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katalikai
PASAULY

Vatikanas rems 
beraščius

Parama milijonams beraščių 
pasauly

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI kovo 12 d. paskelbė: 
sudaromas specialus Bažnyčios 
komitetas, kurio uždavinys bus 
remti milijonus beraščių mažai 
išsivysčiusiuose kraštuose.

Vatikane pažymėta, kad nau
jasis komitetas sudarytas, į Va
tikaną kreipusis J. Tautų, Rene 
Maheu vadovaujamai Ūkio, so
cialinių ir kultūros reikalų or
ganizacijai.

Popiežius apie naują Vatika
no žygi paskelbė tūkstančiams 
šv. Petro aikštėje susirinkusių 
tikinčiųjų. Esą, “visa Bažnyčia 
šią paramą ne tik skatins, bet
ir organizuos bei derins”.

Tikintieji Jugoslavijoje
BELGRADAS. — Paskelb

tais apklausinėjimo duomenim, 
39% gyventojų, daugiau 18 m. 
amž., pasisakė tikį į Dievą. Iš 
apklaustųjų, 51% hurodė neti
kį ir 10% nepareiškė savo nuo
monės.
Sovietų S-gos trečdalis gyventojų 

tikintieji
BELGRADAS. — Jugoslavijos 

studentų laikraštis “Studentski 
List” Belgrade šiomis dienomis 
paskelbė statistinius davinius a- 
pie religinių bendruomenių ti
kinčiuosius Sovietų Sąjungoje.

Iš 238 mil. Sovietų Sąjungos 
gyventojų virš trečdalis yra tikin 
tieji. Apie 8 mil. priklauso kata
likų Bažnyčiai, trys ir pusė mil. 
žydų bendruomenei, virš 30 
mil. provoslavų Bažnyčiai ir a- 
pie 50 milijonų mahometonų ti
kėjimui. Nežiūrint 50 metų anti 
religinės propagandos — pastebi 
Jugoslavijos studentų laikraštis 
— religiniai įsitikinimai Sovieti- 
joje tebėra gyvi ir nesunaikina
mi.

Praha. — Litomerice kunigų 
seminarijoje Čekoslovakijoje šie
met pirmą kartą po II Pasaulinio 
karo teologiją studijuoja 163 se
minaristai. Iš jų 38 šią vasarą bus 
pašventinti kunigais.

• Kanadoje vėl streikavo paš
tininkai.

Bažnyčia rytiniame Berlyne, ties pa 
čia ‘‘gėdos siena”. Bažnyčios visi 
langai užmūryti ir ją lankyti drau
džiama

Kun. V. Martinkus, BALFo pirm.

BALFo seimas — 
šiandien

CHICAGO, — Balfo 25-rių 
metų sukaktuvinis seimas pra
sideda šiandien 9 vai. r. Šv. Kry 
žiaus parapijos salėje. Seime 
bus svarstomi ateities planai ir 
renkamas naujas direktoriatas. 
Vakare 7 vai. sukaktuvinė va
karienė, kurioje dalyvaus kard.
J. Cody, kongresm. Kluczynski, 
Rl., atstovų rūmų repr. F. Sa
vickas ir kt.

Sekmadienį pamaldos kata
likams Šv. Kryžiaus par. baž
nyčioje, evangelikams — Tėviš
kas par. bažnyčioje, gi 3 vai. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje 
Čiurlionio ansamblio koncertas.

Kongresas ir R. Nixono 
pasiūlymas

Kongreso narių nuomonės — 
įvairios

VVASHINGTON. — Pats pre
zidentas Nixonas mano, kad 
antiraketinės gynybos klausi
mui atsidūrus Kongrese, bus 
susidurta su “karštais” pasisa
kymais. Vis dėlto, jis neabejo
ja, kad pasiūlymui būsią pri- 

, tarta.
Šen. McCarthy mano: tai e- 

santi pirmoji Nixono nesėkmė. 
Kiti senatoriai teig.a, kad Kon
greso abieji rūmai jam pritar
sią ir numatytos lėšos bus pa
skirtos.

TRUMPAI
Demonstravo už Tito

PRAHA. — 5.000 čekų, dau
giausia jaunimo, vakar demon
stravo prie Jugoslavijos amba
sados, šaukdami: “Tito — taip, 
Brežnevas — ne”. Tai turėjo 
ryšio su prez. Tito aštriais pa
sisakymais prieš Maskvą, jos 
politiką Belgrade vykusiame ko
munistų partijas suvažiavime. 
Rusų erdvės žygio išvakarėse?

MASKVA. — Vakarus pasie
kė žinios — sovietai gali dar 
šį savaitgalį vykdyti naują erd
vės žygį. Spėjama, kad jie gali 
bandyti erdvėlaivį, be žmonių 
įgulos, nutupdyti mėnulio pa
viršiuje ir jį grąžinti atgal.

• Arabų užsienio reikalų mi- 
nisteriai ir ambasadoriai tarėsi 
Kaire. Jie įspėjo, kad Izraeliui 
siunčiant ginklus, tai galės bū
ti laikoma “agresijos veiks
mą’s”. Nepaminėtos nei JAV, 
nei D. Britanija. Arabų spauda 
neslepia, kad amerikiečiai Izra
eliui numatę tiekti 150 Pattono 
tankų, gi britai tiek pat Cen- 
turion tankų. Abu kraštai žinias 
apie tai paneigė.

• Negrų vada s d r. Aberna-
thy vakar paskelbė š. m. balan
džio m. vykdysiąs ir vadovau
siąs antrajam “vargingųjų žy
giui” VVashingtone. Šiais metais 
nenumatoma įkurti specialaus 
“Atgimimo miestelio” (su pala
pinėmis).

SVEIKINAME BALFO SIDABRINES SUKAKTIES SEIMĄ

R. Nixonas-susiaurinta gynyba JAV-se
Prez. R. Nixonas vakar paskelbė — atsisakoma nuo miestų raketinės gynybos — Jis 
pasiūlė žymiai susiaurintą planą — An tirą ketinė gynyba bus įrengta 2 šiaurės vals
tijose — Daug dėmesio būsimiems pasitarimams su rytais — Viltys slaptiems pa
sitarimams su priešu Paryžiuje

Anti nik etilu'; gynyba 
susiaurintos apimties

VVASHINGTON. — Preziden
tas R. Nixonas vakar, jau ket
virtą kartą susitikęs su spau
da, paskelbė nekantriai lauktą 
sprendimą krašte gyvai svars
tomos antiraketinės gynybos 
klausimu. Jis pareiškė, kad tos 
gynybos neatsisakoma, tačiau 
ji “žymiai pakeista”, tiksliau 
— suprastinta.

Buv. prezid. Johnsono buvo 
pasiūlyta antiraketinės gyny
bos įrengimus vykdyti 15-je 
didžiųjų miestų ar jų aplinko
je, tuo tarpu R. Nixonas pa
skelbė, kad suprastinta gyny
ba tepalies vos dvi sritis, ku
riose įrengti amerikiečių “Ml- 
nuteman” raketiniai lizdai, bū
tent, š. Dakotos ir Montanos 
valstijose. Nors ir susiaurinta, 
gynyba atseisianti tarp 6 - 7 
bilijonų dolerių.

“Mums rūpi defenzyvinė, 
jie puolamoji kryptis”

R. Nixonas pažymėjo, kad 
jis ypatingai susirūpinęs, kad 
numatomoji gynyba nebūtų o-

Maskvos žygis Vakaruose- 
prieš Kiniją

Maskvos pastangos: 
kinus vaizduoti užpuolikais
ROMA. — Sovietų Sąjunga 

šiomis dienomis vysto gyvą veik 
lą ir jos tikslas — Vakarų vy
riausybėms aiškinti apie Kom. 
Kinijos — “agresoriaus vaidme
nį” ir save pristatyti kaip — 
auką. Pirmasis sovietų diploma
tų žygis buvo šios savaitės pra
džioje, sovietų ambasadoriui lan 
kiusis pas kanclerį Kiesingerį 
Bonnoje. Primygtinai nurody
ta: kovo 2 d. įvykį išprovoka
vę kinai, gi rusai tebuvę auko
mis.

Sovietų ambasadorius Romo
je, N. Rižkovas užvakar atsi
lankė pas Italijos užsienio rei
kalų ministerį Pietro Nenni. Ir 
šį kartą italams aiškinta — ne 
mes, jie buvę kalti.

Maskva kliudo 
italų komunistams

Rižkovo pasitarimas kelia sun 
kūmų Italijos komunistų parti
jai. Jos vadas Longo jau kelios 
savaitės remia Italijos vyriausy 
bės pastangas pripažinti Kom. 
Kiniją, su ja užmegsti diploma
tinius santykius. Dabar, rusams 
skelbiant, kad Kinija — užpuo
likas, italų komunistams tektų 
trauktis atgal. Tie patys italų 
komunistai anksčiau yra smer
kę sovietus, jiems okupavus Če
koslovakiją.

Naujieji Maskvos tikslai 
Kinijos byloje

Politinių stebėtojų Romoje 
'nuomone, Maskva šiuo metu 
siekia sutrukdyti Pekino pas
tangas, jai plečiant ryšius su 
Vakarais. Maskva pirmoje eilė
je tikisi, kad jai:

j — pavyks sustabdyti Itali-

I fenzyvinio, puolamojo pobūdžio,
■ nes tai galėtų kelti galimo prie- 
>šo erzinimą bei atsilieptų į nu-, 
matomus pasitarimus ginklų ga 
mybos siaurinimo atžvilgiu. Ap 
saugos (Safegard) programa, 
teigė prezidentas, siejama su 
Kom. Kinijos galimais, per atei-

Prez. R. Nixonas vakar, jau ketvirtą 
kartą, informavo spaudą ir visą kraš
tą

Vieno priėmimo B. Rūmuose, Kong
reso narių garbei, metu: buvęs demo
kratų prezidentinis kandidatas šen. 
E. McCarthy (kairėje) kalbasi su 
prez. Nixonu.

jos siekiamą Pekino pripažini
mą,

— atšaldyti Fed. Vokietijos 
norą į Kiniją pasiųsti ūkinio 
gyvenimo specialistus ir iš viso 
su ja dar labiau plėsti prekybos 
ryšius,

— atšaldyti ligšiol neigiamas 
britų spaudos pažiūras Kinijos 
atžvilgiu,

— įtikinti Prancūziją, kad 
Mao tipo komunizmas keliąs 
smurto veiksmus studentų bei 
darbininkų riaušėse ar demon
stracijose,

— dėti pastangų, kad Varšu
voje nebūtų atnaujinti JAV - 
Kinijos diplomatų pasitarimai.

Pagaliau, Maskva dar siekia 
“pasirodyti” Japonijos gynėja 
prieš Kinijos “agresiją”.

Sovietų televizijoje vakar 
parodyti trijų “Apolio 9” astro
nautų nusileidimo vaizdai. Ru
sai amerikiečių žygį vertina bu
vus “drąsiu, šauniu”,

nantį dešimtmetį, puolimais, bet 
gi, jis pridūrė, negalima išjung
ti ir “neapskaičiuojamų neap
galvotų” žygių ir iš sovietų pu
sės.
Veiksniai, lemią gynybos plėtrą

Pažymėjęs, kad sprendimas 
antiraketinės gynybos reikalu 
esąs nepaprastai painus, Nixo- 
nas nurodė į eilę veiksnių, į ku
riuos būtina atsižvelgti. Jų svar 
besni: reikalas ateity varžyti 
ginklų gamybą, svarbi ir busi
moji santykių bei pasitarimų su 
Maskva kryptis, turi reikšmės 
ir bendroji mokslo, technikos 
plėtra.

Esą, priešas, įsitikinęs Ame
rikos būsimu atkirčiu, “bus pri
verstas pagalvoti, prieš JAV 
miestus puldamas”. Susiaurin
ta gynyba numatoma įrengti 
iki 1973 m.

Ką vykdo sovietai?
R. Nixonas smulkiau nepami

nėjo, tačiau yra žinoma, kad 
rusai aplink Maskvą jau yra 
įrengę 67 vad. “Galosh” prieš- 
raketinius raketų lizdus ir nu- 
matą krašte įrengti dar 5.000 
tokių lizdų — jų bendros išlai
dos siekiančios 25 bil. dolerių.

Vietnamas, Paryžius — 
dėmesio centre

Kiti susitikime su spauda pa
liesti klausimai, tai pirmoje ei
lėje — Vietnamas. Nixonas nu
rodė, kad už karinių veiksmų 
plėtimą atsakingi — komunis
tai. Jis manąs, kad slapti pasi
tarimai su priešu Paryžiuje — 
neišvengiami ir jie turėtų nu
lemti.

Tačiau, ar JAV numato vyk
dyti atkirtį Vietname, tai dar 
neaiškus klausimas. Jį gali nu
lemti šiandien B. Rūmuose vyks 
tą krašto Saugumo tarybos pa
sitarimai.

Prezidento pareiškimai, apla
mai, buvo ryškūs savo santū
rumu. Ateities žygiai tegalės 
paaiškėti vėliau. Jis aiškiai te- 
pažymėjo, kad šiuo metu , vyks 
tant aštriems puolimams Viet
name, netenka laukti, bent grei
tu laiku, iš Vietnamo į kraštą 
grąžinsiant didesnį skaičių JAV 
vyrų.

Vakar P. Vietname kariniai 
veiksmai buvo susiaurėję. Prie
šas apšaudė 15 bazių ir vieto
vių.

• Prancūzijos turistų 1960 
m. JAV-se lankėsi 20,700, gi 
1968 m. jau 100.000.

KALENDORIUS
Šiandien, kovo 15 d.: šv. Lon

ginas, šv. Liudvika, Tautas, 
Gunta.

Ryt, kovo 16 d.: šv. Finianas, 
šv. Euzebija, Vaidotas, Vilija.

