
naciona'ine

‘ .biblioteka/
JONAS RUGIENIUS 2-1-70 
19235 BEAVERLAND ST. 
DETROIT. MICH. 48219

TME LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEPHONB; LUdlow 5-9500

VOL. Lm Prlce 10 c. Printed ln two parts ŠEŠTADIENIS, SATURDAY, KOVO, MARCH 22, 1969 šiandien Draugas 14 psl. Kaina 10 c. Nr. 69

katalikai
PASAULY
Sunki katalikų padėtis 

Latvijoje
* BERLYNAS. Kaip sunki ir 

liūdna yra Latvijos katalikų baž 
nyčios padėtis netiesioginiai pa
liudijo Rytų Berlyno progresyvis- 
tinio laikraščio ‘ Begegnung - Su
sitikimas” redaktorius Hubert 
Guske, kuris neseniai lankėsi 
Latvijoje.

Pagal jo paskelbtus duomenis, 
Latvijoje šiuo metu esą tik 350. 
000 katalikų arba 16 proc. visų

► gyventojų. Iš jų vien tik Latvi
jos sostinėje Rygoje gyveną virš 
60.000 katalikų, kurių dvasi
niams reikalams aptarnauti tėra 
atviros tik aštuonios bažnyčios 
Ly. tik viena bažnyčia 7.500 ti
kinčiųjų.

Visame krašte esą 150 katali
kų parapijų, kurias aptarnauja 
panašus skaičius dvasininkų. 
Vienintelėje kunigų seminarijo
je Rygoje esą tik 12 seminaristų, 
kurių parengimu rūpinasi kele
tas profesorių kartu einančių kle
bonų pareigas įvairiose parapijo
je. Taip pat ir Latvijos katalikų 
vyskupijos neturį sau atskirų vys
kupų: o jos valdomos 1964 me
tais Romoje pašventinto 72 me
tų amžiaus apaštališkojo admi
nistratoriaus vyskupo Julijono 
Vaivods...

Našlaičių globa Čekoslovakijoje

PRAHA: — Vokiečių kalba 
Praho|e leidžiamo mėnesinio 
žurnalo “lm Herzen Europas” 
pranešimu, greitu laiku Čekoslo
vakijoje netoli Karlsbado bus į- 
kurtas pirmasis komunistiniame 
krašte “SOS Vaikų kaimas” naš
laičiams globoti. Vaikų kaimas 
turės dešimt atskirų namų, ku
riuose šeimų pavyzdžiu bus glo
bojami ir auklėjami vaikai nete
kę savo tėvų.

“SOS vaikų kaimų” organiza
vimas pradėtas prieš 20 metų 
Austrijoje, remiamas privačia i- 
niciatyva ir rado platų atgarsį vi
same pasaulyje. Čekoslovakijos 
‘SOS vaikų kaimo” statybos ė- 

mėsi pedagogas dr. Dunowsky, 
gausiai remiamas visuomenės ir 
Vietinės administracijos, kuri 
šiam projektui vykdyti leido ati
daryti Prahos valstybiniame ban
ke atskirą sąskaitą, iki šiol jau 
pasiekusią 12 milijonų kronų su
mą. Ir komunistiniame krašte 
pagaliau suprasta - pareiškė dr. 
Dunowski — kad privati inicia
tyva socialinės globos srityje yra 
daug reikšmingesnė ir lankstes
nė negu šalta biurokratinė siste
ma.

♦ Ilgaamžės moterys Bulga
rijoje. Bulgarų žinių agentūra 
paskelbė: Bulgarijoje gyvena 
259 moterys, sulaukusios dau
giau 100 metų amžiaus.

Popiežiui paskelbus apie jo būsimą kelionę j Afrikos Ugandos respubliką — 
arkivyskupas Sartorelli. Nairobi mieste apie popiežiaus kelionę pranešė 
Kenijos prezidentui j omo Kenyatta (kairėje).

Otto Otepka. šiomis dienomis prez. 
Nixono paskirtas vadovauti subver- 
syvinių veiksmų tarybai. B. prez. 
Johnsono laikmečiu Otepka buvo 
pašalintas iš tarnybos valst depar
tamente.

Gynyba JAV kongrese
Kelių dienų 

aštrūs apklausinėjimai
WASHINGTON. _ Gynybos 

vadovas M. Laird užvakar ir va
kar buvo apklausinėjamas sena 
to dviejų komisijų. Apklausinė
jimai perduoti ir televizijoje. 
Svarbiausia tema — krašto 
priešraketinė gynyba.

M. Laird vakar pareiškė, kad 
toji gynyba nekliudysianti gink 
lų apribojimo pasitarimams su 
sovietais. Vakar šen. Fulbright 
buvo iškėlęs eilę abejojimų. 
Pats Laird pripažino, kad so
vietai su savo tolimojo skridi
mo raket< iris sudarą didelę 
grėsmę ir tenka manyti, sovie
tai savo puolamąsias raketas 
panaudotų patys pirmieji.

Čekų studentai 
nerimsta

Reikalauja išlaikyti “tautos 
suverenumą”

PRAHA. — Studentai Mora
vijos, Olomouc miesto, univer
sitete užvakar nutraukė paskai
tas ir paskelbė “politinio vyks
mo dieną”, reikšdami reikala
vimus užsienio politikos srity. 
Apie tai paskelbė Prahos laik
raštis “Lidova Demokracie”.

Studentai reikalauja: Čeko
slovakijos užsienio politika turi 
būti vykdoma taikos tradicijų 
keliu ir turi būti išlaikyta tau
tinio suverenumo teisė”.

Vietname
Priešo puolimai aštrėja

SAIGONAS. — Komunistai 
raketomis vakar apšaudė 65 
krašto vietoves ir sąjungmiukų 
bazes. Padaryta nuostolių avia
cijai, degalų sandėliams.

Kelios JAV bazės apšaudy
tos 31 ir 51 m. nuo Saigono. 
Žuvo daugiau 20 JAV karių.

Riaušių kurstytojai turės atsakyti
1968 m. riaušių Chicagoje atgarsiai—traukiami atsakomybėn jų kurstytojai, ren
gėjai, vykdytojai — Kaltinami ir keli policijos tarnautojai — Kraštutiniųjų vadai 
tarėsi su Š. Vietnamo atstovais, lankėsi Vietname, Kuboje ir kitur — Kaltinamieji 
jau skelbia rengsią demonstracijas ir jų pirmoji — Chicagoje, balandžio 5 d. — 
Taikiniai: karas, rasizmas, Nbconas ir Daley.

16 asmenų kaltinami suokalbiu 
kursčius riaušes

CHICAGO. — Praėjusios va
saros riaušės Chicagoje, demo
kratų partijos rinkiminio suva
žiavimo metu, buvo išryškinu
sios galimą suokalbį kelti riau
šes ir ardyti krašto demokrati
nę tvarką. Dar pernai, rugsė
jo m. pradėjusi darbą federali
nė, 23 asmenų prisiekusiųjų ko
legija (12 vyrų ir 11 moterų) 
kovo 20 d. paskelbė pirmuosius 
tyrinėjimų duomenis. Atsako
mybėn traukiama 16 asmenų — 
8 radikaliųjų, kraštutiniųjų or
ganizacijų veikėjus ir 8 polici
jos tarnautojus.

Pirmieji aštuoni kaltinami pa
sirėmus 1968 m. civilinių teisių 
aktu, kuriuo nusikaltimu laiko
ma atvejai, kai peržengiamos 
paskirų valstijų ribos ir kurs
tomos riaušės. Policininkai kal
tinami sumušę studentus ir dvie 
jų Chicagos dienraščių bei vieno 
žurnalo reporterius ar fotogra
fus.

JAV teisingumo žinybos at
stovas Thomas A. Foran pas
kelbė, kad tyrinėjimai tęsiami. 
Šio mėnesio pabaigoje laukiama 
paskelbsiant dar kelių asmenų, 
kaltinamų suokalbiu, pavardes.

V /

Senatoriai: artėkime su kom. Kinija
Siūlo plėsti JAV ryšius su 

Kom. Kinija

NEW YORK. — Hiltono vieš
buty dvi dienas vyko konferen
cija apsvarstyti krašto santy
kiams eu kom. Kinija. Apie 2. 
500 delegatų sukvietė “JAV - 
Kinijos ryšių tautinis komite
tas”, įsteigtas 1966 m. ir remia
mas Fordo ir Rockefellerio fon
dų.

Vienas kalbėtojų, šen. Jokū
bas K. Javits pasiūlė “psicho
loginiu požiūriu” pasiruošti bū
simam “atlydžiui” santykių 
tarp JAV ir Kinijos, plotmėje.

Nixonas pas Trumanę

Nuoširdus pasikalbėjimas
INDEPENDENCE. — Prez. 

Nbconas, vykdamas į Kaliforni
ją, pakeliui, Independence mies 
te lankėsi pas buv. prezidentą 
Trumaną. Su juo santykiai sa
vo metu buvę šalti, tačiau dabar 
pasikalbėjimas buvęs nuošir
dus. Nbconas apžiūrėjo Truma- 
no vardo biblioteką ir buv. pre
zidentui padovanojo B. Rūmuo
se buvusį fortepijoną. Niekam 
nesugebėjus juo pasinaudoti, 
pats prezidentas, pianistas-mė- 
gėjas, paskambino jo mėgiamą 
“Missouri Waltz”.

Vakar R. Nbconas jau buvo 
Kalifornijoje, lankėsi ties San
ta Barbara pakraščiais, o šian
dien lankosi San Diego. Sekma
dienį rytą jis tarsis su iš Viet
namo atvykusiu JAV ambasa
dorium E. Bunkeriu, gen. Good- 
paster. Pasitarimuose dalyvaus 
ir valst. sėkr. W. Rogers ir pa
tarėjas dr. H. Kissinger.

Laukiama, kad Nbconas, bū
damas Kalifornijoje, pareikš pa 
žiūras neramumų universitetuo
se klausimu.

Slaptas mikrofonas viešbuty
Šalia 1€ atsakomybėn traukia 

mų, dar traukiama Ir radijo - 
televizijos b-vės NBC tarnau
toja E. Roth, New Yorko gyven 
toja. Ji Chicagoje, viename vieš 
būtyje vykus demokratų parti
jos susirinkimui, pasirūpino slap 
tai įrengti mikrofoną patirti 
poli akų pažiūras. Vėliau savo 
darbdavio, NBC, ji buvo atleis
ta iš tarnybos.

Kas tie kraštutiniųjų vadai, 
kurstytojai?

Aštuoni, atsakomybėn trau-

Tipingi riaušininkai

Šen. E Kennedy — iš pagrindų 
peržiūrėti santykius su Pekinu

Šen. Edward Kennedy, savo 
'kalba pietų metu sukėlė dė-

Sen. E. Kennedy 
su kom. Kinija.

už JAV ryšius

meeį ne tik krašte, bet ir užsie
ny, pasiūlęs: JAV turėtų, dar 
diplomatinių santykių neužmez- 
gusies, Kinijoje atidaryti savo 
konsulatus. Be to, jo nuomone, 
Amerika turinti iš Formozos a- 
•titraukti savo karimus dalinius.

Jis dar pasiūlė: JAV vyriau
sybė neturėtų prieš'ntir Kom. 
Kinijos įsileidimui į J. Tautas 
ir jų Saugumo Tarybą, be to, 
turėtų atšaukti suvaržymus pre 
kybos bei turistinėje srityse. 
Kennedy pareiškė esąs nepaten 
kintas Nucono pasiūlymu įreng
ti ant>aketinę gynybą, nes ji 
“Pekmo gali būti palaikyta nau
ja, karine JAV provokacija”.

Santykius su Kinija peržiūrė
ti jau nuo seniau siūlo visa eilė 
įtakingų senatorių. Be minėtų, 
tai grupei dar priklauso ir sena
to užsienio komisijos pirm. šen. 
Fulbright.

ORAS
Oro niūras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilčiau, temp. sieks 50 
ir daugiau 1. F., ryt — saulėta, 
be pakitimų, šilčiau.

Saulė teka 5:51, leidžias 6:06.

kiami, Chicagos riaušių kurs
tytojai — beveik visi krašte 
plačiai žinomi įvairių organiza
cijų veikėjai ar vadai. Jie kurs
tė riaušes įvairiuose miestuose 
ir visi skelbiasi kovoją prieš 
tvarką krašte ir karą Vietna
me.

Jų pavardės: Thomas E. Hay- 
den, 29 m. amž., vienas iš ka
ringosios studentų organizaci
jos, “Studentų už demokratinę 
bendriją”, kūrėjų. Jis lankėsi 
Šiaurės Vietname, be to, pernai 
Bratislavoje, Slovakijoje, buvo 
susitikęs su Š. Vietnamo atsto
vais. Jis jau dalyvavo riaušėse 
Madison ir Berkeley universi
tetuose.

Jerry Rubin, 32 m. amž., yra 
“Tarptautinės jaunimo parti
jos” (Yippies) kūrėjas. Jis yra 
aršus demonstracijų, riaušių 

i kurstytoms ir jau kviečia nau
jas vykdyti.

Dillinger vadovavo 
demonstracijoms Washingtone

David T. Dillinger, 53 metų 
amžiaus, yra “Tautinio mobili
zacijos komiteto” pirmininku. 
Jis 1964 m. lankėsi Kuboje ir 
vadovavo demonstracijai prezi
dento įvesdinimo iškilmių metu 
Washingtone, sausio mėn.

Rennard C. Davis, 28 metų 
amž., Chicagos gyventojas, j- 
vairių organizacijų veikėjas, da 
lyvavęs pasitarimuose už gele
žinės uždangos, buvęs Vietna
me ir Čekoslovakijoje. Abbie 
Hoffman, 32 metų amž., vienas 
Yippių “partijos” kūrėjų, vie
šai skelbęs “Sudeginkime Chica
gą!”

Du profesoriai ir 
“Juodųjų Panterų” vadas

Dar trys kaltinamieji: Lee 
Weiner, 29 m. amžiaus, sociolo
gijos asistentas Northvvestern 
universitete, John Froines, 29 
metų amž., chemijos profeso
rius Oregono universitete ir 
pagaliau, vienintelis negras, 
Bobby Seale, 32 m. amž., vienas 
kraštutiniųjų negrų, “Juodųjų 
Panterų” organizatorių, dabar 
esąs Danijoje.

Jau rengiasi
naujoms demonstracijoms

J. Rubin jau paskelbė, kad 
“yippiai vėl pasirodys Chicagos 
gatvėse”. Jis ir kiti kurstytojai 
nurodo, kad busimąją bylą jie 
žaJdą paversti “politiniu teatru” 
ir pabrėšią kovą prieš karą. 
Esą, jų taikiniais būsią: karas 
Vietname, rasizmas krašte, pre- į 
zidentas R. Nbconas ir Chicagos 
meras R. J. Daley.

Rubin teigia: “Prisiekusiųjų 
kaltinimas — man didžiausia 
garbė”. “Mes grįšime į gatves” 
— jie šaukia ir jau skelbia, kad 
pirmoji demonstracija įvyksian 
ti Chicagoje, balandžio 5 d.

Būdinga, kad kaltinamų kraš
tutiniųjų nuomones bei planus 
plačiai skelbia kai kurie Chica
gos dienraščiai ir ypač miesto 
televizijos siųstuvai.

KALENDORIUS
Šiandien, kovo 22 d.; šv. Sa- 

tuminas, šv. Kotryna, Linas, 
Gante.

Ryt, kovo 23 d.: šv. Teodu- 
las, šv. Akvilė. Galgintas, Vis
mante.

Poryt, kovo 24 d.: šv. Gab
rielius, šv. Hdelida. Dauman
tas, Niką.

George Wallace, pralaimėjęs 1968 
m. prezidentiniuose rinkimuose, tikisi 
vėl iškilti politiniame gyvenime ir 
suorganizuoti savo šalininkus — "ne
priklausomuosius” .

Maskva: “Mes ne po
pierinis tigras”

Turime “neribotos galios” 
raketas

LONDONAS. — Maskvos ra
dijas, Kinijos gyventojams ski
riamuose pranešimuose nurodė, 1 
kad, priešingai kinų vadų pa
reiškimams, Sovietų Sąjunga 
nesanti “popierinis tigras su 
dirbtiniais dantimis”.

