plokštelė mūsų
mažiesiems, o jiems sumigus, ir
tėveliai su malonumu jos pasi
klauso. Nupirkite savo vaikams
x Išsirinkit iš dviejų tuzinų:
arba anūkams šią lietuv'škumo tiek spalvotų TV yra Gradinsko
palaikymui naudingą plokštelę. krautuvėje, 2512 W. 47 St.,
(Sk.)
FR 6-1998. (sk.)
X Kostas Butkus — Viskas
x Dail. Pranas Lapė šian
namų pagerinimui:
‘Tvoros, dien 7:30 v. v. Čiurlionio galeri
* Langai, * Durys. Stogeliai lan joje kalbės meno klausimais sa
gams ir durims. Ornamentiniai vo parodos atidaryme. Visus
turekliai ir stulpai. Išpilame kviečiame dalyvauti, (pr.)
grindis ir sienas iš keramikos
x Valentina ir dr. Pranas
ir nylono. Teiraukitės tel. rytais
Mažeikai,
gyv. Lake Zurick, Rl.,
PR 8-2781 ir kitu laiku LUdlow
prisidėjo prie vis gausėjančios
X PASKOLOS NAMŲ PIR Chicagos Lietuvių Operos mece
KIMUI daromos lengvais mėne natų šeimos. “Fidelio” operos
siniais išmokėjimais ir prieina pastatymui paremti jie atsiuntė
mais nuošimčiais.
100 dol. auką.
Mutual Federal Savings, 2212
Šioje Beethoveno operoje gir
VVest Cermak Road. Telefonas dėsime nepaprastai gražų vyrų
VI 7-7747 (ak.)
chorą.
(pr.)
X Mečys Šhnkus, teisininkas,
X Viktorija Morkūnienė, už
tiksliai ir greitai užpildo įvairius eigos 5600 So. Carpenter Avė.,
INCOME TAX blankus. 4259 S. Chicagoje, savininkė, savo laiku
Maplewood, CL 4-7450 arba YA pati dainavusi Kauno operetės
7-2046 kasdien 9—8 vai.
(sk.) chore, vėliau buvusi “Vaidilos”
X Dr. VI. Šimaitis — Income teatro aktorė, Člevelande, jaučia
Tax Service — jau 16 metų lie daug simpatijos Chicagos Lietu
“Fidelio”
tuviams apskaičiuoja pajamų vių Operos darbui.
mokesčius. 2737 VVest 43 St., operos pastatymui paremti ji
įteikė 100 dol. auką.
(pr.)
tel. CL 4-2390. (sk.)

--- ------- „

IŠ AR T! IR TOLI
Thompson, Conn., mirė kovo 6
d. Palaidota Dangaus Vartų
— Naujas Balto reikalų vedė kapuose Putname.
jas. Mirusio Balfo centro reika
VOKIETIJOJ
lų vedėjo kun. L. Jankaus vieton
paskirta J. Grigienė .anksčiau
__ “Jaunimo žodžio”, rotato
buvusi Balfo sekretorė.
riumi
spausdinto laikraštėlio iš
— Ona Laučienė, Lietuvoje
ėjo
2
nr.
Yra įdomių pasiskaity
buv. Naujamiesčio, Panevėžio
mų
ir
iliustracijų.
“Jaunimo žo
aps., Sveikatos punkto akušerė,
dį
”
leidžia
LB
jaunimo
sekcija
Vokietijoje Schwabisch Gmuend
ir
rėmėjai.
Redaguoja:
V.
Bar
lietuvių stovyklos gailestingoji
tusevičius,
K.
Brazaitienė,
V.
sesuo, Amerikoje kurį laiką įBrazaitis
ir
K.
Dikšaitis.
Adre

Iš Lietuvių fondo vajaus vakarienės kovo 10 d. KILTY’S restorane. Dalis vakarienės dalyvių. Priekyje vairiose šeimose dirbusi slauge,
gen. konsulas dr. P Daužvardis, ponia J. Daužvardienė, S. Balzekas. Jr., ir kt. Plačiau apie vakarienę paskutiniais keletą metų gyve sas: Jaunimo Žodis, 684 Lambuvo "Draugo” kovo 12 d. laidoj.
Nuotr. V. Noreikos
nusi N. P. Seserų laikomuose pertheim-Huettenfeld, Lit. Gympoilsio namuose Vilią Maria, nasium, W. Germany.

