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TRUMPAI
Skyla Suomijos 

komunistai
Gali atsirasti kita komunistų 

partija
HELSINKI. — Suomijos ko

munistų partija Velykų dieną 
atsikratė kietosios krypties, sta 
linizmo šalininkų, Centro ko
miteto narių. Komunistų parti
jos suvažiavimas išrinko nau
ją 35 narių centro komitetą, 
•bet be senųjų senosios krypties 
šalininkų.

Šie, triukšmingai pasišalinę 
iš suvažiavimo salės, paskelbė 
numa tą, balandžio 26 - 27 d., 
sukviesti savo delegatų pasita
rimą.

Maskva dar prieš suvažiavi
mą atkreipė dėmesj j vieningu
mo partijoje reikalą. Tačiau 
šiuo metu jau gresia antros ko
munistų partijos krašte atsira
dimo pavojus ir... naujas smū
gis Maskvai.

Generolai kaltina 
B. Rūmus...
B. Rūmai sutrukdę 

laimėti karą....
WASHINGTON. Du buvę ka

ro vadai Vietname, Westmore- 
land ir Sharp, pareiškė, kad a- 
merikiečiai negalėję laimėti ka
ro Vietname dėl buvusių varžy
mų iš Balt. Rūmų pusės. Gen. 
Westmoreland, buvęs JAV ka
rinių dalinių vadas Vietname ir 
dabar kariuomenės štabo virši
ninkas Washingtone, savo pa
žiūras paskelbė Pentagono iš
leistame “Pranešime apie karą 
Vietname”. Jo nuomone, B. Rū
mams (b. pre2. Johnsono laik
mečiu) nesutikus leisti naikinti

Popiežius apie
krikščionybę

Neminėjo karo ir taikos 
klausimų

Stalininis teroras grįžta Čekoslovakijon
Ramios Velykos, tačiau gyventojus tebeslegia nerimas - Rusų spaudimas gali sugrą
žinti stalininio teroro laikmetį - Žinios apie20.000 rusų karių atgabenimą - Prof. sąjun 

1 gos nelinkusios paklusti naujai spaudos pri ežiūr.ai - Maršalas Grečko su Semjonovu vis 
tebesitaria...

Abu Maskvos įgaliotiniai 
tebeveikia

PRAHA. — Velykų šventės 
Čekoslovakijoje pdaėjo ramiai, 
tačiau gyventojai neslėpė neri
mo nuotaikų. Rūpestį kėlė abie
jų Maskvos įgaliotinių — mar
šalo A. Grečkos ir Vladimiro 
Semjonovo jau savaitę vykdoma 
“veikla”. Jie iš Prahos buvo 
nuvykę į Slovakiją ir ten tarė
si su partijos pareigūnais. Pa
sikalbėjimai apgaubti paslapties 
skraiste. Spėliojama, kad rusai 
siekia ruošti dirvą Maskvai la
biau priimtinam kariniam reži
mui atsirasti.

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI Velykų dieną, jau 
šešti metai, tarė žodį šv. Petro 
aikštėje susirinkusiems tikintie
siems, kurių buvo apie 250.000.
Šį kartą popiežius nepalietė nei
taikos, nei karo klausimų ir pa- ,kfljd reikalauja
brėžė teigiamuosius krikščiony
bės bruožus, atmesdamas “sal- 
džiajam gyvenimui” būdingus 
prabangą ir galią.

Jau daugiau 100.000 okupanto 
kadių

Atgabenta dar 20.000 rusų 
* karių?

MUENCHEN, Vokietija. — 
Bavarijos krašto vyriausybės ži
niomis, rusai per penkias die
nas, nuo praėj. antradienio ligi 
šeštadienio, permetę į Čekoslo
vakiją 20.000 karių. Jie buvę 
atgabenti lėktuvais per Lenki
jos sieną. Kiti daliniai vykę sau 
sumos keliais iš Lenkijos į Če
koslovakiją.
Ginkluoti kariai Prahos gatvėse

PRAHA. — Čekų kainai, apsi- 
zginklavę automatiniais šautu
vais, šiomis dienomis buvo ma
tyti sostinės gatvėse. Kai kurie

Sveikino pasaulį 11 kalbų
Šiais metais šv. Petro aikš

tėje suplaukusi tikinčiųjų minia 
buvo ypatingai gausi. Popie
žius, ties šv. Petro bazilika at
laikęs šv. Mišias, neatrodė pa
vargęs. Baigęs savo velykinį žo
dį, jis pareiškė velykinius lin
kėjimus, panaudojęs 11 kalbų: 
be italų, dar anglų, rusų, viet
namiečių, čekų, vokiečių, pran
cūzų, graikų, ispanų, portugalų 
ir lenkų.

Pamaldų metu popiežius dali
no šv. Komuniją 10 Korėjos pi
ligrimų. Pernai jis ją padalino

Prieš šventes pasklido žinios, 
įvesti į

kraštą dar bent tris karių di
vizijas, iki 45.000 vyrų. Jei lig- 
šiol Vakarai spėliojo krašte bu
vus 70.000 okupanto karių, tai 
netolimoje ateityje jų skaičius 
jau pasiektų iki 115.000 

Prezidentas gen. L. Svoboda 
tris dienas lankė įvairias kraš
to vietas — kariuomenės dali
nius. Jo lankymosi tikslas ne
aiškus — Vakarų spaudos at
stovai mano, kad jis siekęs švel
ninti karių nuotaikas, ypač pa
sklidus gandams apie laukiamus 
naujus okupanto dalinius.

Invazija, okupacija ir vėl krizė, sun
kumai, pavojai — Maskva čia ne
snaudžia.

Po dirbtinės - žmogaus širdis
priešo bazių ar telkinių Laose, 1 taip pat Korėjos 20 piligrimų.
Kamsbodijoje ir Š. Vietname, tai 
buvo priežastimi, kad priešo 
jėgos nebuvo nugalėtos “tradi
ciniu ar klasikiniu keliu”.

Panašiai pasisakė ir adm. 
Shai-p. Jo žodžiais, oriniai puo
limai būtų buvę veiksmingesni, 
jei jų Baltieji Rūmai nebūtų 
siaurinę ar varžę.

• Pasitarimai su Peru tebe- 
tęsiami. Washingtonas, jiems 
nepavykus, galėtų, nuo balan
džio 9 d. panaudoti ūkines sank 
cijas Peru atžvilgiu, tačiau, ti
kintis susitarsiant dėl JAV ži
balo nusavinimo bei nuostolių 
atlyginimo, nuo sankcijų laiki
nai susilaikyta.

• Mississippi upėje, netoli 
N. Orleans, susidūrus Formo- 
zos prekiniam laivui su žibalo 
laivu “Union Faith”, pastarasis 
užsidegė ir paskendo, 25 įgulos 
nariai nugabenti į ligoninę.

Šiais metais popiežiaus žo
dis, palyginus su pesimistine 
gaida Did. Savaitę, buvo būdin
gas viltingu atspalviu. Jis pa
brėžė, kad krikščionybė, nors 
ir nelengvose sąlygose, betgi y- 
ra laiminga. Tačiau žmogaus 
laimę temdo opozicijos, pasi
priešinimo nuotaikos.

Atkreiptas dėmesys į tai, kad 
savo velykiniame žodyje, šiais 
metais, popiežius nekėlė reikalo 
baigti pasaulyje įsivyravusią į- 
tampą ir nepasisakė dėl kon
fliktų pasaulyje, ypatingai gi 
dėl karo Vietname.

Per 3 dienas — dvi naujos širdys
Houston. — Balandžio 4 d. 

medicinos pasiekimai žengė nau
ją žingsnį. Tą dieną Houston gy
dytojai Skokie, Illinois valst. gy
ventojui Haskell Karp, 47 m. 
amžiaus, pašalinę jo nesveiką 
širdį, perkėlė dirbtiną, plastikinę 
Širdį. Ligonio padėtis buvo pa
tenkinama, tačiau buvo aišku, 
kad jis su dirbtina širdimi tegalė
jęs gyventi ne ilgiau savaitės. 
Skubiai ieškota žmogaus širdies, 
kuri būtų perkelta, 
dirbtinąją.

Rusai įvykdė vos vieną perkėlimą
Minėtas dr. Višnievski praėj. 

metų lapkričio m. buvo įvykdęs 
pirmąją sovietų tos rūšies opera
ciją — Leningrado karinėje kli
nikoje, kuriai nereikalingi svei
katos ministerio leidimai.

Paklaustas, ar rusai toje srity 
atsilikę, jis nurodė, kad “teore
tiniu atžvilgiu mes nesame atsili
kę, nes mes pirmieji pradėjome 
vykdyti širdies perkėlimų tyrinė
jimus”. Esą, savo pirma operaci-

pašalinus ja pagarsėjęs P. Afrikos chirur
gas dr. Barnard prieš kelerius me- 

Vakar, skubiai į Houston, Te- - tus jau lankėsi Maskvoje ir daly-

• Maskvos radijas balandžio 
3 d. iškėlė teigiamuosius, Mask
vos nuomone, mirusio D. D. Ei- 
senhowerio bruožus. Dabar aiš
kinama, kad jo vaidmuo karo 
metu buvęs svarbus, be to, jis 
pasisakęs prieš JAV gynybos 
pramonę...
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xas valst., pristačius mirštan
čią, Massachusetts v., 48 m. mo
terį, gydytojai jos širdį perkėlė 
Karpui. Operacija buvo sėkmin
ga ir bent pirmąją dieną Karp, tri 
jų sūnų tėvas, jautėsi patenkina
mai.

Sovietų gydytojai seka Vakarų 
pėdomis

Maskva. — Šiomis dienomis 
paaiškėjo, kad ir sovietų gydyto
jai, pradžioje smerkę Vakaruose 
gausiai vykdytus širdžių perkėli
mus, dabar keičia pažiūrą. “Chi
cago Tribūne” patyrė, jog ne
trukus Sovietų S-goje laukiama 
visos eilės tos rūšies operacijų.
Ją vykdys sovietų kariuomenės 
chirurgas A. Višnievski ir širdies 
ligų klinikos Kijeve direktorius 
N. Amosov. Jie operacijas vykdy- mL 
šią ne savo iniciatyva, bet gavę 
leidimą iš sovietų sveikatos mi
nisterio dr. B. Petrovskio.

vavęs rusų vykdomose operacijo
se.

• Auto nelaimėse žuvusių 
skaičius didžiausias Australijo
je. Joje žūna 28.3 gyventojai 
iš 100.000. Toliau, pagal žuvu
sių nelaimėse skaičių, seka Aus
trija, Vak. Vokietija ir JAV.

• 007 agentas — į Sovietų 
Sąjungą. Aktorius Sean Conne- 

' ry, filmuose vaizdavęs agentą
nr. 007, veikusį ir prieš rusus, 
vakar atskrido į Maskvą. Jis 
dalyvauja Sovietų S-je sukama
me italų - rusų gamybos filme 
“Raudonoji palapinė”. Maskvos 
ir kitų miestų gyventojai 007 
agento nepažįsta, nes tos rūšies 
filmai Sovietijoje nebuvo rodo-

“Štai jis eina — su nauja širdimi, naujais kepenimis, bet... aiškiai su 
senu kostiumu.” (Iš JAV spaudos)

• W. Brandt, Vokietijos už
sienio reikalų ministeris užva
kar atskrido į Ottavą. šalia ki
tų klausimų, numatyta išsiaiš
kinti dėl Kanados paskelbto pla- 

'no atitraukti karinius dalinius
iš NATO.

• Vėžio aukų šiais metais JA 
Valstybėse laukiama iki 325.000. 
Mirties atvejų atžvilgiu Illinois 
valst. yra ketvirtoje vietoje.

KALEN DORIUS
Balandžio 8 d.: šv. Dionizas, 

šv. Koncesa, Girtautas, Mata.
Balandžio 9 d.: šv. Akacijus, 

šv. Valtruda, Aurimas, Dalia.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
didėjąs debesuotumas, popiet 
galimi lengvi lietaus krituliai, 
temp. sieks 60 ir daugiau 1. F., 
ryt — vėsiau, galimi krituliai. 

Saulė teka 5:22, leidžias 6:23.

jų saugojo sovietų ambasadą 
ir “Aeroflot” atstovybę. 'Šioji, 
kovo 28 d., čekų - slovakų spor
tininkams nugalėjus rusus ledo 
ritulio varžybose, buvo gyven
tojų iš dalies sudeginta.

Velykų pirmą dieną vyriau
sybė uždraudė studentams reng 
ti vadinamąjį “taikos žygį”. 
Draudimas siejamas su baime 
— jaunimas būtų galėjęs vėl 
susidurti su sovietų kariais.

Prieš griežtos cenzūros 
priemones

Nors gyventojai nesipriešina 
A. Dubčeko ir kitų nurodymam 
palaikyti rimtį krašte, vis dėlto 
ryškėja nepasitenkinimas jau 
vykdoma griežta spaudos prie
žiūra. Prof. sąjungų centrinė 
taryba, atstovaujanti 5.5 mil. 
narių, pareiškė nesutinkanti su 
spaudos priežiūra jos leidžia
mam laikraščiui “Prace”. Ne
norima iš anksto pateikti st.raip 

zsnių partijos parinktiems spau
dos cenzoriams.

Tuo tarpu laikraščių ir žur
nalų redakcijoms pranešta1 jie 
turi paskirti stalą naujiesiems 
spaudos prižiūrėtojams, kurių 
pareiga — sekti, ar numatytuo
se skelbti straipsniuose “nepa
žeidžiamas” vadovaujantis par
tijos vaidmuo ar nepuolama So- 

. vietų Sąjunga, kiti Varšuvos su 
tarties kraštai, gynybos, tarp
tautinio saugumo bei kiti klau
simai.

Vienas savaitraščių, “Vitrek”, 
sustabdė tolimesnį leidimą, spau 
dos prižiūrėtojams nesutikus 
■laikraštyje skelbti prieš rusus 
nukreiptų buvusių demonstra
cijų vaizdą.

Išimtis partijos laikraščiui
Spaudos cenzorius nenumaty

tas tik vienam laikraščiui — 
partijos organui “Rude Pra- 
vo”. Jam leista “prižiūrėti patį 
save”, taigi, naudoti ligšiol, dar 
prieš savaitę visos spaudos nau 
dotą, praktiką. Tačiau... du dien 
raščio redaktorių pavaduotojai, 
Emil Sip ir Zdislav šule, “rei
kiamai nerėmę partijos rezoliu
cijų”, pakeisti kitais, partijai 
(ir Maskvai) labiau patikimais 
žurnalistais.