Kinų kalba įtaigojama, kad 
sovietų ginkluotos pajėgos tu
rinčios atomines raketas, ku
rių naikinamoji galia esanti “ne 
ribota” ir kurios, iššautos sau
sumoje, vandeny ar ore taiki
nius galinčios pasiekti nepap
rastu tikslumu.

Kinams skiriami pranešimai, 
nurodoma, esą "sovietų viešo
sios nuomonės balsas” ir juos 
perduodąs “Taikos ir pažangos 
radijas”. Rusai teigia, kad tai 
radijas, kurį remiančios “ne vai 
stybei priklausančios organiza
cijos...”

Per radiją pažymėta: “Visam 
pasauliui žinoma, kad pagrindi
nis sovietų ginkluotų pajėgų 
ginklas, tai raketos”.

• “Apollo 9” astronautai ket
virtadienį lankysis Washingto- 
ne ir vakare bus prez. Nixono 
ir jo žmonos svečiais. Kovo 25 
d., antradienį, jie turės pasikal
bėjimą su spaudos atstovais,

• Š. Sumatros, Indonezijoje, 
teisėjai reiicalauja jiems leisti 
posėdžių metu turėti šaunamuo 
sius ginklus.

Maisto parduotuvė. aišku tik ne Vakaruose, bet Sovietų Sąjungoje. Ji 
įrengta vienoje iš tūkstančių nenaudojamų cerkvių ar bažnyčių.

IŠ VISUR
Rusai — j rytus

Nori raminti susirūpinusius 
pasienio gyventojus

MASKVA. — Sovietų spauda 
kovo 20 d. pradedant vis labiau 
pabrėžia: Sovietijos gyventojai 
“savo noru ir gausiai” keliasi į 
sovietines Tolimųjų Rytų sri
tis bei Kinijos pasienį.

Naujoji kampanija siejama 
su reikalu nuteikti pasienio gy
ventojus: nesibijokite, nekreip
kite dėmesio į buvusius susidū
rimus... Antra, norima įspėti 
Pekiną, kuris vis nurodo į kinų 
suverenines teises pasienio sri
tims, 19 amž. vidury buvusioms 
kinų imperijos dalimi. Dėl to 
kruopščiai Skelbiamos žinios a- 
pie gyventojų keliavimą į Tol 
Rytų sritis.

Pvz. “Sovietskaja Rosija” 
laikraštis praėj. sekmadienį skel 
bė, kad 130 šeimų iš Kursko 
“pasiryžo” persikelti į Jekate- 
rinoslavkos miestą. Jis yra ry
tiniame Sibire, mažai apgyven
tas ir yra apie 3'50 mylių atstu 
nuo Ussurio upės salos, abiejų 
kraštų buvusių kautynių vietos. 
-Minėtas laikraštis rašo: "Trau 
kinys po traukinio slenka rytų 
kryptimi”, su gyventojais, “pa
siryžusiais” ten keliauti iš visų 
europinės Rusijos sričių.

Žmonės keliauja ir... vėl grįžta 
atgal

Iš 240 mil. Sovietų S-gos gy
ventojų Tol. Rytuose gyvena 
vos 5.6 mil. žmonių. Maskva jau 
visa eilė metų deda didžiules 
pastangas skatinti gyventojus 
persikelti į Sibiro ir Tol. Rytų 
sritis, nes... ten jų laukiąs dar
bas. Betgi žinoma, kad daugelis 
įsikūrusių, susipažinę su gyve
nimo sąlygomis Rytuose, vėliau 
visvien grįžta į europinės Rusi
jos plotus.

Rinkimai P. Vietname
Balsavo net 89% gyventojų
SAIGONAS. — Vyriausybė 

paskelbė, kad per pastaruosius 
tris sekmadienius krašto kai
muose vyko vietos rinkimai ir 
juose, aštrių karinių veiksmų 
nepaisant, balsavo 89% turė
jusių teisę balsuoti.



jaunimas Vasario šešioliktosios minėjime Philadelphijoje. Iš k. į d. Kristina 
Juzaitytė. Rita Norvaišaitė, Vida Bendžiūtė, Gintarė Gečytė ir Aušrelė 
Gečytė. . Nuotr. V. Gruzdžio

JAU ARTĖJA VASAROS STOVYKLOS
Kaip ir kiekvienais metais mes 

jaunimas praleidžiame vasaras 
stovyklose. " Daugumai stovykla 
pasidariusi antrieji namai ir ne
praeina vasaros be išvykos, ar 
tįi būtų į Dainava, Wasagą, 
Kennebunką. Šiem žmonėm kaip 
tik ir tiks pasirinktoji šių metų 
stovykloms tema ESAME VIENA 

Jię, bevažinėdami, susi
tinka. sų. senais pažįstamais bei 
draugais, kurie sudaro lyg ir jų 
‘ yą^ąros šeimą”. Šiais metais ir 
naujieji stovyklautojai bus pri
imti į stovyklinę šeimų kaip nau
ji nardai įr visi bus prašomi kar
tu, dirbti, sudaryti šeimynišką 
nųptąįką, kuri, tikimės, bus 
pąrsjvęžtą į kuopas. Tad iš anks
to prašome ruoštis vasaros sto
vykloms. Atvažiuokite su intenci
ja prisidėti prie visų punktų ar 
tar sporte, diskusijose, ar dalyva

vime programose. Taip pat ragi
name prisidėti ir tų, kurie nieka
da dar nėra stovyklavę. Stovykla
vimas yra patirtis, kurios niekas 
nesigailės, kurios niekas nepa
mirš. Važiuokite visi stovyklon. 
Datos seka:

Dainavos: moksleivių birželio 
22 d. — liepos 5 d., jaunučių 
liepos 6 d. — liepos 19 d. 
Wasagos: (Toronto) visų lie
pos 6 d. — liepos 19 d. 
Montrealio. (Baltija) visų lie

pos 19 d.-— liepos 27 d.
Kennebunkporto: abiejų rug
piūčio 3 d. — rugpiūčio 17d. 
Kalifornijos: jaunučių rugpiū
čio 3 d. — rugpiūčio 10 d-, (ar

ba savaitę vėliau).
Stovyklų kaina* bus paskelbta-

vėliau. Lauksime.
MAS centro valdyba

PABALTIJO DRAUGIJA SURUOŠĖ 
D. MON GIRD AITfiS REGIT AL J

JAUNUČIŲ KOMISIJOS ŽODIS
STOVYKLOS

Dainavos: moksleivių — bir 
želia 22 d. — liėpos 5 d1., jau
nučių — Liepos 6 d. — liepos 19

<
« Wasagos. moksleivių ir jaunu

čių— liepos 6 d. —- liepos 19 d., 
Montrealio (Baltija} mokslei

vių ir jaunučių — liepos 19 d.—
liepos 27 d.,

Kėrmebunkporto: mokslefvrų 
ir jaunučių — rugpiūčio 3 d. 
— ęųgpiūčio 17d..
Caįifęrnijps: — rugpiūčio 3 d.
—rugpiūčio 10 d. (arba savai
tę Veuaiu).

RYTŲ APYGARDOS KURSAIi 3 •• /ei' V ’•? )• ’*•1 in -
Pavasariniai Rytų apygardos 

kursai įvyks Patersone, Nevv 
Jėrsey, balandžio 12-13 dienomis. 
Dėl informacijų, kreipkitės pas 
J., Gailą arba pas K. Kudžmą 
per savo kuopos globėjus.

KUOPU LAIKRAŠČIAI
Kai kuriose kuopose mokslei

viai ėmėsi darbo ir išleido savo 
kuopos laikraštėlius. Juos atsiun
tė Gabijai Juozapavičiūtei, spau
dos reikalų vedėjai. Visi laikraš
tėliai dedami į centro valdybos 
kartoteką. , Dėkojame už atsiųs
tus laikraštėlius, kurie parodo 
Jūsų ryžtą ir sugebėjimą dirbti. 
Visų laikraštėliai cv-bai yra la
bai naudingi, nes iš jų sužinome 
apie kuopos veiklą ir susipažįsta
me sų moksleivio galvosena ir 
mintinus, kurias jis išreiškia ra
šydamas. Kol kas esame gavę se
kančius laikraštėlius:

i'Ąlįt
Nęw Yorko—redaguoja Jur

gis .Oniūnas su kolektyvu — Nevv 
Yorkas jau yra išleidęs tris nu
merius, t..

Hamiltono kuopos — redaguo
ja kolektyvas — Dainora Juoza
pavičiūtė, Kęstutis Šeštokas, Sau
lius Balsys ir Marius Gudinskas,

Washingtono kuopos — reda
guoja Antanas Dambriūnas su 
kolektyvu,

Toronto kuopos — redaguo
ja Ąlgis Čepas su kolektyvu,

Chicagos kuopos — Lipniūno 
kuopos laikraštėlį redaguoja Vy
tautas Beleška su kolektyvu.

Prašome nepamiršti nusiųsti 
naujajai “Ateities” redakcijai.

Adresas: 6641 So. Albany Avė., 
Chicago, III. 60629 .
KUR EINA CENTRO PINIGAI

Vąsąrio mėnesį centro valdy
ba turėjo du laisvu savaitgaliu, 
kuriuos ji sunaudojo aplankyda
ma kglias kuopas.
Dalyvavo Cicero kuopos susirin

kime: buvo patikrintos iždo ir 
sekretoriato knygos,

dalyvavo Lemonto, III. kuopos su 
sf rin kime: buvo patikrintos iž
do ir sekretoriato knygos; ga-

V. Gyvas, iš Clevelando, rūpinos fi- 
kio reikalais L. F. bičiulių stovyklo
je Dainavoje.

Nuotr. G. Kijausko, SJ

Kovo 14 d Jordan Hali salė
je Pabaltijo draugija savo ir 
svetimtaučių visuomenei suruo
šė Daivos Mongirdaitės koncer
tą. Daiva Mongirdaitė išėjo su 
sunkia, rinktine programa. Pro
gramoj! įdėjo: Pergolesi, Brahm 
so, Mozarto, Ravelio, Gruodžio, 
Jakubėno, Leoncavailo kūrinius. 
Nors Daiva Mongirdaitė operos 
solistė, bet jos kameriniame re
čitalyje nebuvo populiarių ope
rinių arijų. Tai įrodo solistės 
gilų meninį subrendimą, supra
timą scenos ir muzikos įver
tinimą. Už tai Daiva yra verta 
pagarbos ir moralinės paramos, 
nes ji įžengia į muzikinio gy
venimo aukščiausiąją pak /pą, į 
kamerinį rečitalį.

Dainininkė dainavo origina
liomis kalbomis, kas sudaro jos 
programos vertę, bet apsunkina 
mūsų lietuvišką klausytoją, ku
ris į dainą žiūri kaip į melo
dija apvilktą žodį.

Pergolesi yra klasikas, kū

Mūsų kolonijose
Waukėgan, Illinois

RELIGINIS KONCERTAS

Verbų sekmadienį, kovo 30 d., 
3 v»L. p.p. Sv. Baltramiejaus 
bažnyčioje įvyksta religinis ken 
certas. Programą išpildys Šv. 
Baltramiejaus, parapijos cho
ras vedamas darbštaus muzikos 
veterano N. Kulio, šv. Kazimie
ro parapijos choras iš Racine, 
VVis. vedamas muz. J. Grims- 
kio, o taip pat solistės: Janina 
Šalnienė, Florencija Butkutė ir 
Ona Žylienė. Vargonais palydės 
B. Pliūraitė iš Racine, Wis. 
Koncerto programą sudarys po
puliarūs religinės muzikos kū
riniai ir pirmąkart išpildomos 
kun. G. Šukio Lietuvoje sukom- 
ponuotos mišios Marijos, Tai
kos Karalienės garbei. Tikima
si, kad vietos ir apylinkės lietu
viai nepraleis progos dalyvauti 
šiame pirmąkartiniame parapi
jos koncerte. Įėjimas nęmoka-
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

3 mėn. I mėn. 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

• 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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PAMINĖTA ŠV. KIRILO 
SUKAKTIS

Ortodoksų bažnyčioje Pary
žiuje buvo iškilmingai paminė
tas šv. Kirilo, slavų apaštalo, 
1.100 m. mirties jubiliejus. Iškil-

vome auką 100 dol., 
dalyvavo Lipniūno kuopos posė

dyje; patikrintos knygos ir ga
vome 20 dol. nario mokesčio, 

dalyvavo “Ateities” naujos re
dakcijos ir MAS CV posėdyje, 
per kurį buvo perduota Chica-

gai “Ateitis”.
dalyvavo Montrealio kuopos su

sirinkime, kuopos iždas perkel
tas į naują banko sąskaitą, 
knygos patikrintos.

ŽYGIS ATEIČIAI
Šiais metais CV rengias visose 

stovyklose suruošti Žygį Ateičiai. 
.Visi moksleiviai, kurie važiuos 
į vasaros stovyklas, turės susi
rasti žmones, kurie bus rėmėjai 
(sponsors). Jie turės sumokėti su
tartą sumą pinigų už stovyklau
tojų nueitą mylią. Pvz. einama 
25 mylios iš viso. Stovyklautor 
jas susiranda prieš atvažiuoda
mas du arba tris rėmėjus, kurie 
jam moka pvz. 25 centus arba 
dolerį (jau gerai) už kiekvieną 
nueitą mylią. Gale stovyklos va
dovai pristato užanspauduotus 
lapelius su rodymais, kad stovyk 
lautojas tikrai tiek mylių nuėjo. 
Visi pinigai prisiunčiami centro 
valdybai. Viskas perduodama 
“Ateities” žurnalui. Prašome iš 
anksto ruoštis.
AUKOS:

Vasario ir sausio mėn. centro 
valdyba susilaukė aukų. Aukojo.

Toronto ateitininkų stovyklos 
fondas — 200 dol. (du šim
tus),
Lemonto III. Pr. Dovydaičio 
kuopa — 100 dol. (vieną šim
tą),
Kun. Juršėnas — 20 dol. (dvi
dešimts).
prel. Krupavičius — 20 dol. 

(dvidešimts).
Nuoširdus ačiū visiems mūsų 

geradariams, kurie suprato, kad 
yra labai sunku gerai atlikti veik
los darbą be finansinės pagalbos. 
Jie tuo parodo, kad turi pasitikė-

limą mumis ir mūsų pastango
mis apsiimtą darbą atlikti. Ačiū. 
LAFMfiJTMAI

Laimėjimų organizavimas ei
na pirmyn. Artimoje ateityje kuo
pomis bus pristatytos knygutės 
platinimui. Traukimas įvyks lie
pos 5 d. gale Dainavos mokslei
vių stovyklos. Prašysime pagal
bos.

ADRESAI
Kuopų adresai, kurių Jūs taip 

laukėte, išeis vėliau šį mėnėsį. 
Jums siusime adresus, kuriuos 
mes turime. Taip pat dar laukia
me tikslesnų adresų, kuriuos tu
rėjome iš Jūsų jau gauti su išpil
dytom anketom.

APATIJA MOKSLEIVIUOSE
Kur Jūisų anketos, kurios buvo 

prisiųstos aname aplinkraštyje?
Kur globėjų ir narių sarašai?. 

Jų laukia MAS ir jaunučių komi
sija.

Kur Jūsų 1.00 dol. nario mo
kestis? Jau atsiskaitė Chicaga, 
Montreaįrs ir Washingtonasi. 
Jiems labai ačiū už pareigos grei
tą1 atffkimą.
KORP. GABIJOS SUSIKAUPI

MO DtENA
Kovo 30 d. — Verbų sekmadie

nį —- 10 vai. ryto ateitininkų 
medikų Korp. GAJOs korporan- 
ta'ms ir jų šeimas nariams ruošia
mas tradicinis priešvelykiniS su
sikaupimas - pamaldos Tėvų Ma
rijonų vienuolyno koplyčioje, 
6336 So. Krlboum Avė. Pamal
das praves kuri. Alb. Spurgis M 
IC.

Po pamaldų ten pat pusryčiai 
su trumpa informacine progra
ma.