Poryt, kovo 17 d.: šv. Patri
kas, šv. Gertrūda, Gendvilas, 
Varūna.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, temp. sieks 30 
ir daugiau 1. F., ryt — atšalusio 
oro tąsa, šiaip be pakitimų, kri 
tūlių nenumatoma.

Saulė teka 6:03, leidžias 5:57.

Karinis JAV vadas Europoje gen. L. 
Lemnitzer (apačioje) nuo liepos 1 
d. pasitraukia. Jam apie 70 m. amž. 
Jo įpėdinis, Nixono paskirtas ir ilga
metis patarėjas ■— gen. Andrew J. 
Goodpaster (viršuje).

Senatas patvirtino
Sutartis įsigalios 

trims ją patvirtinus
VVASHINGTON. — JAV Se

natas kovo 13 d. pritarė ato
minio varžymo sutarčiai. Už ją 
pasisakė 85 senato nariai, prieš 
— 15. Sutartis įsigalios, ją pa
tvirtinus trims didžiosioms val
stybėms — JAV, Sovietų Są
jungai ir D. Britanijai ir dar 40 
kraštų. Iš trijų “didžiųjų”, su
tartį tėra patvirtinusi D. Bri
tanija. Praėjusių metų liepos 
1 d., sutartį pasiūlius, ją pasi
rašė 87 kraštai, gi patvirtino 
vos 10.

Sutartis senate buvo atsidū
rusi praėj.. metų liepos m. — 
tuo metu buv. prez. Johnsonas 
siūlė ją nedelsiant patvirtinti, 
tačiau įvykus Čekoslovakijos o- 
kupacijai, senato nariai pasiry
žo neskubėti. Dabar sutartis 
patvirtinta po penkių dienų svar 
stymų

Eilė ateina Maskvai
VVashingtone vyrauja įsitiki

nimas, kad Sovietų Sąjunga 
greitu laiku šią sutartį patvir
tins, juo labiau, kai Kremliaus 
vadams nėra reikalo išklausyti 
opozicijos nuomonių.

Dabar prezidentui R. Nixonui 
teks sutartį pasirašyti Baltuo
siuose Rūmuose. Vakar, spau
dos konferencijos metu, jis pa
skelbė pasirašymo iškilmėms pa 
kviesiąs atvykti ir buv. prezi
dentą Johnsoną.

Pekino radijas paskelbė apie 
vis teberengiamas, masines de
monstracijas Kinijoje. Vengrų 
žinių agentūra nurodė: demon
stracijos esančios gerai orga
nizuotos — jų dalyviai aprūpi
nami pietumis ir arbata.

Ną, toks JAV suartėjimas su Kom. Kinija būtų neblogas žingsnis san
tykiams pagerinti’” (pasiūlė olandų spauda)

IŠ VISUR
De Gaulle už JAV 

karinius dalinius 
Europoje

Rems NATO ne kariniu, bet 
politiniu atžvilgiu

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
sostinėje kovo 13 -14 d. viešė

jus Fed. Vokietijos kancleriui
K. G. Kiesingeriui, prezidentas 
gen. de Gaulle jį patikino: Pran 
cūzija ir toliau numato pasilikti 
NATO — Atlanto sąjungoje, ta 
čiau nenumato dalyvauti Sąjun
gos karinėje veikloje. De Gaulle 
teigiamai vertinąs JAV karinių 
dalinių buvimą Europoje ir y- 
pač Vak. Vokietijoje.

Vis prieš britų įsileidimą 
į Europos rinką

Vokiečių - prancūzų 1963 m. 
pasirašytu susitarimu, abiejų 
kraštų politiniai vadai susitinka 
Bonnoje ar Paryžiuje. Kitas 
pasitarimas vyks Bonnoje va
saros metu.

Šį kartą Kiesingeriui nepavy
ko palenkti griežtos prancūzų 
laikysenos, jiems vis prieštarau
jant britų įsileidimui į Europos 
rinkos bendriją. Paryžius nesu
tinka ir veiksmingiau prijungti 
į Vak. Europos sąjungos dar
bus. De Gaulle šio junginio (ja
me dalyvauja D. Britanija) po
sėdžius pastaruoju metu boi
kotuoja.

Politiniai sluoksniai įsitikinę, 
kad Paryžiaus pritarimas JAV 
kariniams daliniams likti Euro
poje sietinas su Čekoslovakijos 
okupacija. De Gaulle prieš tai 
pasisakydavo neigiamai.
Kinai kaltina Maskvą

Rusai įsiveržę 
į Kinijos teritoriją

HONG KONG. — Kinija va
kar apkaltino Sovietų Sąjungą 
— jos daliniai, šarvuoti automo
biliai ir helikopteriai įsiveržę į 
tą pačią pasienio sritį, kur ko
vo 2 d. įvyko rusų-kinų kau
tynės. Kinų užsienio reikalų mi
nisterija griežtai protestavo 
prieš “naują provokaciją”. Ki
tame proteste kinai nusiskundė 
rusų “chuliganais”, nes jie Mas
kvoje užpuolę kinų ambasados 
automobilį ir pavogę iš jo do
kumentus.

Kinija paskelbė apie visą ei
lę rusų įsiveržimų į kinų val
domas žemes. Pirmasis toks į- 
vykis buvęs kovo 4 d. Pana
šūs sienos pažeidimai, teigia 
Pekinas, įvykę dar kovo 5, 7, 
10, 11 ir 12 dienomis.

• Kambodija, prez. Nixonui 
kreipusis, paleido keturis JAV 
lakūnus.
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JAUNUČIŲ KOMISIJOS ŽODIS

VYSK. BRAZIO, MIC KUOPA

Vysk. Brazio m.a. kuopą suda
ro trijų miestų — Waukegan, 
Racine, ir Kenoshos — jaunimas. 
1968 -1969 m. į kuopos valdybą 
buvo išrinkti:

pirmininkė — Bronė Pliuraitė, 
vice-pirm. — Rimas Kuliavas. 
sekretorė - Onutė Milišauskai 
tė, iždininkas — Antanas Mili- 
šauskas, Socialinių reikalų di

rektorė - Bernadeta Braciutė. j
Į M.A.S. nepaprastą suvažiavi

mą ir žiemos kursus Dainavon 
buvo nuvykusios šios atstovės: 
Bronė Pliuraitė ir Bernadeta Bra 
ciutė. Sugrįžusios su naujom į- 
dėjom, stengėsi išjudinti kuopą 
gyvesnei veiklai.

Šiais metais visi dvylika kuope
lės narių kruopščiai ruošiasi eg
zaminams ir iškilmingai įžodžio 
šventei, kurią numato gegužės 
17-18 d- Sv. Baltramiejaus para
pijoj, Waukegane. Taip pat, kuo
pa žada dalyvauti Toronto bei 
Chicagos metinėse šventėse.

Kadangi, visi kuopos nariai 
priklauso “Bijūno” šokėjų gru
pei, kuriai vadovauja kuopos glo
bėjas Stasys Milašius, tai susirin
kimai atliekami dažniausiai po 
repeticijų. Kuopa dažnai yra kvie 
čiama išpildyti programas ne tik 
savųjų tarpe, bet ir amerikiečių. 
Neperseniai, Mihvaukės tautų 
pasirodyme pateko į laimėtojų 
eiles. Be to, šokėjai buvo gražiai 
įvertinti kai Wisconsin guberna

torius juos pasikvietė atlikti dalį 
programos savo inauguracijos ba
liuje.

Bernadeta Braciutė 
Vyskupo Brazio kuopos 

Korespondentė 

REKOLEKCIJOS

Ateitininkės Giedrininkės ko
vo 27-29 dienomis ruošia mote
rų Rekolekcijas tėvų jėzuitų ko
plyčioje. Rekolekcijos prasidės 
penktadienį 7.30 v.v. Jas praves 
jėzuitų provinc. tėvas Gediminas 
Kijauskas, SJ.

Verbų sekm. 9 vai. ryto Mišios 
už rekolekcijų dalyvius. Po Mi
šių pusryčiai. Giedrininkės kvie
čia moteris gausiai dalyvauti 
šiose rekolekcijose.

SAS PASKAITŲ CIKLAS

Simpoziumas “Laiko ženklai”, 
susidarąa iš penkių asmenų, va
dovaujamas dr. A. Liulevičiaus, 
įvyks Šį penktadienį, kovo 21 d., 
8 v.v. Jaunimo centre. Tai dalis 
at-kų sendraugių ruošiamo pas
kaitų ciklo, kurio pirmąją paskai
tą, apie sąžinės laisvę ir bažnyti
nės organizacijos konfliktą, skai
tytą, kun. V. Bagdanavičiaus, 
MIC, girdėjome vakar. — Šešta
dienį, kovo 29 d., iš New Yor
ko atvyksta dr. V. Vygantas pas
kaitai “Žvilgsnis į pokoncilinį 
Bažnyčios gyvenimą’”.

Maloniai kviečiame narius ir 
svečius gausiai dalyvauti.

Juozas Baužys, Chicagos sendraugių 
ateitininkų pirmininkas, stovykloje 
Dainavoje. Nuotr. G. Kijausko.S.J.

VISI TALKON
Ateitis kviečia Jus talkon, mie

li kolegos. Ateičiai reikalinga vi
sokeriopa Jūsų parama,

Ateitis — Jūsų žurnalas. Atsi
minkime, jog ji yra Jūsų veiklos 
ir darbų veidrodis. Joje atsispin
di Jūsų veidas. Ji bus tiek įdomi 
ir aktuali, kiek Jūs norėsite. Atei
ties redakcija tegali Jums tik pa
dėti ją padaryti Jūsų žurnalu. A- 
teitis - mūsų vienintelis ryšinin
kas. Jei norite, kad apie Jūsų kuo
pos veiklą išgirstų kiti — rašyki
te. Ateitis neturi žmonių, kurie 
važinėtų įr rinktų žinias apie Jū
sų veiklą. Tuo pasirūpinti turi 
pati kuopa, jos valdyba.

Jeigu Jūs domitės kūryba, nori
te, kad Jūsų rašiniai, eilėraščiai 
tilptų Ateityje, rašykite. Mes 
žinome, kad Jūsų tarpe yra ta
lentingų ir todėl jiems pasireik
šti Ateitis yra geriausia dirva.

Kai kas nusiskundžia, kad A- 
teitis neįdomi. Mes nežinome. Jei 

j ji neįdomi — parašykite redakci
jai. Mes norime žinoti, kas Jums 
Ateityje yra įdomu. Jeigu Jūs 
mums nepranešite, mes negalė
sime Ateities pakeisti, nes galvo
sime, kad Jums viskas patinka.

Vis dėlto, kartais gauname nu
siskundimus dėl Ateities neįdo- 

i mumo net iš tų, kurie Ateities

Mieli jaunučiai, jaunesnieji ir 
ateitininkai globėjai, iš daug kur 
girdėjosi skundai, kad niekas Ju
mis nesirūpina. Reikia Jus visus 
pasveikinti, kad vis dėl to išliko
te dar gyvi.

Norėčiau pristatyti specialią 
komisiją, kuri yra prie centro 
valdybos: B. Čepaitienė, V. Da- 
linęiienė, J. Gedrimięųė, E, Gų- 
dinskięnė stud. Algis Stankus, 
stud. Jonas Vaškevičius.

Mes pasiryžome Jumis rūpin
tis. Mūsų rūpestis bus labai ribo
tas, jei Jūs patys nesirūpinsite. 
Todėl labai prašom — rašykit 
apie savo problemas. Gautų ap
linkraščių nedėkit archyvan, bet, 
gerai pastudijavę atsakykite, jei 
ko klausiama ir nuo savęs pridė
kit, jei ką turit.

Tik bendrom jėgom bus gali
ma ką nors atsiekti. Egzaminų 
klausimams atsakymus galima 
rasti kun. St. Ylos “Ateitininkų 
vadove” ir prof. St. .Šalkauskio 
“Ateitininkų ideologijoje”. Taip 
pat ir kai kuriuose “Ateities” nu
meriuose.

Siūlome pravesti pasikalbėji
mus, daugiausia liečiant šeimy
niškumą. Juk ir šie visi metai 
paskirti lietuviškai šeimai. Iš čia 
labai lengvai pereinamą prie tau
tiškumo ir visuomeniškumo. A- 
pie katalikiškumą ir jo svarbą 
turime kaip tik progos pakalbėti 
artinantis Velykoms. Skatinama 
įvesti adoravimą prie Kristaus

neskaito. Tąi jau perdaug. Kaip 
galime sakyti, kad Ateitis neįdo
mi, jei jos neskaitome. Taigi, im
kite ir skaitykite Ateitį, o paskai
tę mums parašykite. Stengsimės 
į Jūsų laiškus atsakyti.

Skaitykite, platinkite, disku
tuokite Ateitį. Tada ji bus 
Jums įdomi. Padarykite Ateitį 
savo veidrodžiu. Atsispindėkite 
joje savo darbais ir kūryba. Visi 
talkon.

Jūsų Kristuje. 
Ateities redakcija

karsto Did. Penktadienį ir Šešta
dienį. Jei Jums vieniems būtų 
perdaug, kvieskite ir vyr. mokslei
vius arba net ir sendraugius. 
Jaunučiams reikėtų surasti Jiems 
pritaikytų minčių - maldelių.

Egzaminai .5-8 sk. jaunesnie
siems daromi iš jų ir jaunučių 
programų. Siūlome bendrai dis
kutuoti klausimus susirinkimuo
se.

Sėkmės visiems. Visais klau
simais laukiam pasisakymų. Ra
šykit: E. Gudinskienė 101 Pros- 
pect St. S., Hamilton 22, Ont. 
Canada.

APLINKRAŠTIS

Primename, kad aplinkraštis 
nėra skirtas tik kuopų valdy
boms ir globėjams. Aplinkraštis 
yra MAS CV-bos ryšys su visais 
moksleiviais ir jaunučiais. Prašo
me jo nepamiršti, o jį parodyti 
ir diskutuoti su visais kuopos na
riais ir dvasios vadais. Jis turi 
būti perskaitytas susirinkime vi
siems.