Spaudoje
Stalininis teroras grįžta, 

tauta priešinasi
JAV spauda pabrėžia, kad 

sovietų gynybos ministerio A. 
Grečkos viešnagė Prahoje ypa
tingai išryškina sovietų bru
talų spaudimą.

“N. Y. Times” teigia, kad jei 
Dubčekas, Čemik ir kiti vis dar 
laisvi, tai įvyko dėl visos tau
tos vykdomo didvyriško pasi
priešinimo, rusams okupavus 
kraštą bei pažeidus visus tarp
tautinės teisės dėsnius. Spaudos 
ar radijo “nusikaltimas” esąs 
tas, kad jie, galimybių ribose, 
kėlę čekų ir Slovakų tautų pa
kilusias nuotaikas.

Jei dabar rusai, po jų gra
sinimų, nevengsią juos vykdy
ti, tai reiškia, kad Čekoslovaki
joje vėl įvedamas Stalino laikų 
teroras ir laikrodis atsukamas 
visu dešimtmečiu atgal, į pa
tį sunkiausią Novotno laik
metį. Tačiau, jei tai įvyk
tų, tai okupantas vistiek su
sidurs su darbo unijų, stu
dentų ir kitų gyventojų sluoks
nių pasipriešinimu. Toji gi rezi-

King Hussaln

Karalius Hussein 
JAV-se

Sieks paramos iš JAV
WASHINGTON. — Jordano 

karalius Hussein šiandien ir ryt 
lankosi Washingtone ir šiandien 
tariasi su prez. Nixonu. Kara
lius laikomas Vakarų draugu 
ir veda lanksčią politinę kryp
tį. Manoma, kad jis atstovaus 
ne tik Jordano, bet ir kitų ara
bų kraštų, ypač Egipto pažiū
ras. Galimas dalykas, jis pri
mins arabų reikalavimą — Iz
raeliui pasitraukti iš visų 1967 
m. karo metu užimtų sričių.

Pritaria 4 “didžiųjų” 
pasitarimams

Spėjama, kad karalius pasi
sakys už praėj. savaitę New 
Yorke prasidėjusius keturių 
kraštų pasitarimus. Jo nuomo
ne, įtampa Art. Rytuose tega
linti pasitarnauti Maskvos in
teresams, be to, jis įsitikinęs, 
kad Washingtonas galėtų pa
daryti įtakos Izraeliui, nuosai
kesnės politikos vedimo krypti
mi. Esą, laikui slenkant, viltys 
rasti sprendimą Art. Rytuose 
mažėja.

Įvairios žinios
• Kom. Kinijos radijas jau 

kasdien teikia pranešimus čekų 
ir rumunų kalbomis. Praneši
mus tomis kalbomis Pekinas 
pradėjo nuo praėj. metų rug
sėjo mėn.

• Australijos min. pirminin
kas J. Gorton pasisakė prieš 
Kom. Kinijos pripažinimą ir už 
komunistų agresijos sulaikymą 
Vietname.

stencija tegali būti palaužta pa
naudojus rusų tankus, panašiai, 
kaip 1956 m. Budapešte.
Maskvai — milžiniški politiniai 

nuostoliai
Jei tai įvyktų, tai Maskvai 

tektų susidurti su nepaprastais 
politiniais nuostoliais — pirmai
siais laimėtojais būtų kinai, be 
to, galėtų žlugti ir Maskvos nu
matytas kom. partijų suvažiavi
mas.

Ar Maskva linkusi siekti kom 
promiso? Vargiai, mano dien
raštis, nes Kremliaus vadovai 
vis dar nesupranta, jog ir jėgą 
naudojant, nėra įmanoma visiš
kai numalšinti laisvės troški
mus.

VVasbingtone
Slapti pasitarimai?
Apie tai nekalbama

VVASHINGTON. — Du vy
riausybės nariai, valst. sekr. Ro- 
gers ir gynybos vadovas Laird 
informavo spaudą apie opiuo
sius poi tūlius, gynybos klausi
mus. Rogers pareiškė, kad jis 
nesutinka atsakyti į klausimą 
— ar vyksta slapti pasitarimai 
su komunistais Vietnamo klau
simu. Jo nuomone, dar šį pava
sarį ar vasarą prasidėsią pasi
tarimai su sovietais ginklų ri
bojimo klausimu.

M. Laird, kalbėjęs Pentago
ne, daugiau palietė antiraketi- 
nės gynybos ■'klausimus. Ji tar
nausianti taikai, jis pąbrėžė. 
Jis, kaip ir Rogers, nemanąs, 
kad sovietai pirmieji, atominiais 
gipklais, pultų JAV-bes. Tačiau, 
esą, ne tiek svarbūs rusų “no
rai ar siekimai”, kiek — jų tu
rimos galimybės. Sovietai, kaip 
žinoma, savo antiraketinę gy
nybą piečią. Dėl to kito kelio 
nelieka ir JAV-bėms.

Rumunas Manescu 
Maskvoje

Atvyko A. Gromyko pakviestas

Maskva. — Rumunijos užsienio 
reikalų ministeris Corneliu Ma
nescu vakar atvyko, sovietų užsie
nio reik. ministerio A. Gromy- 
kos pakviestas, į Maskvą. Jis ap
tars su rusais visą eilę jiems rūpi
mų klausimų ir vieni svarbiau
sių, tai: rumunų santykiai su 
Kinija, ryšiai su Varšuvos sutar
ties kraštais, rytų bloko karinių 
pratimų Rumunijos reikalas ir kt. 
Maskva nebuvo patenkinta, Ru
munijai telegrama pasveikinus 
balandžio 1 d. Pekine prasidėju
sį Kinijos kom. partijos 9-jį suva
žiavimą.

“Pravda” ir “nacionalizmo” 
slogutis

Manescu atvykimo dieną 
“Pravda” kėlė “nacionalistinių” 
nuotaikų pavojus. Esą, “naciona
lizmo” kėlimas, tai Vakarų prie
monė pažeisti komunizmo pagrin 
dus.

Jugoslavija atsikerta 
rusams

' BELGRADAS. — Jugoslavi
jos svarbieji laikraščiai sekma
dienį piktai atkirto rusams • — 
esą, jų spaudos kritika Jugos
lavijos atžvilgiu, tai, iš esmės, 
puolimai, nukreipti prieš prez. 
Tito ir patį režmą.

Spauda nepatenkinta balan
džio 5 d. “Sovietskaja Rosija” 
laikrašty paskelbtu straipsniu, 
kuriame jugoslavų spaudai pri
kišama, kad šioji pasisakanti 
prieš sovietus.

Kom. partijos organas *:Bor- 
ba” nurodo, kad sovietų puoli
mai — tai kampanija, dėl vie
nos ar kitos priežasties, nukreip 
ta prieš Jugoslavijos vedamą 
politiką aplamai bei socializmo 
veiksmus krašte. *

Stalinas miręs, bet jo dvasia vis atgyja



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio m. 8 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

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

Sveikatos reikalu raštus - klausinius siųsti adresu:
KELIAS 1 SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Blvd., Chlcago, UI. 60636

KELKIMĖS SAVO ASMENYBĖSE
Nežmoniškas asmuo yra bai

sesnis už žvėrį. Tikras pragaro 
tarnas yra tas be asmenybės, 
jausmais pakrikęs žmogus. To
kiuos žmonės vadina nedorėliais. 
Taip nežmonišką mūsiškį pažin
si iš jo apkalbų, iš jo paviršiaus, 
bet ne vidaus gražumo, iš kriti
kavimo kitų atliktų gerų darbų, 
pačiam nė plauko nepajudinant 
ką nors gero kitam padaryt. Toks 
skundžiasi vis laiko neturįs vi
suomenei pasiaukoti. Jis jau per
daug jai atidavęs ir atpildo jo
kio negavęs. Pagal tokį — dabar 
tegul kiti dirba.

Tik prisikėlusiam Velykos

Už tai su šiuo pavasariu visi 
kelkimės iš dvasinio purvo, nė 
kiek nedelsdami kelkimės vis ge
resniam kitų patarnavimui. Šian
dien Velykų trečioji diena, todėl 
visi ryžkimės visų kūno ir asme
nybės purvų nusikratyti ir tokia
me žmoniškiausiame ryžte ište
sėkime. Nusiteikime gerėti ir sa
vu darbu įgyvendinkime savyje 
ir aplinkoje dvasinį atgimimą, 
prisikėlimą. Tai bus daug svar
besnis darbas už mūsų prieššven
tinį namų išvalymą. Kai mes iš 
savos akies rąstą išritinę, liausi
mas dėl artimo akyje esamo kris
lo besijaudinę, tada tik mums vi
siems Velykos bus tikrai velykiš- 
kos.

Skrybėlės tai ne Velykos

Dabar artimo skriaudikams 
šios šventės yra tik skrybėlių pa
radas, vien iškimšto paršiuko su 
dorojimas ar prancūziško bute
liuko ištuštinimas. Kristus—tas 
žmoniškiausias bet kada gyve
nęs asmuo — mirė ir kėlėsi, kad 
mes kiekvienas iš savo nežmo
niškumo prisikeltume. Jau greit 
bus du tūkstančiai metų, kaip 
kasmet žmonės sulaukia Šventų 
Velykų patys būdami smuklėse, 
pudros bei dažų sandėliuose, ap
kalbų klanuose ir kitose nužmo
gėjimo landynėse, tik ne reikia
moj veikloj, ne prie savęs ir ar
timo žmoginimo darbų. Šiandien 
jau ir dabartinis popiežius pra
sitarė, kad ima svyruoti Bažny
čios gerovė dėl žmogaus nužmo
gėjimo. Jo Verbų sekmadienį tar
ti jaunimui žodžiai — jiems pa
tarimas netriukšmauti, o kurybiš 
kai dirbti — nepasiekė šiandie
ninio jaunimo širdžių, nes jos 
bet kokiam gėriui nėra nuo ma
žens parengtos. Čia ir glūdi visų 
mūsų tragedija. Žmogų draus
minti reikia darbu, tinkama veik 
la: drausmėje jam suteikta lais
vė kūrybiškai — jo amžiui ir po
linkiams atsakančiai — veikti 
nuo pat mažumės, nuo kūdikys
tės, nuo pirmųjų vaiko atodū
sių. Septyniolikmečiams dabar 
viską ardantiems jaunuoliams 
minėtas popiežiaus patarimas y- 
ra gerokai pavėluotas. Šiandieni
niai jaunuoliai žino, kad jie triu 
kšmauja dėl senimo netvarkos. 
Atgimkime Velykų rytui — tvar- 
kykimės senieji, tada nereikės 
tvarkyt jaunimo — jis negalės 
būt nežmonišku, nes bus tinka
mai išauklėtas vyresniųjų kūry
bingu pavyzdžiu. Juk vyresnieji 
jaunimo centruose kaip smuklė
se girtaujam ir smalinamės — 
ir kartu pamokslaujam jaunimui 
apie tvarką. Toks pamokslas ra
ketų amžiuje nepasiekia jaunimo 
širdies, nes neina iš širdies. Tai 
tik lūpų nelaimingas judinimas. 
Jis ir atnešė žmonijai šiandieni
nę jos pražūties grėsmę. Minė
tai netvarkingiem veidmainiam: 
tiek tėvams, tiek kitiems vyres
niesiems už reikiamos veiklos 
imtis nepajėgiantiems netrukus 
ateis liūdnas galas: kas nuo ma
žens pamažu nesusitvarkė, tas 
dabar bus revoliucijos sutvarky
tas.

Gyvenimas nepakenčia 
dvasinės tuštumos

Gyvenimas nepakenčia ilgesnį 
laiką besitęsiančios dvasinės tuš
tumos. Jau perdaug jos prisirinko 
ne tik mūsiškiuose, bet ir vals
tybių bei bažnyčių vaduose. Dvi 
išeitys visiem netvarkingiesiem 
liko: 1) arba greit susitvarkyt pa
tiems ir visus savus pavaldinius 
priverst dirbt savęs ir artimo žmo 
ginimo darbus — kurt savu pra
kaitu kūrybišką aplinką, arba 
2) būt žmoniškesnio-dieviškes- 
nio gyvenimo srovės nublokš
tiems. Kas šiandien būtina veik
ti vadams, tas būtina ir man, 
Tamstai ir kiekvienam kitam 
mūsiškiui. Visi mes turime sa
vyje sukelti gėrio revoliuciją. Vi
si su Kristumi turime keltis žmo 
niškesniam gyvenimui dar šio
se Velykose. Be manęs ir Tams
tos sužmoniškėjimo nėra Velykų 
nei man, nei Tamstai, nors tas 
Kristus būtų ir dar kitus du tūk
stančius kartų prisikėlęs. Taip, Ve 
lykos yra paskatinimas man ir 
Tamstai keltis iš nežmoniš
kumo. Tai didžiausion sveikaton 
prisikėlimas. Tik mums bent per 
plauką sužmoniškėjus, bent vie
ną kartą mažiau savu liežuviu 
artimą plakus, bent vieną pirš
tą artimo gerovei tinkamai paju
dinus — jau bus pradžia mūsų 
prisikėlimo. Tuomi tik ir bus 
mums Velykos užtikrintos.

Velykos — ne vien maldos
Ne vien maldos, ne giesmės ir 

ne būgnų garsai yra Velykos. Ne 
vien margučiai, ne papuošalai, ne 
lelijos yra Velykų rytas. Ne ir 
dar kartą ne. Velykos Dievui ir 
kiekvienam iš mūsų yra noras 
per milimetrą mūsų pačių, o ne 
kito sužmoniškėjimas, kitaip sa
kant, savos asmenybės sutvarky
mas, savų jausmų ir normų at
statymas, savais darbais kitam 
padėjimas, o ne griovimas kito 
gyvenimo sava nežmoniška ran
ka bei tokiuo pat liežuviu. Todėl 
ir kelkimės visi: ir popiežiai, ir 
karaliai, ir piemenys, ir pliauš- 
kaliai. Visi, kas šiandien dar kru- 
tam, prisiminkim, kad amžiams 
akis užmerkdami nieko kito ne-

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENKO VES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENESINfi TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

/A^SAFETY 0FX° 
<««// YOUR SAVINGS \'e>\

INSURED

MĖNESINĖS
SANTAUPOS

2 YRS. |4 YRS. |6 YRS. 8 YRS. | 10 YRS. |
$10.00 $252.13| $524.081 $833.30 $1,167.461$1,534.511
20.00 504.26 1,058.1611,666.59 2,334.911 3,069.021
30.00 756.39 1,587.2512,499.89 3,502.371 4,603.53?
40.00 1,008.53 2,116.3313,333.18 4,669.82| 6,138.041
50.00 1,260.66 2,645.41|4,166.48 5,837.281 7,672.551
60.00 1,512.79!3,174.49 4,999.78 7,004.731 9,207.061
70.00 l,764.92Į3,703.58 5,833.07 8,172.19| 10,741.57!
80.00 2,017.05 [4,232.66 6,666.37 9,339.65112,276.08!
90.00 2,269.1814,761.74 7,499.66 10,507.10113,810.59!