Kviečiami dalyvauti visi kor- 
porantai. Skubančiam gydytojui 
gera proga pakiliam susikaupi
mui jaukioj koplyčioj ir šeimy
niškoj nuotaikoj. Būtų džiugu 
matyti daugiau kolegų iš Chi
cagos apylinkių ir tolimesnių 
vietovių.

DR. VYGANTO* PASKAITA 
Su dr. V. Vyganto paskaita

“Žvilgsnis į pokoncilinį Bažny
čios gyvenimą" baigsis sendrau
gių ruošiamas paskaitų Ciklas. 
Si paskaita bus skaitoma šešta
dienį, kovo 29 d., 6:30 v.v., Jau- 
rrirno centro apatinėj salėja. Na
riai ir svečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Kavaliūnaitė

riam rūpi muzikine forma ir 
per ją jis išreiškia jausmą. Ben 
drai jausmui tada nebuvo vie
tos: visas gyvenimas buvo ra
mus, pagal taisykles. Tr muzi
ka tokia pat buvo. Dainininkė 
stengėsi klasinę formą išryškin
ti ir jos balsas gražiai jai tar
navo. Daiva turi vidutinį dra
matinį sopraną, kuris gražiai mas 
ir malėniai skamba. Bendrai 
Daivos yra malonu klausytis, 
nežiūrint ką ji dainuotų.

Brahmso dainos yra labai sa
votiškos ir Brahmso stilius yra 
savitas ir sunkiai pagaunamas. 
Kartais jis gali skambėti per 
daug romantiškai, jis gi stovi 
tarp klasinės ir romantinės mu
zikos, per vidupį, todėl jį dai
nuoti gali tik subrendęs daini
ninkas. r); f .. i

zartas sudaro kontraktą 
B-i brasui, ir Mo-.rt;>, dainuo 
’• reizia labai at3 tegini Daivos 
I * gvas balsas gr 'Alui skambč- 
ic jos išorinės meninės prie
monės — judesiu visi buvo 
vykę.

Duparc ir RavęJ ypač daini- 
n tekėt pasisekė. Kur yra kolo- 
••ai'ūrcs ir dramatizmo ten Dai
va yra savo aplink >je Ypač ko
loratūrinės vietos yra gerai iš
dirbtos pas dainininkę, jos akam 
ba labai lengvai ir minkštai.

Lietuviškos dairios yra mums 
savos. Mes jas mylime visa sa
vo širdimi ir visu savo protu.
Šį kartą solistė davė savo ori
ginalų išpildymą, ji matyti ven
gia tradiciškai nusistovėjusios 
interpretacijos. Gruodis fr Ja- 
kubėnas praskambėjo labiau o- 
peretiniai, ypač diminueado ir 
glisando vietose. tTž tai Daiva 
yra verta pagyrimo, kad ji ieš-' 
ko savo interpretacijos, o nesi
laiko tradicinės, kuri originalias 
dainas dažniausiai paverčia liau 
dies dainomis arba duoda joms 
tokį charakterį.

Viršūnę programos sudarė 
Leoncavailo. Jos meninė siela 
jaučia, ką ji dainuoja, ypač jei 
tai esąs tragiškas momentas. 
Svečiai nenustojo ploję iki išpra 
šė vieną dalyką bisui, tai buvo 
amerikiečio kompozitoriaus “Pe
teliškė”. Solistė buvo skūpi, nors 
salė plojo iki pavargimo.

Fortepijonu solistę palydėjo 
Myroh Press.

EI. Vasyttūitieiiė

? g' 
W t

Prof. Horst Gerson, 62 m., stovi 
ant galvos meno galerijoj Toronte, 
Kanadoj'. Jis taip daro, kad atkreip
tų dėmesį į Rembrandto darbų pa
rodą. Jis yra to dailininko darbų 
žinovas, geriausias pasauly.

PADĖKA
Didelis ačiū Dr. O. Vaškevi- 

čiūtef, Dr. J. Adomavičiui ir 
gaiiestirigąjai seseriai O. Bosai- 
tei už jų veltui suteiktą medi
cinišką pagalbą a. a. mano vy
rui Jonui, jo sunkios ilgos metu 
esant namuose.

O. Tamulevičienė 
' (pr.)

Paieško^nias
Prašau atsiliepti Martyną Nedzins
ką, prieš karą gyvenusį Alytuje.

Ieško Vincas Senkus, 4035 So. 
Artesian Avė., Chicago, Mi. 60632.

SIUNTINIAI | UETŪVR
ir kitos kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, DI. 60632. Tel. VA 7-5080

U

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro včwtatuval. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuve Marąuette Parke

2346 W- 69th Street 776-1486 
Namą tel. — PR 6-1063

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

VELYKŲ LAUKSITE RAMOS
jei laiku kreipslfžs f BRIGHTON BAKERY

it jie parūpins Jūsų Velykų stalui visokius skanumynus: tortus, 
babkas, baumkuchenų, šokoladinius kiškius, kiaušinius ir kito
kius skanumynus

F. Mackevičius savo gaminiais 
pasižymėjo jau Lietuvoje, o da
bar Savo patyrimą perdavė sū
nui 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 skonto kepiniais, bet prašo Ir 
šeimininkių 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.

■■ ,, ... —7^-^

mėse dalyvavo gausūs katalikų 
ir ortodoksų tikintieji bei Mas
kvos patriarko atstovas vysku
pas Pierre bei Bulgarijos am
basadorius Paryžiuje Vladimiras 
Topentchrov.
■ENUPiSMfRB

OŠIANČIOS PUSYS
Halina Didžiuiytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
pami meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li rr todėl skaitytojas galt leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama
$2.50.

‘Drauge”. Kaina

Illinois State Kyventojai prie balnot 
tori prldSti 5% taksų.

B U Y E RS GUIDE >»
——

During the comitig special seasons, we reconuneud the fine flrmš 
listed below for their ųuality work, and ercellent production. 

t j.'.t. ,i.r

THE CHICAGO TORTO 
BANK

40 No. Dearbom St. 
Chicago 236-1200

SUBURBAN CAMERA SHOP
Bargains are at Suburbau Camera.

Polaroid — 24'o $90.9«
Polaroid — 220 ................  $55.96
Polarotd — 210 ..................... $37.00
Blg- Saringėr .......................... $19.60

104 W. BURLINGTON 
LA GRANGE 352-5181

FBANTZ VVHOLESALE SUPPLY 
COMPANY, INC.

Building Materials. Roofing, 
Suspended Ceillngs 

11834 South Michigan 
Chicago CO 4-8000

Anthony’s 
Beauty 
Salom 
3918 Wost 
7lst Street 
Chicago LU 2-1919

CRAGIN TAILOR & 
OLEANfiKS

MEN ANB LAIMES WEAR 
Tallot- Made Sųits or an 

Excluslve Baris ffi Alterations
5317 VV. Pullertoo Avė. 

Chicago BE 7-4231

Mr. Kenneth Koiffeurs 

2505 W. 63rd St. 
Chicago 434-5191

Winston’s Sausages
A complete line of produets 

from Ireland 
3822 W. 63rd Street 

Chicago 476-8983

Alice’s Dinette
f'ustom made kitehen and dinette 
sets & bar stoolf. Kitehen dinliv 
reuphotstered

7758 S, Halsted St.
483-2486Chicago

Remkit tuoo biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Draugę”.

Best Ręst Bedding

Company
19927 S. michigan 

Chicago PO S-?81>

Northvvestem Business 
College

2405 W. Armitage Avė. 
Chicago AR 6-1788

BAMBOO INN, Ine.

11 No. Clark St.
Chicago AN 3-1221

THE NEVV FBONHEH 
RESTAURANT

Special Įjooking Por 
Reoeųjttons, Fashton

Other Gatherinjęa.
Parking F&clDUee Ėor too Gare. 

Banųuot Room HoLde G00
Daily Lutaches. ‘

8<MB 8o. Aahiand Ate- — —ŠMBOį

EDGEWATER PRITATE 
KINDERGARTEN 

AND PRE-SCHOOL
5033 No. Kenmore Avenue 

ED 4-7300 Chfcajęor KUftois

TRANSMISSION C0
Auto Air Condittoning 

Also — all makes
4300 W. 63rd Stroet 

CHICAGO

0TTCflPRI SCHOOL
CULTURE

For Best Service & Econotny 

2653 W. 63rd Street
Chicago 778-1877

PRECISION TRANSPORTATION 
SERVICE

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

CHICAGO 476-3699

CAVELLO'S SINCLAIR 

SERVICE

1301 W. Rooievelt Rd. 
Chicago ---------- CA 9-9113



Romano premija

KŪRYBINĖSE PASKATOSE
Rimties valandėlei
SOCIALINIS GYVENIMAS IR 

DIEVIŠKOJI IŠMINTIS
Išeivijos gyvenimo sąlygos 

kūrybai nėra palankios. Ta
čiau galime dar džiaugtis, kad 
ir šiose sąlygose yra kūrėjų, 
gebančių savo kūriniais pasi- 
reikšti, yra kūrybos rėmėjų, 
padedančių kūriniui pasirody
ti viešumoj. Premijinis įver
tinimas nėra nei ypatingas kū
rinio ar kūrėjo iškėlimas, nei 
jo pažeminimas. Tai yra tik 
jungtinių pastangų pagalba sa
vam kūrėjui dabarties sąlygo
se susirasti auditoriją. Tokių 
priemonių imamės ne mes vie
ni, bet net ir tokios tautos, 
kuriose kūrybai sąlygos yra 
daug geresnės.

Negalima tylomis praeiti pro 
aštuonioliktąjį dienr. “Drau
go” konkursinį romano įver
tinimą, nes tai nėra tik jo 
vadovybės nuopelnas, bet kar
tu laimėjimas dalyvavusių kon 
kurse kūrėjų ir mecenatų, kas
met skyrusių tūkstantinę ge
riausiam tų metų derliui. Or
ganizatorių uždavinys tik pa
rengti konkursui sąlygas, bet 
konkursas negalėtų įvykti, jei 
jame tedalyvautų tik vienas 
ar du rašytojai. Taip pat ir 
dienraščio vadovybė negalėtų 
konkursų skelbti, jeigu neat
sirastų mecenatų, vertinančių 
kūrėjų ir organizatorių pas
tangas. Todėl didesnis ar ma
žesnis literatūrinis laimėūmas 
yra visų bendras laimėjimas. 
Juoba dar didesnis yra laimė
jimas giliau įžvelgiant į tą jung 
t}, kuri tampriu ryšiu sujun
gia kūrėjus, rėmėjus ir orga
nizatorius, nes tik bendromis 
jų pastangomis pasaulin atei
na naujas literatūrinis kūri
nys.

Kaip tik dėmesio vertas yra 
šis lietuviškų jėgų išeivijoje 
susijungimas vienam dideliam 
uždaviniui — palikti daugiau 
kūrybinių vertybių ateičiai. 
Tas pastangų strfffngimas tu
rėtų būti paskata dar didesnei 
kūrybai ir didesnėms pastan
goms visose srityse, kurios 
šiandien reikalingos suderintos 
veiklos ir išlygintų gretų. Tik 
paskiri kūrėjai ir paskiri rėmė
jai nūnai tegali papildyti tuos 
dvasinius turtus, kurie senka 
tautos nedalios metu.

* i
Premijomis sžkatlnti kūrybą 

imasi ir kitų sričių rėmėjai. 
Meno institutai premijuoja me 
no kūrinius, paskiros organi
zacijos — specialius mokslo 
veikalus, literatūrinius laimė
jimus, net paskirus visuome
nininkus. Juk ir tarptautinė
mis premijomis premijuojami 
ne tik literatūriniai laimėjimai, 
bet teikiami atžymėjimai už 
mokslinius atradimus, už nuo
pelnus žmonijos taikai ir vi
suomenės lygiui kelti. Premija 
niekada nėra tokia aukšta, 
kad ja būtų atlygintas kūrė
jas ar didesnio masto veiklos 
žmogus. Bet taip’pat premija 
nėra ženklas, kad kūrinys ar 
nuveiktas darbas tuo pačiu jau 
yra gavęs nemirtingumo lai
dą. Net Nobelio premija atžy
mėtieji ne visi išlieka savo sri
ties viršūnėse, o kai kurie net 
labai greitai nuskęsta užmarš
tin.

Mūsų mecenatų sudėtos ar 
ekirtos premijos teturi dar ma 
žesnį pagrindą padaryti kūrinį 
nemirštamu ar veikėją išlai
kyti veiklos aukštumoje. Tai 
tik pažymi, kad tuo metu ge
riausias kūrinys buvo vertas

Spaudo) ir gyvenime

MITINGAI PRIEŠ MAO TSE-TUNGĄ 
LIETUVOJE

Sovietų-Kinijos santykiai taip 
paaštrėjo, kad tai randa atgarsio ir 
Lietuvoje. Šaukiami mitingai nuteik 
ti žmones prieš Mao Tse-tungą. To 
kj mitingą Vilniuje taip kovo 8 d. 
aprašė “Tiesa” Nr. 57,:

“Elektrinio suvirinimo įrengimų 
gamyklos darbininkai, tarnautojai, 
inžinerijos-technikdš darbuotojai šia 
ndien gausiai susirinko j mitingą,

viešo pasirodymo, kad geriau
sia veikla verta atžymėjimo 
ar kad geriausia, suorganizuo
tas darbas vertas pripažinimo. 
Ir šiuo atveju gal svarbiausiu 
premijų užmoju reiktų laiky
ti patį literatūrinį gyvastin
gumą, kūrybines pastangas ir 
veikloje ištesėjimą, O to kaip 
tik mums reikia, kad galėtume 
save ir savo tautinius savitu
mus apreikšti tokiais būdais, 
kokie šiose sąlygose yra įma
nomi.

Vertindami tuos aštuonioli- 
ką mecenatų, kurie įgalino 
Draugą organizuoti romano 
konkursus, kartu vertiname lr 
visus tuos mecenatus, kurie 
rado kitų progų pagyvinti lie
tuvišką kūrybą. Vieni prie kon 
kursų prisidėjo per laikraščius, 
kiti pasinaudodami organiza
cijomis. Ypač dėmesio vertos 
Lietuvių fondo, Vydūno fon
de ar Aidų skinamos premi
jos jau išleistiems veikalams 
ar moksliniams rankraščiams 
alžymėti. Jų visų neišskaičiuo
jame, bet juos laikome dideliu 
mūsų visų laimėjimu.

Didesnius dar ,us išeivijoje 
padaryti tegalima tik bendro
mis jėgomis. KtOk mūsų išei- 
v škoji tautos dalis sugebės pa 
likti nemirštami;, kūrybos vai- 
s'ų ateičiai, tiek ii jprasmins 
savo gyvenimą. Kiek mes bend 
r-'mis jėgomis sugebėsime liu
dyti savo tautos paskirti, sve
tur, tiek pagerėsime skriau
džiamai tautai išlaikyti tauti-
r.lue savitumus, atitaisyti o- 
kupanto daromas skriaudas ir 
komunizmo žalojamas jauni
mo sielas. Tai yra tikrovė, ku
rioje mes gyvename, kuriame, 
tausojame ateičiai ir žadiname 
tautinį bei kūrybinį budrumą.

Šiandien jau turime tokias 
materialines sąlygas, kad be 
didesnės Skriaudos sau ar šei
mai galime atiduoti didesnę 
duoklę lietuviškam darbui. Ir 
tai ne vienoje kurioje sritvje. 
bet visose, kurios tik reikalin
gos organizuotumo. Tų darbu 
parėmimas specialiomis premi
jomis būtų svarus įnašas į vi
są mūsų veiklą ir veiklos re
zultatus. Taip pat premiios, 
net didesnės negu buvo iki šiol, 
įgalintų kūrėjus, mokslininkus, 
visuomenės vadus daugiau ati
duoti savo jėgų bendram rei
kalui ir jausti didesnį lietuviš
kos visuomenės užnugarį- Pa' 
našių premijų, kaip Ohio liet., 
gydytojų, duodančių išskirtinę 
sumą jų pačių atrinktam kul
tūrinėj vefkloi pasižvmėiuslam 
asmeniui, galėtų būti ir dau
giau. Tai būtų paskata neiš
sekti ir kartu jausti įvertini
mą.