METINĖS ŠVENTĖS JAU ČIA.

Toronto — balandžio 19-20 d.
Grand Rapids — Balandžio 20 
d. Montrealio —balandžio 27 
d. Cicero, —kovo 16 d.
Chicagos (Lipniūno) — gegu
žės 24 d. Hamiltono — gegu
žės 3-4 d.

Rytų apygardos (Putname)- ge
gužės 4 d. Ročesterįo — gegu
žės 10 -11 d. Racine, Wisę. — 
gegužės 18 d.
Laukiame iš kitų kuopų jų 

šventės datos.
(Bus daugiau)

VARTOTifDAnCTų“
IŠPARDAVIMAS

treč. ir ketv. — 19 ir 20 d. d. kovo 
m. nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vak. 

6820 South Washtenaw Avenue
Bus daug išsiuvinėtų ir numegstų 

rankdarbių. Gera proga įsigyti rūbus 
siuntimui Europon!
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• Redakcija straipsnius tai- 

savo nuožiūra. Nesunau-

I

dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

3B

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

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

Kampas Richmond ir 63rd Street 
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef, -f— GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas — Juozas (Joe) Juru itis

Velykinės Kortelės
RU8TUKAFT IR NOKUKOSS gamybos 

Kiekvienai giminei ir draugams
DENNISON’8 VELYKŲ PAPLOSIMAI IR 

DOVANŲ ĮPAKAVIMAI 
VELYKINES KORTELES SVETIMOMIS 

KALBOMIS
DIRMAVONRS ir KOMUNIJOS KORTELES

IAMA STATIONERS
“THE SHOP U-NEEK”

Tel. PR 6-9102

SKIP'S LIŪUORS
Garfield Club Sfraight

BOURBON
V/HISKEY

86 Proof

$3 39

Popular Brand

CANADIAN
WHISKY

$2Į98

Two Brands of 

Quality California

CHAMPAGNE
CLOSE-OUT

Fifth $2*9
3 For $10.00 Fifth 3 for $7.00

POPULAR BRAND 

6 YEAR OLD

STRAIGHT
BOURBON
$j|39

QUART

CRESTA B LAN C A

TRIPLE CREAM
SHERRY

POPULAR BRANO 

IMPORTED

8 YEAR OLD
SCOTCH 
$/|59

BOTTLE FI FTH

OLD STYLE
BEER
SIX PACK

95‘
CASE

53”

Imported V.$ O.P.

COGNAC

$549

Fifth

“THE SHOP U-NEED”

6305-07 So. Kedzie
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rašt. Reikmenys ir Dennison Prekės

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

5515 So. DAMEN Avė. 
au phokes VVAlbrook 5-8202

"Your Pleasure Is Our Business"

SALE

ENDS

EASTER

SUNDAY

FREE DELIVERY
0N ftrilSKEYS - WINES 0R CORDIALS 

IO ADDITIONAL CHARGE 0N ALL 
8EVERAGES PER CASE - CHICAGO 

& SUBURBS. ORDERS TAKEN GY 
9:00 P.M. W1LL BE 0ELIVERED

THE FOLLOWING DAY.

LOftEST CASE PRICES IN T0WN

IMPORTED

FRENCH
BOUDOLAIS

$179
n FTH

Popular Brands of

VODKA 
& GIN 
$6*9

K 6.1,

WITH THIS AD 
POPULAR BRAND

BLENDED
WHISKEY

$33»
J 3 SJflOO
• WITHTHISAD 1
s» w am — i a» <

TAVARSKI
VODKA 
$p 49

FIFTH

IMPORTED

CANADIAN
WHISKEY
DECANTERS ONLY

$3«
3»MO00

NEVY YORK STATE
CHAMPAGNE 

$|69
FIFTH

Nationally Advertised 

Brand 4-Yr.-Old

STRAIGHT
BOURBON
$g49

% 6.1.

POPULAR BRANO

SPECIAL
VERMOUTH

SOUTHERN
COMFORT

Popular Brand

80

DOMESTIC
BRANDY
$339

98*
QUART

HAMM'S
BEER

SIX T. A. BTLS.

95‘
24 T.A. BTLS.

Fifth

*3 98

Imported

POLISH
WINES

Fifth $|39

CLO$E-OUT! 
Imported French

TABLE
WINES
Real Valuos

98c • T

MINor High Ufe

BEER
Case of 24—12-af. 

Throw-away Bottles

$369

coco
COIA

ĮSoz. BTLS. 8 PACK

PLŪS DEPOSIT

BUDWEISER
BEER

35-7„. BTLS.

$359
PLŪS DEPOSIT

DUKE
BEER

24—12oz. BTLS.

$25’
Cholee of Five

CORDIALS

s2«

IBALLANTINE! 
j SCOTCH :
! KING 

! 4® Tūlį

IMPORTED

FRENCH
COGNAC

'* THIS' 

TKlP'j j s3 89

NATIONALLY ADVERTISED

6 YEAR OLD
ST.

BOURBON

3 ,.?IO75

I“ ~ITH TfUsTouToN-*
PFEIFFER 

BEER
24-12 0Z. CANS

$289

—1 
I 
I 
I 
I 
I 
I
1 
I

FIFTHS ONLY WITH THIS COUPON

5^

CANFIELD'S
SODA

FULL QUARTS

PLŪS DEPOSIT

DREWRY‘ S 
BEER

CASE 0F 
12 oz. BTLS.

♦3»
REG 
0R

DRfrFT PLŪS DEPOSIT

IMPORTED

ITALIAN
VERMOUTH

30 oz. BTL.

$149

WITH THIS AD

FALSTAFF 
TAPPER KEG

$359
WITH THIS AD

I 
I

eachI
I 
I 
I

PLŪS DEPOStT1

ONLY

WITH THIS AD

CANADIAN 
WHISKEY 
$j|98

WITH THIS AD FIFTH |

WITH THIS COUPON

GET 10‘ OFF 
ON ALL CASES! 
OF BEER

(GOOD ONLY ON ITEM3 NOT 
ON BALE IN THIS AD)
GOOD TILL MARCH 24th

3 for $10.00



Lituanistinės studijos —

TĖVŲ IR VAIKŲ RŪPESTIS
Rimties valandėlei

MŪSŲ VIDUJINE DRAMA

Lituanistinėmis studijomis 
rūpinasi pedagoginis institu
tas Chicagoje, ruošdamas lie
tuvių kalbos mokytojus ir bū
simus žurnalistus. Ypač yra 
naudingas mokslo išplėtimas 
neakivaizdiniu būdu. Tuo pade
dama geriau lietuviškai pra
mokti tiems, kurie gyvena to
liau nuo Chicagos arba kituose 
krantuose. Tačiau tai tik vie
nas laimėjimas ir viena pusė 
pastangų geriau jsisavinti gim 
tąją kalbą. Dėlto jau kuris 
metas vis dedamos pastangos 
turėti universitetinio lygio li
tuanistines studijas, kurios pla 
žiau supažindintų su lietuvių 
kalba, priaugintų naują litu
anistų prieauglį išeivijos po
reikiams.

Kai kuriuose šio krašto uni
versitetuose yra lietuvių kal
bos katedros prie kalbotyros, 
ypač palyginamųjų kalbų stu
dijų. Ten studijuoja tie, kurie 
rengiasi siauresnei specialybei 
ir turi susipažinti su mūsų kal
bos senumu, jos istorija, pasi
keitimais laiko bėgyje ir gimi
ningų kalbų raida. Čia kaip tik 
studijuoja nelietuviai, nes ne
daugelis mūsų jaunimo rengia
si šiai specialybei. O iš tikrųių 
lietuviams kaip tik reikėtų tą 
dalyką imti, jie galėtų giliau 
pažinti savo kalbą, susipažinti 
su lietuvių literatūra, kad sa
vo kalbą ne tik patys gerai 
mokėtų, bet ir kitiems ją per
duotų.

Užtat susirūpinimas prie u- 
niversitetų sukurti lietuvių 
kalbos specialius kursus yra 
sveikintinas ir remtinas. Taip 
pat ir tokiam kursui parūpinti 
pakankamai studentų, besido
minčių lietuvių kalba ir litua
nistiniais dalykais, yra visų 
bendras reikalas ir rūpestis, 
ypač. kai tokie kursai užskai
tomi kaip privalomas studijų 
dalykas. knriiin,. papildomos 
studijinės žinios.

*
Jau keletą metų New Yorko 

Fordhamo universitete buvo 
lituanitsinių studijų vasaros 
semestras. Tas pat yra ir šią 
vasarą. Tik laukiama studen
tų, kurie laiku įsiregistruotų, 
kad lituanistinis, semestras tu
rėtų pakankamą studijuojan
čių skaičių ir galėtų būti tę
siamas. Šiuo kursu rūpinasi lie 
tuviai profesoriai, dirbą Ford
hamo universitete, juo rūpina
si lietuvių visuomenė, kuri no
ri pasiruošti daugiau lituanis
tikos specialistų, juo rūpinasi 
ir mūsų kultūriniai veiksniai, 
kurie laukia savo įpėdinių lie
tuviškai veiklai.

Fordhamo universitetas y- 
ra ne tik žymus, kaip aukštoji 
mokslo įstaiga, bet ir kaip spe
cialus daugelio svetimų kalbų 
ir svetimų kultūrų rėmėjas. 
Vasaros semestro lituanistinis 
kursas, dėstomas lietuvių pro
fesorių, savo srities specialis
tų, nėra tik šiaip paskaitų cik
las, bet pilnas universitetinis 
kursas, už kurį studentai gali 
gauti aukštojo mokslo užskai- 
tus (kreditus). Be to, pačių 
lietuvių organizatorių sudaro
mos palankios sąlygos studi

TEATRO FESTIVALIS VAIZDUOSE 
Spaudoj ir gyvenime
Visada gausiai iliustruotas žurna

las “Lietuvių Dienos”, redaguoja
mos poeto B. Brazdžionio, leidžia
mas Ant. Skiriaus, savo naujame 
(1969.1) numeryje daug vietos ski
ria nuotraukoms iš Chicagoje vy
kusio teatro festivalio. Kiekvienas 
vaidinimas, kiekvienas režisorius ir 
ryškieji aktoriai pagerbti paveiks
luose, suglaustame pastatymo ap
tarime. Daugeliui bus Įdomu.

Intriguojanti ir V. Kavaliūno no
velė “Fatalistas”, vaizduojanti vyro 
du vienas po kito sekusiu įsimylė
jimu ir abiejų moterų praradimą 
vedyboms. Ypač vąįįdps dr. Marty
no Anyso straipsnis apie Klaipėdos 
prijungimą prie Lietuvos. Autorius 
iš arti tuos ivykiUjfjggkė ir atsime
na daug detalių, kurios įneša nau

joms gauti stipenlijas, laisvu 
laiku lankyti New Yorko apy
linkes, susipažinti su šiuo la
bai įdomiu ir istoriškai svar
biu Atlanto pakraščiu, kuria
me kūrėsi pirmieji ateiviai iš 
Europos.

Šiuo atveju lituanistines stu 
dijas reiktų vertinti kaip bend
rą mūsų visų reikalą ir kaip 
mokslo dalyką, kurį tik didelė
mis pastangomis galime iš
laikyti. Tokių progų nėra 
daug, o pt metų ar kitų 
gali ir visai nebūti, nes, vie
nerius metus praleidus nepa
jėgiant susiorganizuoti, kitais 
metais jau universiteto vado
vybė nepalankiai žiūrės J mū
sų tautinį ryžtą. Dėlto jau da
bar mūsų studijuojantis jau
nimas turėtų tvarkytis savo li
tuanistines šios vasaros studi
jas.

*
Lituanistinės studijos nėra 

tik jaunimo rūpestis. Jomis 
turėtų rūpint’S ir tėvai, kad jų 
vaikai moksliniu pagrindu įsi
jungtų į lietuvišką gyvenimą, 
pamėgtu šį studijų dalyką ir 
į jį gilintųsi mokslinėmis prie
monėmis. Tėvai turi susirū
pini’ ir tuo, kad jų vaikai, ku
rie giliau pažins užslėptą tur
tą, pavaduotų vyresniuosius 
lietuviškam gyvenime. O tam 
kaip tik padės gilesnis lietuvių 
kalbos, jos istorijos ir litera
tūros pažinimas, nes reikia pa
žinti. kad galėtų pamilti.

Chicagos universitete kele
tas kalbas studijuoiančiųjų. ku 
rių tarpe yra tik viena lietu
vaitė, deda pastangas, kad bū
tų dėstoma lietuvių kalba. O 
Fordhamo universitetas jau 
yra sudaręs tam tinkamas są
lygas, kad mūsų studentai ga
lėtų bent vasaros semestre 
gauti reikalingus užsikartus. 
Šiuo atveju reikia ir tėvams 
truputį pastangų, kad jauni
mui susidarytų vasarą bent 
pora laisvų mėnesių ir kad tuo 
metu jiems nereiktų uždar
biauti kur nors fabrike ar į- 
staigoje. Šiuo atveju nereiktų 
net didelės aukos, o tik tiek, 
kad jie.galėtų susitaupyti tik 
tolimesnių studijų reikalams. 
Reikia pasakyti, kad tik ma
žam skaičiui tai padaryti būtų 
persunku.

Išmokyti lietuvių kalbos mū 
sų jaunimą jokios pastangos 
nėra per didelės. Tėvai prie 
tų pastangų galėtų prisidėti 
savo parama specialioms stu
dijoms, o vaikai — užsidegi
mu siekti gilesnio savos kalbos 
pažinimo. Jei seniau sakydavo, 
kai mokslas pečių neslegia, tai 
juo labiau dabar, kada kiek
viena įgyta žinia padeda for
muoti pilnesnę inteligenciją ir 
pilnesnį žmogų savo visuome
nėje. Sujungus tėvų, jaunimo 
ir visuomenės pastangas, gali
ma bent šiuo metu dar pasiek
ti ir lietuvių kalbos studijose 
labai gražių rezultatų. Neturė
tume šią vietą užleisti svetim
taučiams, — ją turi užimti tik 
mūsų lietuviškas jaunimas, 
nors išaugęs jau šiame kraš
te. Pr. Gr.

jumų j mūsų ligi šiol turėtas ži
nias.