100.00 2,521.32|5,290.82 8,332.96| ll.674.56j 15,345.09!

SAFETY DEPOSIT BOXES

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ.
H O U R S . Mon. 12 P.M. to 8 P.M , Tues. 9 to 4, Thurs. & Kri

2 FREE PARKING LOTS

Žąsys ir tos blogus vaikus skatino į gėrį Alvudo Vaikų teatro penktoj 
premjeroj A. Kairio “Du broliukai”: Rūta Juodytė (5 m.), Laura Slons- 
kytė (8 m.), jos sesutė Ramona (10 m.) ir žąsiukas Arturas Sakalauskas 
(9 m.). Kostiumai J. Narukyno, dekoracijos dail. J. Kibu’ro.

Nuotr. M. Nagio

nusinešime, o tik gerus darbus 
su savim pasiimsime parodyt Die 
vui net ir po 90 čia pragyventų 
metų. Ar ne taip pasielgė žmo
niškasis Eisenhoweris — jau šia
ndien pas Dievą besidžiaugiąs ge 
ru buvęs. Šitoks džiaugsmas ir 
kiekvieno mūsų laukia, jei tik 
mes neapsileisim ir dar šiandien
kelsimės iš didžiausio blogio: iš, čius leisti ant savos krūtinės pa-
nežmoniškumo visokeriopam pa
vidale.

Kelkimės kiekvienas savo 
asmenybėje, tada Kristus 

kelsis mūsų širdyje.

Kiekvienas žmogus yra pajė
gus būt žmonišku, tik jis turi pri 
sikelti savo asmenybėje, atkasti 
žemėn užkastus savo talerius ir 
juos gėriui sunaudoti. Tada tik 
Kristus pajėgs jo širdyje apsigy
venti. Nuo tuščių kalbų visi pul
kime prie naudingiausių darbų. 
Pirmiausia, senus tėvus visi vai
kai pradėkime gerbti kaip Dievas 
prisakė. Taip tėvus gerbiančius 
vaikus nuo pat mažumės augin- 
kimės: vaiką drausmingoje lais
vėje laikykime, jam kūrybingą 
aplinką savu triūsu suteikdami. 
Tik taip išauginti mūsų vaikai 
pajėgs šunis iš savų rezidencijų 
išvesdinti į jiems tinkamas vietas 
ir senus savo tėvus tokie vaikai 
pajėgs, prie Velykų stalo pakvie-

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

[f REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS DR GAMINIAI 
Mea patelefonuosime jūsų gydytojui

*ę, visam laikui suteikt vietos sa
vo rezidencijoje. Tai bus pirmas 
geras žingsnis tėvų sveikatos tva 
rkyme. Dabar plyšta senutės mo 
tinos širdis, kai ji Velykų rytą 
prisimena savo čia užaugytus lyg 
ąžuolus tris sūnus ir inžinieriais 
išsimokslinusius, bet... galvai sa
vo senos motinėlės nepajėgian-

ilsėt. Girdi, aš perdaug vaikų tu
riu, kitas vėl — aš plačiai gy
venti noriu... taip ir nėra vietos 
velykiškai motinėlei pas nevely- 
kiškus vaikus. Šitaip ar panašiai 
kalba pragaro įnamis vaiko lupo 
mis — tai jausmais nesubrendu 
šio, o labai išsimokslinusio, lie
tuvio jaunuolio kalba. Toks vai
kas nė nemano keltis Velykoms 
iš savo nežmoniškumo. Toks nie 
kada nebus sveikas — jo dvasinis 
neramumas iš pasąmonės jam vi 
sokias peklas kels. Iš čia ir ky
la šio amžiaus žmonių visokie kū 
no negalavimai: jų net 75 proc. 
atsiranda dėl dvasinės negerovės, 
dėl neprisikėlimb Velykose.

Geriausias vaistas — tinkamas 
darbas

Už tai visi tėvai jau dabar dir
bkime tik tokius darbus, kurie į- 
galins vaiką vien Gėrį ir Grožį, 
vien Tiesą ir Tvarką savoj aplin
koj matyti — tik tada suaugęs

7^/

on $8,000.00 
Certificates

on Pass Book 
Accounts

JOHN Pakel, President

TEL. GR 6-7575
9 to 8, Sat: 9 to 12:30

vaikas pajėgs būt žmoniškas, čia 
ir yra visų mūsų svarbiausias dar 
bas. Reikia kurti tinkamais dar
bais žmonišką-kūrybišką aplin 
ką visose mūsų gyvenvietėse. Ne 
žmoniškiausias elgesys yra augin 
ti žmogaus skriaudikus ir Dievo 
rūstintojus. Ateikime tėvam pa 
galbon visi: jau vaikus užauginu 
šieji ir niekada jų neturėjusieji. 
Žmogus gerėja ne tik namuose 
pavyzdingą elgseną matydamas, 
bet ir aplinkinių žmonių tinka
mą elgesį stebėdamas. Nežmoniš 
kai besielgiantieji kaimynai gali 
sugadinti net geriausiai namuose 
auklėjamą vaiką. Už tai visi iki 
vienam šiose Velykose kelkimės 
žmoniškai veiklai. Tai bus pir 
mas ir geriausias vaistas mūsų pa 
irusių nervų tvarkymui. Kuo esi 
nervingesnis, kuo esi neramesnis, 
kuo daugiau kitam įkąsti mėgsti, 
tuo stropiau dabar griebkis gerų 
darbų. Dieną-naktį dirbkime sau 
ir artimui naudingus darbus, ta
da pranyks mūsų tarpe pragaro 
tarnai. Tada visi imsime džiaug
tis paprastu, žmonišku, tikrai ve- 
lykišku kaimynu, šeimos nariu, 
dvasiškiu, mokytoju bei gydyto
ju. (Bus daugiau)

Neapleiskite slystančių
DIRBTINŲ DANTŲ
Ar jūsų dirbtini dantys krenta, slys
ta ar juda kai jūs valgot, kalbat ar 
juokiatės? Neslerzinkit ir nesivaržy- 
kit dSl šių kllūčlij. PASTEETH, šar
miniai (be rūgšties) milteliai, pabar
styti ant jūsų plokštelių, stipriau lai
ko dirbtinus dantis. Suteikia saugų 
ir patogų pasitikėjimo jausmų. Nėra 
jokio lipnaus, nemaloniai limpančio, 
pastinio skonio ar jausmo. Gerai 
pritaikinti dirbtini dantys būtini 
sveikatos gerovei. Reguliariai lanky
kitės pas dantistų. PASTEETH gali
ma gauti visose vaistų parduotuvėse.

Ofiso — HE 4-8788.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nals 2—9 v,, šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chlcago, Illinois

fiiliiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiimmiiiiiiiiiii
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. BUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kiton kraštus

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

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos,
nlo.

biž-

Patogios Išsl.
mokėjimo sų-
lygos.

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FBANK ZAPOLI8

3208)4 West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 lr GR 6-4339

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBE — VERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medieal Building 

6448 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
d O K 4 A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki S vai. Ir nuo B iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
OOso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso tr bato tel. OLymplo 2-1881
DR. F. V, KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanoe 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-4189

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1-2 vai. ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 West 63rd Street
TeL: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Plaoe 
Tel.: REpubUo 7-7868
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; t»e- 
čiadlenlals uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-61os ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIKIKGI.IA 

6449 S. Pulaski Road (Crauford 
Medieal BuUding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų; 
lel neatsiliepia, skambinti HU 8-3228

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU UGU 
SPECIALISTE 

MEDzCAL building 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv,, 6—8 vai.,
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

PrUmlnšja tik susitarus
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• Redakcija straipsnius tai

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

Tel. ofiso HE 4-8849, rez. 888-22SS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-8, treč. lr šeši, ilk 
susitarus.

9.50

3 mėn. 1 mėn. s
5.00 2.00 s
4.50 1.75 £
5.50 2.25 £

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

• Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- £ 
niais — 8:30 — 12:00.
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Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6.9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9- " 

šeštad. 9 v.
-11 irto lr 4—« v. 
r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St.. GB 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact ienses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. OfLso PR 6.7800; Namų 925-7007

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
'Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lr

S enk tad. 8 v. r. Iki 9 y. v. Treč. lr 
eštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest OOth Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidcndjop*
Priima ligonius tiktai susitarus —- 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

, pritaiko akinius 
15542 So. Cicero, Oak Forest, 11)

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tek 839-1071 

Vizitai pagal susitarimų

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel, REUance 5-4410 
. Rez. GRoveblU 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vii. n n 
lr vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 y. v., penktad 10—12 
y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St
„„ BRospeot 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir

penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 lk.1 8
ūbi’- 2—4 vfi.1. popiet lr kitolaiku pagal Husltarimų.

Of. Tel. llE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vaį£ 2—< P. P- lr 6—8 v. vak. 

_____Trečlad. lr šeštad, uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue 

VaĮ.: pirm., antra., ketv. s—8 vai 
Vak.” ,ir Sežtad. 2—4 popiet

lr kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-3150

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Ikl * y- p- P- lr 7 Iki 8 v. v. 

šeštad. pagal susitarimųTreč.

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636.4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
irai.: Plrmad., antoad., penktad.. 1-4 

*r J*-8 Y*. V? ketvlrt. 6-8 v. vn.kfi.ym 
KieSta.dieTj.ia/ia 11-1 vai. popiet.



Mfoiy Įaunimag b '
SPORTINĖS PASTANGOS

Beveik kasdien kalbame ir 
rašome apie lietuviškas šei
mas, mūsų jaunimą, organiza
cijas, lietuviškas mokyklas, 
religinį auklėjimą, tačiau kaž
kodėl rečiau teužsimename a- 
pie mūsų jaunimo tarpe prak
tikuojamą sportą, plačiau su
prastą kūno kultūrą, mūsų 
sporto organizacijas ir spor
tinį auklėjimą.

Sporto sąvoka labai plati. 
Jam priskiriami įvairūs žaidi
mai (futbolas, krepšinis, tink
linis), lengvoji atletika (bėgi
mai, šokimai, mėtymai), plau
kymas, irklavimas, lauko ir 
stalo tenisas, sunkumų kilno
jimas, boksas, dviračių, auto
mobilių, jojimo sportas, šau
dymas, čiuožimas ir daugelis 
kitų šakų. Sportas yra senas, 
kaip senas yra pasaulis. Mūsų 
suprasta prasme sportas jau 
buvo praktikuojamas senovės 
babiloniečių, graikų, romėnų. 
K tų laikų žinomos ir garsio
sios sporto šventės — olimpia
dos, savo tęstinumą išlaikiu
sios ligi mūsų laikų. Sportas 
platesne prasme, priskiriant 
prie jo įvairius kūno lavini
mo metodus bei gimnastiką, 
vaidinamas kūno kultūra. 
Mums sportas svarbus ne tik 
kaip fizinio auklėjimo, bet ir 
kaip savitarpio bendravimo 
priemonė.

*
Taigi sportą galime vertinti 

keliais požiūriais. Teisingai su
prastos ir neazartiškai naudo
jamos sporto priemonės stip
rina žmogaus fizines pajėgas, 
teikia galimybę jaunuoliui iš
augti ne tik stipriu, greitu, bet 
ir vikriu, apsukriu, neištižusiu 
žmogumi. Tikram ir sąmonin
gam sportininkui, ugdančiam, 
stiprinančiam savo kūną. sve
timi tą kūną žalojantieji da
lykai, kaip alkoholis, tabakas, 
narkotikai ir kitos blogybės. 
Benas romėnų tvirtinimas 
*Mens Sana in corpore sano” 
(sveika siela sveikame kūne), 
nors ir turi kai kurių išimčių, 
savo esmėje yra teisingas, tai
gi ir sportas puoselėtinas, siek 
tinas su gera viltimi, kad iš 
gerų sportininkų turi išaugti 
ir geri žmonės.

Nemažesnė sporto reikšmė 
ir tautinio bendravimo srity
je. Tai suprato jau senieji A- 
merikos lietuviai, kurių orga
nizuoto sporto istorija ne daug 
jaunesnė už lietuvių emigraci
jos istoriją. Pirmasis mums 
žinomas lietuvių sporto klu
bas šiame krašte yra 1903 m. 
BrooMyne įkurtas “Lietuvių 
gimnastų klubas”, rodos, dar 
ir dabar rodąs tam tikrų or
ganizacinės gyvybės žymių. 
Laikui bėgant lietuvių sporti
nių organizacijų klubų skai
čius ir veikla išsiplėtė. Ėmė 
garsėti lietuviai futbolininkai, 
beisbolininkai, boksininkai (iš 
jų J, Sharkey - Žukauskas bu
vo tapęs pasauliniu bokso čem
pionu), lengvaatletai, golfmin
kai ir kiti. 1937 — 1938 m. lie
tuvių sporto klubai veikė ne
mažiau kaip 12-je lietuvių ko
lonijų. 1938 m. j ruošiamą I-ją 
liet. tautinę olimpiadą atvyko 
25 JAV lietuviai sportininkai.

Labai didėlis Amerikos lie
tuvių nuopelnas lietuviško 
krepšinio ugdymo srityje. A- 
merikos lietuviais sustiprinta 
ir jų treniruojama Lietuvos 
krepšinio rinktniė 1937 ir 1939

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ ŽURNALAS
“Lietuvių Gydytojų Biuletenis” 

nuolat daro pažangą ir tobulėja, 
rūpestingai redaguojamas dr. Mil
dos Budrienės su jos turimais ge
rais talkininkais. Naujausiame (sau 
sio-kovo) mėn. numeryje, parodant 
susidomėjimą ne tik grynai medi
ciniškais reikalais, bet ir pavergtos 
tėvynės likimu, spausdinamas gau
sus pluoštas informacijų, gautų iš 
atvažiavusių iš Lietuvos žmonių. 
Be kitų dalykų, informuojama,

m. laimėjo Europos krepšinio 
meisterio titulą.