Nereiktų į konkursus ir pre
mijas žiūrėti, kaip i vienintele 
galimybę skatinti kūrybai ir 
veiklai. Tokių priemonių galė
tume paieškoti ir daugiau, net 
užsakant specialius veikalus ar 
ypatingus mokslinius darbus. 
Tai turėtų pasirūpinti didžio
sios organizaci jos ir visuome
niniai veiksniai. Bet visais 
šiais atvejais svarbiausia žvelg 
ti į savo pajėgumą bendromis 
jėgomis išlaikyti kultūrines ir 
tautines vertybes, skatinti kū
rybinį gajumą, mokslinį kruop 
štumą ir visuomeninėj veik
loj ištvermę. Iš šių jungtinių 
pastangų būtų galima tikėtis 
dar geresnių rezultatų tautos 
ir išeivijos ateičiai. Pr. Or.

protestuodami prieš Kinijos val
džios provokaciją TSRS-KLR pasie
nyje mitingą.

— Gėda Mao Cze-duno klikai, 
išdrįsusiai pažeisti mūsų šalies sie
ną Tolimuosiuose Rytuose, — pasa
kė mitinge technologinio biuro vir
šininkas V. Krylovas. — Tikiuosi, 
kad šiam valdžios veiksmui nepri-

(Nukelta J 4 psL)

Rajono ūkiniai pasitarimai ar
čiau tikrovės. Juose aptariami de- 
degantys klausimai ryškiau pa
vaizduoja žemės ūkio raidą Lie
tuvoje.

Panevėžio rajono pasitarime 
išryškėjo, kad 1967 m. vieno cent
nerio grūdų savikaina siekė 7,5 
rublio, o pieno centnerio — 14,1 
rublių. Pieno ūkis nenašus. Jo 
kokybė menka, nes per praėjusių 
metų tris ketvirčius (Panevėžio 
rajone) pardavė tik 4,7 proc. 
pirmos rūšies pieno.

Ir šiose sąlygose bekono ga
myba, gaunant už centnerį 18,2 
rublių, žymiai našesnė už kitas 
ūkio šakas. Ir čia susiduria su 
rimtomis kliūtimis, neūkiškumu, 
kurio tik svarbiausios priežastys 
čia tenurodomos.

Keliui
Kelių klausimas tik pradeda

mas spręsti:
“Pažangesnės ūkininkavimo 

formos neduos laukiamo efekto, 
^jeigu neišgyvendinsime neūkiš
kumo, aplaidumo, neišmokysi
me žmonių dirbti taupiai ir eko
nomiškai.

Pastabus žmogus apie šeimi
ninkus nemaža sprendžia iš pir
mo žvilgsnio— jei keliai geri, 
tai negali būti blogas ūkis..

Įvedus sėjomainas, rajone bus 
apie 840 km. kelių. Iki šiol ū- 
kiuose jų tėra tik 18,4 km su 
žvyro danga. Vadinasi, ateityje 
teks labai daug padirbti, geri
nant esamus ir tiesiant naujus 
kelius. Savo jėgomis ūkiai šios 
problemos neišspręs. Čia turėtų 
rimtai padirbėti rangovinės orga
nizacijos, o ūkiams labai didelius 
slinga šiems dalykams skirti ilga
laikius kreditus.

Ekonomiškai žiūrint, prasti ke
liai daro ūkiams labai didelius 
nuostolius. Gal būt, kaip tik nuo 
čia prasideda neūkiškumas, lėšų 
švaistymas. Bloguose keliuose 
greit dėvisi mašinos, pasunkėja 
derliaus pervežimas”.

(Tiesa. Nr. 5)

Trąšos
Tręšimas tinkamai nesutvar

kytas gyvulių ūkiui sustiprėjus 
ir turint savas įmones minerali
nėms trąšoms gaminti: “Neūkiš
kumo yra dar daug ir kituose 
gamybos baruose. Jis ryškus, pa
naudojant nusausintas žemes. Jei 
pernai M. Melnikaitės kolūkis di
deliuose nusausintuose plotuose 
gavo iš hektaro po 40 centne
rių miežių, o Paliūniškio kolū
kis — po 170 cnt. bulvių, tai 
“Raudonosios žvaigždės” kolūkis 
iš tokios žemės bulvių tesurinko 
tik po 70 centnerių.

Hektąrui arimų sukaupiama 
po 14 tonų organinių trąšų. Bet 
šios trąšos kelia grūdų savikai
ną, nes durpės, kurių tenka daug 
sunaudoti, atsieina kelis kartus 
brangiau, negu šiaudai. Be dur
pių negali verstis: jas tenka kloti

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 
B anglų kalbos vertė Al. Baronas

45
— Ačiū Dievui. Sakai, jo motina yra gyva? Jis toks 

geras vaikas. Dievas laimina jį ir jo motiną.
— Tai puiku, — Milda džiaugėsi, — pagaliau jis 

susirado motiną. Vargšas vyras, kalbėdavo ir kalbėdavo 
apie ją kasdien.

Algis ir Rasa, nekreipė į šias žinias jokio dėmesio. 
Jie buvo giliai susikoncentravę į savo užsiėmimą, dirbo 
labai susidomėję ir atsidėję.

Juoda naktis žvelgė per vienintelį langą.

20

Vytautas buvo pasirengęs kažkur išeiti.
— Palauk minutę, — sesuo sustabdė jį, paduoda

mą didelę konservų dėžę, apdengtą lėkšte, — nunešk 
tą sriubą Boleslavui. Aš žinau, jis pats verdasi ir galiu 
įsivaizduoti, kaip jam sekasi virti. Ir dar vienas dalykas, 
Vytautai, pasakyk, kad tegu man atneša savo skalbi
nius. Aš išplausiu.

— Gerai, Milda. Viską padarysiu.
Vytautas išėjo iš kambario, nulipo laiptais ir įėjo į 

pagrindinę aikštę.
Dangus buvo pilnas ir drėgnas. Diena buvo miegūs

NEŪKIŠKUMAS KOLCHOZUOSE
Kolchozai braška dėl aukštos savikainos, kurią iššaukia 

netvarka ir neūkiškumas

stybiniai (tarybiniai) ūkiai, ne
žiūrint jiems valstybės teikiamos 
paramos, atsiliko nuo kolūkių, 
nes jų vadovybė ir darbininkai 
yra kompartijos ir jos įstaigų iš 
aukšto tvarkomi: “Daug ir rim
tų problemų iškyla dėl tarybi
nių ūkių. Jų gamybos augimo 
tempai mažesni, negu kolūkių. 
Nemaža tarybinių ūkių susikūrė 
silpnų, kolūkių pagrindu. Jiems 
labai trūksta pastatų. Svarbu rū
pintis jų laukų melioravimu ir 
kultūrinimu. Perėjus į visišką ū- 
kiskaitą, bus galima skirti dau
giau lėšų kapitaliniams įdėji
mams. Bet svarbu pasiekti, kad 
visiškos ūkiskaitos sąlygomis ta
rybiniams ūkiams būtų sudaro
mos galimybės savarankiškai ū-l 
kininkauti, patiems spręsti ga- j 
mybos reikalus.”.

“Be abejo, tai tik nedidelė da
lis problemų, kurias reikia iš
spręsti, kad visur įsigalėtų ūkiš- 
kumas, tvarka, kad darbas būtų 
našus”.

(T. P. )
Kolektyviniai ūkiai turi žy

miai daugiau bėdų, kurios lau
kia skubaus sprendimo.

JURGIS VĖTRA

po rietuve, jomis apipilti mėšlo 
krūvas. Kodėl durpės taip bran
gios?

Žinoma, gražu, kai organinės 
trąšos sukrautos į rietuves, bet 
trūksta traktorių joms tvarkyti. 
Mėšlas laukuose kratomas, kai 
yra laiko, daugiausia žiemą ant 
sniego. Ar nuostolių, kurie pati
riami, šiuo atveju neatlyginai 
sparčiau atliekami darbai?

Nemaža trūkumų yra, panau-1 
dojant mineralines trąšas. Jų lau
kams tenka ne pagal reikiamą 
santykį — kai kurių stingame. 
Rajone cukriniams runkeliams 
buvo atiduota dvigubai daugiau 
azotinių trąšų, o nepakanka
mai kalinių ir fosforinių. Sutvar
kius mineralini ųtrąšų naudoji
mą pagal kartogramas su tuo pa
čiu kiekiu, būtų gautas geresnis 
efektas”. (T.P.)

Bloga darbo organizacija

Žemdirbiai dažnai į darbą vė
luoja ir prieš laiką jį nutraukia. 
Darbo organizacija netikslinga. 
Melžėjų darbo diena nepapras
tai ilga. Dainai jos spaudoje pa
gerbiamos, apdovanojamos, ta
čiau jos pasitraukia iš darbo.. 
Darbo skatinimas dar tebelau
kia našumo sprendimo: “Ma
žoms gyvulių grupėms aptarnau
ti tenka daug technikos, žmonių. 
Kolūkyje “Kelias į komunizmą” 
350 veršių laikoma šešiose vieto
se, karvės — dviejose. Pašarai 
laikomi toli nuo tvartų. Paša
rams vežioti ir tvarkyti paskirti 
8 žmonės. Veršidėse nėra van
dentiekio, ir tenka skirti trakto
rininką jam pristatyti. Iš viso ra
jono kolūkiuose 1200 pagrindi
nių gyvulinkystės darbuotojų 
tenka 511 pagalbinių. Tai ne
tvarka. Seimininkai reikliai kal
bėjo, kad geresnis gamybos ir 
darbo organizaivitnas yra labai 
svarbus rezervsft’ našumui kelti 
ir savikainai mažinti. Ir tai turi 
būti kasdieninis ūkių vadovų, 
specialistų rūpestis.

Labai palengvina darbą fer
mose mechanizavimas. Rajone 
dabar mechanizuotas' vandens 
tiekimas galvijų fermose sudaro 
75 pre., kiaulių fermose — 95 
proc. Bet dar menkai mechani
zuotas pašarų paruošimas ir iš
dalijimas — galvijų fermose tik 
1 proc., kiaulių — 17. Deja, ir 
sumontuoti mechanizmai kai 
kur nepanaudojami, nes laiku ne
apmokami žmonės, nėra pasto
viai dirbančių prie mechanizmų. 
Svarbu stengtis kuo daugiau me
chanizuoti mėšlo pašalinimą iš 
tvartų, nes tai bene labiausia 
palengvintų darbą fermose”.

(T. P.)

Valstybinių ūkių atsilikimas

Kolūkiai padarė pažangą su
laukę žemdirbių paramos. Val-

PERKELS BAŽNYČIOS 
PASTATĄ •

Čekoslovakijos valdžios nu
tarimu Mest miesto katalikų 
bažnyčia, kaip gražiausias gari
nio meno paminklas Bohemijo
je, bus perkeltas tūkstantį met
rų toliau nuo dabartinės vietos. 
Bažnyčios perkėlimo darbai pa
sidarė būtinai reikalingi kilus 
pavojui bažnyčiai prasmegti į 
anglies kasyklas, kurios ran
dasi toje zonoje. Bažnyčios per
kėlimo darbai tikimasi užbaigti 
iki 1973 metų ir po to bažnyčia 
vėl bus pašvęsta tikinčiųjų rei
kalams.

ta ir nuobodi. Vytautas rado Boleslavą gulintį lovoje.
— Sveikas, pranaše. Užmiršk savo pašaukimą, Mil

da siunčia tau šviežios sriubos.
— Ačiū, tavo sesuo puiki moteris.
— Ir žiūrėk, Milda sakė, kad turi atnešti jai savo 

skalbinius, jau, Boleslavai, nebandyk pats skalbti.
— Ne, ne, tai jau per daug. Aš negaliu išnaudoti 

tavo sesers gerumo. Ji yra labai gailestingos širdies. Ji 
yra nuostabi. Ne, ne, Vytautai, aš išsiplausiu savo bal
tinius pats.

— Klausyk, nebūk jau toks jautrus. Kontroliuok sa
vo įvairius įsivaizdavimus. Žinai, kad Milda yra taip 
pat užsispyrusi. Jeigu ji ką pasakė, tai taip ir bus. Tai
gi atnešk visa, ką reikia skalbti.

— Užmirškime tas skalbyklas. Žinai pagaliau, kaip 
mano skalbiniai atrodo, aš negaliu juk jų rodyti pado- 
resniem žmonėm. Faktinai tai nėra baltiniai, o skudu
rai. Daugiau nebekalbėkim apie tai. Dabar aš tau paro
dysiu savo motinos laišką, — jis pradėjo ieškoti po krū
vą popierių, suverstų ant mažo stalo šalia lovos.—Ra
dau pagaliau, imk ir skaityk. Ji rašo lenkiškai, jos ran
ka pavargusi, bet tu viską suprasi. Ji, žinoma, rašo 
labai atvirai, kaip ir visos motinos.

Vytautas paėmė prasto popierio lakštelį. Laiškas bu
vo rašytas pieštuku. Adresas ant voko buvo užrašytas 
taip pat pieštuku.

“Mano Brangus sūnau, aš nežinau, ar tu esi dar gy
vas, bet aš girdėjau, kad esi kur tai Vokietijoj. Aš esu 
sutikusi dar keletą žmonių, kurie grįžo į Varšuvą. Jie da
vė man lenkų komiteto adresą, ir aš nutariau tau pa
rašyti. O aš taip buvau laiminga, mano brangus Baliu
kai. A3 verkiau ir meldžiausi iš džiaugsmo ir tikiu, kad

Nepaslaptis, kad II pasaulinis 
karas daug prisidėjo prie ver
tybių sujaukimo. Ir dabartinė 
socialinė santvarka negaluoja 
todėl, kad ji nėra nei giliai krikš 
oioniška, nei tikrai žmoniška, 
bet grynai techninė ir ekonomi
nė, jog ji nesiremia tuo, kas yra 
tikrasis jos vieningumo pagrin
das. Iš šios padėties socialinė 
santvarka galės išsikapstyti, kai 
ji suras savo pagrindą iš pri
gimties kylančioje visų žmonių 
lygybėje ir jų kaip Dievo vaikų 
tarpusavėje meilėje.

Mūsų laikų pasaulis jau nesu
geba 'bendrosios tvarkos dėsnius 
pritaikyti konkrečioms, nuolat 
kintančioms atskirų individų ir 
tautų gyvenimo sąlygoms. Išsi
gelbėjimą tikimasi surasti arba 
kažkokioje griežtoje apribotoje, 
nelanksčioje, visą pasaulį api
mančioje santvarkoje, kažko
kioje sistemoje, kuri turėtų 
veikti su visu tikrumu, tarsi 
naudodama išbandytus vaistus, 
kažkokioje naujoje socialinėje 
formulėje, išreikštoje šaltais 
teoretiniais paragrafais, arba 
krypstama į kitą kraštutinumą, 
išsivadavimą patikint staiga be
siveržiančioms gyvybinio ins
tinkto jėgoms, o geresniu atve
ju jausminiams individų bei 
tautų paskatoms. Abu šie keliai 
yra klaidingi, nes jie nepaiso 
dieviškosios išminties parodyto 
pavyzdžio. Todėl popiežius Pi
jus XII savo kalėdinėje kalboje 
(1952 metais) taikliai pastebi: 
“Laukti išsigelbėjimo iš sausų 
formulių, medžiagiškai pritai
kintų socialinei santvarkai, bū
tų prietarai, nes tuo joms tei
kiama beveik stebuklinga galia, 
kurios turėti jos negali. Iš kitos 
pusės, sudėti viltis vien tik į pa
vienio individo vitalinio veikimo 
kūrybines galias yra priešinga

Baltuosiuose rūmuose prez. Nixon priima metų jaunuolį, 17 metų negrą 
Ludy, iš Oxnaxd, Calif. Vaikinas yra pirmas negras išrinktas metų jau
nuoliu, nes be tėvo šeimoj daug padėjo savo dirbančiai motinai, trims 
seserims ir broliui. Atžymėjimui jaunuolį pristatė Boys Clubs of America.

šis varganas laiškas pasieks kur nors tave.
Kaip tavo sveikata, mano vaike? Aš taip tuo rūpi

nuosi. Aš žinau, tu niekada nebuvai stiprus. Nuo tavo 
dingimo dienos aš meldžiausi dieną ir naktį. Kiekvienu 
momentu tu esi prieš mano akis, kaip miela vizija. Ir aš 
taip tavęs pasiilgau, kad nežinau, kaip būčiau laimin
ga, kad tu būtumei kartu.