Žurnale esama ir daugiau ilius
truotų aktualijų, pvz. lietuvių tau 
todailės paroda Detroite, Lietuvių 
moterų klubų federacijos du de
šimtmečiai. Aktualus aprašymas ir 
Los Angeles mieste surengtų poli
tinių studijų savaitgalio.

Pažymėtina, kad nuo šių metų 
pradžios pakviestas naujas “Lietu
vių Dienų” angliškosios dalies re
daktorius — Alfonsas Milukas, at
vykęs iš New Yorko. Jo skyriuje 
išspausdintas vertingas Lietuvių 
moterų klubų federacijos memo
randumas, įteiktas Tarpparlamen- 
tarinei konferencijai Limoje, išryš
kinąs faktus apie Sovietų kolonia
lizmą. J. Daugi.

PAVOJINGA SIENA
Kinija siunčia kariuomenę į Sovietų pasienį

Londone IH.8 d. paskelbtomis 
Kinijos šaltinių žiniomis 5 mil. 
karių pasiųsti ginti kinų siena. 
Mažoji žiežirba negyvenamoje 
Usurio upės salelėje iššaukė ne 
tik politinę, bet ir karinę į- 
tanipą. Abejones kelia 5 mil. ka 
rių perkėlimas į Sovietų pasienį, 
nes Kinija vargu pasiruošusi 
pradėti karą. Kinų karinis sie
nos stiprinimas terodo, kad šiuo 
metu pradedamas veiklus ban
dymas ne tik sienai ginti, bet 
ir jai pastūmėti į šiaurę.

Ilgiausia sausumos siena
T esioginė rusų - kinų siena 

siekia 4,150 mylių. Ji yra 160 
m j bų ilgesnė už JAV - Kanados 
.sieną. Rusų - kinų sienos vidu
ryje skiria Mongolija, neseniai 
vadinta Išorine Mongolija, ku
rios gyventojai giminingi su Vi
duj,nės Mongolijos gyventojais. 
Vidujinė Mongolija priklauso 
Kinijai. Išorinė Mongolija neva 
savistovi respublika, tačiau jos 
ūkio reikalus ir saugumą ap
sprendžia Maskva. Mongolijos 
pasienyje anksčiau prasidėjo 
rusų - -kinų susidūrimai, kaip 
pr’e tiesioginės sienos.

Buvusių klajoklių 1 mil. gy
ventojų teturinčios Mongolijos 
siena su Kinija siekia 2,841 my
lią. Šią sieną gina rusai. Tuo 
būdu Sovietų - Kinijos siena sie
kia 3,991 mylią.

Prieš keletą metų vyko daž
ni susidūrimai Kazachstano - Sin 
kiango (kinų vadinamo Šindžo- 
no) pasienyje. Šio pokario metu 
rusai ir kinai dėjo didžiausias 
pastangas pasienyje kuo dau
giausiai apgyvendinti patikimų 
gyventojų. Kazachstane jau sla 
vai vyrauja. Iš Sinkiango ka- 
zakams 1962 m. ėmus bėgti į 
Sovietus iškilo byla, kuri iki šio 
meto nėra užsibaigusi. Pekinas 
mineralais turtingą Sinkiangą 
kolonizavo kinais. Šioje srityje 
įkurta ir branduolinių tyrimų 
stotis.

Kiniškoji pasaulio tvarka
Kinų istorikai paskleidė sam

protavimus, kad praeityje yra 
buvę didysis kiniškų žemių ap 
jungimas (taitung), mažasis 
(hsiaotung) ir dalinis krašto 
gynimas (pienan). Didžiojo ap
jungimo tarpsnyje siekiama tu
rėti didžiausios įtakos pasauly
je. Mažojo apjungimo metais 
tik ginamos kinų valdos. Dali
nio krašto gynimo įsibėgėjime 
tk dals — knų branduolys y- 
ra išsaugomas. 1842 — 1949 m. 
vyko kinų valdų nutrupėjimas. 
Didžiausias grobis atiteko ru
sams.

Nuo m a. prieš Kristų impe
ratoriaus Vango viešpatavimo 
metais, kai Kinijos įtaka siekė 
tolimose srityse, įsigalėjo pa- 
žiūia, kad visi kraštai priklau
so Kinijai. Praeityje kinai sve-

Rūbas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 
18 anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Tačiau nebuvo lengva išvykti. Berniukas ir mergaitė 
apstojo Donaldą ir nenorėjo paleisti. Senoji Budrienė 
taip pat paėmė karį už rankos ir be žodžio žiūrėjo į jį 
motiniškomis akimis, pilnomis ašarų.

— Mama, nebijok, — kalbėjo Donaldas vokiškai,
— aš vėl netrukus sugrįšiu.

Senoji moteris negalėjo atsakyti. Ji padarė kryžiaus 
ženklą ir palingavo su šypsena galvą, linkėdama ge
riausios kloties.

— Donaldai, neužmiršk mūsų, — pasakė Milda,
— šiandien tu skubi kaip žaibas, mes neturėjome laiko 
nė pasikalbėti.

— Gerai, Milda, mes pasimatysime. Vytautai, ei
name, — paėmė Vytautą už rankos ir išskubėjo į ko
ridorių.

Abu vyrai nulipo skubėdami, įšoko į mašiną ir per
važiavo stovyklos aikštę. Tada jie pasuko į lenkų rajoną 
ir sustojo prie didelio pastato. Donaldas pasiėmė savo 
maišą ir vyrai užbėgo laiptais į palėpę.

Donaldas pabaladojo duris ir jas tuoj atidarė. Bo
leslavas gulėjo lovoje.

gediminas galva

timus kraštus, kurie mokėjo 
jiems duokles, valdė lyg šeimos 
galva jai priklausančius narius. 
Praėjus o šimtmečio pradžioje 
Kinija dar nebuvo atsikračiusi 
visuotinės pažiūros pasauliui 
valdyti — Angliją, Italiją, Is
landiją, Portugaliją laikė savo 
pavaldiniais. Netrukus kinai su
laukė anglų ūkinio spaudimo 
ir rusų užgrobimo jų žemių. 
“Pasaulio centre’’ jau vyravo 
svetimieji. Ne imperatoriai, ne 
jam ištikimi svetimųjų kraštų 
valdovai, bet kinų tauta atlaikė 
didžiuosius laiko bandymus.

Kinų kompartijos tautinė 
politika

Dangiškoji kinų santvarka 
žemėje sunyko. Svetimieji už
valdė ne tik imperatoriaus pa
valdinius — vasalus, bet ir ki
nų žemę. Politinis slogutis sekė 
ūkinę priespaudą. Sunjatsenas 
1911 m. stengėsi į praeities žo
dyną įsprausti naujas sąvokas. 
Jis tarė: kinai gins silpnąsias 
tautas, tačiau jos turi įsijungti 
Kinijon. Jo išvada, kas įsijun
gia Kinijon, turi tapti kinais.

Mao savaip aiškino Sunjat- 
seno tautiškumo sampratą. Jis 
pritaria Leninui, kad tautinis 
atsiribojimas turi būti sunai
kintas, mažosios tautos turi iš
nykti didžiosios kinų tautos jū
roje. Mongolai ir mongoliškos 
kilmės tautos turi įsilieti didžio- 
jon kinų srovėn. Rusams nepa
tiko kinų kompartijos tautinė 
politika, nes ji paliečia eilę tau
tų. kurias dabar valdo Maskva. 
Tichvinskis ir Viatkinas kinų 
samprotavimus pavadino prieš 
taraujančiais komunizmo teori
jai.

Kinų istorikas Fan Von-lan 
1962 m. paskelbi: “Mažosioms, 
išmirštančioms tautoms reikia 
pagelbėti. Jų įsijungimas dide- 
iėn tauton atitinka socialinės 
ra'dos dėsnius. Valstybės verž- 
los, žemių prijungimo negalima 
vadinti užpuolimu”. Istorikas 
susilaikė užbaigti mintį, kad 
kinai turi atgauti rusų valdo
mas storines kinų žemes.

Kinų užkariavimai
Komunistinė Kinija akimis 

moja į praeityje įvykdytus už
kariavimus. Per pastaruosius 
du tūkstančius metų kinai gink
lu prijungė silpnesnius kraštus 
sukurti “dangiškai imperijai” 
neva silpnesniems globoti. Jau 
imperatoriaus Vu - ti valdymo 
metais (140-87 pr. Kr.) karo 
vadas Li Kuang pasiekė Kaspi
jos rytinius krantus ir užvaldė 
pietinį Turkestaną. Tang dinas
tijos tarpsny (618 — 907) pa
sistūmėjo Turkestane ir pasiekė 
Jenisėjaus aukštupį. Ano tarps
nio nukariavimai ne visuomet

buvo sėkmingi, nes tangutai, ti
betiečiai, ugriai ir kitos tautos 
sukilo prieš kinus. Kinai apsi
skelbė mongolų veržlos įpėdi
niais.

Praėjusio šimtmečio pradžio
je rusai riekėmis prijungė kinų 
valdas Turkestane, vidurinia
me Sibire ir Tolimuose Rytuo
se. 1860 ir 1881 m. sutartimis 
Rusija prijungė virš 0,5 mil. 
kv. mylių kinų valdytų žemių. 
Silpna komunistinė Kinija buvo 
'priversta Sovietams pripažinti 
jos valdomas žemes ir ilgąją 
sausumos sieną. Kai politikai 
tylėjo, mokytojai aiškino kinu- 
kams apie Kinijos valdų užgro
bimą. Tik šiuo metu Pekinas 
skelbia, kad ilgoji sausumos sie
na prašosi esminių pataisų. Ki
nai daug ko nori, bet dar ma
žai teišgali. Jie dar persilpni 
pastūmėti kinų-rusų sieną į 
šiaurę.

SIUNČIA BOMBONEŠIUS
Kaip praneša Vakarų Vokie

tijos katalikų žinių agentūra 
KNA, viso (pasaulio tikintie
siems siekiant aukomis, maistu 
ir vaistais padėti kenčiantiems 
Biafros karo aukoms, Maskvai 
tarpininkaujant kovo mėnesio 
pradžioje iš Čekoslovakijos siun 
čiama 12 naujų bombonešių Ni
gerijos kariuomenei (karui tęsti. 
Speciali Nigerijos delegacija at 
vyko į Maskvą bombonešių pri
statymui aptarti.

Prez. Nixon sutinka šen. Edward Kennedy žmoną Joaną Baltuose rūmuose. 
Ka:p matyti prezidento žmona truputj nustebinta tokios trumpos senatoriaus 
žmonos suknelės.

— Sveikas, Boleslavai, — sušuko Donaldas links-] 
mai ir numetė maišą lenkui į kojas.

— Donaldai, — nustebo Boleslavas ir atsisėdo lo
voje.

— Kas tau yra, Boleslavai, ar tu visuomet lovoje? 
Nesijauti gerai? Žiūrėk, aš tau atgabenau maišą. Atida
ryk.

— Ačiū, Donaldai, tu esi puikus vyras, — Boles
lavas atidarė maišą, — o, žiūrėk, cigaretės, konservai, 
šokoladas. Donaldai, ateik, — nuoširdžiai sveikino ka
rį lenkas.

— Ne, Boleslavai, nėra ko dėkoti, kiekvienas gavo 
šį rytą po maišą, Vytautas, Charlotte, Gunz šeima. 
Taip visi.

— Tu susitikai panelę von Gropp? Kaip ji gyvena?
— klausė Boleslavas.

— Puikiai. Aš ją pasiimsiu į Ameriką.
— Ką tu sakai, Donaldai? — nustebo Boleslavas.

— Ar ji vyks į Ameriką?
— Žinoma, aš ją vesiu.
— O, tai sveikinu. Ji yra puiki mergina. Tu turėsi 

nuostabią žmoną.
— O, vyrai, jau gana vėlu, — Donaldas žvilgte

rėjo į laikrodį, — aš turiu vistiek jus palikti, žiūrėk, Bo
leslavai, sveik, aš vėl jus kurią dieną aplankysiu, — 
ištiesė ranką Boleslavui.

— Donaldai, aš tave palydėsiu, — pasakė Vytau
tas.

— Ne, ne, Vytautai. Ačiū. Pasilik su Boleslavu. Aš 
vėl greit į jūsų stovyklą atvažiuosiu. Šiandien aš labai 
skubu. Sudiev, vyrai. 1

Prasimanytieji evoliucijos dės 
niai, kurie nepripažįsta nieko 
absoliutaus, tvirto ir pastovaus, 
kaip esu pastebėjęs praėjusiame 
straipsnyje, praskynė kelią nau
jai klaidingai filosofijai. Ši nau
ja filosofija, nusistatydama prie 
šingai idealizmui, imanentizmui 
ir pragmatizmui, pasivadina sa
ve egzistencializmu. Gi vadina
masis istoricizmas, tepripažin- 
damas vertę tik įvykiams žmo
nijos gyvenime, sprogdina pa
matus po kiekviena tiesa; griau
na pastovius dėsnius filosofijoj 
ir nepripažįsta jokios reikšmės 
krikščioniškoms dogmoms.