*
Po II pasaulinio karo spor

tinė veikla atkurta išeivijoje 
ir, prasidėjus emigracijai, per
kelta j JAV-bes. Sudarytas 
Vyr. fizinio auklėjimo ir spor
to komitetas (FASK)), 1952 
m. įsteigtas šiaurės Amerikos 
liet. fizinio auklėjimo ir spor
to s-ga, JAV ir Kanadoje su
darytos sporto apygardos, klu
bai. Lietuvių sporto klubai bei 
or-jos didesnį ar mažesnį gy
vumą rodo ir Australijoje, Ar
gentinoje, Urugvajuje, Angli
joje, Vokietijoje. Visa eilė ge
rų lietuvių sportininkų,-ių žai
džia įvairių valstybių sporto 
klubuose, net valstybinėse rink 
tinėse. JAV lietuviai krepši
ninkai 1959 m. lankėsi P. A- 
merikoje, 1964 m. Australijoje, 
kur iš 25 žaistų rungtynių lai
mėjo 24.

*
Džiaugiamės lietuvių spor

tininkų veikla, ddžuojamėsi 
mūsiškių laimėjimais. Ir ne be 
pagrindo tai darome: mūsų 
sporto or-jos, apjungiančios ne 
mažą dalį lietuvių jaunimo, be 
tiesioginės savo paskirties 
(stiprinti fizines jėgas), yra 
labai svarbios ir lietuvybei iš
laikyti, Lietuvių sporto klubai 
dažnai šaukia savo susirinki
mus, daro repeticijas, ruošia 
rungtynes, tarpklubinius, tarp 
miestinius žaidimus, išvykas, 
— visa tai ugdo sveiką tarpu
savio bendravimą, padeda kur 
ti lietuviškas šeimas. Pagaliau 
sportinis rungtyniavimas ir lai 
mėjimai kelia tautines ambici
jas.

Taigi sporto reikšmė didelė, 
o tačiau mūsų sportininkai ir 
jų organizacijos nėra mūsų vi
suomenės dėmesio centre. Mū
sų centrinės organizacijos, at
rodo, veikia kitomis kryptimis 
ir savo darbo planuose retai 
kada įrašo sportinių pastangų 
rėmimą. Pačius sportininkus 
palieka dažniausia likimo, t. 
yra jų pačių valiai ir rūpes
čiui. Ir plačioji visuomenė per 
mažai remia sportines pastan
gas. Neremiama sporto spau
da, vienas iš lietuvybės išlai
kymo ramsčių, rodos, jau su
stojo ar tiksliau persikėlė į ki
tus laikraščius. Laibai retai kas 
paremia sportines išvykas. 
Mūsų sportinių komandų savi
tarpio žaidynės ar rungtynia
vimas su svetimaisiais patrau
kia tik labai mažą žiūrovų skai 
čių. Nė vienoje kolonijoje, ne
išskiriant nė lietuviškosios Chi
cagos, lietuviai sportininkai 
neturi nuosavo aikštyno ar 
sporto salės.

Atėjęs pavasaris — dides
nio sportininkų pasireiškimo 
ir žaidynių metas. Kiek gir
dėti, šiuo metu mūsų sporti
ninkai ruošiasi daugiau su
krusti. Bet reikia sukrusti ir 
mūsų centrinėms organizaci
joms, platesnei visuomenei ir 
atskiriems asmenims — dau
giau paremti mūsų jaunųjų 
sportines pastangas. Šia pras
me sveikintinas tėvų jėzuitų 
pasiryžimas Chicagoje, praple- 
čiant Jaunimo centre, pasta
tyti ir didesnę sporto salę lie
tuviškajam jaunimui. Šis žygis 
remtinas, lygiai kaip ir kiti, 
kurie stiprina lietuvių jaunimo 
sportinį judėjimą. b. kv.

kad po Stalino mirties Chruščiovas 
painformavo apie slaptą planą iš
kraustyti visus pabaltiečius — lie
tuvius, latvius, estus ■— iš savo tė
vynių ir išmaišyti po visą Rusiją.

Dabar net lietuviai komunistai y- 
ra nepatenkinti draudimu Lietuvą 
lankantiems vykti j tėviškes, Į pro
vinciją, bet toks Maskvos patvarky
mas ir tenka klausyti. Paliudijama, 
kad daugelis Lietuvos bažnyčių 
skursta, yra išniekintos. Vilniuje Sv.

Amerikiečių tankai netoli Khe Sanh Pietų Vietname apmaskuoti taip. kad atrodytų lyg buldozeriai. Komu
nistai nenori eikvoti šovinių į konstrukcijos mašiną ir todėl nešaudo.

SUTRIKIMAI LIETUVOS PRAMONĖJE
Darbo našumas menkas, o įmonių statyba vilkinama

Sovietuose, lyg pasakų šaly
je, neperžengiama praraja te
beskiria svajones nuo tikrovės. 
Maskva įtempia vadžias svajo
nėms siekti. Kai kompartija ne
beturi ko žmonėms pasakyti, se
nu įpročiu pasišauna iškultus 
šiaudus dar kartą kulti.

Jau geras pusmetis, kai šū
kauja — pasiruoškime Lenino 
gimimo sukakčiai, kuri teįvyks 
tik 1970 m. balandžio mėn. Sa
viveiklininkai jau ruošiasi dai
nų šventei Vilniuje, žemdirbiai 
ir pramonės darbininkai skati
nami našiau dirbti, daugiau pa
gaminti, o girtuokliai planuoja 
Lenino garbei bent padvigubin
ti svaigalų naikinimą.

Ministerių tarybos pirminin
kas J. Maniušis straipsnyje “Vi
sas jėgas — valstybiniam pla
nui įvykdyti” (Tiesa, 1969. IU) 
nurodo: “Socialistiniai įsiparei
gojimai, platūs kūrybinio darbo 
užmojai skiriami mūsų partijos 
ir valstybės įkūrėjo Vladimiro 
Lenino 100-sioms gimimo meti
nėms”. Maskvinis sukirpimas 
jaučiamas kiekviename žingsny
je ir Lietuvoj. Sovietų kompar
tija ideologinio ir politinio nuo-

Mykolo bažnyčia paversta dirbtuvė
mis, jos 7 aukštos meninės vertės ai 
toriai sunaikinti. Šv. Trejybės baž
nyčia paversta šokių sale. Pasau
lietiškiems tikslams naudojamos 
bažnyčios Vilniuje: Bazilionų, Mi
sionierių, Visų Šventų, Šv. Jono, 
Šv. Stepono, Šv. Kotrynos, Bernardi
nų, Šv. Jokūbo, Šv. Kazimiero, ka
tedra, Kaune — Šv. Jurgio, jėzuitų, 
Įgulos, Pažaislio.

Šiame numeryje, šalia specialių 
mediciniškų straipsnių bei gausios 
informacijos apie lietuvių gydytojų 
mokslinius darbus bei jų visuome
ninę veiklą ir kitas naujienas, daug 
medžiagos duodama iš Lietuvos me 
dicinos istorijos. Dr. E. Norvaišienė 
rašo apie pirmąsias medicinos įstai
gas Lietuvoje (jos išsivystė iš jėzui

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė AL Baronas
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Jau buvo po devynių. Vytautas vaikščiojo šaligatviu 
ir vis dar nebuvo nutaręs vykti j Gruenbergą ar grįžti 
į stovyklą. Tuo laiku atvažiavo autobusas.

— Važiuoju, — pagaliau nutarė, įšoko į autobusą 
ir juo nuvaživo ligi paskutinės stoties. Tada jis užskubė- 
jo ant kalvos ir pasuko Gruenbergo link. Namuose te- 

i rado tik panelę Gunz.
— Labas vakaras, panele Hildergarde, ar jūs tik 

I viena?
— Labas vakaras. Malonu matyti. Taip, esu visiš

kai viena. Mano tėvai sumigo, rytoj jie yra pasiruošę 
I ilgai kelionei. Charlotte yra išvykusi į miestą, 
l — Ji išvykusi? — pertraukė Vytautas mergaitę, — 
tai labai keista. Mes susitarėme susitikti ligoninėje. Aš 
ten laukiau, kiek tik buvo galima.

— Taip, ponas Budry, ji man sakė, kad einanti jū- 
, sų susitikti. Aš stebiuosi... Bet kaip ponas Femandez?

— O, jis atsigauna... Bet aš esu nustebintas, kur 
1 dingo Charlotte. Gal būt, Donaldas buvo atvykęs?

JURGIS VĖTRA

smūkio metu garsiai šneka ne 
apie žmonių gerovę, bet apie 
naujus įsipareigojimus būsimai 
Lenino sukakčiai paminėti. Ru
suose stabų garbinimas tebe
tęsiamas. Ir lietuviai verčiami 
neatsilikti.

Pramonės netesėjimai
Per praėjusius trejus metus 

pramonės rodikliai, pasak Ma
niusio, rodo pasistūmėjimą. Pra 
ėjusiais metais pramonės ga
myba padidėjusi 10,9%.

Ministerių tarybos pirminin
kas minėtą straipsnį rašė skųs
tis pramonės trūkumais ir ne
tesėjimais :

“Įvairių liaudies ūkio šakų 
darbe tebėra nemaža trūkumų.

Eilė pramonės įmonių praėju
siais metais dirbo neritmingai, 
nepatenkinamai naudojo tech
niką, per mažai dėmesio skyrė 
darbo našumo kėlimui. Apie 7% 
visų pramonės įmonių neįvyk
dė metinių užduočių. Dėl to liau
dies ūkis negavo daug reikalin
gų gaminių. Nepilnutinai įvyk
dytas metinis gamybos planas

tų jkurto universiteto), dr. K. Gu
daitis rašo apie medicinos reikalus 
nepriklausomoj Lietuvoj, dr. A. Ga
rimas duoda atsiminimus iš V. D. 
universiteto vaikų klinikos, o dr. A. 
Grigaitis rašo apie Lietuvių liau
dies mediciną. Be kitų dalykų čia 
sakoma: “Vienuolynai Lietuvoj ne 
mažai prisidėjo prie liaudies medi
cinos tobulėjimo. Tarp vienuolių atsi 
rasdavo vyrų, mėgstančių užsiimti 
gydymu—noras padėti ligoj savo ar
timui palengvinti žmogaus skaus
mus. Buvo vienuolynai, kurie už
laikė ligonines, buvo vienuolių, ku 
rie maro metu mirusius nuo maro 
laidojo. Tuo metu, kada net šei
mos nariai, baimės apimti, metė sa
vuosius, bėgo iš miestų j kaimus, 
slėpdavosi miškuose nuo pavietrės

maro. j. “gi- j

tokių svarbių gaminių, kaip che 
minio pluošto, medienos drož
lių plokščių, plytų ir kitų. Kai 
kuriose įmonėse darbo užmo
kestis augo sparčiau, negu dar
bo našumas.

Panašūs trūkumai kartojasi 
ir šiais metais. Nors respubli
kos pramonės iš viso ir įvykdė 
sausio - vasario mėnesių produk 
cijos realizavimo planą, dau
giau kaip 17 procentų įmonių 
nesusidorojo su gamybinėmis 
užduotimis. Ypač nemažas skai
čius atsiliekančių įmonių yra 
statybinių medžiagų, mėsos ir 
pieno pramonėje. Kauno staty
bos ministerijos bei “Lietuvos 
žemės ūkio technikos” susivie
nijimo sistemose”.
Darbo našumas menkai tekyla

Jau seniai skundžiamasi So
vietuose menku darbo našumu. 
Darbininkai ir žemdirbiai geriau 
susigaudo ekonomikoje už vals
tybinio plano rikiuotojus. Jie 
tedirba, kiek jiems mokama. 
Žemdirbiai tik stūmė dienas, 
kai jiems keliolika kapeikų už 
darbadienį teprimetė. Darbinin
kai ir dabar nepersistengia spar 
čiau dirbti, nes už darbo spar
tą tesusilaukia menko papildi
nio. Būtinų prekių ir šiuo me
tu dažnai trūksta. Darbininkai 
neranda prasmės darbe plėšy
tis, tarpusavyje varžytis, nes 
jų atlyginimas vis vien nepri
lygsta kompartijos vadeivų at
lyginimui.

J. Maniušio aimanos nepage
rins darbo našumo:

“Kaip ir ankstyvesniais me
tais, didelį susirūpinimą kelia 
lėti darbo našumo augimo tem
pai. Pernai respublikos pramo
nėje darbo našumas padidėjo 
tik 4.5 procento. Jo didinimo 
sąskaita gauta vos 4.3 procen
tai produkcijos prieauglio. Tai 
rodo, kad daugelyje įmonių lė
tai diegiama nauja technika bei 
technologija, mechanizuojama

TNukelta J 5 psl.)

— Ne, mes Įeit. Wood nematėme jau ilgą laiką. 
Vieną vakarą buvo labai svarbus pasikalbėjimas tarp 
panelės von Gropp ir pono Wood. Po to jis nebepasiro
dė. Aš manau, kad jis yra piktas ir todėl pamiršo mus. 

— Ne, ne, jis neapleido jūsų. Priešingai, jis yra apie
jus puikios nuomonės. Jis mėgsta jus.

Mergaitė paraudo ir pasakė:
— Aš abejoju, jam labiau patinka Charlotte kaip 

aš.
Tuo metu prasivėrė durys.
— Vytautai, tu čia? — nudžiugusi ir nustebusi su

šuko Charlotte.
— Taip, bet kur gi tu buvai? Aš valandas laukiau 

ligoninėje.
— Atsiprašau, aš nenoriu jūsų trukdyti, — pasakė 

Hildergarde ir išėjo.
— O, Vytautai, tai buvo klaida, prašau atleisti. Aš 

išėjau iš namų pervėlai ir nutariau nebeiti į ligoninę. Aš 
tiesiai pasukau teatro link ir ten tavęs laukiau. Tavęs 
nebesulaukusi nusipirkau bilietą ir įėjau į teatrą. Tai ir 
visa istorija.

— Aš tavęs nekaltinu, bet aš buvau taip susirūpi
nęs, kad atvykau į Gruenbergą.

— Tu rūpinaisi manimi?—prisiartino mergina šyp
sodamasi, — eime į mano kambarį. Kaip Fernandez?

— O, jis jaučiasi daug geriau, — pasakė Vytautas, 
eidamas į merginos kambarį, — šį vakarą jis vėl pradė
jo plepėti apie politiką. Tu gi žinai jį.

— Jam patinka politika. Sėskis, Vytautai. Kaip
laikosi Milda? Kaip mama?