Aš nenoriu daug pasakoti apie save. Aš nenoriu ta
vęs išgąsdinti, kad tu rūpintumeis ir jaudintumeis. Aš 
žinau, kaip tu mane myli ir kaip visada rūpinaisi ma
no sveikata. Tu žinai, aš manau, kad mano gyvenimas 
nėra lengvas ir žinai kodėl. Mes gyvename septyni as
menys viename kambaryje. Varšuvos priemiestyje. Ma
no lova yra prie durų ir čia visada yra šalta ir triukš
minga. Aš negaliu dirbti, aš negaliu rasti jokio darbo, 
kadangi aš esu taip išvargusi. Bet aš nenoriu tau dau
giau pasakoti, aš bijau, tu per daug rūpinsies, mano 
brangus Baliukai.

Jeigu gausi šį mano laišką, parašyk man keletą 
žodžių, aš būsiu labai laiminga.

Dabar aš sakau sudiev ir laukiu tavo laiško su di
džiausiu nekantrumu. Aš meldžiuosi už tave ir viliuosi, 
kad tu esi gyvas, aš apkabinu tave iš visos širdies ir bu
čiuoju. Su meile, tavo mama.”

— Puikus laiškas Boleslavai, — pasakė Vytautas, 
— turi auksinę motiną. Aš giliai sujaudintas.

— Visos motinos yra auksinės. Ir tavo motina yra 
taip pat auksinė, bet mano motina yra geriausia pa
sauly. Net ir danguj aš negalėčiau rasti geresnės motinos 
kaip mano. Ne, ne, — jo balsas drebėjo ir jis nebegalėjo 
sukontroliuoti ašarų.

£Bus daugiau),

Dievo planams, kuris yra kiek
vienos tvarkos Viešpats”.

Atkreipęs dėmesį į vieną ir į 
antrą nukrypimą, Pijus XII no
ri sugriauti tą iliuziją, kad išgel
bėjimas turįs išplaukti iš žmo
nių ir daiktų vieningos organi
zacijos, turinčios aukščiausią 
gamybinį pajėgumą. Šio sociali
nės santvarkos technicizmo šak
nys glūdi milžiniškose moder
niosios pramonės įmonėse. Nors, 
be abejonės, jos yra nuostabus 
kūrybinių žmogaus galių laimė
jimas, tačiau, pilnai pripažįstant 
jų nuopelnus ekonominėje sri
tyje, negalima stambaus gamy
binio organizmo pavyzdžiu for
muoti visą modernųjį socialinį 
gyvenimą. Tai būtų priešinga 
giliai asmeninei krypčiai tų in
stitucijų, kurias pats Kūrėjas 
yra davęs žmonių bendruome
nei. “Moterystė, šeima, valstybė, 
privati nuosavybė pačia jų pri
gimtimi siekia suformuoti ir iš
vystyti žmogų kaip asmenį ir 
padaryti jį pajėgų laisvu bend
radarbiavimu bei asmeniniu at
sakingumu prisidėti prie socia
linio gyvenimo išlaikymo ir jo, 
taip pat asmeninio, vystymosi. 
Dievo Kūrėjo išmintis taipgi yra 
priešinga tai neasmeninio viene
to sistemai, kuri kėsinasi į žmo
gaus asmenį, socialinio .gyveni
mo šaltini ir tikslą, į Dievo pa
veikslą giliausioje jo būtyje”.

Kas nėra gyvenęs Sovietų Ru
sijoje, tam sunku įsivaizduoti 
vergiją, kurioje gyvena įvairios 
tautos ir jų tarpe lietuviai. Nuo
latinis sąžinės prievartavimas, 
nuolatinis kiekvienos nemark- 
sistinės minties persekiojimas, 
nuolatinės slaptųjų agentų pa
stangos įspėti piliečio slapčiau
sias mintis tampa tokia sunkia 
našta, kad ne vieną ir labai stip 
rios valios žmogų palaužia. Ši 
baisi dvasinė vergija troškina 
ne tik tikinčiuosius, bet ir ateis
tus bei marksistus, nes ir jiems 
nevisada pasiseka prisiderinti 
prie oportunistinės sovietų poli
tikos bei prie siauro dogmatinio 
marksizmo.

Ištvermingu darbu ir pastan
gomis galima perkeisti palai
dą, nesąmoningą, įvairių agita
torių suvedžiojimams pasidavu
sią žmonių masę į naują žmo
nišką 'bei krikščionišką bend
ruomenę, kurias atskiri nariai, 
atlikdami kiekvienas savo pa
reigas. jungtųsi į vieningą or
ganizmą.

Tikėjimas į Kristų — Dievą 
ir žmogų — reiškia nenutrau
kiamo ryšio tarp Kūrėjo ir kū
rinijos atstatymą, reiškia vidi
nę neperskiriamą vienybę tarp 
tikėjimo ir mokslo, religijos ir
kultūros. ” * '

K K. Baras



——DRAUGAS, SeStadienis. 1960 iti. kovo jn&n. 22 d.

Kovo 25—-30 International Amfiteatre 'Oiicagdj Įvyksta 11 ;ta metinė pa
saulinė gėlių ir darželių paroda, kurioje bus išstatyta apie 62,000 Įvai
riausių gėlių. Bus ir darželių pavyzdžiai. Ši paroda tikis sulaukt iki 
300,CX)O lankytojų. Nuotraukoj viena mergaitė fotografuoja gėlės.

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 pusi.) 

tarią.ir Kinijos darbo žmonės.
Vyriausiojo konstruktoriaus, sky

riaus viršininko pavadnotojąs L. Jar 
molenka, frezuotojas A. Pokarius, 
vyriausiasis technologas I. Simma 
pasipiktinę kalbėjo apie tai, kad Ki
nijos valdžios ideologinės diversijos 
išaugo j ginkluotą provokaciją. Rei
kia būti budriems didinti mūsų ša
lies ekonominę galią, pabrėžė kalbė- • 
jusieji. Tarybinė liaudis duos reikia-1 
mą atkirtį bet kokiems provokato-

sierių ir ryžtingai užkirsime kelią 
bet kokiems provokaciniams veiks
mams.

Mitinge kalbėję kombinato direk
torius A. Plioplys, šaltkalvis-remon 
tininkas R. Miceika lr kiti pareiš
kė griežtą protestą dėl provokato
riškų Pekino vadovų veiksmų.”

žvilb.

Real estate

nams.
Mitingo dalyviai vieningai pa

smerkė įžūlius Kinijos kariaunos 
veiksmus.

KAUNAS, II 1.7 (ELTA). . Šian
dien!, Ee/čiands pamainomis, P. Ži
barto šilko kombinato kolektyvas 

surengė protesto mitingą prieš gru
bią Kinijos valdžios provokaciją TS 
RS-KLR pasienyje.

— Provokacija Tarybų Sąjungos 
— Kinijos pasienyje dar kartą pa
tvirtinti išdavikiškus Mao Cze-du- 
no grupuotės siekius, — pdsakė mi
tinge Didžiojo Tėvynės karo daly
vis, koinbinato partinio komiteto na 
rys Mi Jakovlevas. — Mūsų šalis, 
mūsų .vyriausybė santykiuose su Ki 
nijos liaudimi vadovaujasi draugys
tės jąusmais. Tačiau mes niekam 
neleisįrpę pažeidinėti musų šalies

STASYS SULA
e/3 Shlriey Kml Estate 

Palmdale, Calif. 98550
ssa kur didžiausia# 
augimas tik prasideda, —-..tiesiog 1A 
savininkų, akrais, ne sklypais!

Mūrinis. 2 gražūs , butai po 6 kamb 
Platus sklypas.- Mūro gąrąžąs. Arti 
parkas. Nebranguą.

Vicinity of 63rd and St. Louis. 
3 bedroom — 6 rm. brk, bungalotv. 
Many edttrąs. Mušt see. to appre- 
ciate. Phone 776-5lfel after 6 p.m.

LABAI ŠVARI NUOSAVYBĘ. Pa
jamoms 4 butai. Puikioj vietoj. 
Pietvakariuose, apyl. Kildare ir 28. 
6—6—5—4 kamb. 50 p. sklypas. 
$23,Q00. ŠVOĘODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

Arti Manuette pko
Geras. investaTtmn« — Naujas 6 

butų mūr, namas. i po 4 H kamb. 
(2 mieg.), 2 po.3^ kamb. <l mieg.) 
Apyl. Justine Iii. PrnAoma kaina 
$85.900. ,

• kamb. (3 mieg.) m aro namas 
Pilnas rūsys. Gaao šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. *20,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Botų nuomavimas — Ineome Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

Dell realty
J. BACEVIČIUS 

6445 S. Kedzie Avė- - PR 8-2233

6627-80. RICHMOND ST.
2-jų amStų mūr. su dviem dide
liais 6 kamb. butais. Geriausia 
konstrukcija. Puikus ir turtingos 
išvaizdos namas. “Panelled” por
ėtai naudojami kaip den. Didelis 55 
p. sklyp. sd cemento šoniniu įva- 
žiav-mu į 3 maš. mūr. garažą. Ne
paprastai geroj vietoj, arti 67 ir 
Sacramento bei puikaus Marąuette 
Parko. Tik $6,000 Įmokėti. Būsite 
ląinungi. Kreipkitės į Miracle Mato, 
skambinkite dabar —

■u
į 17 00,900

65tb nt TALMAN AVENUE 
5 kamb. mūr. bujigalow, plius 2 
mieg. kamb. paštbgėjė. Naujas ga
zu karštu vand- apšildymas. Gą-

Savininkas GR 6-1957

NAM4

3 batai po 5 kamb. ir 3 kamb. Ga-
zu-gajru apšild- Uždari porčiąi už
pakaly. Puikiam stovy. Prašo 
$38,800. 44S6 Š, Roman. Pažiūrė
kit pfavažiuodami, nuotninitikų ne
trukdykite. Susidomėję prašomi 
kreiptis į ŠaV. 4448 S. Houtinn.

D ft M E S I O 1

RAOIO PROGRAMA

real“"estate

Parduodamas 5 kamb. "ranch” namas 
su 50 p. šeimos kambariu rūsy. 27 ak 
rai žemės.

Kreiptis tel. (815 ) 838 - 4408

Savininkas parduoda prie Kedzie ir 
65-tos g-vės art; .mokyklos ir parko

Į 8 kamb. Georgian namą. Dėl smulkes
nių žinių skambinti PR 6-8227.

5 kamb. mūr. bungalotv — 11339 
So. Natoma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17.000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0380.

Why pay rent when you can own 
beautiful home ln Hazelcrest?

3 BDRM, Bi-Level, 1 >4 baths, crptg., 
rec. rm, w/firepl„ storins, screens, 
f. a. gas heat. patlo, fenced lndscpd 
yard. $25,000. Ovvner, 335-1285.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb.
rūsy. Mūr. Prie 67 Ir Callfornla. 
$28,600.

• kamb. (4mieg.), 13 metų mūr. 
bungalotv. Priė 71 lr Kedzie. vo
nios, 2. auto garažas. $24,900,

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

5 H kmb. 3 metų mūr. bungalotv 
prie Marąuette Bk. $18.600.

8 butu 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 66-os įr Kedzie. $76,000.

IK aukšto (6H ir 4% kmb.) 8 
metų mūr. prie 68-iloe tr Kedzie 
888,600.

AS REAL ESTAtl

IMKI RA t
—, NOTARIATAS 

CUA
2738 Vk. liat St TeL 928-6018

HELP wanteu — vyku"

HELP WANTED - MOTĖM t.»

TYPIST
Exper. or will train good typist to Į 
traflšeribe by dictaphone.

Modern attractive surroundings 
in headąuarters office. Good sala
ry and benefis.

Modern friendly suburban office 
conv’ to Dempster-Ėdena ČTA. 
Skokie Swift.
AMERICAN COLLOID C0.

5100 Suffield. Skokie, Illinois
Call 583-0400 or YO 6-5720

An eųual opportunity employer

BenlauBia Lietuvių Kadio Pro 
gramą Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodšma: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos lr Mag 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis Į:, Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-4)489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

PO RTĖ RŠ
Hours:

3 P.M. to 11:30 P.M.
Two Meals & linlform. 

Apply Persorinel t)ept.
Jį.,H »• Au Alfe - A
Chicago Athletic flss'n 

71 Eašt Madison St

REAL ESTATE

GERI NAMAI
1-H aukšto namas — 6 lr -6 kamb. 

Uždari pogčial. Karpetai. Kabinetų 
virtuves. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūs,;. 
$27,500.

Didelis 6 kamb. mūras. 1% vo
nios. Gazu SUdymo?.. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - Callfornla. $26,400.

ta butų, 2-Jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marųuatte pke. $80,0b0.

H kamb., 6 metų Švediškas namas. 
2 vonios, karpetai. air rttndltionlug, 
tater-oonun. Mūro garažas, platus 
lotas, $34,000. Turima raktus.

Mūrinė l aukšto plati rezidencija, 
2 \’onio«, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900. 
i 2 butų. didelis namas :—.2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 lr 3 kamb. 
Viri nauji Įrengimai. Arti 60 — 
Califomią. la^oop,..

l«ta« dviem butam. 80 pšdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69lh St. RE 7-7200

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
aoa visiems prieinamos

Mre
VYRAI IR MOTERYS

Medical Opportunities

EI-G TECHNICIAN
400-bed hospitas haš an immediate 
fuH-time opening for a ąualifled 
EEG Technician. .Day shift only. 
Good starting salary^ Excellęnt 
fringe,benefits. Contact personnel 
depnrtment.

HOLT CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th STREET 
TEL. — HE 4-6700

TOOL & DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE
Electrical, Meehanieal experlence 
etc.

These are permanent jobs witli 
plenty of overtime. T op wage«. 

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

STICKNEY. Naujesnis 4 butų na
mas, 5—3—if 2 po 4 kamb. Gaišti 
apšild. Artį Harlem — 39th Str. 
Pajamų arti $400. Kaina $34,900. 
SVOBODA. 2134 So. 61st Court, 
tel. BI 2-2162, jei neatsako skam
binkite LA. 1-7038. 

P A R D A VI M U «

Dėl ligos išsikelia iš Chicagos ir ne
brangiai parduoda: Skalbiamą maši
ną, Plumbing ir Carpenterio įrankius 
ir daug kitų namų savininkams reika
lingų įrankių ir daiktų. Teirautis te
lefonu: 767-0388.

Quality—Gharift—Beautiful
Tikrai Išsipildys jūsų svajonė. Puiki 
turtingos išvaizdos lYz aukšto re
zidencija. 5 labai švarūs kamb. 
l-«ne aukšte pilus Hcdlywood tipo 
miegamasis 2-rne aukšte. Labai 
patrauklus namas Iš vidaus ir iš 
lauko. 2 maš. garažas. Tik $4,000 
įmokėti. Kreipkitės į Miracle Man. 
Skambitoklte dabar.

M I C M A ELS 
Tel. 254-8900

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

simkus real estste 
NOTARY PUBLIC 

4286 S. Mapletvood Av- OL 4-7480

Geroj Brighton Darko vištoje 
perduodamas tavernos biznis su 
narnu. D61 platesnių infonnacijų 
skambinkite - 376-2420.

Platinkite “Draugi”;

Parduodamos 2 (vienam gulėti) 
,rtwin” lovos. Mažai vartotos, kaip 
naujos. 7212 S. California Av®.

Tel. — HE 4-0273

Savininkas parduoda mūr. “ranch” 
namą su 3 didėliais mieg. kamb. 
Prijungtas *‘breezeway’' ir garažas. 
Plyelių "vanity” vonia ir virtuvė. 
Pilnas rūsys. Puikiam stovy.
65 PL ir Lavvndale. 585-6420.

Kautynėse. tarp rusi} ir kiniečių žuvo 
sovietų pulk. Lėonov. Maskva skel
bia, kad pulkininką nužudė prakeik
ti klnietiški šunys, gi kiniečiai teigia, 
kad Maskvos banditai gavo ko jie 
norėjo. 

p m"e su o

Need ildes for fishing trips. Have 
3 H.P. motor and rubber boat.