Nepaisant visų šių nukrypi
mų, popiežius Pijus XII savo 
enciklikoje “Humani generis” 
(1950 m. rugpiūčio 12) konsta
tuoja su džiaugsmu, kad tų nuo
monių skelbėjai, buvusieji se
niau aklojo racionalizmo sekė
jai, šiandien norėtų grįžti prie 
tikrojo dieviškosios tiesos šalti
nio ir pripažinti Šventą Raštą 
Dievo žodžiu ir pagrindu tikybi
niam žmonių auklėjimui. Bet 
kartu Pijus XH apgaili, kad 
daugelis tarp jų pereina į kitą 
kraštutinumą: nuvertina žmo
gaus protą, išaukštindami Die
vo autoritetą, nužemina ir pa
niekina Bažnyčios mokomąją 
valdžią, kurią suteikė pats Kris
tus. Toks nusistatymas, kaip 
pastebi Pijus XH savo encikli
koje, ne tik kad prieštarauja 
pačiam Šventajam Raštui, bet 
dargi ir pačiam žmonių gyveni
mui, nes tie, kurie nesutinka su 
Bažnyčia, atvirai skundžiasi dėl

Donaldas pasiėmė tuščią maišą, išskubėjo pro du
ris ir nubėgo laiptais. Kai abu vyrai liko vieni, Boles
lavas paklausė:

— Vytautai, ar tiesa, ką jis kalba? Aš esu totaliai 
nustebintas. Tu galvoji, kad panelė von Gropp keliaus 
į Ameriką?

— Kodėl ne? Šiandien daug žmonių keliauja į Ame
riką. Aš pats mielai keliaučiau. Milda tiesiog dėl Ame
rikos pamišusi. Ji kalba apie ją kiekvieną dieną.

— Ne, ne, Vytautai, tu ne visai mane supratai. Aš 
galvoju, ar tikrai tiesa, kad panelė von Gropp tekės už 
Donaldo.

— Aš abejoju, bet iš antros pusės jūs nieko ne
galite pasakyti. Žinai, moterys yra kartais labai keisti 
sutvėrimai.

— Aš netikiu, Vytautai. Kiekviena moteris galėtų 
tai padaryti, nes Donaldas yra draugiškas ir patrauk
lus vyras, tačiau panelė von Gropp... Ne, ne, aš negaliu 
tikėti. Ji yra visai skirtinga nuo kitų moterų.

— Aš galvoju, kad ji tik norėjo pajuokauti.
— Aš esu tikras, kad taip. Ji yra ambicinga, ji 

yra mergina iš kitos klasės. Ne, ne, aš netikiu... Klau
syk, man tokia mintis atėjo į galvą. Ar nenori kada 
panelės von Gropp aplankyti?

— O, tai puiki mintis. Aš jau jos nemačiau labai 
ilgą laiką.

— Tai puiku. Vistiek ją aplankysime. Aš noriu su
žinoti daugiau apie jos reikalus su Donaldu. Hm, aš 
esu nustebintas. Ne, ne, aš negaliu tikėti, — Bolesla
vas purtė galvą.

(Bus daugiau),

ginčų ir nesutikimų dogmų sri
tyje ir tuo pačiu nenoromis pa
tvirtina mokomosios valdžios 
autoriteto reikalingumą.

*
Kiekvienas savo lūpose turi ir 

gali duoti Judo pabučiavimą. Ne 
galima vaizdingiau išreikšti mū
sų vidujinę gyvenimo dramą.

Iš vienos pusės aš esu didelės 
brangenybės sargas, aš nešioju 
savyje dievišką gyvybę, bet ne
šioju tą brangenybę dužiame 
inde. Adomas rojuje turėjo tri
jų rūšių dovanas: prigimties 
dovanas (kūną ir sielą), antpri- 
gimties dovanas (Dievo gyvybę 
savo sieloje) ir užprigimties do
vanas (laisvę nuo skausmo, mir 
ties ir, kas čia svarbiausia — 
laisvę nuo aistrų užpuldinėji
mų).

Adomui nusidėjus, prigimties 
dovanos nepasikeitė, pasiliko 
tokios, kaip ir pirma kad buvo. 
Antprigimtles dovanos mums 
buvo pilnai sugrąžintos Jėzaus 
Kristaus Atpirkimo paslaptyje. 
Vien tik užprigimties dovanos 
mums liko nesugrąžintos. Ko
dėl? Ogi kad Dievas taip norėjo. 
Rods, jis pats, mus atpirkda
mas, panorėjo kentėti visus 
skausmus ir net numirti. Pano
rėjo būti net gundomas — ne 
vidujinių aistrų, kurių Dievas, 
negalėjo būti blogan stumia
mas. bet išorinių pagundų.

Tokiu būdu, Kristui mus at
pirkus, tapome dieviški; tačiau, 
negavę iš naujo užiprigimtinių 
malonių, paveldėjome ir pirmo
sios nuodėmės palaiką: likome 
silpni.

Dieviški’ ir silpni: štai mūsų 
vidujinės dramos versmė.

Kokia išvada? Ogi kad mes 
turime būti atsargūs. Spartiečių 
legenda pasakoja, kad vienas 
berniukas pavogęs mažą lapiu- 
kę ir, kad niekas jo nesusektų, 
nešęs ją namo įsidėjęs į užantį. 
Lapiukė drasko savo aštriais 
nagais vagiliaus krūtinę, bet jis 
kenčia, neišsiduoda...

Ir mano gyvenimo istorija to
kia. Kai kada mano kūną, ro
dos, drasko plėšrūs pagundos 
dantys. Ir aš negaliu to negeis
tino svečio išmesti — turiu kęs
ti. Bet aš laimingesnis už Spar
tos vagilių: aš galiu savo aistrų 
laputei antsnukį užmauti. Ta
čiau privalau budėti ir atsimin
ti, kad ji visada tyko progos. 
Kai kada gerinsis, meilinsis, kad 
antsnukį nuimčiau. Nebūsiu 
paikas, nenumausiu: tuojau ji 
man įkastų!

Būsiu atsargus, branginsiu ir 
savo gyveniman įvesiu krikščio
nišką savitvardą. K. Baras

Vatikanas. Popiežius Paulius 
VI-sis specialia telegrama pa
sveikino naujai išrinktą Vakarų 
Vokietijos Respublikos preziden 
tą Gustavą Heinemann. Nauja
sis Prezidentas buvo išrinktas 
Berlyne,



DRAUGAS, šeštad,ienia, 1969 na. kovo mėti. 10 «L
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Tokios skrybėlaitės siūlomos pavasariui. Jos yra padarytos iš gumos 
U-S Rubber b-vės.
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METINIS LTN BENDROVES 

SUSIRINKIMAS

1969 m. kovo 23 dieną (sekmadienį), Amerikos Legijono Evergreen 
Park Post salėje, esančioje 9701 So. Kedzie Avė., Chicagoje šaukiamas 
Lietuvių Tautinių Namų Bendrovės metinis narių susirinkimas. Pradžia 
1 v. 30 m. p. p.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:
į. Lietuvių Tautinių Namų valdybos pranešimas, 2. Diskusijos dėl 

pranešimo, 3. Direktorių rinkimas ir 4. Einamieji reikalai.
Susirinkime balso teisę turi tik LTN nariai, įmokėję bendrovei nema

žiau $100.00. Tačiau susirinkime dalyvauti ir reikšti savo konstrukty
vius pasiūlymus kviečiami visi lietuviai, besidomintieji Lietuvškpsios pa
stogės Chicagoje organizacija ir veikla.

Pasibaigus susirinkimui (3v, 30 min.) toje pat salėje bus Lietuvių 
Tautinių Namų pietūs, kuriuose taip pat kviečiami dalyvauti visi nariai 
ir artimieji bei bičiuliai. Pietūs vienam asmeniui — $7.00. Prašoma iš 
ankstd rezervuoti s vietas telefonu PR 6-1349 arba 925-0693.

Pietų metu bus meninė programa, kurią atliks aktorė Zita Kevalai- 
tytė-Visockienė.

LJN Valdyba

VELYKŲ LAUKSITE RAMŪS 
jei laiku kreipsitės į BRIGHTON BAKERY

ir jie parūpins Jūsų Velykų stalui visokius skanumynus: tortus, 
babkąs, baumkucheną, šokoladinius kiškius, kiaušinius ir kito- 
kidk skanumynus -

F. Mackevičius savo gaminiais 
pasižymėjo jau Lietuvoje, o da- 
bar savo patylimą perdavė sū
nuj Antanui Mackevičiui, kuris 
aprūpina puikiais kepiniais netik 
lietuvius, bet ir kitataučius Chi
cagoje ir apylinkėse.

Nors Brighton Bakery artėjan
čioms Velykoms yra gerai pasi-
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prašo ir 
Seimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventes 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat, o 
tada ir A. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos. 
Užsakymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefonu 
Virginia 7-1250,

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place Chicago 32, Illinois

Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautuvėse.
SS

MISCELLANEOUS

UYMAS- FLASTERBOARD 
SURIŠIMAS

LOVIMAS ir kiti dekoravimo 
rbąi atliekami pigiom kainom.
RUSINSKAS 434-0137

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
CQSMOS ENPKESS

ARQUETn’E GIFT PARCEL 8ERV. 
108 88th 8$. Tol- VVA 5-2787
dl 69th 8t. Tel- VVA 5-2737Si So. Halsted St. Tel. 254-3820
Lletūvlu bendrove turinti t®i»e 
imtinius siųsti savo vardu iš Cbl- 
go* ‘ tiesiai J Lietuva.
Didelis pasirinkimas Įvairiu me- 
iiogu. Ital. lietpalčiu lr kitų prekių, 

primatui doleriniai dovanų už-
kymal. E. Ir V. Žukauskai

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 68th Street 
TeL HE 4-7482

■fV SK

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ąv. 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

TB5?

TELEVIZ 110$
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

MOVING
ŠERĖNAS perkrąuętp baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place WA 5-8068

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

10% — 30% — 30% piginu mokėsit 
už. apdratula nuo ugnj<7< |r nutonio- 
hlllo pa*
FRANK ZAPOLIS

3208 pi VVest 95th Street 
Chicago, niinois 

Tel. GA 4.8854 ir GR 0-4339
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllilllll||l|lll|ll|IHIIIIIIIIIIII
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MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-0209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išst- 
mokcjiino są
lygos.

1. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-22SS

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rfišių grindis.

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

uiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim

Heating Contractor
įrengiu naujus b- perstatau se
nus visi, rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air oonditioning J 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-

itLm ilI

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. tVestern, Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St, Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame vlaų rūšių stogus. Taiso-

SSSS^^SSSut"““”'” Tl“

IA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

MOV I NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

Ą. Y I L I M A S
823 VVEST S4th PLACE 

Telel. — FJtontier 6-1882

--------f

TT Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Kambarys su vonia ir privačiu įėji
mu. naujame name prie Marąuette 
pko. Telef, HĘ 4-1175.
IŠNUOM. 5 kamb. butas (3 mieg.) 
l-me aukšte. Brighton pke.
____________ VI 7-4592__________
IŠNUOM. 2 kamb. butas su baldais 
l-me aukšte. Brighton Pko. apyl.

Tel. 476-6462
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 W. 88. PR 8-8032 
Nelaukit — užsiregistruokit dabarl 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

REAL ESTATE

Parduodamas 5 kamb. “ranch” na
mas su 50 p. šeimos kambariu rūsy. 
27 akrąi žemės. Kreiptis tel. (815) 
838-4408.

Apyl. 67 ir Pulaski savininkas par
duoda 5 kamb. (2 mieg ) mūr. namą. 
Gazu karštu vand. apšild., centr. air 
conditioning, įrengtas rūsys, powder 
room. Mūr. garažas, {vertinimui tu
rite pamatyti. Susitarimui Skambinkit 
581-6476.
IŠNUOM. miegamas kambarys 
2-me aukšte iš priekio. Vyrui ar mo
teriai. 4622 S. Califomja Avė,

Savininkas nebrangiai parduoda 2- 
jų aukštų, 3-jų butų ir rūbų valyk
los geroj biznio vietoj pelningą kam
pinį mūro namą. Pageidaujant ir gre
timai esamą 33^ sklypą. Skambint

PR 8-8522.
Why pay rent tvhen you can own 

beautlful home in Hazelcrest?
3 BDRM, Bj-Levej, jį/2 baths, erptg., 

rec. rm. w/firępl., storms, screens, 
f. a. gas heat. papo, fepced Indscpd 
yard. $25,000. Owner. 335-1285.
Savininkas dėl ligos parduoda 2-jų 
butų mūr. namą — 5 ir 3^2 kamb. 
Garažas. Gerai įrengtas rūsys ir 
visa gerame stovyje. Kreiptis tel.
767-0388.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

STASYS SULA
c/o Shirley iteai Estate 

P&lnidaJe, Calif 33550
Namų tel. (218) 479-3016 (West L.A.) 
Pirkit žemę Palnplale, kur didžiausias 
augimas tik prasideda — tiesiog iš 
savininkų, akrais, n® sklypaisl

j 2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb.
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,500.

0 kamb. (4 mieg.), 13 metų mūr. 
bungalovv. Prie 7 r ir Kedzie. 1 % vo
nios, 2 auto garažas. $24,9 00.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5)4 kmb. S metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18,600.

8 butų 2 aukštų geltom, plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75,p00.

1)4 aukšto (6)4 ir 4)4 kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-čloe Ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. TeL 925-6015

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE
1 po 8 kamb. mūr. Modernloa vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.2 »o 5)4 kamb. lr 4 kamb. angltfi- 
ka&> i-uey. 7 metų m&ros, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

0 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

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

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
ngai, netoli mūsų Įstaigos. Tik

$67,000.
4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši

luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos. $18,900.

NERIS REAL ESTATE 
6924 South gestom Avenue Tel. 471-0821

linini........ .. ............................................................................................................... nnnnnnnii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.LB.
ALEI 9ATAS — R EALTOR

Malu Office 6727 W. Oonnofk Bd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Tolime šimtas namy Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome nžBukti | mūsų įstaigų 
Ir Išsirinkti Iš katalogo
.. ................................... .

REAL ESTATE

Arti ftfarųuetto Pko.
Gerus Investavimas — Naujas 6 ; 

butų mūr. narnas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justice Iii. Prašoma kaina 
$85,900.

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20.900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. ĘACEVICIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

GERI NAMAI
12 butu, 2-jų aukštu mūras, pri

žiūrėtas. Apie $14.000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,‘000.