— Ačiū, gana neblogai. Bet klausyk, Charlotte, aš
negaliu čia ilgai pasilikti. Dabar yra beveik dešimt. Aš

AZIJOS TAUTŲ RYTOJAUS 
ŽVILGSNIS

Komunistinė Kinija kelia baimę visoj Azijoj 

K. TAUTKUS

kas laisvose tautose neįmanoma 
padaryti. Nors jos ir mato, jau
čia ir yra įsitikinusios, kad tik 
Kinija yra jų laisvės pagrindi
nis priešas, bet daugelis galvo
ja, kad gal ne jos eilė, gal ji 
bus palikta laisva. Azijoje pri
pažįstama, kad Vietnamo karo 
naštą neša, gyvybes aukoja A- 
merika tik dalinai už savo sau
gumą. Kodėl nepadedate Ame
rikai Vietname ? — klausė visur 
korespondentas. Ir jam buvo at- 

, sakoma, kad bijoma užpykinti 
Pekiną, pasidaryti jo pirmuoju 
priešu.

Neramumai Amerikoje 
atima drąsą.

Pačioje Amerikoje keliamas 
jaunimo ir kitų sluoksnių triuk 
šmas prieš karą. Vietname, y- 
pač senato užsienio komisijos 
viešas riksmas, Azijos tautas 
verčia laikytis nuošaliai. Jeigu 
vadai ir būtų linkę, sutiktų pa
dėti, tai gyventojų masės prie
šintųsi ir vyriausybės būtų be- 
jėgios savo pažadus išpildyti 
arba galėtų padėti tik nereikš
mingai.

Kiekvienoje Azijos valstybėje 
yra komunizmo šalininkų, vei
kia komunistų partijos, kurios, 
kad ir melu, gyventojus suge
ba įtikinti, kad Ameriką sie
kia ne laisvės, bet Vietnamo 
užgrobimo. Ir Pakistano prezi
dentas Ayub Khan buvo privers 

' tas pasitraukti tik komunistų 
suagituotais krašte neramu
mais. (Indijos min. pirm. pava
duotojas Morarji Desai kores
pondentui pasakė, kad Indija 
džiaugiasi, jog Amerika kovoja 
Vietname prieš Pekino ir Mask
vos komunistų plėtimą Azijo
je, bet mūsų padėtis yra tokia, 
kad mes negalime veiksmingai 
padėti, nes mūsų valstybės sie
nos su Kinija lengvai gali būti 
jos pažeistos, kaip atsitiko 1962 
metais.

Azijos tautos ekonominio už- 
dusinimo iš Kinijos pusės nebi
jo. Bet karinės intervencijos tik
rai baiminasi, nes jaučiasi, kad 
neturės jėgų kinų masėms atsi
spirti. Azijos tautos Kinijos - 
Rusijos pasienio ginčą ir kovas 
laiko naudingu savų tautų lais
vei ir saugumui. Ne vien karine 
galybe, bet svarbiausia — vie
nos ideologijos ardymo srityje 
Azijos tautose. Daugelis Azijos 
tautų tikisi ir pasitiki, kad 
Amerika, kaip didžiausia pašau 
lio galybė, Vietnamo karą baigs 
su pergale, sustabdys komuniz
mo plėtimąsi, sulėtins jo plitimą 
Azijoje. Ypatingai bus aplau
žyti Kinijos milžino karingumo 
dantys.

JAV žurnalistas ir fotogra
fas David Murray porą mėne
sių keliavo po Aziją, išskyrus 
kom. Kiniją. Jis stebėjo gyven
tojus, kalbėjosi su valstybių 
vadais, politinių parti jų pinnau 
jančiais vyrais, laikraščių re
daktoriais, generolais, moksli
ninkais, profesūros atstovais, e- 
konomistais ir eiliniais žmonė
mis. Kelionės tikslas — patirt 
numonę pačių Azijos tautų gy
ventojų apie ateitį, kas sudaro 
jų tautų laisvei ir savistovumui 
pavojų, kuris kelias ir būdai bū
tų patikimiausi Azijos tautoms 
pasirinkti demokratiją, nesuža
lotą, demokratiją socializmo 
principais ar demokratiją ko
munizmo doktrinos pagrindais.

Nuo Japonijos iki Pakistano, 
nuo Afganistano iki Tailando, 
nuo Mongolijos respublikos iki 
P. Vietnamo, nuo Burmos iki 
Indijos, nuo Pilipinų iki Malai
zijos korespondentas rado vie
nodą gyventojų ir valstybių va
dų rūpestį — pagrindiniu savo 
krašto laisvei ir savistovumui 
pavojum mato tik iš kom. Ki
nijos arba komunistinėj ideolo
gijoj.
Vietnamo kare sprendžiamas 

Azijos tautų likimas
Azijos tautų gyventojai, iš

skyrus idėjinius komunistus, vai 
stybių vadai ir visi kiti sluoks
niai pripažįsta, kad Vietnamo 
kare yra sprendžiama Azijos 
tautų ateitis, laisvės ir savisto
vumo likimas. Jeigu Vietnamo 
karas baigsis laisvę atstovaujan 
čių tautų pergale, jeigu Pary
žiuje bus pasiekta garbingos ir 
teisingos taikos, Azijos tautos 
ir jų laisvė bus apsaugota il
gesniam ir patvaresniam laiko
tarpiui nuo komunistinės ideolo
gijos prievartavimo. Vietname 
kovoja ne Amerika, ne Kinija, 
Rusija ir jos satelitai, bet de
mokratinė laisvė ir komunisti
nė vergija, arba demokratiniai 
principai ir komunistinė ideolo
gija.

Kol komunistinė Kinija buvo 
miegantis milžinas imperatorių 
valdymo metu, Azijos tautoms 
pavojaus nebuvo. Bet šiandien, 
kai Kinija baigiama komuniz
mo ideologijos suvirškinti, kai 
vienas diktatorius Mao savo 
rankose, valioje ir galioje turi 
Azijos miegančio milžino valią 
dr galią, Azijos tautos, nors ir 
susijungusios, jai atsispirti ne
turi jėgų. Jam užtenka tik įsa
kyti ir įsakymas masių bus vyk 
domas, nors daugumos ir prieš 
savo valią.

Laisvos Azijos tautos to pa
daryti negali. Jos turi susitarti,

turiu laiku sugrįžti į stovyklą.
— O, tai, — mergina suraukė antakius, —• mes 

šiandien dar nesikalbėjom. — Ji valandėlę galvojo, stai
ga pakėlė galvą ir pasakė, — žiūrėk, gali čia pasilikti 
per naktį.

— Jūs manote čia, jūsų namuose?
— Taip, mūsų namuose. Tikriau mano kambary.
— Tai kur gi tu eisi šią naktį miegoti?
— Ak, Vytautai, nebūk toks vaikiškas, aš pasilik

siu čia pat su tavimi kambaryje.
— Bet ką jie apie mus pasakys? — Vytautas paro

dė Gunz kambarių kryptimi.
— Nekreipk į juos dėmesio. Aš esu laisva ir da

rau, kas man patinka. Neik šiandien namo, yra jau 
pervėlu, vistiek laiku nebepasieksi stovyklos.

— Gerai, aš pasilieku.
— Tai puiku, tu vėl esi geras berniokas.
Jie susėdo sofoje ir kalbėjosi. Buvo jau po vidur

nakčio, kai mergina pasakė:
— Tu, Vytautai, miegosi mano lovoje, aš pailsėsiu 

ant sofos.
— Geriau aš miegosiu sofoje.
— Ne, mielas, sofa yra tau pertrumpa. Geriau eik 

į mano lovą.
— Ar tu nebijai miegoti su vyru tame pačiame 

kambary? — nusijuokė Vytautas.
— Tu nesi vyras, Vytautai. Aš manau ne tokios rū

šies vyras, kaip kiti vyrai.
Ji paruošė lovą, tada sau pasirengė sofą.
— Imk mano pižamą, Vytautai, — ji numetė janj 

ant lovos, — aš manau, kad tau nebus maža, — mergi
na užgęsino šviesą ir atsigulė sofon.

XBus daueUuJj,
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LIETUVIŲ TELEVIZIJA KREIPIASI Į JUS
G. LA

Kai 1966 m. kovo 25 d. WC- 
IU stoties 26 tinkle išvydome 
pirmąją lietuvišką TV progra
mą, daugelis pesimistų prana
šavo, kad ji išsilaikys ne ilgiau, 
kaip keletą savaičių. Nežiūrint 
visų tų pesimistiškų spėliojimų, 
lietuvių TV jau švenčia trečiąjį 
savo gimtadienį.

Kas žino, kiek TV programos 
paruošimas ir išlaikymas atsei- 
na, tam bematant kyla klausi
mas, kokiu būdu Lietuvių TV 
gali išsilaikyti. Gi sąryšyje su 
tuo peršasi ir antras klausimas 
— jei tos programos išlaikymas 
taip brangiai atseina, tai ar jos 
buvimas save pateisina ir, ar 
toji našta, lietuviškai kišenei 
pakeliama.

Atsakysiu trumpai. Jei ki
tuose TV tinkluose, kai kurios 
pavienės programos atseina po 
200,000 dol. ar net brangiau, tai 
mūsų lietuvių TV programos iš 
laikymas, WCIU stoties 26 tin
kle, metų bėgyje kainuoja tik 
24,000 dolerių. Atseit, mums 
reikalinga tvos dviejų tūkstan
čių geraširdžių, kurie sutiktų 
paremti lietuvių TV pastangas, 
vos vieno dolerio mėnesine au
ka, kad ši valandėlė gyvuotų.

Lietuvių televizijoje turi pro
gos pasireikšti įvairūs mūsų me
niniai talentai, ypatingai jauni
mas. Lietuvių TV kartu yra ir 
svarbi komunikacijos priemonė, 
kuria mielai pasinaudoja visos 
mūsų organizacijos, savo svar 
bieans pranešimams padaryti.

Šalia to, Lietuvių TV užfik
suoja visus svarbesnius mūsų 
išeivijos gyvenimo įvykius. Per 
trejeją veiklos metų, Lietuvių 
TV archyve, prisirinko daugybė 
pinigais neįvertinamų dokumen- 
talinių filmų, kurie ateityje 
bus dideliu turtu visiems tiems, 
kurie domėsis mūsų išeivijos pa
sireiškimų raida. Lietuvių TV 
programos matomos ir toli už 
Chicagos ribų — Kenoshoje, 
Wauikegane, ISlodus, Michigane ir 
kitur. Stoties apskaičiavimu lie
tuviškas programas stebi apie 
25,000 žiūrovų. Taigi, Lietuvių 
TV reikšmė mūsų bendro kultu 
rinio gyvenimo išjudinimui bei 
pagyvinimui, o taip pat ir su 
visuomene ryšio palaikymui, 
yra neabejotinai didelė.

PENAS

Žengiant ketvirtąjį Lietuvių 
TV gyvavimo žingsnį, kyla klau 
simas, o kas toliau? Mes lietu
viai jau esame tolkio (būdo, kad 
viską įvertiname, tik tada, kai 
jau ko nustojame. Ateiti į pa- 
gelbą laiku, prisidėti savo dar
bu ar auka, retai kuriam mūsų 
lūpi. Susįprantame tada, kada 
jau per vėlu.

Lietuvių TV per visą savo 
gyvavimo laikotarpį finansiniai 
negyvavo, bet merdėjo. Kad 
mūsų visuomenė lietuviškų pro
gramų televizijoje nori ir pagei
dauja, aiškiai rodo trijų metų 
bėgyje suplaukusios aukos — 
30,000 dolerių. Atseit po 10,000 
dolerių per metus. Bet to ma
ža, nes programos išlaikymas 

! pareikalauja daugiau, kaip dvi
gubai tos sumos. Gaunamos pa
jamos už skelbimus nėra nuo
latinės ir jomis remtis negali
ma.

Lietuvių TV vadovybė, norė
dama pakelti programų lygį, 
neperseniai, į skolą, įsigijo gar
sinį filmavimo aparatą. Rezul
tate _  yra susukta visa eilė

: filmų, o nėra pinigo jų išaiški
nimui bei galutiniam paruoši
mui, lodyti.

Šiuo metu Lietuvių TV per
gyvena didžiausią krizę, savo 
trijų metų gyvavimo laikotar
pyje. Laikinai nustojus kelių 
stambių skelbimų, padėtis pasi-
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS

4545 West 63rd Street

CHICAGO. ILLINOIS 60629
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Marąuette pke. isnuom. sausame 
beismente 3 moderniški dideli kam
bariai. Tinka 1 — 2 žmonėms.

776-1260
lšnuom. 4 kamb. butas, 2 mieg. Ap
šild. Dirbančiai porai. 42 ir Rockwell. 
847- 5292.
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2025 W. 03. PK 8-6032 
Nelaukit — užalregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

PARDUODAMAS 

Marquetle Parke 

gerai einantis biznis:

Valgykla “Tulpė” 
2447 W. 69th St., GR 6-9504

MISCELLANEOUS

llllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllll
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

HELP VVANTED — VYRAI

REAL ESTATE

REAL ESTATE

i
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darė begalo kritiška. Lietuvių 
TV išsilaikymui reikalinga ne
atidėliotinai skubi, lietuviškų or 
ganizacajų bei visuomenės, fi
nansinė parama. Sekančių dviejų 
—trijų savaičių laikotarpis, bus 
lemiamas ir apspręs ar Lietuvių 
TV toliau gyvuos, ar turės lik
viduotis !

Savo trijų metų gyvavimo 
laikotarpyje Lietuvių TV yra 
pergyvenusi visą eilę panašių 
sukrėtimų, tačiau vadovybė ne
nuleido rankų, neprarado vilčių 
ir dabar jų nepraranda. Tikiuo
si, kad šį kartą, lietuviškų orga 
nizacijų ir geraširdžių lietuvių 
dėka, pasitaikiusios (kliūtys bus 
nugalėtos.

Mieli lietuviai! Lietuvių TV 
laukia jūsų nuoširdžios ir sku
bios paramos. Lankia šiandien, 
ne rytoj, kad ji būtų nepavėluo
ta!

OAK PARK SPECIAL. Apyl. 12th 
St. — Ridgeland. 7 kamb. reziden
cija, pilnas rūsys, 50 p. sklypas. Pa
likimas, turi būti parduotas. $17,900. 
SVOBODA, 2134 S. 61 st Ct„ 
BI 2-2162, Jei neatsako skambinkit 
LA 1-7038.
SAVININKAS parduoda \x/z aukš
to mūr. namą Marąuette pke. 6 
kamb. apačioje, 4 kamb. viršuj, ply
telių vonios, virtuvės su spintelėmis. 
Pilnas rūsys, plytelių grindys, centr. 
šildymas gazu. Naujos rinos ir sto
gas. 2 maš. garažas. Apyl. 66th ir 
Campbell.