Plione — OR 2-0962

j E L L A N E Q U $

iiuiifrfiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiimHiii  
JBIG C JUMS REIKIA 
GRASIŲ VIZITINIU KORTELIU, 
kreipkitės į ‘Draugą”, kuris spaus
dina .tokius dalykėlius gražiai, grei
tai lr prieinama kaina.

Utekymus tu pinigais gląaklte: 
H A C G A 8

4545 VVest 63rd Strefet 
CHICAGO. ILLINOIS 60628

RUIIIlIlllllllllllllllllllllllHIIHHlllllllllllll

CONSTRUCTION

I rezidenciniai, 
{komerciniai,
Į medicinos ir 
kitokį PASTATAI!

>467 VVest AMh
4-’

MUZĖJAUS RETENYBEI 
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie-

tuvos sidabrinės monetos pardavi
mui: 5 litai J. Basanaviėius, 10 litų 
Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraštis — pa
reikalavus. P. Zablockis, 2333 Ont 
rio St., Vancouvcr 10, B. C„ "

BETTER THAM HEW! 

NOTHING TO D0I

Not Just a visit... it’s a tour: Step 
hito the marble foyer of this rambling 
brick fatoch, then on plush wall to wall 
carpeting Into wrap-ąround lįving-,din- 
lrtg room. Walk bito 3 carpetėd bed- 
rooms with wajl to wall elosets. Knock

1‘ROGOS-OPI‘ORT VNITIES

Dėl mirties skubiai parduodamas la
bai nužeminta kaina gerą pelną per 
50 metų duodantis įewelry biznis Ir 
namas. Kreipkitės į 3223. S.

Parduodamas gerai
vemos biznis su namu. Pardi 
me uį! geriausią pasiūlymą, nes. sa
vininkai nori poilsio. 2448 W. 7lBt 
St., tel. PR 8-9856.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENJ.

BUTAI: rlnktihlame nuomininkams.
Best Agency, 2B2& W. 0i J’K 8-(lO32 
Nelaukit — užsireglstruoklt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me- 
tųa Savininkai kreipkitės dėl. pa. 
tarnavimo neįmokamai.

IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas 
- $521 S. Laflin St., ir 4 kamb. (2 
mieg.) butas — 5519 S. Lriflin St. 
Skambinti po 4 v.v. 737-5179.

IŠNUOM. kambarys vyrui su atski
ru Įėjimu, virtuvė ii visais kitais pa
togumais. GR 6-3069.,.. ...

Kambarys su vonia ir 
mu. Naujatne name prie 
pko,HE 5-1175

IŠNUOM. 3-jų kambarių butas su 
baldais. Beismente.

6356 Šo. VVashtenarv AvąnUe „
U '..'I 1

IŠNUOM. 2 mieg. kamb. 1-me duJti- 
tė prie vieno asmens. Vyrams ar 
moterims. Galima naudotis vigais 
buto patogumais. Marąuette piką 
WA 5-6742.

kitehen. Touch the Formica cablnets 
ąnd surfąces. Dreani of ęasy care 
push-button llving with built-in top of 
the lifte GE dishwasher, twlh dodr 
freęzer-refrigęrator, automatię ice, self- 
cleaning oven, rotisserię; more For
mica cabinets serve the dinette ivhich 
apens into a Jalousle solarium looking 
into a prlvacy garden ajl ^our own, 
wįth 2 patios. No unsightĮy allęys! 
Dowft the steps into rabdlSus ęhter- 
taihmeftt area built by Klemka. Ybu'U 
slng if you sew įji a built-iti Singer

bowl on 50 foot gleaming court, ping 
pong dr pool h» anothe;, br relax in 
a variable mood lighting spacious sti- 
ting and buffet area with w.alk-ih bar 
Šnd over 20 ft. of Yvrap-šroutod Fdr. 
mica surfąces. Anothet large panelled 
room gerves as a professional office 
at home (tax deductible if you ąualify) 
or deri. The side entry giveš fartūly 
privacy. Seeing is believing. Hard- 
wood trim, bireh. main level, oak 
lowėr .level. Thefmopanes, drapes, 
draln tilo, sumip puihp, radid čontrbl- 
led gatage door. Ndthing to do būt 
moye in!

Where’s all this loveliness?
2747 West 841h Street

iiVoiild you bėiiėvė a 36 ft. wide 
home? Ask Bruno Klemka! Don’t 
drive by — it’s deceptive.

When? Open Sundays 1:30 to 5:30.
Price? Reduced to i47,Si>0.

I^r Ovimėr
, W0UJd you believe Š mortg&ge 
bulanoe to ąuaiified buyer?^

Prie 68 ir Western 2 butai po 6 
kamb. Platus Sklypas. $20,600.

Prie 7t lr Talman — Mūras. S bu
tai lr patalpa rastinei ar bizniui.si?7«yek,W’.
Ir patalpa bizniui. I-Jkstra sklypas
‘'B70P'lr$W^tbtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. ir butas rūsy S-Jų kamb. 
$28,900.V
851

-T -~.~l-.-Lll . ■ -LAI _____ - --
HELP WANTED — SIDTERYS

DISHWASHERS
Hours: 12:00 P.M. to M:3t) A.M 

Or 3:00 P.M. To 11:30 P.M. 
Two Meals

Apply F’ėrsonnel frept.

Chicago Athletic Ass'n.

71 East Madisoh St. 

TREE TRIMMERS-
Experienced and apprentices. Year 
round. Paid Vacation. HospitaJi- 
žatioll. irt

k E ALT Y
st Št., RE 7-9515

Cafėteria Girls
6 A.M. to 2:30 P.M shift 
12 Noon to 9 P.M. shift 
Tvvo meals and unifofmš. 

Apply Personnel Dept.

Chicatro Athletic Ass'n. 
71 East Madison Št.

Call GR 5T877

1H aukšto isfir. 6 lr S kamb., 
Įrengtas rūsys, garažas. 64 lr Pulas- 
kl. $28,d00.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas.
Gage pke. $1^,600.

Įy^n2"K'’,.oSl4i£ 

-b*™?- *82.000.
2 po 0 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insuriuaoe — Inoome Tas 

Notary Public

2787 W. 48 St. — CL 4-2890

Reikalinga moteris prižiūrėti inva
lidą vyrą. Skambint kasdien po 6 
v.v. tel. OL 2-6663.

G E AR Cl'TTEK
Man tncperleineed in .cuttlng .of fine 
pltch gears tp dą set-up wiorrik., Bx- 
cellent opooctunlty for advancejnent. 

KXTRA BENEFITS.
AVON GEAR & ENGINEERING

COMPANY. Tel. 854-5825 
—---------------------------------------——-

Perskaitę "Draugą", duo

kite ii teitiems pasir1 ’*

HELP VVANTED — MOTERYS

REMKITE “DRAUGĄ’

REALESfATE
t pp e lUMub. mdr. Moderniou vo

nia, sultim, langai, Sllūriaa gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no ksunb. Ir 4 k^mb. angį ii, 
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
Šilimos gazu, alum langai, kilimai. 
$48,600.

« butų naujas mflraa, Karstu vand.
Šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
VlrS $10,000. metams. $88.000. t .

14 butų. 2-Ju aukštų mftraa. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000

10 butų po S kamb. mūr. Alum.
Langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,800.

’We”SBi *!:

NERIS REAL
8924 Seiith Wed«ni Amo

1 po n kamb. S metų rftrss, karktu
vand. Šiluma gazu, Marąuette pke.
“h" p. sklypas Marąuette pke. BU- 
nlul fr apartmentams. Tetraukus*.

12 butų l metų modernus 1 rturtln 
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly, TėlraukltoS-

noumlug bonse. ,Pajamų $60,000 
F*.0*“**: TePraSki *‘a"rt
n«je i 

nlM Pi

ritas.toVSĮlyj, 
ksmb. mOr. “BuiU-li&s”. kokli 

teles, karkto vandens Mldymas 
Ktsrą. pk*. $80.600.
Mukato U(Ax*. 5 ir 6 feAmh, ] i AttSrt MldymsL S auto gs- 
07 fr Oakley il«A00

Tel. 471-0321

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SALES < MORTGAGES s MANAGEMENT

Member of, MLR.
ALtN lATA S-R E ALT 0 R

ir lrituoee vakariniuose prteniieeėiaose Prašome užsukti | fi 
Ir lielrlDlrti li katalogo-

KAS NORITE PRATURTĖTI?
Vienas 1A saugiausių būdų praturtėti tai Įsigyti nuosavų namą arba 

pajamų nuosavybę. Tai tikras faktas jjarenitas daugelio patirtimi. Pasi
klauskite savo kaimynų, namo savininką, fr. jis ta patf patvirtins. Kirti vie
ną menesį jo paskola mažėja o turtas (eąulty) didėja. Kiekvieną, mėnesį 

jis darosi turtingesnis. Ir Jūs galite tą. patį padaryti. Vžsukite į mūsų Įstai
gą dar šiandien pasitarti dėl Jūsų būsimos nuosavybės.

CTORltO — PARKHOLME. 
Neapleistas 3 butų mūr. 6—6—-4 

kamb. Dvejuoee butuose modernizuo
tos vonios ir virtuvės. Savtlnlrikas 16- 
sik&IS IS šio miesto, nori skubiai par
duoti. v ... . ..ėžv-, s-vž..-..,

kamb., 0 metų mūr. Savinlu-
kas nusipirko ūk), todėl nori 
parduoti. 3 miegami

iualetu ir dužu. Pili-.- - -
i Urna. 2 maš. garažas. Netoli šv. 

A ntanla baž, ;
. 3 butai už 220,000. Gerai užlal- 

tą. ,3 po 4 kamb, Nuomi- 
užsimoka už gazą, elektrą. M-

Ifitoą. Ir -

kamb.

$196 paje>

nas rūsys. Naujai Įrengtas centr. 
gazo šildymas. 2 mafi. garažaa

1P ,'ės - «?bT
NAUJESNIO TIPO PA.TAMV 

NVbSAVYBes
štai tik keletas pavyzdžių: 6 butų

m&r. $9,660.lietinių pajamų. $82,500. 
8 butų mūras. VirS $12,000 paja

mų., Tik $15,000 Įmokėti $92,800.
» butai — virš $9,000 pajamų. 

$S6,9«O. . . -
13 butų virS $16.000 pajamų. Se

nesnis bet gerai sutvarkytas. 
$110,000. . ........

2 namai po 18 butų. Vli-5 $6&;000YtoOr. 224.&00. 2 po S
Modernizuotos virtuvės. PU- i pajamų. $430,000 už abu. i

IIUHIIiHillUIIUIlUIIUIMl»UIMIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll» 1

KEY PUNCH OPERATOR
Large hardware distributor has iimnėdiate openings for 

alpha and numerio operators. At ieast one year euoperience ncces- 
cary. Will train beginner who has completed key punch schęol.

Company benefits Modern, office. Can purchase picrchandisę 
at cost. Convenient transportation. Northivest Side. Parking 
provided.

COTTER &. COMPANY
2740 Cljboutit flvė., Chitago Tel. 248-9313

gų,

ORDER PICKERS
2 MEN NEEDED — NIGHT SHIFT — GR

FRANKLIN PARK LOCATION.

CALL 6TI-2SG0. ASE FOR Mft. A. PETYfl

DAY SHIFT — GROCERY W,AR£H0USL — 
UNION SCA1E — 0WN TRANSPORTATION NEEDED 

FRANKLIN PARK LOCATION

CALL 671-2500, ASK FOR MR. A. PETTO

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

ORDERLY-NURSES AIDE
$2.46 PER HOUR

Insurance Benefits. Paid Vacation and Holidays.
Bus Stops at Door. Close to N.W.R.R. • • ’ ’

Apply Personnel Department v... ■ t
WH 4-42W Eit Ž44

PASSAVANT HOSPITAL
303 E. SUPERIOR, CHICAGO, ILLINOIS

MEDICAL OP P 6 R T b N I T Y

MEDICAL TECHNOLOGIST — PREFER ASCP
tou. 6 ą,WW, Qoaaider AMT. ,
PHYSICAL THERAPIST — REGISTERED

For an expanding department
134 bed accreąited hospital, located 96 mlles eouthvvest of Chicago ta 
a clty of H.SOO. Five day week, Monday thru Friday. i 
Gąod Starting salary wltli oonstderation for experte|iofe -plūs c»41 tinte 
pay. Salary nėgotlable. Provision for periodlc Inereases, liberal personnel 
poLlclea Fringe benefits and steady employment. Contact admtnfriOSor 
or personnel dlrector

ST. MARY’S HOSPITAL
LaSaUe, Illiuois 61801 Dr Coli Collect. (815) 228-0607 .

t



cmcureoi mA. A. MOKYT. JUOZO GUOBIO t
NETEKUS t

DRAUGAS, šeStadieni®, 1969 an fc«w» nrfĖ. 22 4, S

SV. SETMOS VILOJ
Sąusio 16 d. Providence, R. 

I-k mirė širdies liga mokytojas, 
savanoris kūrėjos Juozas Guo- 
by«. Velionį tremties stovyklo
se. Vokietijoje, man teko pa
žinti, su juo dirbti keletą rae- 

’ tq, gimnazijoje. Kaip taurus lie
tuvis, sąžiningas pareigų vyk
dytojas — savo jėgas ir kuklius 
išteklius skirdamas Lietuvai ir 
jos laisvei, jo išsiskyrimas iš 
gyvųjų yra ne tik mums, senes- 
niems, bet ypač jaunesniesiems 
prisimintinas.

Velionis Juozas Gudbys gimė 
1898 m. spalio 24 d. Mockavos 

Jtaimė, Seinų apskr., netoliese 
muo Punsku. Baigęs Mockavos 
pradž. mokyklą, toliau mokėsi 
Mariamapolės pedagoginiuose 
kursuose, kuriuos 1917 m. bai
gęs kurį laiką mokytojavo. Lie-; 
tuvos tarybai Vilniuje, paskel
bus Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, jaunuolis Juozas Guo i 
bys atsisveikina su mokykla ir 
einą vykdyti dar svarbesnio u? 
dąvinio — stoja savanoriu ka- 

^riuomenėu ginti savo kraštą 
nuo besibraunančių priešų. Ka-, 
nuomonėj išbūna, užsitamau 
damas puskarininkio laipsnį, 
keletą metų. Padėčiai aprimus, 
pasiliuosųoja iš kariuomenės ir j 
grįžta vėl mokytoju į pradžios ( 
mokyklą. Mokytojauja Būdvie
tėje, Seinų apskr./ir kitose vie
tose.

1939 m., prijungus Vilniaus 
k kraštą prie Lietuvos, mokyt.! 
T Juozas Guobys kaip gerai mo-Į 

kąs lenkų kalbą, skiriamas į 
Eišiškių apskr. miesto savival
dybę vyr. sekretorium. Nau
jos pareigos, naujas darbas, bet 
ir čia, kaip ir pradžios mokyk
lose, stengiasi visiems patar
nauti, būti paslaugus, vykdyti 
lietuviškumo prisiimtąją misiją. 
Susipažįsta su mokytoja Danu
tę Kuliešaite, kurią ir veda, vė
liau susilaukdamas dukrelės Al-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. RE L S 0 H

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausiai Paminklams Planu 

Pasirinkimas Visame Mieste.-
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas lilokas nuo kapinių.■ 1 v i j K . ųj|,IŽįl# JjHflUv

Iš Chicagos važiuojant 123- 
gatve į vakarus prie ežero yra 
imponuojanti senųjų lietuvių ins 
titucija, Liet. Lab. s-gos sene
liam poilsio namai — šv. Šei
mos vila, kuriai vadovauja 
darbščiosios šv. Kazimiero se
selės. Institucija dabar priglau 
džia 112 senelių. Liet. Lab. s-ga 
labdarybės tikslam, nuo 1917— 
1952 m. surinko $564,669. Prie 
įsteigimo seneliam poilsio na
mų daug dirbo senesnieji lietu
viai visuomenininkai, kurių ke
liolika jau poilsiauja.