8 kamb.. 6 metų švediškas namas.
2 vonios, karpetai, air ctonditioni.ng, 
lnter-oomm. Mūro garažas, platus 
lotas, $34,000. Turime raktus.

Mūrinė l' aukšto plaiti rezidencija,
2 vĮpnios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butu didelis namas — 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

3 butu įvarus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Daug priedų. 
Gražioj gatvėje. Marąuette pke. , 
$28,500.

Pajamų mūras -— 5 ir 3 kamb.
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

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

Lotas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. BE 7-7200

Prie 88 lr We,steni 2 butai po 6
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 lr Talman — Mūras. 3 bu
tai |r patalpą raktinei ar bizniui. 
Garažas Nebrangus. $43,500.

1)4 aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $18,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy J-jų kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. lįst St., KE 7-9515

1)4 aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
Įrengtas rūays. garažas. 64 ir Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,600^

0 kamb. mūro “ranch” su 8-jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 0 kamb. mūrinis Marąuette P-

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tas 

ttoUurr Publle

2737 W. 43 St. CL 4-2890

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

SIMKUS SEAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplewood Av- CL 4-7450

* * * MUZ^Vs ’rdi* enVbb* * *
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie

tuvos sidabrinės monetos pardavi
mui: 5 litai J. Basanavičius, 10 litų 
Vytąutas Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraštis — pa
reikalavus. P. Zablockis, 2333 Onta
rio St., Vancouver 10, B, C., Canada

2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
943,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentama. TelraUkjtšs.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metama Pietvakarių miesto 
daly. TeiraukitBs.

Roomlng bonse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Slaurl- 
n«Je miesto dalyje. TelraukltBs.

« kamb. mūr. “BuUt-lns”, kokli
nės plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Mara. pke. $20,600.

1)4 aukšto mūr. 6 tr 6 kamb. > 
lojimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
rsias. 07 lr Oakley 212,500

PROGOS-OPI’ORTUNITIFS

PARDUODAMA GEORGE’S CAFE 
SU NAMU.

Skambinti — 927-3471

DISTRIBUTORS VVANTED
Own your own business, start part 
time work into ai fulltime business. 
Unlimited opportunity. $1935 full 
cost.

TEL, — 389-8376

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis su namu. Parduosi
me už geriausią pasiūlymą, nes sa: 
vininkai nori poilsio. 2445 W. 7tst 
St., tel. PR 8-9856.

Dėl mirties skubiai parduodamas la
bai nužeminta kaina gerą pelną per 
50 metų duodantis jewelry biznis ir 
namas. Kreipkitės į 3223. S. Halsted 
St.

IEŠKO NUOMOTI

2 vyr. amž. dirbantiems, reikalingas 
4—5 kamb. butas. tel. 735-8267 po 6 
v.v.

P A R D A V I ai U 1 ”

PARDUODAMAS šviesus 4 gaba
lų miegamas setas.

Skambinti —. 925-1858

67 IR PULASKI
Pilno dydžio 6 kamb. mūr. namas su 
3 dvigubais, gero dydžio miegamais. 
Gražus “panejled“ rūsys, tikrai pui
kus laimingai šeimai. Centr. ąir con
ditioning visam namui, 1*^ maš. ga
ražas. Labai geroj vietoj. Žema 
“Miracle’' kaina. Ilgai nebus, pasku
bėkite. Kreipkitės į “Miracle Man.”. 
Skambinkit dabar.
M I G H A E L 8 — 254-8590

Geroj Brighton pąrįto vietoje 
parduodąmas tavernos biznis sų 
namu. Del platesnių informacijų 
skambinkite — 376-2420.
CICERO. Mūrinis — 2 po 5 kamb. 
Modernizuota, spalvotos vonios, di
deli miegamieji, kilimai, 2 maš. gara
žas. Apyl, Cermak—54th Avė. Mo
kesčiai tik $280. Air condition. 
$26,900. SYOPODĄ, 2134 S. 61st 
Ct. BI 2-2162, jei neatsako skambin
kit LA 1-7038.

BARGAIN TIME
5 kamb. mūrinis, apie 10—12 metų 
senumo.- Didelis salionas, liuksusiniai 
kilimai. 3 dvigubi, geri miegamieji. 
Keramikos plytelių vonia, 2 maš. ga
ražas, Naujai grįsta gatvė, sumokėta. 
Labai artį Archer Avė., į vakarus Ki
tur gyvenantis savininkas verčiamas 
parduoti už “bargain“ kainą. Busite 
laimingi, skambinkite Miracle Man. 
Skambinkite dabar.
M1CHAELS — 254-8500

CICERO PARKHOIAIE
Mūr. 2-jų butų po 5 kamb. Gazo 

karšto vand. šilima. Nepaprastai 
gražūs visi namo kapitaliniai įren
gimai. 2 maš. garažas. Savininkas 
išsikelia iš šio miesto. Namo kai
na teisingai įkainuotą greitam 
pardavimui. Teh 652-4343.

Mūrinis. 11 metų. 2 butai po 3 
mieg. Kabinetų virtuvės. Kerami
kos vonioą. Sausas rūsys. Mūro 
garažas. Marąuette pke. Duosime 
paskolą iš 5V2%. Tel. 778-6916.
Parduodamas 2-jų butų namas ląbai 
geram stovy. Karštu vandeniu apšilo. 
Sklypas 30 x 125 p. 2430 W. 48th St. 
Kreiptis į Mr. Rusnak LA 3-1122,
TIK PAGALVOKITE! Geras mūr. 2 
po 4 kamb. Gazu apšild. Apyl. 
Christiana ir 28. 2 maš. garažas. Ge
ram stovy. $11,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th Sjt. LA 1-7038.

"" VYRAI IR AlOTte^VS

Eatoellent Opportunity ! 
WANTBD AT ONCE!

PRODUCTION OPERATORS 
TRAINEES (Malė) 

PACKERS (Female)
Steady Employment 

CaU — 827-8164, Ext. 27

WHEAT0N PLASTICS
1731 So. Mt. Prospect Road 

DĖS PLAINES, ILLINOIS

Skelbkitės “Drauge”.

HELI’ WANTED — VYRAI IR MOTERYS

MEDICAL OPPORTUNITY

MEDICAL TECHNOLOGIST — PREFER ASCP
Will consideę AMT.

PHYSICAL THERAPIST — REGISTERED
For an expanding department

i 34 bed accrędlted hospital, ioioated 95 milies Bouthyent of Chicago in 
a City of 11,900. Five day week, Monday thru Friday.
Good Starting salary vrith oonsLderation for experlehce plūs calj time 
pay. Salarj' negotiable. Prbvislon for pertodlc inereases, liberal persobltėl 
poltcies. Ėringo bepeflts and steady employment. Contact administratof 
or personnel director

ST, MARY’S HOSPITAL
LaSalle, IlUnois 61301 — Or Cąll Collect (81SĮT 223-0607

HELP WANTRO — VYRAI T!

W E L D E R
For appllance manufacturer near 
westem suburb. Good salary and bo
nus. Overtime. Electric n r c tvcldliig 
Steady full time job. Paid tiolldavk, 
vacations and hospital Insurance.

Tel.-AU 7,1509

VVAREHOUSE MEN
Nighte — Order filling, 

Truck loading.
CALL 376-9500

after 10 A.M.—Mr. Domlnic.

VVe Have Spveral Positiųipi 
For MEN In

VVholesale Hardvvare Store

ORDER FILLERS 

SHIPPING
40 Hour Week, 8—5 

Full Company Benefits

Apply In Person —

H. HOFFMAN COMPANY 
6245 No. VVestern Avenue
—■  —-t - —1

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARY
FOR BUYER’S OFFICE

Immądiąte opening. Dictaphone ąr 
shorthand.

APPLY IN PERSON OR CALL 
CARL PIKTSCH 334-7900

TSC
4747 No. Rąvensyyood Avė,

SECRETARY
BANKING

GAL FRIDAY to LOAN OFFICER

* Interest’g Work * Typing Reą’d
* Good Hrs. * Employee Benefits

FOR ENTERVIEW CĄLL 
MR. PANTERA 728-2090

Band of Ravenswood 
1825 W. Lawrence Ąve,

SEWING MACHINE ORĘR?.
Experlenoed on power oewlng 

machine.
Steady Wor,k 

Convenient Location
HAYES KNITWEAR 

2405 No. ęiybounĮ flve.

VYRAI IR MOTERYS
"-r

TO PPS
NEEDS

MALĖ AND FEMALE 
H|LP

BEAUTIFUL NEW STORE 
l M 'T'T ILS

PART TOIE ORPORTFNITOS 
FULL riME GPPORTtNITTES

• CASH I LRS
• INVOĮCE CLERKS
• STORE ĄipS
• STORE CLERKą
• OFFICE MANAGER
• MARKERS

INTERVIF.VVING MONDAY 
TURU FRIDAY 9 AM. TO 4 P-M

T O P P $
1603 OLD DEERFTELD ROAD 
HIGHLAND PARK, IIAJNOIS 

Betsveen Route ‘41 and Ridge Road
An Eąual opportunity employer

COLLEGE
STUDENTS

HOUSEWIVES

Take advantage of our free lunch 
time hours. Part time applicaUous 
now being aocepted for restaurimt 
vvork at Jack In the Rox.

117 E. CHICAQO
Short hours — High pay 

Vacations — Free Insurance —
Meals

Can you keep the fact witR tlįe 
fastest grovving company in the 
country?

Tel. — 944-8700
Į ..?«)

SBESBIIIIIIIIIIIII1UIIIIIIII

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. G< skelbimų kal
ne- visiems prieinamos

Perskaitę hrau^ų. duokite kitiems pasiskaityti
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LIET. PftEKYBOS ROMŲ VEIKLA

Lietuvių prekybos rūmai, ku- kultūrininkus bei visuoaneninin- 
rių mėnesiniai susiriksimai į- aus. Pirmoje vietoje statomas 
vyksta Dariaus - Girėno salėje, filmas, pavadintas “Dvylika”, 
4416 So. Western Avė., kasmet čia pat davė aukų: inž. A. Rudis 
plečia savo veiklą ir didina na- —$100, Frank Zogas — $300, 
rių skaičių. Jie auga savo tur- Metropolitan bankas, $500. Kul
tu, pasitikėjimų ir ateitimi. turingiems reikalams pinigų ne-

Kovo mėnesio susįriųkimas į- sigailima. Savo veikėjus reikia 
vyko 12 d. Jame dalyvavo apie įamžinti. Besirengiant jau nete- 
100 narių, kurie direkt. Jz. Ba- kome Jz. Račiūno ir kitų garbin 
cevičiaus buvo aprūpinti korte- gų asmenų.
lėmis su pavarde. Kortelę prise- Kaunas kalbėto ani-

prie kvarko Mat kai susi-1 J P
renka it™ u • k • ’ + • LF testas ir artėjantį metinįrenka šimtine žmonių, tai sun-1 . . . . . . • 4 „„
ku visu pavardes atehninti. Da- radimo vakarienę. Kvietė asme- 

niai ir pačius rūmus būti LF 
narių.

Direkt. A. BaUūnas pristatė 
šio vakaro kalbėtoją Robert W. 
Wallerstedt, Metropolitan Bank 
and Trust b-vės prezidentą, pla- 

1 čiau pažymėdamas jo asmenį

bar bus jos matomos ir nerei
kės klausti su kuo kalbi — pats 
matai. Einant į namus kortelės 
vėl buvo surinktos ir (bus išda
lintos kitą kartą. Tokia įvesta 
nauja tvarka. Ar ji bus prak
tiška ir ilgai vykdoma — paro
dys ateitis.

racijas, kaip indėlius, paskolas, 
morgičius (turtui įsigyti), bo
nus, nuošimčius ir daug kitų 
patarnavimų apylinkės žmo
nėms. Paskaita buvo įdomi ir 
buvo paklausimų. Tuomet kal
bėjo : dr. Kaunas, Baliūnaitė,

ir dairius. ši banką įkūrė Ifetų 
Prieš susirinkimo atidarymą vis j Brenza 1914 m. Jame dar- 

parodytas spalvuotas skauto buojasi jau 50 metų ir rūmų iž-1 
Romo Račiūno filmas iš Rako din A j Valonis. Kalbėtojas 
stovyklos, 1968 m. švenčiant pareiškė pagarbą lietuviams, 
skautų 50 metų sukaktį. Jis ge- vėliau kalbėjo apie banko ope
rai susuktas, tik gaila, kad ne
garsinis. Bet, sako, ateityje bus 
pritaikintas ir garsas.

Susirinkimą pradėjo pirm. K.
Oksas. Br. Gramontas prašė 
narius, kad pasiimtų paniški- 
mus stipendijai gauti. Juos rei
kia užpildyti ir grąžinti rūmams,
4030 Archer Av. Moksleiviai ga
li gauti stipendijų mokslui tęs
ti. Pernai buvo duota 4 student.

Kalbėjo J. Evans apie narius,
Jz. Bacevičius —- apie kortelių 
tyąrką ir rūmų banketą gegužės 
J8 d. Country dub patalpose.
Kun. A. Kezys, SJ, padarė pra
nešimą apie garsinio filmo rei
kalingumą ir aparato pirkimą.
Archyvo iniciatyva yra sudary
tas komitetas, kuris rūpinasi 
lėSū sutelkimu. Norima įamžinti

Br. Klemka, Jz. Bacevičius, Mi- I bus įmontuotas varpas. Paminklo projektuotojai skulpt. Ramojus Mo- 
leriūtė ir kiti. Visiems buvo tin- zpHaųsftas įr Bert J. Gąst. Paminklas bus baigtas šį rudenį. Paminkle 
karnai atsakyta, o 'kalbėtojui .pa- bus visa dvylika Chicagos lietuvių parapijų vardų.
reikšta padėka už atsilankymą ~ ~ lL J 1 1 ................ . •" ’ -
į Lietuvių prekybos rūmus ir MA ("II KAI Akli IACE
naudingą informaciją. MUjŲ l\vLvnlJvJL

Buvo vaišės, kurias parengė
O. Litersikienė ir ūkio vadovas Olliaha Nebl*.
P. Vilkelis. W. Kareiva pilstė 
skysčius ir kiti talkininkai pa
dėjo sutvarkyti stalus ir suso
dinti turėtą šimtinę svečių.