Skambinti RE 7-8151
6051 S. WHIPPLE

2-jų aukštų mūr. namas. 2 po 4 
kamb. Centr. apšild. Pilna pastogė 
ir rūsys. 30 p. sklypas. Pilna kaina 
$22,500. Mažas jmokėjimas. Tuojau 
galima užimti. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkit 423-1725 arba GA 2-2563

5 kamb. mflr. bungalow — 11330 
So Natoma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

4%
I N T E R E S T 
ON SAVINGS
Member Pederal Reserve System 
Member Federal Deposlt Insurance Corporation

Marąuette National Bank
63rd and Western Avenue 

GRovehill 6 - 5100

Free parktng Open Thurs. night. Open Sat. ’tū 2:00 p.m.

Arti Marąuette pko
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mflr. namas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justlce 111. Prašoma kaina 
$85,900.

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartaa — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

12-os butų naujas mur. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama-

6 ,knnib. 10 metų de luxe mflr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1% aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

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

5 $4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

A word J
about
our i
certificatei ■
rate . . .. Jgj 41 » : ' '* • ' ■

Perskaitę “Draugą", duo

kite iį kitiems pasiskaityti.

metams
Mažiausiai $9,000 

6 ir 12 mėnesių

Imkite didžiausius 
dividendus 
už certifikatuose 
laikomas sutaupąs.

l/WŪUF£OEML SAV/NGS
3430 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO PHONE 523-2800

A. J. AUKERS, Presldent
Valandos: Pirm., Antr. — 9-4, Treč. uždaryta, Ketv. 9-8. Penkt. 9-6, sešt. 9-12

EVERGREEN PARKE ANT 
JUDRIOS 95-TOS GATVĖS

100 p. ilgio krautuvės patalpa.
Tinka gydytojų ofisams arba kt. biz
niams. Modern. namas su 7 kamb. 
butu viršuj. Kartu ir automobiliams 
pastatyti aikštelė. Kaina $89,000. 
Kreipkitės į Bruno Gramont.

TRIEZENBERG & C0.
2917 West 95th St.
Tel, GA 2-5800

2 po 4 kanib. med. Brlghton pke. 
švarus. Nebrangus.

3 butų mūr. 5—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. Ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
$75,000.

10 butų mūras prie pat Marąuette 
pko. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2787 W. 43 St. — CL 4-2390

GERI NAMAI
1 % aukšto namas — 6 ir 5 kamb. 

Uždari porčiai. Karpetai. Kabinetų 
virtuvės. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,500.

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

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80.000.

6 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air comdltiorfing, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrinė 1 aukšto plati rezidencija, 
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butu didelis namas — 2 po 6 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

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

Uotas dviem butam, 30 pėdu prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. BE 7-7290

Prie 68 Ir VVestern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 8 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,600.

aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 Ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. Ir butas rūsy 8-ju kamb. 
$28,900.

VAINA R EALTY
2517 W. 71st St.. RE 7-9515

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

Skelbkites “Drauge”.

REAL ESTAT
2 po 0 kamb. mflr. Modernios vo

nia, alum. langai, žiluma gazu. 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 6% kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
Šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46.500.

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butu po 3 kamb. mflr. Alum. 
langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,900.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ži
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos. $19,999.

1 po 6 kamb. 8 metu rūraa, karštu 
vand. žiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000. .

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentama. TelraukĮtėa

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

Roomlng house. Pajamų $50,000 
m atomą. Labai gerai lšnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

6 kamb. mūr. “Built-lns”, kokli
nės plytelės, karžto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1M aukoto mflr. 5 tr 5 kamb. S 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas 97 Ir Oakley »l»,5OO

NERIS REAL ESTATE
9924 South Western Avenue Tel. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

SIUNTINIAI | LIETUVA
UOSMOS EXPRESS 

MARQUE7TTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 68th 8t. Tel. WA 5-2787
2501 60th St. Tel. WA 6-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu UI Chi
cagos tiesiai i Lietuvą..

Didelis pasirinkimas {vairių me
džiagų, Ital. lietpalčiu ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrų "tuok- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visa, 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

PARDUODAMI 
IS MODELINŲ NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S, VVestern Tel. GR 6-4421
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kumpas 58 th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas.

, J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tel. 434-0421 

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

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
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M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Plaoe WA 5-8068

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
peėins ir -air conditioning į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
ksanH/i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westem, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

Member of M L.S.
A L E X SATAS—REALTOR

Malu Office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero, UI. Tel OL 6-2283 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Rlveraide, La Grange Park 
br kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti t mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti Iš katalogo.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Park Ridge Area

CLERK TYPIST
Opening in Credit Dept. for energetic 
person vvlth good typing skills.

Pleasant Office
Full Kange Company Benoflts 

PHRMANENT
Hours: 8:15 A. M. - 4:45 P. M.

Call Mr. Porter 693-3040

ILLINOIS TOOL WORKS, INC. 
8501 W. Higgins, Top Floor

All American Building 
An Eąual Opportunity Employer

PUNCH PRESS OPERATOR
Mušt have experience. Steady work.
Good salary. Paid hospitalization. 
Paid vacation. Profit sharing and 
other benefits.

Call 247-2546
Ask for Edith Gomez

HELP VVANTED — MOTERYS

CLERK TYPIST
POSITION OPEN

Pacific Car & Foundry Co.
4401 W. 44th Place, Chicago

See Mr. Grumulą. Tel. 254-6950

MANAGER
For new type food Service. 

DAYS ONLY
Paid holidays and vacation. Rea- 

taurant and cafeteria cxperianoe 
helpful būt not necessary. Good 
starting salary.
CALL FOR APPT, ANYTIME 

597-1747
TRI-STATE T0WERS 

9575 W. Higgins
(Basoment Uovei)

VVANTED BEAUTICIAN
Full and part time, good working 
conditions. Pleasant surroundings, 
good sala'ry.

MR. JAMES BEAUTY SALON 
1608 W. 47th St. BI 7-1188

NURSES AIDĖS — ALL SHIFTS
Orderlies 7 A. M. to 3 P. M. Bejiutiful 
nursing homo in Morton Grove. 
Benefits offered-. !

CALL MKS. Z PLUNKA 
(Director of nurses)

MRS KRAZINSKI 
Dir. of assistance in nursing 

CALL — 065-8100

KEY PUNCH OPER.
I.B.M. Ęquipment

Good pay, pleasant working con
ditions, new Office in building, 
lunch room and parking on prem- 
ises. Near 39th and So. Halsted 
Streets.

STEBCO PRODUCTS CORP. 
3950 So. Morgan Street

Tel. 254-3800

STATYBININKAI

—
MM REZIDENCINIAI,

KOMERCINIAI,
S MEDICINOS IR E
E KITOKĮ PASTATAI X

2467 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

D fi M E S I O !

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

NONR3
Apsimoka skelbtis DRAUGE.. - A. • ■

nes jis plačiausia) skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.



PHILADELPHIA, Pa.

BENDRUOMENES BALSAS
šiuo metu philadelphiečiai, 

įskaitant ir plačiųjų apylinkių 
lietuvius, vykdo du didelius 
darbus. Tai ekumeninės maldos 
dienos suruošimas birželio 15 d. 
ir Bendruomenės Balso radijo 
programos gyvenamam laikui 
pritaikymas ir tobulinimas. Kai 
prieš 20 metų tremtinių banga 
užliejo ir Philadelphiją, čia ra
dome dvi lietuviškas radijo pro
gramas. Jų turinys ir kalba ne
patenkino tremtinio širdies. Ir 
kai tik L. Tremtinių bendruo
menė persiorganizavo į JAV 
Lietuvių Bendruomenę, netru
kus gimė 'Bendruomenės Balsas.

Neturėjome namų nei auto
mobilių, 'bet po sunkaus darbo 
dienų, turėjome pakankamai 
energijos ir ansambliams ir or
ganizacijoms, o Balsas turėjo 
redaktorių kolektyvą iš arti de
šimties redaktorių, o jo progra
mos klausymasis buvo privalo
mas kaip ir rytmetinė malda.

Bet ne vien žmonės sensta. 
Bendruomenės Balsas, jau se
nokai, liko vienas. Programoje, 
laibai dažnai, girdime vis tą pa
tį vyresniojo redaktoriaus Hen
riko Savickio balsą. Balso pro
grama iš pusvalandžio išsitęsė 
į visą valandą, o kaina iš 35 į 
107 dolerius. Kas dar progra
mas klausosi, jei nesuspėja iš
mokti visų melodijų, tai jau se
niai išmoko visų skelbimų teks
tus. Balso programa nesulaiko
mai artėja prie mirusiųjų pro
gramų lygio.

Naujų idėjų ieškoti išėio LB. 
Juk tai Bendruomenės Balsas, 
kurio išlaikymas ir algų nemo
kant, kainuoja arti 7,000 dole
rių metams. LB Philadelphijos 
apylinkės valdyba, pasikvietusi 
talkon LB Pietinės N. Jersey 
apylinkės valdybą, sausio 26 d. 
sukvietė susirinkimą iškilu
sioms problemoms pasvarstyti 
ir naujų idėjų paieškoti. Svars

SUTRIKIMAI LIETUVOS PRAMONĖJE
(Atkelta iš 3 psl.

ir automatizuojama gamyba, ge 
rinama darbo organizacija, ne
patenkinamai stiprinama darbo 
drausmė.

Buvo numatytos priemonės 
atsilikimui įveikti. Deja, šių me
tų pirmųjų mėnesių rezultatai 
rodo, kad eilė ministerių ir ži
nybų dar nepadarė reikiamų iš
vadų ir pernelyg lėtai spren- P** organizacijų neį-

dnrfon našumo didinimo X? 1 e vleJll menesių plano.džia darbo našumo didinimo 
klausimus. Statybos bei Mėsos 
ir pieno pramonės ministerijų, 
Žuvininkystės valdybos, Valsty
binio grūdų produktų ir kom
binuotųjų pašarų pramonės ko
miteto įmonėse vieno dirban
čiojo išdirbis sausio - vasario 
mėnesiais, lyginant su atitin
kamu praeitų metų laikotarpiu, 
net gi sumažėjo.”

■Kompartijos garsiakalbiai ga
li rėkti iki apkurtimo, bet dar
bininkų darbo našumo riksmu 
nepadidins. Darbo našumui rei
kia tinkamai organizuoti pra
monės gamybą, įvesti drausmę, 
bet svarbiausia pakeiti rublio 
jpirkimo galią, sumažinti kai
nas

Atsilikimas statybose

■Lietuvoje daug statoma, ta
čiau pastatai nepatvarus, o sta
tyba per dgai užtęsiama. J. Ma- 
niušis pagrįstai tašo statybinin
kus;

“Didelę žalą planingam res
publikos ekonomikos vystymui 
daro kapitalinės statybos pla
nų neįvykdymas. Nesavalaikis 
gamybinių pajėgumų ir objek
tų atidavimas eksploatacijai 
stabdo ūkio techninę pažangą, 
apsunkina dirbančiųjų kultūri- 
nių-buitinių sąlygų gerinimą.

Praėjusiais metais pagal val
stybiniame plane numatytus ob
jektus pagrindinių fondų įvedi
mo planas įvykdytas tik 83 pro 
centais, kapitalinių įdėjimų ap
imtis — 94 procentais. Ypač ne
patenkinamai buvo-statomi che

tant Balso reikalus, po ilgų dis
kusijų buvo išrinktas LB ko
mitetas. Komiteto tikslai buvo 
nusakyti taip: L. Balso komite
tas yra pagalbinis LB organas, 
sudarytas programai tobulinti, 
finansiškai išlaikyti, klausytojų 
skaičių didinti ir juos burti 
glaudžion šeimon. Komitetas 
pasiskirstė į finansų ir progra
mos komisijas, kurios ėmėsi dar 
bo atskirai.

Programos komisijos darbas 
pasirodė nepaprastai sunkus. 
Kai kurių komisijos narių puo
selėta mintis padaryti LB visų 
mūsų gyvenimo dalimi, mūsų 
.gyvenimo atspindžiu, minčių bei 
idėjų pasidalinimo arena ir tuo 
pačiu — dėmesio centru, bent 
artimoj ateity, pasirodo neįgy
vendinama. Komisija turėjo jau 
tris Paryžiaus derybų tipo po
sėdžius ir vėl sutarė susirinkti... 
Komisijos darbą kliudo nesuta
rimai.

K. Čikotas

— Dwight Eisenhower buvo 
pirmasis 50 Amerikos valstybių 
prezidentu. Jo kadencijos metu 
prie Amerikos prisidėjo Havajų 
salos ir Alaska.

Gen. Raymond Davis, trečiosios ma
rinų divizijos vadas Vietname, teigia, 
kad Amerika lengvai galėtų laimėti 
karą, jei būtų leista komunistus muš
ti Laose ir Šiaurės Vietnamo pie
tiniuose pakraščiuose.

mijos, maisto, mėsos ir pieno 
pramonės, taip pat prekybos, 
kultūrinės ir buitinės paskirties 
objektai. Nepilnai įvykdytas gy 
venamųjų namų statybos pla
nas.

Atsiliekama ir šiais metais. 
Kapitalinių įdėjimų planas sau
sio - vasario mėnesiais įvykdy
tas tik 87 procentais. Beveik

Kaip ir pernai, atslekamia, vyk 
dant statybos - montavimo dar
bus svarbiausiuose respublikos 
objektuose — Jonavos azotinių 
trąšų gamykloje, Kėdainių che
mijos kombinate, Akmenės ce
mento gamyklos H eilės ir kitų 
įmonių statyboje. Kartojasi trū 
kūmai, organizuojant darbą 
statybos aikštelėse, aprūpinant 
objektus medžiagomis, naudo
jant statybinę techniką”.

J. Maniųšis kaltina, aimanuo
ja, bet nenurodo nesėkmės kal
tininko : atgyvenusios sovieti
nės santvarkos, jėga primestos 
lietuvių tautai.

FELIX BARDAUSKAS
Gyveno 7146 So. Washtenaw Avė.
MirS bal. 4 d., 1960, 9:80 vaL ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Josephtne Budrik. žentas 

F'eliv, 3 anūkai Itonald su žmona Margueritte ir Raymond. proa- 
nūkas: Itonald Gregory, sūnus Fellv, sesers duktė Antoinette Kan- 
ton, su vyru Josepli ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo dr-jai (Marąuette Pke) lr Marąuette Pko 
Namą Savininką dr-jai. ... _

Kūnas iiašarvotas Mažeikos - Evans koplc., 684o S. \\ estern avė.
Laidotuvės įvyks antrad., bal. 8 d. Iš koplyčios 9 vaL ryto bus 

atlydėtas i švč. M. .Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTĖ, SCNUS, ŽENTAS. ANŪKAI IK PROANŪKAS.
Laidotuvių direktorius Mažeika. - Evans, Te.. RE 7-8600.