J. Kapočiaus šeima, trūksta vyriausio sūnaus, jis kitur gyvena, kurio pa
stangomis iš gubernatoriaus gauta proklamacija ir Vasario 16-ji paskelbta 
Lietuvių diena Wisconsin valstijoje. Nuotr. Iz. Valančiaus

Iš vėliausių ten nuėjusių yra 
Antanas Bacevičius. Kai did
miesčio atmosfera pasidarė tvan 
ki, Antanas kreipės į seseles ka- 
zimierietes kambario poilsio na
muose, o vasario 20 d. seselė 
Clemencia, šv. šeimos vilos vir
šininke su kita ponia atvažiavo 
persivežti Antano į poilsio na
mus šv. šeimos vilą. Anta
nas svetingai — nuoširdžiai pri
imtas jaučiasi patenkintas mais 
tu ir tvarka. Yra laiko laikraš
čiams ir knygoms paskaityti. 
Knygyne yra gerų knygų. Kai 
gražus oras vieni eina prie eže
ro, o kiti į miškelį pasivaikš
čioti.

Vincukas

Tai čia būtų atlikti milžiniški dar
bai Lietuvos laisvinimo politikoje ir 
liet. kultūros ugdyme. Šia puikia to 
vakaro nuotaika džiaugėmės mes 
kartu su iš Čilės besilankančiu is
torijos prof. Julių Kakarieka, kuris 
lankėsi pas savo gimnazijos drau
gą dr. J. Šalną. .

Dr. Ant. Razma

Trejų Metų Mirties MŪSOM

marceua šurtk

Jau suėjo trys metai, kai ĖMė- 
vu lis pasišaukė mūsų mylimą 
žmoną ir mamytę, kuri, sunkiai
ir kantriai iškentėjusi; mus pali- šMrtsrtirtBBrtMŠn
ko kovo 25 d., 1966 mietais. lt

Nors laikas tęsiasi, bet njes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrjfti, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Lauksime tos dienoki kada vėl galėsime būti 
kartit Tegul gailestingas Dievas suteika Tąu amžiną atilsį danguje.

Už jos sielą bas atnašaujamos šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, sekmadienį, kovo 23 d„ 7:30 vai, ryte, trečiadienj, kovo 
26 d. 7:00 vaJ. ryte tr šv. Agnietės bažnyčioje antradienį, kovo 25 d:., 
7:00 vai. ryte.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose fr kartų su mumis pasimelsti už ai. a. Mar
celės sielą.

Didžiai nuliūdę: Vyras Vincas Ir duktė Elytė.

ĘP'' ' '""'•‘'niišlioje "\\ i si Cainpus Air 
t ittafflEHHpSffž ilil'uimn". W.I H kr:; III renk.įsi .inie-
į i iiLeėin milinis pjsikl.ms'. ii Diiii.i

'•••'.j. : ■ ? ji ,<£•w? .' E ms.Illlliil". S"l. l’iHileiieijiis Bir-
z ' - i H kienes, suk J.luinos Šilinienės, sol.

, », \ [j,, (luinu, p; esi gere Ii Stu
” /į B ŠIO Mllušiuus \ Iltim Ullj.tllld KijŪlll)

' r./LiUk i’ĄsfeM grupės šokėjų tautinių šokėjų,
, kurie amerikiečius baisiai sužavėjo,

i A. a. J. Guobys §įs meistriškai parengtas lietuviškas
Paskutinės Dainų šventės koncertas nustebino Waukegano a- 

metu Chicagoje skambina man merikiečių publiką, kuri gausiais 
Juozas Guobys. Atvykęs su šei- plojimais dėkojo scenos artistams, 
ma į šventę. Kviečiu aplankyti TaiP> amerikiečiai nustebo, kad tie 
mane. Pasisako šiandien negalįs, lietuviai visgi kilę iš garbingos, se
nes dalyvaująs posėdyje Lietu- nos kultūra turtingos tautos, 
vos fondo, kuriam atvežęs ati- Kaip vėliau sužinojau, tam kon- 
duoti savo, kaip lietuvio, duok- certui visi Waukegan’o lietuviai be 
lę. Atvyksiąs (kitą dieną. Vadi- jokių intrigų, profesionalai ir ne
naši, ir čia, tautinė pareiga, lie- I profesionalai dirbo išsijuosę, kad tik 
tuvių labas ir visuomeninis rei-! kuo daugiau išplatintų bilietų tarp 
kalas Ibuvo velionio aukščiau už savo kaimynų amerikiečių. Užtat 
asmeninį malonumą. nenuostabu, kad didžiulėj salėj di-

Išbuvęs porą savaičių ligoni- džiulė amerikiečių minia, 
nė j, jau žadėjo grįžti į savo na- kad atkreiptų amerikiečių dėme 
mus, bet staiga vieną dieną su- s& Sio koncerto organizatoriai su
stojo plakusi Juozo Guobio šir- darė šventės garbės komitetą iš vie- 
dis. Liko liūdesio prislėgta žmo- tini^ burmistrų, kongresmanų, 
na Danutė ir duktė Alvyda, ku- laikraščių redaktorių ir dvasiniu- 
ri, kasmet gaudama stipendiją, kų- State Representative J. Conol- 
1969 m. birželio mėn. baigia iškilmingai perskaitė ir Įteikė lie- 
Rhode Island kolegiją, studijuo- tuvių veikėjams Illinois valstijos gu 
dama istoriją, politiką ir meną. bernatoriaus Og*1™ Vasario 16 d. 
Jaunoji akademikė priklauso deklaraciją.

A. -f- A.
A. f A. KAZIMIERUI TRUMPIUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ TRUMPIENĘ, dukterį IRENĄ 
ir inž. BRONIŲ GALINIUS ir Šeimą skausmo valan 
doje nuoširdžiai užjaučiame.

.m
Bronė Januškevičienė 
Danutė ir Juozas Saladžiai

MAGDALENA ŠTRAUKAS
BARVUSHAITfi 

Pagal pirmą vyrą Trumpickienė (Tramp)
Gyveno Town of Lake rajone.

Mirė kovo 21 d,, t»«», 5:25 vai. i-jU>, sulaukus RO m. omžlano. 
Gimė Metovoje. Amerikoje Išgyveno, 60 m.
Pa.slUko, dideliame nuliūdinu: vyra* Petras, duktė Verrt 'Turtus, 

(Jos vyras Joeepft rtitres), rttoun Antijony Trump. marti Bendre 
lr sūnus Slaniry Tramp, 11 anūkai: Martlyn, Domui Ir David, lr 

kiti giminūs, draugai Ir pažįstami.
Kūnas bus i m šarvotas šeštad., 7 vai. vak. Eudeikio koplyč., 

1605 S. Hermitage Avė.
Laidotuvės pyks pb-mad., kovo 81 d. Iš koplyčios »:tft vai; 

ryto bus atlydėta | Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje Jv-yks 
insInliUKos pamaldos už velkmėts sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
J- Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs: VYRAS.

Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. YA 7-1741.

Mielą krikšto kūmą

EMILIJĄ GAUČIENĘ
ir vyrą POVILĄ, motinai ir uošvei A. A. PRANCIŠKAI 

SEMENAVIČIENEI mirus, nuoširdžiai užjaučia

Dainavos Ansamblis

, Juozas Guobys, būdam as mo
kytoju ar vėliau savivaldytoės 
aukštesniu tarnautoju, menutrau 
kė ryšio su knyga, domisi ir 
Studijuoja ne tik pedagoginius 
klausimus, bet ir bendrai moks 
lūs. Jau gan suaugęs baigė su- 
augusių gimnaziją.

■ 1944 m., artinantis rusų — 
bolševikų kariuomenei prie Lie
tuvos sienų, Juozas Guobys su 
šeima birželio mėn. i apleidžia 
Eišiškius. Apsistoja Varėnoj H, 
kur eina apskr. viršininko pa
dėjėjo pareigas. Bet neilgai čia 
tenka būti. Pagyvenęs dar apie 
3 savaites savo tėviškėj Moc- 
kavoje, peržengia Vokietijos 
sieną ir pradeda su šeima sun
kų tremtinio kelią.

1945 m. birželio 9 d. Hassen- 
dorfo, prie Rottenlburgo, anglų t senoje stovykloje pirmą kartą 
teko sutikti Juozą Guobį. Buvo 
komplektuojamos pirmosios 
gimnazijos klasės. Surašomi mo 
kiniai ir buvusieji mokytojai. 
Juozas Guobys viehas iš pirmų
jų prisistatė pareikšdamas, jei 
bus reikalinga, jis galįs moky
tį istorijos ir geografijos. Nekel
damas jokių pretenzijų, gana 
sunkiose apystovose (o kaip 

* anuo metu, ypač pradžioj, trū
ko mokomosios medžiagos), nuo 
birželio 16 d. (tą dieną pradėjo

Brangiai motinai

A. -J- A.
KONSTANCIJAI STANKŪNIENEI 

mirus, dukrai MAGDALENAI STANKŪNIENEI, ki 
tiems giminėms ir jų šeimoms reiškiame gilią už 
uojautą.

K. Zubklenė
Vita ir Benius žemaičiai

PALIKO DAUGIAU MILIJONO
Samuel Friend testamente pa

liko $1,251,390 savo sūnui Ro
bertui, 35 E. Wacker drive. Fe
deralinis iždas pomirtiniais mo
kesčiais pasiėmė $371,455. Illi- 
nois valstija gavo $79,626.

Gyveno 7130 S. Talman Avė.
Mirė kovo 20 d, 1969, 10:15 vai. lyto, sulaukęs 87 m. amž.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Martha» žentas. Pe

te r Kuper: Helen Stadel: Jennie Keltner: sūnūs: VValter, marti 
Bemice; Alex. marti Jeannine; podukra Nellie, žentas Neit Hai- 
nes, 12 anūkų, 9 proanūkai. seftuo Belen Maslow, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. , ... .

Kūnas pašarvotas Petkus Marąuette1 koplyčioje, 2533 W. 
71st St. .... , .'. ,u.
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bai-

Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 24 d. iš koplyčios 9 vai. 
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.' i ' k > 'V "L, . IF

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

I . .. ». ; yi . . * ,
Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, podukra, niarčtoe, žentai, anūkai 

k* ji*iiartlMH, «• .
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345

Brangiai mamytei

A. 4- A.
K. STANKŪNIENEl-KASPERIENEI 

mirus, jos dukterį mielą MAGDALENĄ ir visus kitus 
gimines bei artimuosius širdingiausiai užjaučiame.

Gintaras ir Pranas Nariai 
su šeima

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 pal 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu- 
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

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

AREA CODE 312 247-2425 '

PADĖKA
fiSOsų Mylimam Vyrai ir Tėvui

P A D e K A
A. -Į- A. j r 

MARTINĄ VARKALIS
ŠLENYT®

Mūsų mylima mamytė, senelė, sesuo ir uošvė mirė. 1969 
m. kovo 12 d. ir buvo palaidota kovo mėn. 17 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse, Chicagoje. ,

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jonui Kuzinskui, kuris iš
lydėjo iš koplyčios, atlaikė gedulingas pamaldas ir palydėjo 
velionę j kapines

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiemB, kurie prisiuntė velionei gėlių bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Mažeikai-Evans už ma
lonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Dukterys, ientai ir anūkai

JONUI TAMULEVIČIUI mirus,
Reiškiame nuoširdžią padėką šv. Mergelės Marijos Gimimo para

pijos klebonui prel. V. Černauskui, kan. V. Zakarauskui ir kun. 
Jurkšui už atnašautą šv. Mišių auką, maldas koplyčioje ir paly
dėjimą į kapines. Ypatingai esame dėkingi giminėms, draugams, 
bendradarbiams, mieliems Chicagos skyriaus kolegoms teisinin
kams ir visiems pažįstamiems ož šv. Mišių aukas, gėles bei vai
nikus, už gausų atsilankymą į šermenis ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Dėkojame visiems už mums pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais, telegramomis ir spaudoje.

Ačiū mieliems karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui p. J. 
Evans už jo malonų ir rūpestingą patarnavimą.

Giliai nuliūdę: Žmona Ona lr sūnus Jonas su Seimą.
:ilijo| siaučia potvyniai, čia matyti nuo potvynio pabėgę Macėfo vietovės gyventojai. Potvyniuose 
asmenys. f

žuvo
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 22 d.

X “Raudonasis amaras”, 
Onos Algminienės tik dabar 
Alvudo išleistas romanas, bus 
Šį sekmadienį Jaunimo centre 
Alvudo vardu autorės dovano
tas visiems Alvudo Vaikų teat
ro 5-tos premjeros — A. Kairio 
“Du Broliukai” vaidinimo 35 
aktoriams — vaikams, jų tėve
liams, meniniam ir techniniam 
personalui. Alvudo pirm. An
tanas Stakėnas visus minėtus 
asmenis apdovanos Alvudo de
šimtmečiui paminėti leidiniu — 
šios premjeros iliustruota pro
grama.

X Ant. Garmus, iš Clevelan
do, keliavęs JAV pietuose ir 
pietvakariuose, Louisianos, Ari 
zonos, Nauj. Meksikos ir kt. 
valstijose, atvykęs į Chicagą, 
lydimas senosios kartos čikagiš- 
fkio Romano, lankėsi “Drauge”. 
Jis apžiūrėjo redakcijos, spaus
tuvės patalpas, susipažino su 
darbu. Siūlė klimato ir kt. su
metimais lietuviams laibiau su
sidomėti įsikūrimu pietinėse 
JAV srityse.

X F. Tamosevlčius, “Draugo” 
skaitytojas Cicero, III., atnau
jindamas prenumeratą ir dėko
damas už kalendorių ir korte
les, prisiuntė 5 dol. auką. Dėko
jame.

x Lauros Jonušaitytės, 407 
E. 43 st., Gary, Ind., nuotrauką 
įsidėjo antradienio “Chicago 
Tribūne”, apžiūrinčią antikinių 
darbų parodą Ford City, Chica
goje.

X Inž. Juozas Vilčia išvažia
vo į Havajus porai savaičių a- 
tostogų.

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 A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru
liadų, kumpių virtos šon nės, ko- 
šelienos, šviežia 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 Leokadijos Braždienės de
likatesų krautuvė, 2618 W. 71st 
St. tel. PR 8-2030, be kasdie
ninių skanių ir sveikų produktų, 
š. m. Velykoms paruošia mar
gučius, raguolį, pasohą, babkas 
ir įvairių skanių tortus ir spe
cialiai: beržo šakas ir ežiukus. 
Paskubėkite su užsakymais, kad 
galėtume išpildyti. Po Velykų 
keliamės į nuosavas patalpas, 
kiton pusėn gatvės 2617 W. 
71st St. Tel. PR 8-2030. (sk.)

X Ponios ir Panelės, N. Bur- 
šteinas kviečia jus aplankyti jo 
kailių krautuvę, 185 N. VVabash 
Avė. Tel. 263-5826, ikur galėsite 
išsirinkti iš naujausių pavasa
rio madų reikalingus kailius 
papigintom kainom. (sk.)

X MARQUETTE DELICA- 
TESSEN savininkės L. Žvynie- 
nė ir IS. Urbonienė, 2553 VVest 
71 St., Tel. PR 6-2717, maloniai 
primena, kad paskubėtumėt už
sakyti Velykų stalui įvairių 
maisto gaminių. (sk.)

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

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

X VKLS Chicagos skyriaus
narių susirinkimas bus š. m. 
kovo 23 d /Tado ISparkio bute, 
4429 ISk>. Maplewood Avė., Chi
cagoje. Pradžia 3 vai. p. p. Po 
susirinkimo, Idos Valauskienės 
rūpesčiu dalyviai bus pavaišinti. 
Visi vilniečiai kviečiami daly
vauti.

X Inž. Jonas Jurkūnas infor 
maciniaane seminare balandžio 
19 d. skaitys paskaitą tokia te
ma: “Kitų priemonių panaudo
jimas (pikietavimai, Pavergtų
jų Tautų Savaitės, eisenos, de
monstracijos ir t. t).

Be jo paskaitas skaitys, kaip 
jau buvo skelbta, red. St. Pieža 
ir J. Daužvardienė.

x Vladas Pažiūra, Anahedm, 
Calif., žinomas Kalifornijos lie
tuvių veikėjas, atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 5 dol. spau
dai paremti. Dėkojame.

X Ranka ranką plauna - sa
ko priežodis. Spauda padeda 
skaitytojams, skaitytojai spau
dai. “Draugui” aukojo: po 3 dol. 
- V.
Merecikis; po 2 dol. - Vyt, Ro- 
cevičius, V. Sabaliūnas, O. Pili- 
tauskienė, M. Mockapetris, S. 
Poderienė, A. Pivoriūnas, Ona 
Mačdokas; SI P. Toleikis. Vi
siems dėkojame.

X Aldona ir dr. Gedas G ri
nkli, gyv. Chicagoje, liet. J. 
Gaidelio operos “Dana” pasta
tymui paaukojo 100 dol. ir tuo 
įsijungė į Chicagos Liet. Ope
ros mecenatų eiles. (pr.)

X Lietuvių Fonde Įnašus pa
didino: kun. Juozas J. Grabys 
iki $700., šv. Antano Gimnazi
ja iki $200., Dr. G. ir N. Brin- 
kiai iki $500., Aleksas ir Lai
ma Kulniai iki $300., P. ir A. 
Raulinaičiai iki $300., ia. a. Itn. 
Antano Šarūno Vadopalo atm. 
įn. iki $226.79 ir a. a. Kons
tancijos Plechavičienės atm. įn. 
iki $200. LF adresas S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629.

(pr.)
x Muz. Antanas Vanagaitis, 

miręs 1949 metais, tebėra gy
vas Amerikos lietuvių širdyse. 
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti į 20 metų mirties sukak
ties minėjimą, kuris bus kovo 
30 d. 3 vai. p. p. Jaunimo Cen
tre. (pr.)

X Puošniam medžio kabine
te 18 inčių spalvota TV. Tik 
gauta pas Gradinską, 2512 W. 
47 St, FR 6-1998. (ak.)

x S. L. A. 6-ta Apskritis š. 
m. liepos 14 d. ruošia ekskur
siją į Europą papigintomis kai
nomis. Norintieji vykti prašom 
kreiptis į 80-tos kuopos orga
nizatorių Alex Lauraitį, Tel. 
523-8775. Visus kelionės reika
lus tvarko Walter Rask-Ras- 
ciausko vadovaujama kelionių 
agentūra — American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes- 
tem Avenue, Chicago, Illinois 
60643. Telefonas 238-9787. (sk.)

Dail. A. Varno politinių šaržų paroda atidaryta Balzeko kultūros muziejuje Chicagoje. Čia dailininkas 
matyti su parodos lankytojais. Iš k. į d.: prof. St. Dirmantas, dail. Varnas, vysk. V. Brizgys ir dr. J. 
Jerome. Nuotr. J. Kasakaičio

NAUJAS CHEMIKAS
Tai Algimantas Mykolaitis. 

Jis baigė Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje. Persikėlęs į Omą-

DAILIOJO MENO TARYBOS ISTORIJA
Paaiškėjus, kad pietvakarių 

rajone neegzistuoja joks kultū
rinis centras, apimąs visą apy

Tamašauskas, Kazimiera ^os miestą, manė būti medicinos Unkę palaiky ^yi^ės me-
m t rt- rv-ii -i DcrninciomU aido TVT P*— • •     • j A-ii—gydytoju. Paruošiamąsias me
dicinos studijas baigė Creighto- 
no universitete, Omahoje. Bū
damas švelnaus būdo, pamatė, 
kad su ligonimis jam sunku bus 
dirbti, todėl nutarė pakeisti me
diciną į chemiją. Persikėlęs su 
tėvais į Chicagą, pradėjo studi
juoti chemiją Roosevelto uni
versitete. Pasirinktoji mokslo 
šaka gana suniki, pareikalavo 
daug jėgų ir energijos, tačiau 
ryžtas ir darbas nugalėjo visas 
kliūtis ir vasario mėnesį Algi
mantas apvainikavo diplomu. .

Ta proga jo tėvai surengė 
puikias vaišes, kuriose gausiai 
dalyvavo artimieji ir draugai. 
Buvo eilė kalbų, daug linkėji
mų naujajam chemikui.

Dabar Algimantas dirba kaip 
chemikas Beatriče Foods ben
drovėje. Pailsėjęs žada tęsti 
studijas toliau — jo gabumai 
toje srityje dar neišsisėmę. Nau 
jajam chemikui daug pasiseki
mo tiek ateities moksle, tiek 
darbe bei jo privačiame gyve

nininkų susidomėjimą., susior
ganizavo grupė, “Pietvakarių 
dailiojo meno taryba” (South- 
west Fine Arts Council).

(The History of Choir”), ir 
Helen Hayes tema — “Teat
ras” (“The Theatre”).

(Sekantis vakaras įvyks 1969 
m. kovo 31 d. Marijos aukšt. 
mok. salėj bus pastatyta “šven 
tasis didvyris” (The Sacred 
Hero — An Interfaith Page-

Ši taryba buvo įsteigta su ta ant”), kurioje Chicagos simfo- 
mintimi, kad Ibus be pelno or- j ninio orkestro nariai atliks 
ganizacija, kurioje išryškina-1 kompozitoriaus Bruno Markai- 
mas tobulumas, kuris randa- Į čio, SJ, “Concertino nr. 2” ir 
mas savoje apylinkėje. Jos su-' dr. Rolbert Ekstrom parinktą 
ruoštomis programomis galėtų i temą. chorui — Robert Bks-

IŠ ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Prel. Vytautas Bal
čiūnas, buv. ilgametis šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje dva
sios vadas, atvyko į Los Ange
les pravesti kolonijos lietuviams 
rekolekcijas, kurios prasideda 
kovo 23 ir tęsis iki kovo 30. 
Svečias pasiliks talkininkauti 
vietos kunigams ir Velykų me
tu.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Filatelijos paroda suruoš-

jom įteikti parengimas įvyks 

spalio 11 d. Jaunimo centre 

Chicagoje.

Konkurso rengimo komisija

Kviečiame Talkon

Spaudoje jau buvo skelbta, 
jog Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje yra vedama Ameriko
je, Kanadoje ir kitur pasaulyje 
mirusių lietuvių kartoteka. Mū
sų spaudoje dažnai pastebima 
(ypač profesionalų, žymiųjų vi
suomenės veikėjų) nekrologai, 
kurie, kaip teko patirti, net jų 
artimųjų, specialiai nėra saugo- ta Kaune vasario 12—24 d. Ji 
mi, juos ištinka bendras perskai buvo septintoji iš eilės, skirta
tytų laikraščių likimas. BLKM 
yra nusistatęs nekrologus rinkti, 
kataloguoti ir apsaugoti juos 
ateičiai archyve. Kas žino kada 
ir kam, kieno nekrologo gali 
prisireikti?

Lenino 100 m. gimimo sukak
čiai. Dalyvavo 12 filatelistų. Te
mos įvairios: Leninas ant pašto 
ženklų, kosmonautika, olimpia- 
dos ir kt. Pirmą kartą buvo iš
statyti ir nepriklausomos Lie-

Visi lietuviai šiuo maloniai 1 tuvos pašto ženklai (prieškari - 
prašomi, mirusiųjų savo arti-'niai), tačiau ne visi. Dėmesio 
mųjų, o ir kitus nekrologus, kar susilaukė F. Sausionio kolekci-
tu su laikraščiu, kuriame jie iš
spausdinti, arba tik iškarpą, 
arba specialiai gerame popieriu
je, išskaitomai surašius, atsiųs
ti šiam muziejui. Siunčiant laik
raščio iškarpą — būtinai pa
žymėti iš kokio laikr., data ir 
laikraščio numerį.

ja _  gėlių motyvai pašto žen
kluose, pašto ženklų rinkinys 
“Lietuvos pašto istorija”. Paro
doje buvo išstatyti L. Šulinsko 
ir M. Goncaro tarybinių kraš
tų medalių — monetų rinki
niai. š. m. spalio mėnesį Vil
niuje ruošiama respublikinė paš-

Be to, muziejui labai pagei-Į to ženklų paroda, iš kurios bū- 
daujama gauti ir paveikslėlius šią atrinktos geriausios kolek-

nime. Jon. P.

A. Mykolaitis

ANKSTYVAS PAVASARIS
Pavasaris Chicagoje prasidėjo 

X Kai jums deimanto prirei- 1 ne kovo 21 d., bet kovo 20 d.,
kia, gero laikrodžio ar žiedo, 
Tveras Marąuette Parke teikia, 
duoda nuolaidas dar priedo. 
TVERAS JEWELRY, 2646 W. 
69 (Str.

Kaip geram pilkėjui dera, 
Viską perka tik pas Tverą.

(sk.)

1:08 v. po piet. Paskutinės še
šios savaitės sudarė naują re
kordą: maždaug per 50 metų 
nebuvo tokia sausra, kur už- 
rekorduota taip maža kritulių 
sniego ar lietaus formose. Šią 
žiemą iškrito tiktai 24 coliai 
sniego.

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAS POPIETINIS 

DIENRAŠTIS
Chicago’s American dienraš

tis bal. 28 d. pakeičia formatą 
ir vardą. Nuo tos dienos bus ži 
nomas kaip Chicago Today 
American ir (bus panašios kaip 
(Sun-Times išvaizdos.

BALETO PREMJERINIAI 
(SPEKTAKLIAI

American Ballet teatro 150 
asmenų trupė bal. 8—20 d. 
Auditorium teatre miesto cen
tre stato 12nką baletinių spek
taklių, kurių šeši bus Chicagos 
premjerai: Giselle, Coppelia, 
Feldo AL Mainight, Suminu

Pulcinella variacijos ir Garten- 
fest, ir Minkaus Pas de Trois. 
Kiti baletai: Swan Lake, Pillar 
of Fire, Harbinger, Balanchino 
Themes and Variations ir Grand 
Pas - Glazounov, ir Landerio 
Etudes. Bilietai jau dabar smar
kiai platinami.
PAGERBĖ MENO INSTITUTO 

DIREKTORIŲ
Italijos vyriausybė per gene

ralinį konsulą Giuseppe Avita- 
bile įteikė ordiną už nuopelnus 
Chicagos Meno instituto direk
toriui Charles Cunningham. Jis 
daug prisidėjo sustiprinant 
Amerikos — Italijos kultūrinius 
ryšius.

pasinaudoti visas rajonas ir 
duotų apylinkės menininkams 
progos pasireikšti. Taip pat, 
taryba jautė, kad susitikimai su 
žymiais menininkais ir jų įtrau
kimas į kultūrinę ir kūrybinę 
veiklą padės išvystyti esamus 
talentus.

1967 m. rugpiūčio 20 d. buvo 
suruošti pusryčiai Jaunimo cen
tre, šiame pobūvyje rezultatai 
ir nutarimai ibuvo pristatyti 65 
apylinkės vadovams. Programos 
paįvairinimui Chicagos simfo
ninio orkestro narių styginis 
kvartetas išpildė kelias ištrau
kas. Tolimesnės diskusijos kilo 
tarp entuziastingų dalyvių ir 
profesionalių menininkų, mo
kyklos direktorių, mokytojų, stu 
dentų, tėvų ir Chicagos Junior 
Association of Commerce and 
Industry narių.

1968 m. gegužės mėn. Pietva
karių dailiojo meno taryba ap
mokėjo penkiems gimnazistams 
kelionę į Baltimorę, išgirsti 
chieagiškio Bruno Markaičio su
kurtų muzikinių darbų. Balti- 
morės simfoninis orkestras at
liko “Concertino nr. 1” (para
šytą pianui, pučiamiesiems ir 
mušamiesiems instrumentams) 
ir “Concerto nr. 1” (pianui ir 
orkestrui). Sugrįžę, garbės mo 
kiniai papasakojo klasės drau
gams savo įspūdžius.

Buvo suplanuotas ir įvykdy
tas tarptautinių dainų ir šokių 
festivalis su Chicagos Junior 
Chamber of Commerce pagal
ba. šis įvyko Jaunimo Centre 
ir jame dalyvavo ne vien lietu
vių, bet ir daug tautų šokėjų 
ir dainininkų grupės, šiam fes
tivaliui pranešinėti buvo (kvies
tas Fahey Flynn iš WLS tele
vizijos stoties.

1968 m. rudenį vyko įvairios 
studijinės serijos, kuriose da
lyvavo muzikė Alice Stephens 
— tema: “Balsas” (“The Voi
ce”), dr. Edwin H. Sauer — 
tema: “Literatūros herojus” 
(“The Hero in Literature”); 
Bruno Markaitis, SJ — tema: 
“Muzika stato tiltus” (“Music 
Builds Bridges”), Ruth Rage— 
tema: “Kūrybinis šokis” (“Cre
ative Dance”), dr. Robert Eks
trom — tema: “Choro istorija”

BAŽNYČIA SUDEGĖ
Viena seniausių Rockfordo 

bažnyčių, Court Street Metho- 
dist, esanti miesto centre, su
degė. Ieškomas padegėjas. Nuos 
tolių padaryta $1,250,000.

APVOGĖ RANKA
Du ginkluoti plėšikai pavogė 

apie $15,000 iš Lyons banko, 
8601 Ogden avė. j

trom choralas. K.

(meanoriam card), kuriuos lai
dotuvių įstaigų direktoriai dali
na laidojamųjų giminėms ir 
laidotuvių dalyviams.

Prašoma talkininkauti! Kiek
vienam prašomus daiktus at
siuntusiam, muziejaus vadovybė 
iš anksto dėkoja.

cijos ir siunčiamos į Maskvą 
parodai. Pažymėtina, kad oku
pacinė valdžia prieš 11 metų da
vė leidimą veikti Kauno filate
listams. šiam skyriui dabar 
priklauso 315 narių, be to yra 
121 jaunimo sekcijos narys. 
Kartais skaitomos paskaitos

Jaunimo literatūros 
konkursas

Švietimo tarybos paskelbtą 
jaunimo literatūros konkursą 
reikia skaityti pasisekusiu — at
siųsta dešimt veikalų: penkios 
apysakos ir penkios dramos. 
Veikalai pasirašyti šiais slapy
vardžiais: Labūnas, Neringa,
Krivaitis, Alkis, Didmiesčio de
monas, Mantas, Aitvaras, Aidu
žis, Rauda, Vėjūnė.

Atsiųstus veikalus pradeda 
skaityti vertinimo komisija, ku
rią sudaro: V. Ramonas (pirm.), 
J. Švabaitė - Gylienė, S. Jaiuto- 
kaitė, A. Dikinis ir M. Drunga. 
Kadangi, perskaičius veikalus, 
jau priartės ir vasara, tai pa
rengimas premijoms įteikti nu
keliamas į rudenį. Jis bus Jauni 
mo Centre spalio mėn. 11 dieną. 
Programą atliks jaunimas.

Premijuoti veikalai taps Švie 
timo tarybos nuosavybe ir bus 
jos išleisti, o su nepremijuotų, 
bet spausdintinų veikalų auto
riais bus atskirai tariamasi, 
kaip jų veikalus išleisti. Premi-

Šia proga pažymima, kad' filatelinėmis temomis. 1968 m. 
BLKM renka ir apsaugo taipgi liepos mėnesį pasaulinėje paro- 
ir visokius exlibrisus. Knygos doje Prahoje, sovietinės dele-
mylėtojai, maloniai prašomi sa
vo eklibrisus šiam muziejui at
siųsti.

gacijos sudėtyje, dalyvavo ir 
Kauno skyriaus narys S. Cirū- 
nas. (J. Grigaliūnas)

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, IU. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuve
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. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai

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

nes yra ribotas skaičius vietą.
AMERICAN TRAVEL SERVICE

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

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

Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam Įvairioms kelionėms bilietus.

cbiCAęos Lietuvių. opeRA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE

LITHUANIAN PLAZA / VVEST 67 STREET & CALIFORNIA AVENUE. CHICAGOJE

stato KOMP.

Trijų

I)AN
JULIAUS

Veiksmų

GAIDE

Operų

Dailininkas — Algirdas Kurauskas 
Jaunutis Puodžiūnas

Libretas — STASIO SAN TV ARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIUNAS 

Solistai:
DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENĖ

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS
Režisierius Petras Maželis 

Baletmeisteris
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: LithuaDian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avenue, 

Chicago. Illinois 60629
Bilietų kainos. Parteryje $8.00, $6.50, $500. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.