A. Gintneris

aB UVER S GUIDE
During the comltig spėriai seasons, we recounnend the fine firms 
listed below for their auaiity vvork, and eocceltent produetion.... - ................... .... 4*
THE CHICAGO TOKYO 

BANK

40 No. Dearborn St.
* Chicago 236-1200

Best Ręst Bedding 
Company

10927 S. Michigan 
Chicago PO 5-78Į8

SUBURBAN
Bargains are at

CAMERA SHOP
Suburban Ciunera.

Polaroid — 240 ....................... $90.98
Polaroid — 220 .................... $55.96
Polaroid — 210 . . .'............... $37.00
Blg Swinger ...............  $19.00

104 W. BURLINGTON 
LA GRANGE 352-5184

PRANTZ WHOLESALE SUPPLY 
COMPANY, INC.

Building Materials, Roofing, 
Suspended Ceilings 

11834 South Michigan 
Chicago CO 4-8000

Anthony’s 
Beauty 
Salon 

3918 VVest 
7lst Street 
Chicago LU 2-1919

Northwestem Business 

College

2405 W. Armitage Avė. 
Chicago AR 6-1788

BAMBOO INN, Ine.

11 No. Clark St. 
Chicago AN 3-1221

THE NEW FRONTIER 
RESTAURANT

Special Booking For Banąuets, 
Reoeptions, Fashion Shows and 

Other Gatberings.
Parklng Facilltiefl For 200 Cars. 

Banąuet. Room Holds 500 
Daily Lunches.

8045 So. Ashland Avė. — 094-5001

LAISVĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Dėl neįprastai sunkios žiemos 
pasekmių, Vasario 16-tosios 
šventės minėjimas Omahoje tu
rėjo būti atidėtas dviem savaitėm 
ir įvyko kovo 2 d. Pamaldos Šv. 
Antano bažnyčioje prasidėjo 10 
vai. ryto. Šv. Mišias už žuvusius 
ir mirusius laisvės kovotojus au
kojo ir pritaikytą gražų pamok
slą pasakė kun. Juozas Tautkus. 
Pamaldų metu giedojo choras 
“Rambynas”, sol. Julita .Šermuk- 
šnytė ir sol. Kristina Kartanie- 
nė.

Minėjimas įvyko 3 vai. p.p. 
parapijos salėje. Atidarė LB O- 
mahos apylinkės pirm. Petras A- 
damonis. Po įžanginio žodžio jis 
pakvietė publiką susikaupimu pa
gerbti žuvusius, o kun. kleb. 
Petrą Žarkauską — sukalbėti in- 
vokaciją. Amerikos himną giedo
jo sol. Šermukšnytė. Pagrindinę 
kalbą “Užsienio lietuvių vaid
muo Lietuvos išlaisvinimo sie
kiant” pasakė Jurgis Damas. Re
zoliucijas skirtas Amerikos vy- 
bei anglų kalba perskaitė Vyte
nis Bukšnys, o jų lietuvišką ver
timą — Pranas Totilas. Rezoliu
cijos buvo priimtos rankų ploji
mu.

CRAGIN TAILOR & 
CLEANEKS

k MEN AND LABI ES WEAR 
Tailor Made Sults or an

Excluslve Bosis & Alteratlons
5817 W. Fullerton Avė. 

Chicago__________ BE 7-4281

Mr. Kenneth Koiffeurs 

2505 W. 63rd St.
Chicago • 434-5191

♦ Winston’s Sausages
A complete line of products 

from Ireland
3322 W.

Chicago
63rd Street

476-8983
——ė-*————

Alice’s Oinette
Oustom made kitthen and dinette 
IMm & bar stools. Kltehen ehairs 
reupholstered

7758 S. Halsted St.
483-2486Chicago

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Meninę dalį išpildė choras. 
Buvo inscenizuotas muz. Bro
niaus Jonušo sudarytas vaizde
lis “Verpėjos daina” iš komp. 
Broniaus Budriūno kantatos 
“Lietuvos šviesos keliu”. Melo
deklamacijas sakė Ramutė Micu- 

Stasys
Radžiūnas ir Rita Kovaitė. Sce
nos pranešėja buvo Violeta Kaz
lauskaitė. Programą užbaigė tau
tos himnu. Chorui “Rambynas” 
giedant bažnyčioje ir dainuojant 
salėje dirigavo muz. Bronius Jo
nušas, akompanavo Vida Misiū
naitė ir Silvija Kazlauskaitė. Sce
nai dekoracijas paruošė Pranas 
Kvedaras ir Pranas Totilas. E- 
lektroniniais įrengimais aprūpi
no Antanas Poeevičius ir Stasys

SPROGIMAS IR GAISRAS

Padegėjų pamesta -bomba 
sprogo ir sekęs gaisras sunaiki
no Cohen Bakery Eąuipment 
kompanijos pastatą, 2820 W. 
Van Buren. Kompanijos tarnau
toja, pamačiusi tris padegėjus, 
buvo jų parblokšta ir įvykusio 
sprogimo sužeista. Nuostolių 
padaryta apie $75,000.

EDGEWATER PRIVATE 
KINDERGARTEN 

AND PRE-SCHOOL
5033 No. Kenmore Avenue 

ED 4-7300________ Chicago, Illinois i taltė, o deklamacijas
SCTION AUTOMATIC 

TRANSMISSION COMPANY
Auto Air Conditioning 

Also — all makes
4300 W. 63rd Street 

CHICAGO 735-4536

CAPRI SCHOOL 0F BEAUTY 
CULTURE

For Best Service & Econotny

2653 W. 63rd Street 
Chicago 778-1077

PRECISION TRANSPORTATION 
SERVICE

Rate and route ąuotationa 
Freight bill auditing 
3021 W. 63rd Street

CHICAGO____________ 476-3699

CAVELLO'S SINCLAIR 
SERVICE

1301 W. Roosevelt Rd. 
ChicagoteK^.^^rXA;j6->9313

Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje bus pastatytas paminklas, 
prie įvažiavimo 111 st. ir Pulaski Rd. Paminklas bus iš granito, viduje

Martinkus.
Aukas laisvinimo veiksniams 

rinko Juozas Navakas ir Jonas Šer 
mukšnis. Aukotojams buvo ga
lima individualiai apsispręsti, ko
kiems veiksniams paskirti. Iš viso 
surinkta 348 dol. Organizacinius 
darbus vedė LB valdyba. Publi
kos buvo prisiripkę daug įr visi
išsiskirstė sų pakilią nuotaika.

J. D.

CHICAGOS ŽINIOS
SUMONTAVO 4,500,000 

FORDŲ
Fordo kompanijos montavimo 

skyrius Chicagoje, 12800 Tor- 
rence, avė., šiomis dienomis iš
leido čia sumontuotą 4,500,000- 
inį Fordo autovežimą. Skyrius 
(buvo įsteigtas 1913 m.

AKADEMIJA UŽSIDARO
Privati North Park akademi

ja, veikianti kaip aukšt. mo
kykla prie North Park kolegi
jos, Foster ir Kedzie gatvėse, 
turėdama $100,000 deficitą, bir
želio mėnesį užsidaro. Mokyklą 
veda Amerikos Evangelical Co- 
venaut bažnyčia.

BUDĖS PRIE EŽERO
Du JAV-ių pakraščio sargy

bos nauji helikopteriai, kuriuo
se telpa 8 keleiviai ir trys įgu
los vyrai, nuo šėštadienio budės 
prie Michigan ežero pietinės da 
lies. Helikopteriai bazuoti Glen 
View laivyno aerodrome.
IEŠKO NAUJO PREZIDENTO

Northwestem universiteto pa<- 
tikėtinių taryba padarė pakei
timų mokyklos administracijoje. 
Universiteto prezidentas dr. 
Roscoe Miller paskirtas į naują 
kanclerio postą. Patikėtiniai ieš
ko naujo, jaunesnio amžiaus 
prezidento.

PAVASARIO BALSAI
1969 m. -beisbolo sezonas pra

sidės bal. 8 d. Pirmos rungtynės 
bus tarp Chicago Cubs ir Phila
delphia Phillies ratelių.

VENGĖ KARIŠKOS 
TARNYBOS

FBI policija Chicagoje areš
tavo šešis jaunus vyrus, du iš 
jų studentai, kurie, įsigiję ne
tikrus, klastuotus Nacionalės 
gvardijos narystės dokumentus, 
bandė išsisukti iš karinės prie
volės atlikimo. Sakoma, kad už 
tokius dokumentus reikia už
mokėti nuo $300 iki $1,000.

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES PRISIMINIMUI

A. + A. DELLA KURAITIENE
(Kvietkauskaite)

Mirė 1960 m. kovo mėn. 16 dienos ryte, sulaukusi 57 m. amžiaus. 
Gimė Du Bois, Pennsylvania.

Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis, brolis Jos. Kutcoski ir jo 
šeima; dvi seserys: Mary Bulaw, ir Frances Keiken bei Jų šeimos. 
Įr daugelis kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

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

Už jos sielą Sv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
5610 S. CIaremont Avė. kovo 17 d. 8 vai. ryto.

Nuiliūdę lieka: VYRAS IR GIMINES

A. A.
STELLA GABALAS

KUNDROTAITĖ

Gyveno 6951 S. Damen Avė., Chicago, Illinois.
Mirė kovo 13 d., 1969, 2:10 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskrities, Tryškių parapi

jos, Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stella, sūnus Joseph, 

marti Earlene, anūkė Lolita Branigan, jos vyras John, 3 pro- 
anūkai, brolis Petras Kundrot, brolienė Mikalina ir šeima, 
brolienė Frances Kundrot, Lietuvoje 5 seserys ir brolis su 
šeimomis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
AVestem Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 17 d. iš koply
čios 9:15 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, anūkė ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 15 d. 5

VLADĄ IR DANUTĘ
D A R A Š K E V I Č I U S

jo sesutei
A. A. Veronikai Bamdžiulienei 

Lietuvoje mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai už 
jaučiame.

Juozas ir Zina Grigaičiai 
Juozas ir Ada Baltramonaičiai

-ff--

Brangiam Tėvui
A. -Į- A.

DR. KAZIMIERUI TRUMPIUI 
mirus, dukterį IRENĄ ir inž. BRONIŲ GALINIUS ir 
šeimą dideliame skausme nuoširdžiai užjaučiame.

Irena ir Juozas Rasiai

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ii kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

Mielam prieteliui
JURGIUI JANICKUI ir šeimai,

jo brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, nuo
širdžią užuojautą reiškiame.

Ale, Stasys ir Violeta 

Briedžiaii/-,,., < , -v -.n •«

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. "į“ A.

Vincentas ir Uršule Dragūnaičiai
Minint liūdnas mirties suikaiktis šv. Mišios už Jų 

sielas bus atnašaujamos kovo mėn. 22 d., 7:30 vai. ryto, 
Šeštadienį, Šv. Trejybės lietuvių bažnyčioje, Hartforde. 
Conn.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti Juos savo maldose.

Viešpatie, būk gailestingas jų sielom ir suteik amži
ną ramybę.

Nuliūdę: duktė su vyru, sūnus ir šeima, seserys ir 
broliai.

Kovo 20 d., 1969 m. sueina liūdna mirties sukaktis

A.

ANTANO PALIOKO
mūsų mylimo tėtės, uošvio, senelio ir prosenelio.

Už jo sielą bus atnašaujamos gedulingos šv. Mišios Šv. Jurgio 
bažnyčioje, kovo 20 d., 7 vai. ryto.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašome dalyvauti pa
maldose ir kartu pasimelsti ui velionies sielą.

Nuliūdę: sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai.

A + A.
MARTINĄ VARKALIEN6

SLĖNIS
GYVENO 2058 HYPERION AVĖ., LOS ANGELES, OAUP., O 
ĄTfKfJČlĄU GYVENO CHICAGOJE, MARQUETTE P-KO APYL.

Mirė kovo 12 d., 1989, 8 vaj. vak., sulaukus 81 m. amžiaus. 
Gimė Metuvojo. Kilo iš Anykščių parapijos, Kiškelių kalino. 
Amerikoje išgyveno 58 m.
PasiUko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Elena Bartkus, žen

tas Edvardas. Eugenija Marbach, žentas Jokūbas ir Uncija Gil- 
bert, žentas Tlionias, 7 anūkai. Iltita Bartkus. Martin, Thoiųas lr 
Donahl Miu-baeh, Philip. Mary ir Margaret Gilbert, brolis Pranas 
Slėnis, sesuo Elzbieta. Soderberg su šeima, Lietuvoje brolis Jonas 
Slėnis Ir sesuo Uršulė Mileviriene su šeimomis, brolienė Anele 
šleųienė su šeima, pusbrolis Malt Bagdonas, gimine Helen Prata- 

pas su šeima .
Priklausė Moterų S-gos Los Angeles kuopai. Buvo amžina na

rė Sv. Kazimiero Sės. Rėmėjų, T. Marijonų Rėmėjų dr-jų ir kitų 
vienuolynų rėmėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 8845 8. Westem 
Avė. Laidotuvės jvyks plrmad., kovo 17 d. iš kopi. 9 v. r. bus atly
dėta j Svč. M. Marijos Gimimo iiarapijns bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
j §v. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTERYS, ŽENTAI ir ANŪKAI.

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans Tel. RE 7-8800.