Lietuvių fondo suvažiavime kalba LF pirm. dr. A. Razma. Matyti prezi
diumas ir spaudos atstovai. Nuotr. M. Nagio

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

“RŪTOS’’ ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Balandžio 12 d. 7:30 vai. va
kare Holy Name High School 
auditorijoje Lietuvos Vyčių 26 
kuopa rengia Rūtos ansamblio 
koncertą “Lietuvos aidai”. Kon 
certo parengimo vyriausias va
dovas yra Kazys Grigaitis. Kon 
certo programa įvairi ir įdomi. 

Hartford, Connecticut

BUS TRYS PARENGIMAI: 
NAŠLIŲ RATELIO, LIETU

VIŲ MOTERŲ KLUBO IR 
RAMOVENŲ

Balandžio 13 d., sekmadienį, 
1 vai. p. p., L.A.P. klubo pa
talpose, 227 Lawrence St., Hart 
ford, Conn., įvyksta Hartfordo 
Našlių Ratelio susirinkimas, o 
paskui — 2 vai. p. p. — Mar
gučių stalas. Visi nariai jr sve
čiai prašomi susirinkime ir pie
tuose gausiai dalyvauti.

Tą pačią dieną, balandž’o 13 
d., 3 vai. p. p., L.A.P. klubo 
didžiojoje salėje, Hartfordo Lie
tuvių Moterų Klubas rengia Ve
lykų stalą. Tai pirmas toks po
būvis Hartforde, nes šis klu
bas įsisteigęs tik prieš 4 mėn. 
Jame yra jau 30 narių. Tai yra 
šaka Lietuvių Moterų klubo fe- 
dėlegacijos, kuriai sėkmingai va 
dovauja Vincė Januškaitė Les- 
kaitienė.

Šiuo Hartfordo Moterų klubo 
parengimu — Velykų stalu — 
lietuvių visuomenė labai susido
mėjusi ir žada parengime gau
siai dalyvauti.

Gi balandžio 19 d., šeštadie

Netoli Barroteran, Meksikoj, verkia 
Marta Rosale, nes tarp 156 užgriautų 
angliakasių manoma žuvo jos tėvas, 
du broliai ir du svainiai.

A. -}- A.
ANTON B- SIRBIN

Gyveno 4353 S. Rockwell St.
Mirė bal. 5 d., 1969, 5:30 vai. ryto, sulaukęs 78 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rose (Gillytė), 2 duk

terys: Lorraine Ishmael, žentas Calvin ir Florence McNichols, 
žentas Kenneth, 2 sūnūs: Jerome, marti Betty ir Anthony, marti 
Patricia, 19 anūkų ir kiti draugai.

Priklausė L. Piliečių Pašalpos Klubui ir Zarasiškių Klubui.
Kūnas pašarvotas Eudeikis koplyčioje, 4330 S. Califomia 

Avė. Laidotuvės įvyks treč., bal. 9 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į švč. M. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečia
me visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnūs, marčios, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. LA 3-0440.
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nį, 7 vai. vakare, L.A.P. klubo 
didžiojoje salėje, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn., Hartfor
do Ramovėnai rengia tradicinį 
pavasario balių. Dainuos Vyrų 
oktetas. Bus skani vakarienė. 
Vakarienės metu ir šokiams

A|A
SOFIA SHIMKUS

KATCINKKAITF:
Pagal pirmų vyrų Videckienė

Mirė bal. 5 d., 1969, 2:15 vai. 
popiet, sulaukus senatvės. Gi
mė Lietuvoje. Kilo iš Kelmės 
parapijos, švirnių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Charles Videokis ir .kiti 
giminės, draugai lr pažįstami.

Priklausė Tretininkų ir Mal
dos Apaštalavimo draugijoms.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Ca- 
liflornia Avė.

Laidotuvės įvyks treč., bal. 
9 d. iš koplyčios TO vai. ryto 
bus atlydėta j švč. M. M. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ii- pažįstamus 
dalyvauti šiose Laidotuvėse.

Nuliūdęs Sūnus.

Laidotuvių dfreiktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

PADĖKA
A. -j* A.

JOSEPHINE RAGAUSKIS
Mūsų mylima motina, uošvė ir senelė mirė 1969 m. kovo 

mėn. 23 d. ir buvo palaidota kovo mėn. 26 d. Šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Domeikai, kun. Gilbert ir kun. 
Petkui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą. Dėkojame 
kun. Gilbertui, kuris palydėjo velionę į kapines.

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

Dėkojame kleb. kun. Abromaičiui už maldas koplyčioje.
Dėkojame kun. Sugintui ir kun. Gutauskui už atsilankymą į 

šermenis ir dalyvavimą laidotuvėse.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at

skirai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui McPlee už 

malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Dukterys Stella Ir Edvardas Abazoriai, Anna ir Stasys 

Martinai, marti Muriel Ragauskas, anūkai ir proanūkai-

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

gros puikusis Edvardo Radio- 
novo orkestras.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi šiame šaunia
me parengime gausiai dalyvau
ti. J. Bernotas

50 METŲ ANTIRELIGINES 
KOVOS REZULTATAI

Oficialus Sovietų Sąjungos 
) komunistų partijos organas 
“Sovietskaja Rossia”, po 50 me 
tų atkaklios kovos prieš religi
ją, šių metų kovo 21 dienos 
laidoje netiesiogiai pripažino be 
dievybės nesėkmę ir apgailėjo, 
kad daugelis komunistų partijos 
narių ir šiandieną dar laikosi 
religinių papročių ir savo vai
kus (krikštija bažnyčiose. Ko
munistų partijos organas paste
bi, kad nežiūrint to ,jog visi ko
munistų partijos nariai yra į- 
pareigoti kovoti su “religiniais 
prietarais” daug kur patys ko
munistai dalyvauja krikšto apei 
gose ir vietiniai komunistų par
tijos komitetai to nemato ir ne
reaguoja... Kaip įprasta komu

VTENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A. A.
ANTANAS PETRULIS
Jau suėjo vieneri metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
vų, kurio netekome 1968 m. 
balandžio 9 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžinų ramybę.

Už jo sielų šv. Mišios bus 
atnašaujamos balandžio mėn. 
9 d. S vai. rytlo Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je.

Maloniai kviečiame visus —- 
gimines, draugus ii- pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Antano Peti-ulio sielų.
. .Nuliūdę: žmona, sūnus, mar
ti ir anūkės.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio m. 8 d.

nistų partijos organas “Soviets
kaja Rossia” įspėja savo narius 
prieš šitokį indiferentiškumą ir 
nutolimą nuo materialistinės 
ideologijos principų ir ragina 
visus uoliai laikytis naujųjų so
vietinių jungtuvių ir vaikams 
vardo davimo papročių.

Staigiai mirus
A. “f“ A.

PIJUI ŽOLYNUI Baltimorėje, 
reiškiame užuojautą dukterim SALOMĖJAI su šeima, 
ALESEI ir sūnui GEDIMINUI.

L V. J. Zeikai 
J. Z. Budriai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcresf 3 - 6336

Vienas blokas nuo kapinių.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Geraldas F. Daimidas — Dovydas P. Gaidas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
*424 W. 69th STREET Tel. REpubUe 7-1213
2314 W. 28rd PLACE__________________ TeL VIrgtoia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA A VE. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tek YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

7909 STATE RD,, OAKLAVVN, m.. x©L 686-2820

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms

G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY KILI,S GLLINYČIa 

2443 VV. 63rd St, Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09
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X JAV LB centro valdybos 
nariai — Br. Nainys, Jonas Ka
valiūnas, Anatolijus Kairys ii' 
Kostas Dočkus ruošia praneši
mus tarybos sesijai, kuri įvyiks 
šių metų balandžio 19—20 die
nomis Chicagoje. Centro valdy
bos veiklos rėmuose taip pat 
bus padaryti Tautinių Šokių 
šventės ir Teatro festivalio pra 
nešimai šiuos parengimus vyk
džiusių pareigūnų dr. L. Kriau- 
čeliūno ir A. Kairio.

X JAV LB Centro valdyba 
gavo raštą iš Southwest Edu- 
cation Development Laborato
ry, Austin, Texas, kuriuo ši, 
Federalinės valdžios finansuo
jama, mokslo įstaiga prašo su
teikti jai žinių apie lituanisti
nes mokyklas ir lietuvių 'kalbos 
mokymą.

x Kun. T. Gediminas K i jaus 
kas, Tėvų jėzuitų provinciolas, 
išvyksta į Romą, j jėzuitų pro- 
vineiolų suvažiavimą. Grįš j 
Chicagą gegužės mėn. viduryje.

X šv. Kryžiaus ligoninė jau 
eilė metų paruošia slauges. “Li- 
censed Practical Nurses”, kur
sas išeinamas per metus, į jį 
priimamos baigę aukštesniąją 
mokyklą merginos ir moterys 
17—55 m. Dar yra vietų dabar 
tiniam kurse, kuris prasidės 
gegužės 12 d. Norį įstoti turi 
tuoj registruotis. Chicago Board 
of Education, 228 N. La/3alle 
St., Room 637, ar telefonu 372- 
6661.

X Lietuvių Fondo vakarienė.
Įvyks š. m. gegužės 25 d. Chi
cagoje, Jaunimo Centre. Bus 
meninė programa. Vakarienės 
proga visi įstoję į LF narius ir 
LF nariai, padidinę savo įnašus 
nemažiau šimtinės, bus prista
tyti ir pagerbti kaipo kovotojai 
už lietuvybę ir mūsų tautos gy
vybę. Vakarienei registruotis ir 
įnašus įteikti galima LF būsti
nėje, 6643 S. Maplewood Avė., 
Chicago, III 60629, telefonas 
778-2858 arba savo apylinkės 
LF vajaus komitete bei pas LF 
įgaliotinį. (pr.)

X Vanda ir Jonas Stankal,
gyv. Chicagoje, ir šiais metais 
parėmė liet. operos darbą, pa
aukodami operos “Dana” pasta
tymui 100 dol. pr.

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — ineome 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St. 
CT. 4-2300 r ak >

X Aldona ir dr. Br. Beino
rtai, gyv. Wood Dale, Ui., ir 
šiais metais operos “Dana” pa
statymui paaukojo 100 dol.

(pr.)
X Jei gyvenate Chicagoje ir! 

turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $20,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 119 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 94 dol., sutau
pydami 25 dol.. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

(sk.)
x Dalia ir dr. Kazys Bobeliai,

gyv. Elgin, Ui., naujos liet. ope
ros “Dana” pastatymui paauko
jo 100 dol. (pr.)

x šių metų balandžio mėn
11 dieną, penktadienį, 7:30 v. 
v. Jajunimo centro salėje atvy
kęs į Chicagą iš Šveicarijos dr. 
A. Gerutis skaitys paskaitą 
“Europa - europiečio akimis”. 
Ta pačia proga bus pristatyta 
ir dr. A. Geručio suredaguota 
knyga “Lithuania”. Maloniai 
kviečiama Chicagos visuomenė 
paskaitoje dalyvauti ir paklau
syti diplomato ir patyrusio žur
nalisto minčių stebint visos į- 
vykius iš neutraliosios Šveicari
jos. (pr.)

x Kun. T. Jonas Kubilius,
SJ, didžiosios savaitės gale pra
vedė tris vakajris trukusias re
kolekcijas aikademikams skau
tams,-ėms ir jų šeimos nariams.

x Trečiosios Tautinių šokių 
šventės finansinė apyskaita, 
dar tik neseniai apmokėjus pa
skutinę sąskaitą, jau suvesta,
Pajamų iš viso gauta $72,571.- 
72. Didžiausios pajamos yra už 
parduotus bilietus, antroji pa
jamų pozicija yra aukos, kurių 
gauta $13,396,04. o trečioji — 
baliaus pajamos.

Išlaidų iš viso buvo $59,- 
459.94. Didžiausią išlaidų pozi
ciją sudarė 'šokėjų grupių kelio 
nės išlaidos, kuriems buvo išmo 
ikėta 50% kiekvienai grupei.

Tad iš m Tautinių šokių šven 
tės pelno yra $13,111,78. Apys 
kaita prieš porą savaičių per
duota JAV LB Revizijos komi
sijos patikslinimui, o LB tary
bos sesijoje dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, to komiteto pirminin
kas, padarys išsamų šios šven
tės reikalais pranešimą.

X Julija Bičiūnienė, Healthy 
Food restorano Bridgeporte sa
vininkė, su neseniai susveikusia 
dukrele Giedre buvo porai sa
vaičių išvykusios į Miami 
Beach, kur atostogavo p. Jaz
bučių viloje. Grįžo sustiprėju- 
sios, saldėj įdegusios.

x Br. Girnius, “Draugo” pre 
numeratarius Detroite, Mich., 
atnaujindamas prenumeratą pri 
dėjo 5 dol. mūsų spaudai stip
rinti. Dėkojame.

X Lietuvos Vyčių sendrau
gių Chicagos kuopa įšaukia kuo 
.pos narių susirinkimą balan
džio 21 d., 8 v. v., Vyčių na
muose, W. 47 st., aptarti 
kuopos reikalus ir išklausyti 
paskaitos apie kanonizaciją, ku
rią skaitys žurnalo “Vytis” ben 
dradanbis, Povilas Dirkis. Įėji
mas visiems laisvas.

x Lietuvių respublikonų ly
gos būstinėje (Margučio patal
pose, 2422 W. Marąuette Rd.) 
interesantai priimami kiekvieną 
antradienį nuo 7:30 v. iki 9:30 
vai.

X Algirdas Vaičiūnas su žmo
na ir trimis sūnumis bei dukte
rimis iš Toronto Velykoms bu
vo atvykę į Chicagą pasisvečiuo 
ti pas žmonos tėvus Radžius, 
6237 S. Talman avė. Algirdas ša 
lia savo darbo įmonėje, yra ir 
Maironio lituanistinės mokyklos 
Toronte mokytojas, kur taipgi 
globoja mokinių laikraštėlį “Ki
birkštis.” Būdamas Chicagoje 
užsiprenumeravo “Draugą” ir 
įsigijo lietuviškų knygų.

x Ninos Stankutės, 9 m., be 
sigimnastikuojančios nuotrau 
ką įsidėjo “Chicago Sun Times” 
dienraštis balandžio 4 d. Mer
gaitė gimnastikuojaai prie Chi
cagos Ugniagesių būstinės spor 
to salės netoli Navy Pier, (kuria 
ugniagesiai leidžia naudotis pa
šaliečiams.