J. A. VALSTYBĖSE

VASAROS DARBAMS

CHICAGOS ŽINIOS

riko šventę. Paradas prasidės 1
VYSKUPO ĮVESDINIMAS
vai. po pietų ir bus televizijos
Daueglis čikagiečių balandžio transliuojamas. Prieš parodos
16 d. vyks į Green Bay, Wis., pradžią Chicagos upė bus nuda
kur Šv. Pranciškaus Ksavero žyta žaliai.
katedroje buvęs Chicagos aug TĖVAMS NEŽINANT, VAIKAI
ziliaras vysk. Aloyzas Wycislo
NEINA MOKYKLON
bus įvesdintas Green Bay ordi
Pernai Chicagos policija su
naru.
rankiojo 7,707 moksleivius, tė
AIRIAI MARGUOJA MIESTO vams nežinant, nenuvykusius į
CENTRE
mokyklas ir laiką praleidžiusius
Šiandien 80,000 maršuos di kinuose, parkuose ir kitur. Ta
dingame parade miesto centre, me skaičiuje buvo 6,654 berniu
minint airių mėgstamą šv. Pat- kai ir 1,053 mergaitės. Daugu
ma — 4,928 buvo iš pradinių
mokyklų. Policija ir mokyklų
pareigūnai prašo tėvų rūpintis
savo vaikais, nes iš tų nenuvykusių į mokyklą vaikų net 1,308
įsivėlė į piktadarystes.

Pereitą vasarą apie 7,000 Chi
cagos studentų gavo vasaros
darbą, tarpininkaujant Rlinois
State Employment Service. Ši įstaiga nori ir šįmet pagelbėti
aukšt. mokyklų moksleiviams ir
kolegijų studentams. Pradedant
balandžio mėnesiu, studentai ga
lės telef. WE 9-1968 prašyti Mr.
Summers. Kurie norėtų anks
čiau registruotis, gali tai pada
ryti artimiausioje ISES raštinė
je. Adresai yra telefonų knygo
je.

PIETRAS FLOWER SHOP
Flouers As Gifts For Ali Occasions: Birthdays,
Anniversaries, Holidays, Special Days, Weddings,
Funerals. We cater to churches & organizations.
3248 So. MORGAN ST. — TEL YArds 7 - 8700

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 N. Wabash (kampas Wabash
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai:
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489.
Kalbame lietuviškai

cblCAQOs Lietuvių, opeRA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE

LĖKTUVU Į MILWAUKEE

IJTHUANIAN PLAZA / VVEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE. CHICAGOJE

Commuters oro linija bal. 1 d.
pradės šešis reguliarius kasdie
ninius skridimus iš Meigs aero
dromo miesto centre į Milwaukee, Wis.

TREČIA UNIJA GRĮŽTA Į
MIDWAY AERODROMU
Northvvest Orient oro linija
balandžio 1 d. dalį savo skrid:mų gražina iš O’Hare į Midway
Teresė Mildažienė, Stasė Semėnienė
ir Kristina Austin susitiko Chica aerodromą.
gos Lietuvių Moterų klubo Vasario
16-tosios minėjime ir, besilankydainios Balzeko lietuvių kultūros.1 mu
ziejuje. apžiūrėjo dail. Z. Sodeikienės ir skulpt. P. Aleksos kūrin us.
Visoms trims buvo prisegtos rū
tų šakelės ir trijų tautinių spalvų
kaspinėlių puokštelės. T. Mildažie
nė ir Austin yra iš Beverly Shores
aktyvios veikėjos. K. Aust n. čia
g’rnusi lietuvių veikėjo Krikščiūno
dukra, yra aukščiau minimo klubo
buvusi pirmininkė.
J. Kasakaičio nuot.

Naudokimės proga nusi
pirkti lietuviškų knygų ir jas
skaitykime, kol dar turime ra
šytojų ir leidėjų. Knygų visuo
met rasime “Draugo” adminis
tracijoje.
x Lockport — Parduodama
10 akrų žemės, tinka statyti iki
100 butų apartmentinius namus.
30 mylių į pietvakarius nuo Chi
cagos, netoli Illinois River, kur
didžiausia
industrija kuriasi.
Yra sūrai ir vanduo. $3000 už
akrą. Galimas išsimokėjimas.
Grant Realty, Ine., J. Žemaitis,
863-7651. (sk.)
X

x East St. Louis Lituanistinė Mo
kykla
atsiuntė Lietuvių Fondui
$50.00. padidindama savo įnašą iki
$150.00.
Atsiųstą sumą mokiniai
surinko iš suorganizuotos lėlių lo
terijos. Patys mokiniai lėles ap
rengė tautiniais rūbais. LF adresas:
6643 S. Maplevvood Avė., Chicago,
Illinois 60629.
(pr.)

STATO

feGGtbOVGD

AUKŠČIAUSIAS GENERALI
NIS KONSULAS

r visji
•
Meras Daley m’esto rotušėje
pasveikino naują Olandijos Chi
cagai paskirtą generalinį konsu
lą J. van den Berg, kurio ūgis
6 pėdos 7 coliai.

DVIEJU, VEIKSMU, OPERA,

— Amerikoj 82% darbininkų
keliauja į darbą privačiom auto
mašinom.

x Kai akis gėrisi, o širdis
džiaugiasi, žmogus jaučiasi lai
mingas. Atvykę j “Draugo” ro
mano premijos įteikimo iškilmes
kovo 17 d. Jaunimo centre, tik
rai pasijusim laimingi, nes pro
gramoje dalyvaus jaunimo an
samblis “Grandinėlė”, kuri iš
judina jaunus ir senus.

x Chicagos Lietuvių Jūrų
Skautija: Baltijos Jūros jūrų
skautų tuntas, Juodkrantės jūrų
skaučių
tuntas ir Studentų
Korp! Gintaras ruošia tradicinį
metinį balių Puota Jūros Dugne,
kuri įvyks bal. 20 d. Westem
Ballroom patalpose.
Chicagos visuomenė kviečia
ma iš anksto rezervuoti šį, pir
mą po gavėnios, šeštadienį ir
kartu pasilinksminti su visa jū
rų skautija.
Rengėjai
(pr.)

'Ji
ALeKsaNDras kučiunūs

„
R'

DANUTĖ STANKAITYTĖ * JONAS VAZNELIS • STASYS BARAS

ALGIRDAS BRAZIS • DAIVA MONGIRDAITĖ • STEFAN VVICIK
VALENTINAS LIORENTAS • JULIUS SAVRIMAS • VACLOVAS MOMKUS
DAiUNHNKASALGirDas KurausKas

PREMJERA: 1968. III .25 / 8:00 VAL. V.
II SPEKTAKLIS: 1968.III.24 / 3:00 VAL. P.P.
IU SPEKTAKLIS: 1968.IU.50 Z 8:00 VAL. V.
•••
BILIETAI PARDUODAMI: „Marginiuose“,' 2511 West 69lfi Sireet, Chicago, lllf 60629 t Tel. PR tS-4383
BILIETAI UŽSAKOMI PAŠTU, siunčiant čelj: Lilhuanian Opera of Chicago, 6441 So. Kedvale Avė., Chicago, IU., 60629
BIUETU KAINOS: Parteryje 88.00, $6.30, $5.00. Balkone $2.00, 83.00,83.00.
Premjeros spektakliui vist bilietai puse dolerio brangesni.

------- -------------- ----- ~~«

DRAUGO LITERATŪROS BE!

VISI KVIEČIAMI
DALYVAUTI.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

BILIETAI GAUNAMI:

ir septynioliktojo romano konkurso

DRAUGE, 4545 West 63rd Street —
Tel. LUdlow 5-9500;

premijos įteikimas laureatui V. Voleliui

MARGINIUOSE, 2511 WeBt 69th Street
— Tel. PRospeet 8-4585;
VALAVIČIAUS krautuvėje, 4359 South
Campbell Avenue — Tel. Bishop 7-9475;

įvyks
1968 M. KOVO 17 D. SEKMADIENĮ

STANGENBERGO krautuvėje, 4938 VVest
15th Street, Cicero, Illinois, Telef. __
OLympic 6-1096.

3:00 valandą po piety

JAUNIMO CENTRO SALĖJ
5620 South Claremont Avenue

-

PROGRAMĄ

ATLIKS

CLEVELANDO

GRANDINĖLĖS

;ri' .■

KOLEKTYVAS

Bilietus prašome Jslgyti iš anksto,
kad nebūtų susigrūdimo prie kasos.
Programa

pradedama

punktualiai.