4 t



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 15 d. lių, medalikėlių ir t. t. Jam kas 
dien pasiseka tuo išradimu su
rasti nuo $5 iki $20. Jis yra ra
dęs ir senesnės datos monetų, 
už kuriuos iš numizmatų gau
na daug brangiau negu jie ver-

RANDA PINIGŲ PARKUOSE
Carl Keenan, 48 metų, 1304 

Argyle, įsigijęs elektroninį me
talų detėktorių, Lincoln ir Cle
veland parkuose ieško žmonių 
prarastų pinigų, žiedų, laikrodė-

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

X Kongresmanas John C. Klu- 23 dieną, 
czynsld specialiai atvyksta iš X šv. Kazimiero seserų rė 
Washingtbno dalyvauti Balfo mėjų centras šaukia mėnesin 
jubiliejiniam bankete. Taipgi susirinkimą kovo 16 d., sekma- 
dalyvaus ir Lutiheran Coundl of dienį, 2 v. p.p. vienuolyno audi 
Greater Chicago Executive di- tori jo j, 2601 W. Marųuette Rd 
rektorius NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė

IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas VVabash 
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. 263-5836 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

difford E. Dahlin. 
Banketas įvyks šį šeštadienį 7 
vai. vak. šv. Kryžiaus parapi
jos salėje.

X Cicero moksleivių ateiti
ninkų šventė įvyksta šį sekma
dienį. Pamaldos 11:15 vai. (Su
ma). Kuopos nariai renkasi į 
parapijos salę 10:45 vai. Iš čia 
organizuotai eis į bažnyčią. Po 
šv. Mišių parapijos salėje pus
ryčiai, iškilmingas aktas ir me
ninė dalis. Visi kviečiami daly
vauti.

X šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje Balfo jubiliejinio seimo 
proga šį sekmadienį concelebra- 
cinės šv. Mišios bus 10 v. r. Mi
šių metu giedos Dainavos an
samblis, vad. muz. P. Armono, 
ir sol. St. Baras.

X Sofijai Adomaitienei, Lie
tuvių scenos darbuotojų s-gos 
pirmininkei, praėjusį šeštadienį 
teatro dešimtmečio vakarienėj 
buvo įteikta auksinė apyrankė.
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 VV. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių virtos šon nės, ko- 
fielienos, šviežu mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom —- 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Dovanų siuntinius j Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk.)

X Į Čiurlionio Ansamblio kon
certą Marijos Aukšt. mokyklos 
salėje kovo 16-tos dienai ir Bal
fo 25 m. jubiliejinio seimo ban
ketą, šv. Kryžiaus parap. sa
lėje, kovo 15 d. bilietai gauna
mi "Marginiuose”, 2511 W. 
69th ©t, tel. PR 8-4585. (pr.)

X “Atsiminimai iš Balfo veik
los”, d r. J. B. Končiaus, yra vi
siems įdomus leidinys, kuriame 
gyvu pasakojimu atskleidžiami 
lietuvių artimo meilės darbai.

BALFo jubiliejaus proga šią 
knygą reikėtų visiems įsigyti. Jos 
kaina, beveik pusiau sumažinta, 
yra: kiet. virš. 4.00 dol., minkš. 
virš. 3.00 dol.

Knyga gaunama “Drauge”.
X Mečys Šimkus, teisininkas, 

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

X Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St, 
CL 4-2390. (sk.)

Balfo 25 m. jubil. seimui rengti komitetas (iš k. į d.): sėdi: kun. F. Gureckas — vicepirm., kun. A. Trakis — 
ižd., D. Bobelienė — koncerto reikalams, Alb. Dzirvonas — pirm., kun. Pr. Garšva, MIC, vicepirm. Stovi: 
A. Gintneris — banketo reikalams, J. Janušaitis — narys, Alg. Budreckas — inform. reikalams, A. Baliūnas 
— parodos ir V. Kasniūnas — sekr. Nuotr. V. Noreikos Marijonų Bendradarbių

X Sibiro tremtiniams pa-| X IJ< 
gerbti vakare, kuris įvyks šeš- dukrelę 
tadienį, kovo 15 d. 7 vai. vak. parap. 
Jaunimo centre, žodį tars Ste- prof. 
f airi ja Rukienė, knygos “Ver- Katheri 
gijos kryžkeliuose” autorė. Kny- vais t 
gą visuomenei apibūdins literatė šerausk 
Aid. Augustinavičienė iš Cleve-! vo narr 
lando. Vakarą ruošia Liet. taut. . St., iški 
akad. sambūris. j x V

X K. Yotkienė kiek pasveiko Stella 1 
ir grįžo iš Šv. Kryžiaus ligoni- res pa v 
nės ir baigia namie sveikti savo sirinkin 
gerosios dukrelės Mary ir žen kovo 1' 
to Antano Simono priežiūroje, kytų ir 
Galima aplankyti, 4631 So. kartą p 
Wash±enaw Avė. to men1

X Elainei Marszalek ir Casi- X Ju 
mir Radkei, vasario 9 d. buvo go” sk 
surengta priešvestuvinės vaišės. Conn., 
Daug giminių ir viešnių pager- kalendc 
bė ir apdovanojo jaunuosius, 
kurių jungtuvės įvyks balan- §|R 
džio 12 d. 2 vai. p.p. Šv. Bruno 
Bažnyčioje, 4801 ISb. Harding, knyga y 
vestuvių puota Gold Coast sa- VOj gn, 
lėj, 2525 West 71 St. Casimir Norėc 
Radke yra plačiai žinomas gyti °kre 
gerų darbų rėmėjas ir visuome- prašykit- 
nės veikėjas Marijos Paukštie- knygą ji 
nės anūkas. 2? ?n'

X Nelengvą mūsų spaudos 
darbą lengvina skaitytojai sa
vo aukomis. Pratęsdami prenu
meratą, atsiskaitydami už kor
teles ar kalendorius, aukų pri
siuntė : 4 dol. — K. Dapkus; po 
3 dol. — Br. Paliulionis, B. Ka- 
sakaitis, Agota šuopienė, J. Ti- 
kuisis, J. Buitkus, J. Šukys; po 
2 dol. — Teklė Gleveckienė, J. 
Jurkšaitis, Vanda Mačiulis, V. 
Nastopka; po 1 dol. — Mrs. M. 
Vieraitis, Nijolė Dumblys, G. 
Kaufmann, A. Gilvydis. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

x Stella Petkus, 928 W. 52 
St., buvo sulaukus dukrelės 
Helen Blasco iš St. Paul, Minn. 
Dabar yra atvažiavusi dukrelė 
Estella Prugh iš Elaudi Arabi
jos. /Stella Petkus yra visų ge
rų darbų rėmėja ilgametė “Drau 
go” skaitytoja.

X Pranas Visockis, Madison, 
Wisc., atnaujindamas prenu
meratą, pridėjo 5 dol. spaudai 
paremti. Dėkojame.

x Dail. Valeška kalbės susi
rinkusiems apie dail. J. Kele- 
oiaus kūrybą jo parodos atida
rymo proga, šiandien, kovo 15 
d. 7 vai. v. Čiurlionio Galeri
joje. (pr.)

X Vieni iš nuolatinių Chica
gos Liet. Operos mecenatų, siųs
dami liet. operos “Danos” pa
statymui 100 dol. čekį, rašo: 
“Neatsistebime Jūsų entuziaz
mu. Puiku! Nenuleiskite rankų 
ir toliau Mes su Jumis. Geriau
si linkėjimai Valdybai ir visam 
operos kolektyvui!

(Stu pagarba
Ona ir Jonas Gradinskai”
J. G. Television savininkai 

(pr.)
X Chicagos Skautininkų Ra

movė. Kovo mėn. 22 d., 7:30 v. 
v., Jaunimo Centre rengia po
būvį, kurio tikslas sutelkti lėšų 
tautinės skautų stovyklos fil- 
mos gamybai. Kviečiame visuo
menę, skautininkus, vadovus, 
tėvus ir t. t. pobūvyje dalyvau
ti. Meninę dalį praves aktorė 
J. Cijūnelienė.

Apie dalyvavimą prašome pra
nešti A. Ramanauskienei Tel. 
HE 4-8428 (pr.)

X Anna ir Jonas Paukšta,
plačiai žinomi veikėjai ir stam
būs gerų darbų rėmėjai, ren
giasi važiuoti į Californią pa
sisvečiuoti pas gimines, taip pat 
aplankyti tetą Navickienę.

X Antanas Baleokaitis, mū
sų skaitytojas East Chicago, 
Ind., parėmė dienraštį 5 dol. 
auka. Laibai ačiū.

X Sol. J. Liustikaitės plokš
telė gaunama žinomose Chica
gos lietuvių krautuvėse ir ki
tuose miestuose. (sk.)

X Muz. A. Vanagaičio 20 m. 
mirties sukakties minėjimas 
bus balandžio 30 d. 3 v. p. p. 
Jaunimo centre.

X Albertas Staškus, daina- 
vietis, gavęs žymenį už Teatro 
festivalio metu geriausiai suvai
dintą knygnešio vaidmenį “Auš
ros Sūnaus” spektaklyje, Alvu
do Vaikų Teatro A. Kairio “Du 
Broliukai” vaidinime vaidins vai
dilą.

Spektaklis įvyksta kovo 23 d., 
sekim., 3 vai. p. p. Jaunimo cen
tre. Bilietai gaunami “Margi
niuose”. (pr.)

X Vasarvietė “Venta”, Union 
Pier, Michigan, naujai remon
tuojama 1969 m. vasarai. Nau
jas savininkas K. Karosas. Va
karais — 476-1644. (sk.)

X šiandien paskutinė diena 
nusipirkti net 100 dol. pigiau TV 
ar hi fi stereo pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)

flluti
Įvyks

KOVO MEN. 23 D., 1969 M.
MARIJONŲ VIENUOLYNE

6336 So. Kilbourn Avė., Chlcago, Illinois

sekančia dienotvarke
11:00 vai. šv. Mišios ir pamokslas 
12:00 vai. Pietūs 

1:30 vai. Seimo posėdžiai 
4:30 Palaiminimas Švenč. Sakramentu.

Kviečiame visus dalyvauti. Savo malda ir kas 
galės, savo auka paremti Tėvų Marijonų darbus 
šiame krašte ir misijas Argentinoje.

Marijonų Bendradarbių 

Apskrities Valdyba

Visų lietuvių dėmesiuiI

Lietuvos Kankinių koplyčios 
meninis paruošimas ir realiza
vimas reikalauja laiko ir dar
bai nebus užbaigti prieš birželio 
mėnesio pabaigą, kaip pradžio
je buvo tikėtasi.

Koplyčios įrengimo komitetas 
posėdyje, įvykusiame kovo 12 
dieną, dalyvaujant Lietuvių Ku
nigų vienybės, A.L. Katalikų 
federacijos, besiformuojančio 
pasaulio lietuvių katalikų centro 
atstovams, išklausius visos ei
lės aukotojų nuomones, nuta
rė visuomenei pranešti:

1. Nežinant tikslios datos, ka
da įvyks koplyčios dedikacija, 
daugelis aukotojų negalėtų ta
me įvykyje dalyvauti.

2. Nebūtų įmanoma šventei 
tinkamai pasiruošti.

3. Dėl tų motyvų koplyčios 
dedikacijos laikas atidedamas 
1970 m. birželio 28 dienai.

Lietuvių Kankinių koplyčios 
komitetas

cbiCAĘOs Lietuviu, openA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
LITHUANIAN PLAZA / VVEST 67 STREET 6 CALITORNIA AVENUE CHICAGOJE

KOMP. JULIAUS GAIDELIO 

Trijų Veiksmų Operų

Libretas — STASIO SANTVARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIONAS 

Solistai:

DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENE

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAŽNELIS
Režisierius — Petras Maželis Dailininkas — Algirdas Kurauskas 

Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

Premjera: 1969.IV. 12/8:00 vai. vak. — išparduota 
II Spektaklis: 1969.IV. 13/3:00 vai. popiet — išparduota 

III Spektaklis: 1969.IV. 19/8:00 vai. vak.

IV Spektaklis 1969.IV.20/2:00 popiet
Bilietai parduodami: “Marginiuose”. 2511 W. 69 th St.. Chicago, Illinois 60629, Tel. PR 8-4585
Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avenue, 

Chicago, Illinois 60629
Bilietų kainos. Parteryje $8.00, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

KAS NORĖTŲ VYKTI Į VILNIŲ,
Rygą, Maskvą, Romą geg. 26 d., kviečiame tuojau registruotis, 

nes yra ribotas skaičius rietu.
AMERICAN TRAVEL SERVICE

Walter Rask, prezidentas 
9727 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. 60643 

TEL. — 238-9787
Ekskursijai vadovauja W. Rask-Rasčiauskas 

Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus.

Iškiliuosius mūsų solistus Daną Stan- 
kaityt? ir Stasį Barą, dažnai matome, 
kaip partnerius, dainuojančius opero
se vedamąsias partijas. Naujoje liet. 
J. Gaidelio operoje "Dana" matysi
me juos vėl. D. Stankaitytė atliks ti- 
tularinę Danos partiją. St. Baras dai
nuos muziko Stanaičio partiją.

Nuotr. Z. Degučio

BILIETAI GAUNAMIKovo mėn. 22-rą dieną 
Šeštadienį 

7-tą valandą vakare 
LIETUVIŲ 

NAMUOSE 
3009 Tillman Street 
Detroit, Michigan

Spaudos kioske — pas 
Vytautą Čižauską.

Neringoje — pas Vladą 
Paužą.

Windsore — pas Birutę 
Januškienę.

ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Laureatui JURGIUI GLIAUDAI premiją įteiks mecenatas 

KUN. B. SUGINTAS.
Dalyvavimas šioje šventėje yra mūsų kultūrinio gyvenimo rėmimas 

ir pačių dalyvių meninis atsigaivinimas. Visi kviečiami dalyvauti.

IR AŠTUONIOLIKTOJO

Programą išpildys: Solistas S. BARANAUSKAS,
Akomp. ALV. VASAITIS 

rašytojas A. BARONAS ir 
aktorė Z. KEVELRITYTE-VISOCKIENE