X Juozas Liubinas, mūsų 
skaitytojas East Chicago, Ind., 
prie metinio prenumeratos mo
kesčio pridėjo 5 dol. mūsų spau 
dai paremti. Ačiū.

X Stasys Lukoševičius, Chi
cagos gyventojas, “Drauge” į- 
sigijo knygų už 82 dol., pasinau
dodamas knygų išpardavimo 
mėnesiu.

X Chicagos Lietuvių preky
bos rūmų metinis banketas į- 
vyksta gegužės 18 d. Acacia 
Country Club. La Grange, III.

X Kernavės skaučių Tunto 
“Vaivos” būrelio mamos papuoš 
salę pavasario baliui, kuris į- 
vyks balandžio 12 d., 8 v. v. 
Pakšto salėje. Staliukus rezer
vuoti telef. 582-2549. (pr.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai Ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba YA 
7-2040 (sk.)

X Roma ir Vytautas Butkai,
Roma Inn savininkai, Chicago
je, ir šiais metais liet. operos 
“Dana” pastatymui paaukojo 
100 dol. (pr.)

' Kun. I. Uroonas, E. Bartkus (Aito pirm.,, K. Valiūnas (Vliko pirm.), 
J. Evans atstovų rūmų nario iš Indianos Ray J. Madden kabinete, Va
sario 16-tąją lankymosi proga. Lietuvių atstovai apsilankę Washingtone 
turėjo pasikalbėjimus ir su kitais senatoriais ir kongreso atstovais. Apie 
Vasario 16-sios minėjimą Washingtone 'Drauge’’ jau anksčiau keletą 
kartą buvo plačiai rašyta.

CHICAGOS ŽINIOS
NURIJO 275 AUKŠLES

De Paul universiteto antrame 
tis studentas Robert Gries pe
reitą trečiadienį nurijo 275 aukš 
les (žuvytes), tuomi sudaryda
mas naują pasaulinį rekordą.

KAIP KALBA DEŠROS
Prieš 60 metų užpykęs šeri

fas Christopas Strassheim iš
sitarė apie Chicagos teisėją M. 
Bruggemeyer, esą ,“jis kalbąs 
kaip didelė dešra”. Gottlieb 
Koehler, vyriausias miesto 
maisto inspektorius, užklaustas 
kaip kalba didžioka dešra, atsa 
kė, kad nežinąs, bet jeigu iš
girstų kalbančią dešrą, tai tuo
jau uždarytų ją patiekusį res
toraną.

NAUJAS KARDINOLAS 
LANKĖSI

Šį vakarą iš Chicagos išva
žiuoja naujai kardinolu paskir
tas Pittsburgho vyškupas John 
Wright, (kuris čia dalyvavo Col- 
lege Ttheology draugijos trijų 
dienų susirinkime įvykusiame 
iSheraton viešbutyje.

REKORDINIS SKAIČIUS 
SEIMŲ LANKYTOJŲ

Iki koivo pabaigos Chicagoje 
šįmet įvyko 170 įvairių seimų, 
konvencijų bei pramonės paro
dų. Jie sutraukė 589,579 dele
gatus ir dalyvius, kurie į Chi
cagos ekonomiją išleido 
$141,308,000.

x “Siunčiu 5 dol. auką mūsų 
spaudai išlaikyti” — rašo 
“Draugui” chicagiškis skaityto
jas Vitas Kazlauskas. Nuošir
džiai dėkojame.

Dvylikametė Marija Bružaitė — “Motina” moko gražaus elgesio besipe
šančius vaikus: Arvydą Žygą (11 metų), Kęstutį Černiauską (8 m.) Alvu
do Vaikų Teatre — penktoj premjeroj, A. Kairio “Du Broliukai Juof 
stebi jų sesutė Gražinutė (Rita Kėkštaitė) — 12 m.) ir Tėvas (vienuolik
metis Renatas Stanislovaitis). Režisūra akt. A. Brinkos, dekoracijos dail. 
Juozo Kibilro, specialus — nuostabus apšvietimas Vytauto Žygo.

Nuotr. Liet. Foto archyvo

DU TILTAI SUGEDO
Medusa - Ghallenger, 562 

pėdų ilgumo laivas, ilgiausias 
bet kada įplaukęs į Chicagos 
upę, prie dvejų sugedusių tiltų 
ilgesnį laiką sutrukdė automa

šinų eismą.
ILGIAUSIA GATVĖ

Chicagos ilgiausia gatvė yra 
Western avė. Trunka dvi valan 
das CTA autobusu nuvažiuoti 
23 mylių kelią nuo 118-tos Blue 
Islande iki Evanstono.
“IŠLAISVINTASIS” MERAS

Chicagos merui šią vasarą 
lankantis Airijoje .senasis Wa- 
terford miestas suteiks jam 
ypatingą garbę, pramindamas įį 
senovės gaiibės piliečio titulu 
“išlaisvintasis”, t. y. ne vergas.

GAISRAS SUNAIKINO 
FABRIKĄ

Gaisras sunaikino Malleable 
Castings kompanijos vieną pa
statą ir gerokai išdegino kitą 
1225 W. 120 st. Nuostolių pa
daryta. apie $150,000.
SIMFONIJOS CHORAS IEŠKO 

DAINININKŲ
Margaret Hillis vedamas 

Chicagos simfonijos choras ieš
ko visų balsų skalės daininin
kų šią vasarą statomiems Ra
vima spektakliams. Choras da
lyvaus Aida, Madame Butter- 
fly, Berliozo Damnation of 
Faust, Bemsteino Chichesterio 
Psalmių ir Gilbert and SuHivan 
operetės pastatymuose. Balsų 
patikrinimai bus bai. 12 ir 19 
d. ir geg. 10 d., šeštame Or
chestra Hali salės aukšte.

J. A. VALSTYBĖSE
“The Hundred Call” yra to

i paties vardo klubo laikraštėlis, 
i Kovo mėn. numery yra įdėta ir 
klubo organizatoriaus Antano 
Ustjanausko nuotrauka. Klūcas 
padeda nukentėjusiom ugniage
sių ir policininkų šeimoms Hari 
ford, Conn.

_  Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, pareiškė užuojautą Kon
go Demokratinės respublikos 
ambasadoriui, pasirašydamas 
užuojautų knygoje, mirus bu
vusiam Kongo prez. Joseph Ka
sa Vubu. Mirus buvusiam JAV 
prezidentui gen. Dwight David 
Eisenhower, Lietuvos vėliava, 
nuleista pusiau stiebo, buvo iš
kabinta prie Lietuvos pasiun
tinybės rūmų kovo 28 d. Lietu
vos atstovas J. Rajeckas kartu 
su visais kitais diplomatinių 
misijų šefais, pareiškė užuojau
tą dėl gen. Eisenhowerio mirties, 
pasirašydamas užuojautų kny
goje Kapitoliaus Rūmuose. Jis 
taip pat, (kartu su visais kitais 
diplomatinių misijų šefais, da
lyvavo iškilmėse Kapitoliaus 
Rotumdoje, kada buvo atgaben-f 
tas velionies buvusio JAV pre
zidento kūnas iš Washingtono 
katedros ir kur JAV prez. Ri- 
chard M. Nixon pasakė kalbą 
velionies atminimui. Kovo 31 d. 
Lietuvos atstovas ir ponia O. 
Kajeckienė, kartu su visų kitu 
kraštų dipl. misijų šefais ir jų 
žmonomis, dalyvavo Washingto- 
no katedroje, kur įvyko gen. 
Bisenhoįver religinės laidotuvių 
iškilmės, kuriose dalyvavo ir 
specialiai atvykusios į laidotu
ves delegacijos. Dėl gen. Eisen 
bower mirties — užuojautą pa
reiškė dr. IS. A. Bačkis, pasira
šydamas užuojautų knygoje 
Valstybės departamente.

— Lietuvių parodėlė. 1962 
m. kovo 29 d. Hali of Natione 
patalpose įvyko International 
Student Day, įkurtą globojo 
People — to — People organi
zacija ir kurią rengė George- 
town universiteto tarptautinės 
studentų dienos komitetas. Lie
tuvos atstovas ir ponia O. Ka- 
jeokienė ta proga paskolino 
Pasiuntinybėje turimus ekspo
natus, (kurie pagelbėjo lietuvai
tėms įrengti atskirą lietuvos 
vardu stalą parodėlei su lietu
viškais meno dalykais. Atskiro 
stalo įrengimu ir priežiūra rūpi 
nosi prof. N. Paramskienė ir 
studentė Linda Lukošaitytė (iš 
Chicagos), studijuojanti Geor- 
getown universitete.

IEŠKO 1,100 MOKYTOJŲ
Cook apskrities Chicagos

priemiesčiuose trūksta 1,100 
mokytojų. Norį šį rudenį gauti 
daibą turėtų dabar kreiptis į 
Teachers’ Placement Bureau, 
kambarys 407, Civie Cente r 
Bldg., 118 N. Clark st., arba 
telef. 321-7606.
SENIAUSIAS UNIVERSITETO 

ABSOLVENTAS MIRĖ
William Stetson Merrill, bai

gęs Harvardo universitetą 
1888 m., išbuvęs anksčiau 40 
metų Chicagos Newiberry bib
liotekos štabo narys, mirė su
laukęs 103 metus. Jis bibliote
kininkams parašė standartinę 
tos srities knygą. Buvo narys 
American Library ir Catholic 
Library sąjungų.

MOTERYS NENORI BŪTI 
AUTOBUSŲ VAIRUOTOJOMIS

Pereitą mėnesį, kaip buvo 
“Drauge” pranešta, aldermanas 
Leon Despres užklausė kodėl 
prieš moteris diskriminuoja 
CTA susisiekimas neleisdamas 
moterims būti autobusų vairuo
tojomis. Šiomis dienomis atsa
kyta, ikad CTA susisiekimas jau 
ilgesnį laiką domisi moterų 
samdymu, tik dėja _  per pas
kutinius tris metus tiktai trys 
moterys prašėsi samdomos. Iš 
jų dvi neišlaikė egzaminus, gi 
trečioji prašėsi atleidžiama.

— Waterbury, Conn., nese
niai suorganizuotas jaunimo sto 
vykios statybos vajaus komite 
tas Neringos stovyklai Putnam, 
Conn., ėmėsi iniciatyvos savo 
kolonijoje, pajudinti vietos vi
suomenei, kad efektingiau prisi
dėtų prie Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijose vykstančio 
stovyklos statymo vajaus. Pir
muoju žingsniu reikia laikyti 
komiteto rengiamą pavasario 
linksmavakarį — Atvelykio ba
lių, kuris įvyks š. m. balandžio 
12 d. Šv. Juozapo mokyklos sa
lėje 29 John St. Watert»ury, 
Conn. Meninei programos daliai 
išpildyti pakviestas apylinkėje 
gražiai užsirekomendavęs skau
čių duetas “Dainuojančios rū
tos”. Jaunos dainininkės Diana 
Melninkaitė ir Irena Šiugždaitė 
savo dainomis ir gitaromis yra 
atkreipusios dėmesį ir amerikie
čių, kai joms įvairiomis progo
mis tekdavo pasirodyti su lietu 
viška daina. Jų repertuaras gau
sus ir populiarus. Vakaro šo
kiams gros Ričardo Marcinke
vičiaus orkestras iš Worcester. 
Mass. Erdvi mokyklos salė bus 
dekoruota pavasario nuotaikai; 
spalvingais žiedais ir lietuvių 
tautiniais motyvais, organizuo

jamas “Atvelykio jomarkas”, 
kur bus vertingų dovanų. Sve
čių vaišėms bus paruoštas gau
sus bufetas — Velykų stalas, 
kur be įvairiausių skanėstų bus 
ii- lietuviškų tradicinių užkan
džių. Kadangi vakaro tikslas 
yra sukelti didesnę sumą sto
vyklos vajui, todėl rengėjai yra * 
užsimoję sukviesti gausiai sve
čių iš plačios apylinkės. Nors 
salė yra erdvi, bet geresniam 
priėmimui ,'bei svečių sutalpini
mui, pageidaujama ,kad vietos 
Ibūtų užsisakomos iš anksto. Vie 
tos visuomenė prašoma tai atlik 
ti galimai ankščiau, skambinant 
tel. 756-5339 arba 756-5173. 
Vakaro pradžia 7:30 vai. vaka
re. Per eilę metų Putnamo se-^ 
sėlių globojama Imaculatos sto
vykla išaugo iki virš šimto sto
vyklautojų. Ji glaudėsi seserų 
vienuolyno patalpose. Tačiau 
reikalavimai kyla, seserys ir tė
vai jaučia būtiną reikalą naujos 
stovyklavietės, kur galėtų sto
vyklauti ir berniukai — ateiti
ninkai, skautai, arba reikalui 
esant pasinaudoti ir suaugusiųjų^ 
organizacijų suvažiavimams ar 
studijų dienoms. Stovyklai pa
togi vieta prie ežero jau kuris 
laikas nupirkta, tačiau ten rei
kia visos eilės stovyklavimui 
pritaikintų pastatų, kurių pasta
tymui ieškoma efektinga visuo
menės parama.

Atvelykio balius Waterbury- 
je bus pirmas bandymas, kaip 
mes paremsim jaunimo stovyk- < , 
los statybą. Gausus atsilanky
mas jame galės atnešti gražius 
resultatus. (vav)

DIDŽ. BRITAMIJOJ

— Londono Šv. Onos Moterų 
Draugija ruošia Margučių balių 
balandžio 12 d. Parapijos salėje.

Žada gražinietės iš Coventrio 
atvažiuoti.

Duetas "Dainuojančios rūtos’’. Dia- 
įa Melninkaitė ir Irena Šiugždaitė 
iainuos atvelykio baliuje Waterbury

s.L.A. 6 ta APSKRITIS
Ruošia ekskursiją j Europą — Liepos mėn. 14 dieną 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Norintieji vykti prašomi kreiptis į 80-tos kuopos organizato

rių ALEX LAURAITĮ, tel. 523-8775. Visus kelionės reikalus 
tvarko WALTER RASK-RASCIAUSKo vadovaujama kelionių 
agentūra.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. VVestern Avenue, Chicago, Illinois 60643 

TEL. 238-9787
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...MIDLAND B-ve patar
nauja taupant ir duoda 
namams įsigyti paskolas. 
DBkojame už pasitikėjimą 
ir esamo pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

4%% _ 5%%
PASSBOOK SAVINGS

Paid and Compounded 
Seml-Annually

C-MONTH SAVINGS CERTIFICATO
(Mlnimum $10,000)

1-TEĄR SAVIN6S* CERTIFICATO 
(Mlnimum $5,000)

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, 
J. LIEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI


