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Maskva
malšina
Europos
komunistus

Siekia mažinti rytų —vakarų 
įtampa

Bonna. — Rytų Berlyne patir
tomis žiniomis, Kremlius šiuo 
metu yra pradėjęs plataus masto 
ideologinę ofenzyvą, kurios tiks
las — numalšinti įkaitusias Eu
ropos komunistinių partijų nuo
taikas, jų pasipriešinimą Krem
liaus politikai. Tuo pačiu metu 
dedamos pastangos veikti Vak. 
Europos kraštų vyriausybes — 
jos turėtų prisidėti prie rytų — 
vakarų įtampos mažinimo.

Tokia mintis pastebima komu
nistinių vadų, ar ideologų, kaip 
Ulbrichto, Suslovo ar Ponoma- 
rovo kalbose, pasakytose minint 
Kominterno 50 m. sukaktį, be 
to, naujasis posūkis atsispindė
jo ir Budapešte įvykusiame su
važiavime paskelbtame atsišau
kime apie reikalą kviesti “Euro
pos saugumo klausimais” konfe
renciją.

Patys komunistai pripažįsta, 
kad jau nesiūloma likviduoti 
NATO ir nereikalaujama pripa
žinti rytų Vokietiją.

“Švelnūs” mostai vak. Europos 
socialistų kryptimi

Pagal tuos R. Berlyno šalti
nius, komunistai žymiai švelniau 
kreipiasi į vak. Europos socialis
tų partijas ir visiškai nepuola Vak 
Vokietijos socialistų partijos. Šio
ji, W. Brandto vadovaujama, jau 
dvejus metus valdo Bonnoje drau 
ge su krikščionimis demokratais 
(CDU) ir aiškiai pasisako už ry
šių su rytų Europa glaudinimą.

Komunistai spėja, kad vokie
čių socialistai, būdami stiprūs, 
šių metų rudens rinkimuose į 
Bonnos parlamentą gali gauti 
pakankamai balsų ir, nurungę 
CDU, galėtų sudaryti sutelktinę 
vyriausybę su smulkia FDP — lai 
svųjų demokratų partija. Tos rū
šies “partneris”, teigia komunis
tai, būtų priimtinas, nes jis ga
lėtų susitarti su sovietais pada
lintos Europos sienų klausimu ir, 
galimas dalykas, pripažintų Ry
tų Vokietijos, kaip valstybės, 
“buvimą”.

Socialistais domisi ir kiti rytų 
bloko kraštai

Dabar skelbiama, kad, šalia 
sovietinių partinių vadų bei ide
ologų, Lenkijos, rytų Vokietijos ir 
Vengrijos spauda apie vak. Vo
kietijos socialistų partiją kalba 
žymiai santūriau. Ji jau tą parti
ją pirmą kartą, skiria nuo kanc
lerio K. G. Kiesingerio vadovau
jamos krikščionių demokratų — 
CDU partijos. Šioji vertinama 
neigiamai, nes ji atstovaujanti 
“reakcinius Vokietijos sluoks
nius”.

Nurodoma ir tai, kad sovietų 
ambasadorius Bonnoje, Semjon

V. Gomuika, “kietųjų” atstovas

Astronautas Neit A. Armstrong, 
kaip vakar paskelbta, liepos m. pir 
masis išlips mėnulio paviršiuje

VVashingtone
Dėmesys vidaus 

klausimams
Nauji pasiūlymai

WASHINGTON. — Prez. Ni- 
xonas vakar pateikė Koeigresui 
apavai styti visą eilę pasakymų 

'krašto vidaus klausimais. Jų 
tarpe siūloma: pakelti gyven
tojams mokamus socialinio 
draudimo mokėjimus, palikti, 
dar vieneriems metams, papildo 
mą 10% mokestį, pakelti paš
to mokesčius, įvesti visą eilę 
priemonių nusikaltimų pažabo
jimo klausimais, priemonės pa
gerinti krašto vargšų padėtį 
ir kt.

Penktadienį kalbės spaudai
Vakar paskelbta: prez. Nixo- 

nas šį penktadienį B. Rūmuose 
.turės naują spaudos konferenci
ją. Joje, greičiausia, daugiau 
būsią paliesti vidaus klausimai. 
Klausimų ir atsakymų pusvalan 
dis bus perduotas televizijoje ir 
jis pradedamas 11 vai. rytų lai- 
'ku (10 vai. Chicagos, 8 vai. 
Los Angeles laiku).

• Prez. Nixonas vakar kal
bėjo Washingtone susirinku
siam OAS — Amerikos kraštų 
organizacijos suvažiavimui. At
kreipė dėmesį į reikalą remti P. 
Amerikos kraštus. Jie turį ir 
patys savo tarpe daugiau susi
rūpinti kontinento pažanga y- 
pač ūkinėje srity.

Carapkin buvo atsilankęs pas N. 
Brandtą ir apsvarstęs buvusios 
Budapešto konferencijos nutari
mus. Brandt yra ne tik Bonnos 
užsienio reikalų ministerių, bet 
ir — vicekancleriu.

Suslovas veikia ir vilioja Vakarų 
komunistus

Maskva su Suslovu, pagrindi
niu ideologu deda visas galimas 
pastangas malšinti vak. Europos 
komunistų buvusį “maištą”, Če
koslovakijos invazijai įvykus. Y- 
patingas dėmesys, be Jugoslavi
jos, kreipiamas į kom. partijos Ita 
lijoje, Rumunijoje, Švedijoje ir 
Suomijoje.

Rytų Europos komunistų pro
pagandai Kremlius yra pataręs 
vengti pulti nepriklausomuosius 
komunistus (išskyrus Kiniją) ir 
be to, švelninti puolimus prieš 
Vak. Europos vyriausybes.

Manoma, kad Maskvos buvęs 
sprendimas nekelti krizės Vak. 
Berlyne kaip tik buvęs naujos 
taktikos padarinys. Vis dėlto... 
naujoji strategija, spėjama, esanti 
sovietų Politbiuro tik sąlyginai 
priimta. Ją dar gali pakeisti pa
ties Kremliaus “kietosios kryp
ties” atstovai, pagaliau, svarus ir 
rytų Vokietijos Ulbrichto žodis. 
Naujas posūkis šiam diktatoriui 
ypatingai nepriimtinas.
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Spaudimas Prahai-k ariniai pratimai
Maskva, be diplomatijos, įmantriai naudoja ir karinio spaudimo priemones - Vykdomi 
nauji pratimai, gal būt ir Lietuvoje - Rodo savo galią svarbiųjų partijos posėdžių išva- 

i karėse -

Maskva griežtesnės laikysenos 
kryptimi

PRAHA. — Čia pastebėta, 
kad — Čekoslovakija, Lenkija, 
Vengrija ir “kiti sutarties kraš
tai’’ nuo vakar iki trečiadienio 
vykdo naujus pratimus. Juose 
numatyta “patikrinti” priešlėk
tuvinę apsaugą ne tik minėtuo
se trijuose kraštuose, bet ir “va 
karinėje Sovietų Sąjungos da
lyje”, taigi, galimas dalykas, ir 
Lietuvoje. Čekoslovakijos gyny
bos ministerija pranešė, kad 
pratimams vadovauja sovietų 
maršalas Batickis.

Ginklais žvanginimas vėl ke
lia Čekoslovakijos gyventojų ne 
rimą. Dar praėjusią savaitę bu
vo paskelbta apie naujų sovietų 
dalinių įvedimą į kraštą, bet po 
poros valandų žinia buvo atšauk 
ta ir kodėl, dar ir dabar neaiš
ku.

Rumunija prieš (karinius 
pratimus

BUKAREŠTAS. — Rumuni
ja pirmoji pasmerkė sovietų blo 
ko vykdomus pratimus. Rumu
nų žinių agentūra “Agerpress” 
paskelbė Rumunijos kom. parti
jos organo “Scinteia” straipsnį. 
Ten nurodoma: Europos kraš
tams būtina susilaikyti “nuo

Z41/ bazės pasauly ir ateity
Daugiau kaip 3.000 JAV bazių 

užjūry
Washington. — NYT žinio

mis, Nixono vyriausybė pristaty
sianti Kongresui slaptą 1.200 
pis. studiją apie JAV gynybos stra 
tegiją per ateinančius 10 metų. 
Čia svarbų vaidmenį vaidina JAV 
užjūry turimos karinės bazės. 
Studiją, dar prieš naujai vyriau
sybei pradedant eiti pareigas sau
sio m., yra paruošusi 30 asmenų, 
kariškių ir civilinių, grupė.

Dabar paaiškėjo, kad šiuo me
tu užjūrio kraštuose JAV-bės 
turi 429 svarbias ir 2.972 ma
žesnės reikšmės bazes. Jų užima
mas plotas — 4.000 kv mylių, 
jos veikia 30 -je užsienio kraštų, 
be to, dar ir Havajuose ir Aliasko
je-_________________________

JAV Kongreso nariai
R Europoje

Vengrai neįsileido karinio 
lėktuvo

BUDAPEŠTAS. — JAV Kon
greso nariai, dalyvavę Tarppar- 
lamentarinės sąjungos suvižia- 
vime Vitnoje, su JAV karinės 
aviacijos lėktuvu buvo atskridę 
iš JAV ir jį panaudojo, įvykdę 
vienos dienos viešnages Praho
je ir Belgrade.

Tačiau Vengrija, sutikus: JA 
Valstybių parlamentarus priim
ti, nesutiko įsileisti karinio lėk
tuvo. Svečiai vyko paprastu ke
leiviniu lėktuvu. Juos lydėjęs 
aviacijos gydytojas buvo pri
verstas, atskridus į Budapeštą, 
visą dieną išsėdėti aerodrome 
ir jam nebuvo leista parlamen
tarus lydėti, jiems lankantis 
vengrų parlamente ir kitur.

• Izraelio politikai, kaip G. 
Meir ir A. Eban atmetė Jorda
no karaliaus pasiūlymus taikai 
Art. Rytuose pasiekti. Esą, tai 
daugiau propaganda, nes taika 
begalinti būti pasiekta tik pasi
tarimų keliu.

bet kokių demonstracijų ir jė
gos panaudojimo, įskaitant ka
rinius pratimus svetimoje teri
torijoje”.

Dienraštis pridūrė, kad kraš
to gyventojų valią atstovauja 
teisėtai išrinkti konstituciniai 
organai (parlamentas) ir tik 
jie gali pritarti Rumnijos teri
torijoje atsirasti kitų kraštų da
liniams”. Esą, Varšuvos sutar
ties organizacija buvusi sukur
ta atremti “imperialistinę ag
resiją’’, nukreiptą prieš kitus 
kraštus ir “kariniai veiksmai

Gr. Husak. slovakų komunistų va
das, puolęs Prahos liberalus

Maskvos - įmeškos aukos - ėriukai

Išlaikymas per metus atsieina 
iki 5 bil. dol.

Šalia karinio personalo, JAV ba
zėse gyvena 50.000 šeimos na
rių ir jose dirba 250.000 užsienio 
tarnautojų. Tų bazių išlaikymas 
per vienerius metus Washingto- 
nui atseina tarp 4 ir 5 bil. dol.

Krašte prieš užjūrio bazes y- 
ra nemažai kritikos balsų. Esą, 
nors užsienio kraštai patenkinti, 
nes bazės gali būti laikomos įvai
rių kraštų apsauga, tačiau... vie
tos gyventojai piktinasi spraus- 
minių lėktuvų keliamu trukšmu 
ar ... pavojais tų gyventojų dailia
jai lyčiai...

Ne tik JAV visuomenėje, bet ir 
Kongreso narių tarpe esama nuo
monių, kad, pavojaus atveju, ba
zių gynyba galinti sukelti nau
jus “Vietnamus”. Tačiau, apla
mai, pripažįstama, kad bent ar-' 
timoje ateity JAV bazės užjūry 
neišvengiamos ir bus reikalo jose 
laikyti atitinkamą karių skaičių.

KALENDORIUS
Balandžio 15 d.; šv. Teodo

ras, šv. Anastazija, Vilnius, Vai 
dotė.

Balandžio 16 d.: šv. Kaliks
tas, šv. Bernadeta, Giedrius, 
Dijana.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šilčiau, temp. sieks 
60 ir daugiau 1. F., ryt — be 
pakitimų, galimi trumpi lietaus 
krituliai.

Saulė teka 5:11, leidžias 6:31.

jokiu atveju negali būti išplėsti 
į kitus kraštus”.

Mažoji Albanija remia 
Jugoslaviją, Rumuniją 

TIRANA. — Prahoje paskel
bus apie naujuosius karinius pra 
timus, Albanija, kom. Kinijos 
sąjunginnkas, pranešė: Sovietų 
Sąjungos karinio “įsikišimo” į 
Jugoslavijos ir Rumunijos kraš 
tus atveju Albanija pasižadanti 
tuos kraštus remti.
Ginklai — spaudimo priemonė 

prieš čekus
VIENA. — Trijų dienų kari

niai pratimai, neabejojama, tik 
oficialiai reikalingi “patikrinti 
priešlėktuvinės apsaugos prie
mones”. Jų tikroji paskirts — 
paveikti Čekoslovakijos kom. 
partijos Centro komiteto svar
bius posėdžius. Jie pradedami 
šį ketvirtadienį, balandžio 17 d., 
taigi, vos pratimams pasibai
gus.

Posėdžiai Prahoje laikomi lem 
tingais. Juose bus svarstoma pa 
šlijusi pohtinė padėtis. Kaip ži
noma, ji atsirado kovo 28 - 29 
dienomis krašte vykus demon
stracijoms prieš sovietinį oku
pantą.

Vėliau sekė partijos paskelb
tos ir jau vykdomos griežtos 
spaudos 3uvaržymo priemonės. 
Visa tai įvyko ne be Maskvos 
spaudimo, nukreipto prieš A. 
Dubčeko - O. Černiko režimą.

Dabar belieka klausti — ar 
sovietinių sprausminių lėktuvų 
skraidymai Čekoslovakijos oro 
erdvėje sugebės bauginti sovie
tiniu kariniu pranašumu, kuris, 
bent Maskvos nuomone, turėtų 
palaužti čekų bei slovakų pa
žangiųjų, laisvinimo krypties 
veikėjų atsparumą toliau prie
šintis ir, iš kitos pusės, sustip
rintų Maskvai palankiai nusitei
kusių politikų pastangas bei vil
tis nuversti ligšiolinius vadus 
ir... įsigalėti partijoje ir vyriau
sybėje.

Šiaip ar taip, ne tik Praho
je, bet ir užsieny vyrauja įsi
tikinimas, kad balandžio 17 d. 
prasidedą partijos CK posėdž-'ai 
galį būti audringi. Jie galės tu
rėti lemiamos įtakos krašto po
litinei raidai ateity.
Slovakas prieš partijos vadus

PRAHA. — Kiek šviesos šios 
savaitės įvykiams Prahoje tei
kia ir įtakingo prezidiumo na
rio, Slovakijos komunistų va
do, Gustav Husak balandž.o 11 
d. Nitna vietovėje, Slovakijoje, 
pasakyta kalba, kurioje netrūks 
ta kaltinimų Dubčeko ir jam 
artimųjų vedamajai krypčiai.

Jis puola partijos vadus, nes 
jie įgalinę viešajame, politinia
me gyvenime atsirasti “priešiš
koms ir prieš socializmą nu
kreiptoms jėgoms’’. Jis nurodė: 
partijoje įsigalėjęs neveiksmin
gumas, ryžto stoka ir nevienin
gumas” ir, dėl to, visa tai nu
matyta iškelti, kadangi, esą, tai 
klausimai, kurie turį rūpėti ne 
tik partijai, bet ir visam kraš
tui.

Dar neseniai rėmė Dubčeką 
ir kitus

Tas pats Husak prieš dvi sa
vaites buvo viešai rėmęs A. Dub 
čeką ir prezidentą L. Svobodą. 
Tuo tarpu dabar, kalbėjęs koo
peratyvų atstovams, jis teigė, 
jog “politiniu atžvilgiu būtina 
iš viešojo gyvenimo pašalinti 
priešiškas, antisocialistines jė
gas”.

Kaina 10 o. Nr. 88

Štai kaip jugoslavai vaizduoja Čekoslovakijos okupaciją

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Lin Piao - Mao įpėdinis

Priimta nauja konstitucija
PEKINAS. — Kinijos kcm. 

partijos 9-sis suvažiavimas, po
sėdžiaująs jau dvi savaites, va
kar priėmė naują konstituciją.

Joje numatytas Mao įpėdinis 
— ligšiolinis krašto apsaugos 
ministeris Lin Piao, šiuo metu 
70 nu tų amžiaus.

Maskva puola italui

komunistus
“Pravda’’ nepatenkinta sovietų 

politikos kritikais
MASKVA. — Sovietų kom. 

partija, ilgai tylėjusi ir nerea
gavusi į Italijos bei kitų euro
pinių kom. partijų kritiką, 
Kremliaus politikos kom. Kini
jos ir Čekoslovakijos atžvilgiu, 
pasiryžo atkirčiui. Maskva y- 
pattngai nepatenkinta Italijos 
komunistų kritika, nukreipta 
prieš Kremliaus norą vadovau
ti viso pasaulio komunistų ju
dėjimui.

“Pravdoje” paskelbtu Ivano
vo straipsniu atsakoma į italų 
komunistų organo “L’Unita” 
praėj. antradienį įdėtus išvedžio 
jimus.
Gina “revoliucinius veiksmus”

Pa* rijos laikraštis aštriai pa
sisako prieš italų komunistų tei
gimą, esą, kinų - rusų pasienio 
konf.iktas tėra tik Maskvai 
svarbus. Be to, rusai aiškina, 
kad italai komunistai neteisin
gai vertiną Čekoslovakijos in
vaziją. Ivanovas ir, aišku, par
tija vėl priminė neseniai išryš
kintą Brežnevo “sampratą’, pa
gal kulią, jei kuriame no?; su
tarties kraštų atsiranda “vidi-

Jo nuomone, kraštas turįs pa
laikyti su Sovietų Sąjunga drau
giškus ryšius, nes “je; mes su 
kuo nors siekiame diaugiškų 
santykių, mes negalime jam 
spiauti į veidą”.

“PANAM” lėktuvų linija savo lėktuvų palydovėms nuo Velykų nau
doja naujas uniformas.

Komunistai V. Vokieti
joje siūlo ir reikalauja

Pasiūlė uždaryti 
“neo - nacių” partiją

ESSEN, V. Vokietija. — Nau
ja, vos prieš 8 mėnesius įsteig
ta nauja komunistų partija — 
DKP savo suvažiavime Essene 
pasiūlė Bonnos vyriausybei pri
pažinti R. Vokietijos režimą ir 
pareiškė norinti bendradarbiau
ti su SPD — vokiečių socialis
tais. Vienoje iš priimtų rezo
liucijų partija reikalavo uždary
ti NPD — vadinamą “neo-na- 
cių” partiją ir atšaukti 1956 m. 
Aukšč. Teismo nutarimą, kuriuo 
buvo uždaryta senoji komunistų 
partija.

Partijos pareigūnai pasigyrė 
turį 22.00 narių ir pasisakė esą 
“vienintelė partija, siekiančia 
svarbių socialinių - politinių per 
mainų”.

Socialistai atsiribojo
Vak. vokiečių socialdemokra

tų vadovybė Bonnoje paskelbė: 
“mes neturime nieko bendro su 
komunistais ir mus su jais ski
ria stambūs priešingumai”.

Naujos partijos pirmininkas 
Kurt Bachmanm suvažiavime 
sveikino 19 kom. partijų dele
gatus, atvykusius iš įvairių 
kraštų. Jų tarpe buvo ir Sovie
tų Sąjungos kom. partijos at
stovai.

Maskva ir NATO pasiūlymai
MASKVA. — Tass agentūra 

paskelbė: NATO nutarus ne
skubant svarstyti Varšuvos su
tarties kraštų pasiūlymą kvies
ti Europos saugumo suvažiavi
mą, tai reiškia: “svarbūs ir o- 
pūs klausimai atidedami vėles
niam laikui, gal ir ligi šių me
tų pabaigos”.

nės ar išorinės kontrre/oliue:- 
jos pavojus”, tai tokiais atve
jais garma pateisinti “revoliuci
nio pobūdžio veiksmus”
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PELNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

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

KELKIMĖS SAVO ASMENYBĖSE
Jautis traukia jungą, o musės 

ant jo ragų tupėdamos Šaukia: 
mes ariam.

Dabar dar šioks toks gėris mū
sų tarpe gyvuoja vien todėl, kad 
yra užsilikusių mūsų tarpe gero
kai velykiškų žmonių. Tokie ne
ša visą naštą organizacijose, mo 
kyklose, namuose, valstybėse bei 
pasaulyje. Štai tie mūsų tarpe ve- 
lykiškieji — žmoniškieji asme
nys, paminint tik keletą jų. Tai 
Lietuvių operą statantieji, Bal- 
fui aukas renkantieji, Balzeko Lie 
tuvių kultūros muziejuje besitriu 
siantieji, lietuvių spaudą palai
kantieji, Alvudo Vaikų teatrą re- 
miantieji, Lietuviškose mokyklo 
se besiaukojantieji, šeimose pa
vyzdingai užsilaiką, artimą ger- 
bią, universitetuose atsakančiai 
dirbą, bažnyčiose pagal Evangeli 
ją gyveną ir dar vienur kitur ve- 
lykiškai beužsilaiką mūsiškiai. 
Nelaimė, kad perdaug mūsiškių 
užsiima niekais — Mortos dar
bais. Tai neišauklėtų nuo ma
žens mūsiškiai. Permažai turime 
mūsiškių, besigriebiančių būti
niausios veiklos — Marijos dar
bų. Todėl mažumai tenka atlik
ti tiesiog nepakeliamą naštą ar
timo gerovei. Perdaug mes turim 
savo tarpe savo pilyse kaukių ba
lius rengiančių, smukles pripil
dančių, madoms besivaikančių ir 
dar kitaip niekais savą ribotą e- 
nergiją leidžiančių. Praėjusių 
švenčių proga ryžkimės žmo- 
niškiausiam prisikėlimui: už 
geriausių darbų griebkimės, nes 
jau gerokai pavėluotas laikas — 
kažin ar spėsime išgelbėti save 
ir saviškius nuo tikros pražūties: 
tiek dvasinės, tiek kūniškosios. 
Nieko mums nepadės net kadi- 
lakuose ar minkuose bei pilyse 
pasislėpimas, jei mes Velykų ry
tą eisime prisikėliman vilkais dva 
šioje būdami, kitą Įkąsti geisda
mi, dėl artimo pagalbos net sa
vo krintančio plauko besigailėda
mi. Savo dvasinį tuštumą, savo 
asmenybės vaikškumą, savo pai
rusius nervus besistengdami dirb
tinu šypsniu pakaišyti, mes tik 
dar labiau kalame prie kryžiaus 
tik ką jau 1969-tą kartą prisikė
lusi Kristų.

Gana mums būt budeliais.

Gana mums būt sau, artimui 
ir Dievui budeliais. Mes sava pri 
gimti esame pajėgūs būt geriau
siais žmonėmis. Gerus darbus kie 
kvienas esame pajėgūs atlikti — 
tik, savas asmenybes pas specia
listus sutvarkę, už gerų darbų 
griebkimės. Gana mums gyven
ti įvairiuose mediciniškuose, vi
suomeniškuose bei religiniuose 
ir dar kitokiuose prietaruose. Jei 
generolas gali būti guldomas į 
81 dolerio karstą, tai Bridgepor- 
to mirusiam lietuviui visai nėra 
reikalo šešiais tūkstančiais do
lerių apsikloti—verčiau juos vai
kų ar senelių namams paaukoti. 
Taip mes save žlugdom visose 
srityse neprideramai besielgdami.

Ačiū tėveliams ir močiutėms.
Senųjų mūsų tėvelių ir motinė

lių savu darbštumu ir žmoniš
kumu mums perduotas tobulėji
mo noras dar ne visuose užgeso. 
Tas lietuvio žmoniškumas, darbš 
tumas ir šviesos bei grožio troš
kimas yra didžiausi turtai mūsų 
atsinešti iš tėvynės Lietuvos. A- 
čiū už juos Tamstoms, senieji tė
veliai ir motinėlės. Visų jūsų vai
kų vardu čia reiškiama Tamstom 
padėka už brangiausią nuims su
teiktą turtą — troškimą žmoniš- 
kėti. Visi iki vienam kelkimės šio 
se Velykose tos vertingiausios tė
velių dovanos — žmoniškumo ir 
šviesos savyje palaikymui ir sa
vuose vaikuose tokio velykiško 
gėrio įskiepijimui. Kad ir aukš
čiausius mokslus čia vaikas bus 
išėjęs, kad ir geriausius darbus 
čia vaikai bus gavę bei geriau
siai Įsikūrę, tokie vaikai bus ne
laimė sau, artimui, Dangui ir Ši

tam kraštui, jei jie nepajėgs sa
vo tėvo-motinos i savus namus 
priimti. Toks čia apsišvietęs, bet 
žmoniškumą praradęs, jaunuolis 
tėvynei Lietuvai bus tikras Vė
žys. Tokį suaugusįjį nežmonišką
jį jau per vėlu taisyti — jam nė 
popiežiaus įsakymas nepadės. Už 
tai mes pradėkime veikti moks
liškai tikrai ir moraliai teisingai 
su mažaisiais reikiamus darbus at 
likdami. Norėdami patys gerėti 
ir savo vaikus gerai besielgian
čiais užauginti, mes turime atlik 
ti sekančius darbus. 1) sudraus
ti neleistinai besielgiančiuosius 
visus žmones — tiek vaikus, tiek 
suaugusiuosius, 2) savu tinkamu 
darbu sukurti kūrybišką — am
žiui ir polinkiams atsakančią kie 
kvienam mūsiškiui aplinką. Tik 
tada mums visiems ne tik Vely
kos bus tikros, bet ir visas gyve
nimas bus tikrai velykiškas.

Išvada: Drausmėje laisvai dirb 
ti kūrybiškus, savo prigimčiai at 
sakančius darbus yra mano ir 

■kiekvieno Tamstos vyriausia, pa
ti svarbiausia veikla. Šitokio dar
bo atlikimui turime kiekvienas 
rengtis savo asmenybėse pilnai 
subręsdami: specialistai čia daug 
mums padės. Pirmiausia tauso
dami savo sveikatą, patys sau pa 
dėkime: daug baltymų valgyki
me, daug vaisių-daržovių sunau 
dokime, vaisių sunkoje tiesiog 
maudykimės; dvasios srity—nuo 
lat gerais darbais užsiimkime — 
tiek sau, tiek artimui triūstis nie
kada nesigailėkime, ir tik tokiuo 
elgesiu besididžiuokime. Nuo šių 
Velykų nė vienos minties artimui 
pakenkti neužlaikykime, ir nė 
vieno žodžio jo negerovei netar
kime, o jau apie blogus kitam ir 
sau darbus — tai visai užmirš
kime: juos užritinkime neatriti
namais velykiškais akmenimis. 
Tai ir bus mūsų dar šį pava
sarį pradėta gėrio revoliucija sa
vyje.
r........... . ...... . .................... ........ ;• •
: TEISINGĄ PATARIMĄ Į 

ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI.

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak
tare, apie Jūsų pastangas pagel
bėti žmogui ligoje jau yra išgirs
ta ir Lietuvoje. Matyti Jūsų 
straipsniai medicinos klausimais 
kai kieno yra iškerpami ir ten 
nusiunčiami. Dėl to ne vienas ir 
kreipiasi į savo gimines Ameri
koje ir Kanadoje, prašydami Jū
sų pagalbos. Vieną tokį prašymą 
turiu ir aš. Prašantysis, matyt, 
yra kankinamas kelių ligų, kurių 
sąrašą pridedu prie šio laiško.

Vienuolikametė Danutė Bružaitė - 
Voverė Alvudo Vaikų teatro penk
toj premjeroj — A. Kairio “Du 
broliukai”. Kostiumas — Jono Na- 
rukyno projektas ir darbas. Gri
mas — Juozo Korsako.

Nuotr. Liet. foto archyvo

Elizabeth Althouse, 20 m., Los Angeles, Calif., pergabenama į kitą 
ligoninę po to, kai jai prigijo prisiųta koja, kuri buvo nukirsta auto 
katastrofoj. Šalia ligoninės tarnautojai ir ligoninės artimieji.

galvą su viršutine kūno dalimi 
žemyn- galva siekia beveik grin
dis. Taip reikia rytais padrenuo- 
ti bronchus kokias 25 minutes. 
Penktas dalykas: išplečiančius 
bronchus vaistus reikia nuolat su 
savimi turėti ir purkštuvo pagal
ba juos įkvėpti. Yra toks aparatė
lis ir vaistai ISUPREL vadinami. 
Vaistai ir specialus jiems purk
štuvas vadinasi vaistinėse: insu- 
prel Mistometer. Žinoma, čia dar 
higieniškos gyvenimo sąlygos, 
kūno ir dvasios ramuma. Jei ku
riems dalykams mama yra jautri 
: valgiui ar dulkėms bei plunks
nom ar katės plaukams, tuos ir 
kitus jaudiklius prašalintina. 
Kartais prisieina senesniuosius 
raminti raminančiaisiais vaistais: 
Mellaril tabletės po 25 mg., iki 
trijų jų per dieną. Tai tik apy 
braiža tokio ligonio tvarkymo. 
Sėkmės. Vėl parašykit.
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DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 lst Street

Labai prašau, Daktare, patarti, 
kaip šių ligų gydytis ir kokius 
vaistus vartoti, kuriuos aš pa
siųsčiau iš Kanados.

Priedas, laiško dalis iš Lietu
vos... Įdedu mamos ligų sąrašą. 
Svarbiausia, kad jai oro trūksta, 
didelis dusulys. Jai buvo prirašę 
daug vaistų, bet nuo jokių nege
rėjo. Kelis vaistus išvardinsiu., jei 
supras ką — Solutanus, Predni- 
salonum, Theopredrinum, Anta- 
smanum, Novodrinum.. Kaž ku
ris daktaras Lietuvoje surašė ši
tokias jos ligas: Arteriosclerosis. 
Cardiosclerosis atheroscloerotica, 
Bronchitis chronica, Emphyse- 
ma pulmonum Nr. L '

ATSAKYMAS. Tik ligonį iš
klausinėjęs, apžiūrėjęs ir tyrimus 
atlikęs gydytojas gali paskirti at
sakantį gydymą paskiram ligo
niui — taip ir Tamstos mamai. 
Čia galima patarti bendrus daly
kus, pagal paduotą diagnozę. Tai 
viena liga — arteriosklerėzė, pa
liečianti širdį, plaučius... Abu 
tuos organus reikia gydyti, kartu 
gydant ligos priežastį —arterios- 
klerozę. Kaip su pastarąja tvar
kytis, jau buvo rašyta, ir Tams
tai nusiuntei pasiskaitymui Lie
tuvon. Mamai gydytojai gerus 
vaistus vartojo. Tegul jie ją ir to
liau gydo. Sekančios žinios pra
vartu bus Lietuvoje esantiems ma 
mos gydytojams.

Išsiplėtusius plaučius turintį 
ligonį reikia gydyti būtinai visa
pusiškai digitalizuoti pacientą ir 
per visą gyvenimą digitalį varto

ti (Digitalis tabl. po pusantro gra
mo viena jų, duoti kasdien po 
tris per penkias dienas, po to po 
vieną per dieną). Galima ir kitokį 
digitalio preparatą naudoti: šitą 
kiekvienas gydytojas labai gerai 
žino. Antras dalykas — gydyti 
kvėpavimo takų infekciją: duoti 
dvejopus antibiotikus: Tetrex 500 
mg, kapsules, kas tuzinas valan
dų vieną, ir dar Penicillino ta
bletes -po 800,000 vienetų kiek
vieną, imti kas dvylika valandų 
vieną tabletę kartu su Tetrex. 
Trečias dalykas yra nuolat imti 
skreplius atskiedžiančius lašus: 
po dešimt lašų su trupučiu šil
to peino, tris kart per dieną, pa
valgius. Tie lašai vadinasi: Satu- 
rated Solution of Potasium Iodide 
Paėmus jų tris uncijas ilgai už
teks. Jie negenda. Minėtus anti
biotikus imti su pertraukomis - 
pagal atskirą reikalą. Kartais pri- 
seina ilgai naudot be pertraukos.

Ketvirtas dalykas — plaučių 
- kvėpavimo takų drenavimas. 
Pastiprinus širdį, reikia ligoniui 
atsigulti skersai lovos nuleidžiant

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 6-5070

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

Tet 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 VVest OSrd Street
TeL: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest Ofith Place 
Tel.: REpubUc 7-7808

DR. B. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios lr California 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma; 
iet neatsiliepta, skambinti HU 8-822Y

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDIDAL 
ARTS

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mes patolefoniioflfme jfleų gydytojai

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesini Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

6TAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

$10.00
2 YRS, |4 YRS. 16 YRS."
$252.13 $524.08' $833.30

20.00 504.26 1,053.1611,666.59
30.00 756.39 i 1,587,25! 2,499.89
40.0011,008.53 i 2,116.3313,333.18
50.0011,260.66 i 2,645.4114,166.48
60.00j 1,512.79 į3,174.4914,999,78
70.00i 1,764.92 i 3,703.5815,833.07 
80.00I2,017.05!4,232.66Į6,666,37
90.00 i 2,269.18'4,761.7417,499.66

100.00! 2,521.3215,290.82|8,332.96

8 YRS. | 10 YRS.
$1,167.46
2,334.91
3,502.37
4,669.82

$1,534.511
3,069.021
4,603.531
6,138.041

5.837.28 Į 7,672.55
7,004.73! 9,207.061
8,172.19! 10,741,57!
9,339.65112,276.08!

10,507.10113,810.591
11,674.56115,345.091

SAFETY DEPOSIT BOXES

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

zjfc>'SAFnYOFX^ 
fi/4'/ YOUR SAVINGSm INSURED

on $8,000.00 
Certificates

on Pass Book 
Accounts

JOHN Pakel, President

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S Mon. 12 P.M, to 8 P.M, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30 

2 FREE PARKING LOTS

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71sr Street
VaL: pirm., ketv. i-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. Uk 
susi tarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemetadle

nais 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 susitarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—D; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofa. 736-4477. Rez. PR 8-0900.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA m CHIRURG. 
BPECIALYBfi — NERVU EB 

EMOCINfiS LIGOS 
Crawford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija tr 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 JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad.. antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo 6 liti 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
riu.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 0 
lkl 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta.

Ofiso lr bato tel. OLymplo 9-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

Tet — REUanoe 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVeet 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p.. 8-8 
vai vak. šeštad. 12-S val. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir boto OLymplo 9-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 8-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KfiDIKrŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPEOIALISTfi 

MEDiOAL BUILDING 
7160 South VVestern Avenne 

Plrmad., antrad., ketvirt lr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ų. nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p

Ofiso telef. RE 7-1108
Rea tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUSERLTA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeat 7 lst Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 0.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68rd Street

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

PrlimlnSja tik susitarus '

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—A v v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.
~ ASSOCIATE OPTOMETRISTS 

Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, ORY.
S424 W. 68rd St., GR <1-7044

Tikrina akla. PrltaJko akinius tr 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 
Šeštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVeat 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso tr rezldenctjo*
Priima ligonius tiktai Husitams — 

(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, J

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tol. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG.
Adresas: 4255 VV. 68rd Stre, 

Ofiso tel. ltEliance 6-4410
GRovehill fl-0017 Valandos: pirm. tr ket. nuo 12

2 T8,1’ p',p? lr nuo 7 llcl 8 v. vi 
antr lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai 
lr vakarais pagal sualtarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG.

prfetlka jP chirurgija
Gfh®" 2TO0 W. lįst Street 
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Rezoliucijos skelbiamos

NE KITIEMS, BET SAU

4.^.dvie:,ų Danos operos spek- 
talcliu klausytojai ir žiūrovai 
skirstėsi pakilia nuotaika. Mu
arais ir sceninis jos vertini
mas priklauso kritikams. Ei- 
Hniam žiūrovui tik kyla min
us, — visa tei buvo atlikta be 
rezoliucijų, be didelių pasigy
rimų, o tik sujungiant lietu
viškas jėgas vienam tikslui, 
kad operinis kūrinys būtų iš
girstas ir pamatytas. To vie
ningo darbo, vieniems kitus 
taisant, vieni kitiems pagelbs- 
tint, rezultatas — lietuviška 
opera išeivijos scenoje.

Operai pasibaigus, taip ir 
krypsta žvilgsnis j kitų mūsų 
lietuviškų organizacijų veiklą. 
Visuomeninė mūsų išeivijos 
veikla vis dažniau atsiduria 
akligatvyje, iš kurio paskiau 
sunku rasti tikrąjį kelią į prie
kį ar net atgal. Kovojama tik 
dėl pačios kovos, kada nema
toma aiškesnio tikslo, kurio 
reiktų siekti. Iš visuomeninės 
veiklos ir visuomeninio dialo
go pereinama į asmeniškumus, 
tartum asmuo, kaip diktatū
riniuose kraštuose, sudarytų 
visą organizaciją. Kalbama 
apie politiką, užmirštant, kad 
politika yra aukščiausios kul
tūros apraiška ir menas val
dyti. O kai negali valdyti, tai 
asmenų suniekinimu mėgina 
pateisinti savo veiklos trukmę. 
Tuo būdu kova už Lietuvos 
laisvę pakeičiama į kovą tarp 
savęs, į asmeninius užgaulioii- 
mus, veikla padaroma tuščiais 
tarpusavio ginčais.

Reiktų kaip tik dabar jau 
suprasti, kad laisvinimo poli
tika yra organizavimas visų 
jėgų — politinių, kultūrinių 
»ir visuomeninių — vienam 
tikslui, mobilizavimas visų pa
jėgių asmenų kelti Lietuvos 
vardui ir priminti daromas pa
vergtai tautai skriaudas. Šian
dien jau negalima važinėti nei 
politiniu prieš trisdešimt me
tų gamintu “forduku”, nei 
visuomeninėj veikloj reikštis 
to meto primityvizmu pagrįs
tais santykiais, o reikia pozi
tyvių siekimų ir tik pozityvios 
veiklos. Net imantis veiklą 
kritikuoti, reikia pozityvių pa
siūlymų, kurie dabartinėje tik 
rovėje būt į įvykdomi.

*
Kritikuoti kitus, nepasiūlant 

jokių priemonių, plūsti paski
rus asmenis nemik'a intelek
tualinio p viir lošimo. Užtenka 
tik nežabotos drąsos. Nieko 
nėra pigiau, kaip duoti kitiems 
patarimus ar skelbti nutari
mus visuomenei. Bet pasiūlyti 
pozityvių veiklos priemonių, 
surasti būdų veiklai pagyvinti, 
lietuvio ir Liet j vos vardui iš
kelti viešumoje, kad tokie pa 
reiškimai būtų apgalvoti ir at
sakingi, reikia gilaus tikrovės 
pažinimo ir intelektualinio su
brendimo.

šiuo metu lietuviška veikla 
pergyvena rezoliucijų infliaci
ją. Skelbia jas spaudoje didžio 
sios organizacijos, skelbia ir 
tokios, kurios susirenka tik 
metinio valdybos narių per
statymo. Nutarimus daro or
ganizacijos, turinčios kas juos 
realizuoja, daro ir tokios, ku
rias nei pačios į juos dėmesio 
nekreipia, nei kiti jais domi
si. Bet blogiausia, kai susirin
kę du — penki valdybos na
riai, neturį jokio platesnio or

Spaudai ir gyvenime

PAVASARIS RAUDONUOSIUOSE 
DVARUOSE

eiktų stebėtis, kad ekskursan- 
vykstantiems j Lietuvą, ne- 
ma la nkytis provincijoj. Jau 
is šimtmečio, kai okupantai 
kai šeimininkauja Lietuvoje, 
tebėra tiek atsilikęs, kad gė- 

iš užsienio atvykusiam paro-

me priminti keletą faktų, ku 
skelbia Vilniuje leidžiamas 
ieči„ Laikraštis” Nr. 38 (ko

ganizacinio užnugario, daro 
nutarimus ne sau ir savo val
dybai, nes žino, kad niekas jų 
nevykdys, bet kitoms organi
zacijoms. Tokių tuščių rezoliu
cijų, niekuo neatremtų nutari
mų ir pasiūlymų jau būtų ga
lima pririnkti didelę knygą. 
Tačiau, kadangi jos nebuvo 
vykdomos, tai užtektų vieno 
puslapio jų santraukai, nes 
amžinas jų kartojimas pada
ro jas tik spaudos balastu.

Būtų daug naudingiau, kad 
organizacijos susirinkimuose 
panagrinėtų paskutinius savo 
nutarimus ir peržvelgtų, kas 
buvo atlikta ir kas neatlikta. 
Bent valdybos nariai galėtų 
retkarčiais pasitikrinti iškilu
sias naujas idėjas ir jų įgy
vendinimą dabartyje. Šiuo at
veju nebūtų nuolat klaidina
ma lietuvių visuomenė, bet gal 
bent dalinai būtų įpareigoti 
savos valdybos nariai. Net ma
žos organizacijos pozityvus 
darbas būtų naudingas.

*
Kad nuolat reikia pastangų 

bet kurios organizacijos veik
los atnaujinimui ir pagyvini
mui, tai aišku kiekvienam, 
dirbančiam laisvinimo ir visuo 
meniniam darbe. Naudinga at
naujinti ir vadovybių asmeni
nę sudėtį, nes įsisenėję vado
vai pasiduoda rutinai ir nebe
pajėgia rasti nieko naujo. O 
mūsų veikla kaip tik reikalinga 
nuolatinio atsinaujinimo, nes 
sąlygos nėra įprastos, priemo
nių panaudojimas ne visuomet 
paveikus ir asmenų pajėgumas 
nėra be ribų. Mūsų tikslai yra 
tokie dideli ir taip sunkiai pri
einami, kad tam reikia visų 
jėgų ir visų galimų būdų pa
naudojimo, kad laimėjimai bū
tų bent šiek tiek matomi.

Užtat visokios rezoliucijos 
turi būti konkrečios tam lai
kui, tai valdybai ir tiems na
riams, kuriems teks jas įgy
vendinti. Spauda turėtų skelb
ti tik. didžiųjų organizacijų re
zoliucijas, ir tai tik tuo atve
ju, kai jos nesikartoja iš me
tų į metus, bet pasako ką nors 
naujo. Juoba spauda turėtų ne 
skelbti rezoliucijų, kurias rašo 
organizacijos ne sau, bet ki
tiems, kai tuo tarpu pačios 
jokioje platesnėje veikloje ne
pasireiškia. Kiekviena organi
zacija yra tiek naudinga lie- 
tuvškam reikalui, kiek ji sie
kia bendrųjų tikslų kartu su 
mūsų pagrindiniais visuomeni
niais, laisvinimo ir kultūriniais 
veiksniais. Mažesnės organiza
cijos turėtų būti parodytos vie 
sumoj, kad ir su savo mažes
niais darbais, tik tiek, kiek 
jos veikia ir kiek savo jėgų 
atiduoda laisvės bylai vesti ir 
lietuvybei išeivijoje ugdyti, o 
ne kiek jos patarimų duoda 
kitiems. —

Rezoliucijų infliacija savo 
pažadų tuštumu tik šaldo pa
sitikėjimą net didžiaisiais lie
tuvių sanbūriais, o turėtų kaip 
tik skatinti savo įgyvendini
mu. Tikrovę turime imti to
kią, kokia ji yra dabar, o ne 
tokią, kokios mes norėtume. 
Nutarimų ir patarimų kovą tu
rėtume pakeisti vieno tikslo 
siekimu, nors ir Skirtingomis 
priemonėmis, kad vienybė sie
kimuose duotų geresnių rezul
tatų visai lietuviškai veiklai.

P. S.

vo 29 d.):
“Bakelių tarybiniame ūkyje iš 

50 centnerių motiejukų sėklos iš
valyta vos keletas. Valstybinei sėk
los kokybės inspekcijai nepristatyti 
pavyzdžiai.

Šiemet reikės 129 tonų vasaro
jaus sėklos. Kol kas kokybiškos tė
ra 101 tona. Nemaža miežių men
ko daigumo ir gyvybingumo. Bet jų 
niekas nei valo, nei vėdina. Pakei-j

KULTŪRININKŲ MAIŠTAVIMAS 
UŽ GELEŽINES UŽDANGOS

Nedaug laisvajame pasaulyje 
yra tokių rūpestingų stebėtojų ir 
kruopščių medžiagos rinkėjų 
kaip Yorcik Blumenfeld. Jam te
ko žurnalistinį darbą dirbti 46 
se įvairiuose kraštuose, daugiau 
sustojant Paryžiuj ir Vienoj, kur 
buvo spaudos biuro šefas. Studi
jas baigęs Harvarde, specializavę
sis Londone, ėjęs specialisto pa
reigas psichologiniame kare Ja
ponijoje ir Korėjoje, redagavęs 
“Free World Digest”, dirbąs žur
nale “Newsweek” — jis turi di
delį patyrimą.

Neseniai iš spaudos išėjo jo 
knyga apie kultūrinį gyvenimą 
Europoje, pavadinta “Seesaw” 
(išleido Harcourt, Brace and 
World, New York, N.Y. 1968.

276 psl., $5.95). Čia jis atsklei 
džia daug naujumų iš to, kas da
rosi Čekoslovakijoje, Rumunijo
je, Lenkijoje, Jugoslavijoje, Rytų 
Vokietijoje, Bulgarijoje. Gaila, 
kad nepaliesti Baltijos kraštai, 
bet autorius, kuris laisvai kalba 
prancūzų, anglų, olandų, rusų 
ir vokiečių kalbomis, nemoka 
Baltijos kraštų kalbų ir negalėjo 
naudotis pirminiais šaltiniais. Sa
vo knygoje autorius plačiai ap-
žvelgia Rytų Europos beletristi- loginį konformizmą okupuutuo-
ką, poeziją, filmus, teatrą, saty
rą ir humorą bei kitas kultūri-

timu taip pat nesirūpinama.
Ūkyje nėra nė centnerio pirmos 

klasės sėklos. Puse jos atitinka tik 
trečios klasės reikalavimus.

— Nėra kam sandėliuose dirbti, 
— skundžiasi Baikeliuose.

Dūkšto medelyno sandėlininkas 
M. Sodėnas irgi mėgina aiškintis. 
Bet aiškinimais padėties nepatai
sysi.

Sėklos valymo ir džiovinimo sky
riuje grūdų prižarstyta po visą pa
talpą. Juose braido vyrai purvinais 
batais.

— Technika subyrėjo. Remontuo
ja. Jau antrą kartą... — porina san
dėlininkas.

— Ne antrą, o trečią ar ketvirtą 
kartą, — neiškenčia darbininkai.

Sandėlyje labai nešvaru. Ant pa
langių ir grindų — paukščių mėš 
las. Kampai užgriozdinti nereikalin
gais daiktais. Aruoduose pro dulkių 
sluoksnį nebematyti nei sėklinių 
miežių, nei avižų. Avižos labai že
mo daigumo. Iki šiol laboratorijoje 
nepatikrinti mišiniai. Sėjai netinka
mi motiejukai.”

Tame pat laikrašty nusiskundžia
ma, kad laukų tręšimas skandalin
goje padėty. Pvz. Ignalinos rajone 
vienam hektarui ariamos žemės su
kaupta tik 1,1 tonas natūralių trą
šų, o Dūkšto valst. medelyne hek
tarui tenka vos 300 kg. V. Rylavo 
kolūky mėšlavežio metu trąšos bu
vo įšalusios į ledą, kad nė buldo
zeriu jų nebuvo įmanoma pajudin
ti. J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė AL Baronas
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— Boleslavai, aš nesutinku, mes privalome į viską 

žiūrėti iš istorijos taško.
— Leisk man baigti pasakoti. Kiekviena tikra re

ligija remiasi drausme. O kokia tvarka remiasi angli
konų religija? Jokia, iš viso jokia. Anglikonų kunigai 
pavyzdžiui vyko į Maskvą nusilenkti Stalinui. Stalinas 
nužudė visas religijas, pradedant katalikais ir baigiant 
žydais, bet anglikonai užmerkė akis prieš faktą, kad jų 
vyskupas negali sudrausti savo kunigų. Aš nesistebiu 
pasėkomis. Jeigu religijos šaknys nėra tyros, tai jų akci
ja taip pat negali būti švari.

— Ne, tavo aiškinimas yra absoliučiai neteisingas.
— Gerai, gerai, — Boleslavas mojavo abiem ran

kom. — Leisk man baigti mano maldą. Aš skaitau to
liau. — “Mūsų gailestingasis Dieve, kuris panaikini ver
go grandines ir palaimini laisvę, iškelk savo baudžiamą
ją rykštę prieš visus tuos, kurie parduoda žmogaus sielą 
ir kūną. Viešpatie, kodėl tavo pyktis taip ilgai laukia. 
Kodėl nenubaudi tų priklių, kurie pardavė nekaltas tau 
tas? Viešpatie Dieve, tėve visų didžiųjų ir mažųjų”...

— Boleslavai, baik tą savo kvailą kompoziciją, 
man jau pikta.

— Vytautai, ar tu esi bedievis?
— Ne, aš nesu. Tu gerai žinai mane.

JUOZAS PRUNSKIS

nes apraiškas.
Siame veikale autorius kalba 

apie kultūrinį gyvenimą už gele
žinės uždangos, nes kultūra yra 
politinės laisvės rodiklis ir poli
tinės pažangos variklis. Autorius 
sako, kad estetinis avangardas 
yra politinio avangardo kultūri
nė nervų sistema. Blumenfeldas 
apgailestauja, kad Rytų Vokieti
ja, kuri džiaugiasi aukščiausiu 
gyvenimo standartu už geležinės 
uždangos, kartu yra labiausiai 
politiškai ir kultūriškai suvaržy
ta.

Rusija nustoja buvusi kultūrinės 
įtakos šabiniu

Autorius pabrėžia, kad rašyto
jai ir aktoriai už geležinės uždan
gos turi baisiai daug kuo rizikuo
ti, jeigu jie bando pasirodyti su 
naujesnėmis idėjomis. Ir, nežiū
rint to, atidžiai stebėjęs faktus, 
autorius konstatuoja, kad jau vi
sur — nuo Prahos iki Bukareš
to — Rusija ima nusieti buvusi 
tikruoju kultūrinės įtakos šalti
niu. Nuolatinės Maskvos pastan
gos per 50 metų primesti ideo

se kraštuose dabar žiūrimos su 
panieka. Neįstengdama laimėti 
daugelio autorių nuoširdaus pri
tarimo, Maskva bando juos pa
pirkti įvairiomis privilegijomis ar 
pažaboti teroru, bet tai tik daug 
kur gimdo bergždumą, sustingi
mą, stagnaciją.

Lenkijoje

Kiekvieną laisvesnį žodį reži
mas stengiasi užgniaužti. Pvz. 
kai prof. L. Kolakowski lenkų 
studentų susirinkime pasakė, kad 
nėra ko švęsti dešimtų lenkų re
voliucijos metinių, nes krašte dar 
ir dabar nėra demokratinės lais
vės, jis buvo pasalintas iš parti
jos. Tačiau prof. Kolakowski ne
prarado ryžto. 1968 metų kovo 
mėn. rašytojų draugijos susirin
kime Varšuvoje jis protestavo 
prieš uždraudimą Tautiniame te

Prancūzijos prez. de Gaulle kalba kraštui, pabrėždamas, kad jei ba
landžio 27 d. pasisakymuose tauta neparems jo norimų senate ir 
kitų reformų jis pasitrauksiąs.

atre pastatyti Mickevičiaus “Vė
lines”. Tas veikalas buvo išim
tas iš repertuaro, kai publika ėmė 
reikšti smarkų pritarimą žodžiam 
“vienintelis dalykas, kurį mums 
Maskva siunčia yra idiotai ir šni
pai”. Prof. Kolakowski ir eilė 
kitų profesorių buvo atleisti iš pa
reigų universitete. Ištisi padali
niai Varšuvos ir Krokuvos uni
versitetų buvo uždaryti.

Tarp Lenkijos intelektualų ir 
komunistinio režimo susidarė 
įtampa. Kai buvęs seimo narys 
S. Kisielewski Gomulkos režimą 
pavadino ignorantų diktatūra, 
slaptoji policija, persirengusi dar
bininkų drabužiais, ji sumušė iki 
sąmonės netekimo.

Tas Kisielewskis, siekdamas di
desnės intelektualinės laisvės 
1967 metais Rašytojų sąjungos 
kongrese apie cenzūrą pareiškė, 
kad jis nebegali pasitikėti gera 
valia tų žmonių, kurių vardus 
supa oficialus paslaptingumas ir 
kurių žemas intelektualinis lygis 
daugelyje atvejų neleidžia supra
sti paragrafų tų knygų, kurias jie 
cenzūruoja.

Rytų Vokietijoje ir Rumunijoje
Rytų Vokietijoje satyrikas ir 

baladžių dainininkas W. Bier- 
mann (gimęs 1936 m.) buvo už
darytas namų areštan daugiausia 
už tai, kad drįso kabaretų prog 
ramoje pajuokti Rytų Vokietijos 
pareigūnus. Ypač juos erzino ši
toks eilėraštis: “Tie, kurie kita
dos ryžtingai žvelgė į kulkosvai
džius, dabar išsigando mano gi
taros. Juos apima panika, kai aš 
atidarau žiaunas ir baimės pra
kaitas išpila nugaras tų biurok
ratinių dramblių”.

Rumunijoje į draudžiamųjų 
knygų sąrašus buvo įtraukta net 
30,000 veikalų ir buvo laikas, 
kad perleidžiant kam rašomąją 
mašinėlę reikėjo apie tai praneš
ti atitinkamai ministerijai Buka
rešte, kad policija galėtų tikrin
ti visų rankraščių nuorašus.

Čekų rašytojas Gabriel Laub 
netaip seniai sukūrė parodiją 
“Intelektualai” šitokiu satyriniu

— Vytautai, prašau manęs nepertraukinėti. Aš su
kursiu savo maldą geru impresyviu stiliumi ir pasklei
siu ją tarp visų lenkų, esančių Vokietijoje. Aš ją pasklei
siu taip pat ir tarp visų kitų tautų. Aš manau, kad tu 
pakeisi nuomonę ir padėsi man šioje akcijoje tarp lietu
vių, latvių...

— Ne, aš to niekada nedarysiu, — tvirtai teigė Vy
tautas.

— Vytautai, mano drauge, aš esu tavimi nusivy
lęs. Ar tu tik nejuokauji?

— Ne, nejuokauju. Klausyk, prašyti, kad kitą su
naikintų, tai yra juokinga malda.

— Vytautai, — nutilo Boleslavas ir jo akys buvo 
pilnos ašarų.

30

Mieste, priemesčiuose ir apylinkėse pražydo gėlės, 
visur virš galvų šypsojosi mėlynas dangus. Visose ame
rikiečių zonos stovyklose prasidėjo apklausinėjimas. 
Dvi dienas prieš apklausinėjimą komisija atvyko į sto
vyklą ir pradėjo darbą. Karininkai pirmiausia kreipėsi į 
lenkų stovyklą, kuri buvo didžiausia, apytikriai daugiau 
poros tūkstančių žmonių.

Prieš tai visų tautybių atstovai buvo nuvykę į kitas 
stovyklas, kur apklausinėjimai jau buvo baigti prieš po
rą savaičių ar mėnesį. Ten buvo patirta, kad apklausi
nėjimo procedūra buvo dviejų dalių. Prima, kiekvienas 
suaugęs turėjo užpildyti komplikuotas anketas, tada po 
vienos ar dviejų savaičių visi turėjo asmeniškai pasiro
dyti prieš apklausinėjimo komisiją ir ten buvo egzami
nuojami per vertėją.

Stovykla buvo panikoj.
Vieną vėlų vakarą buvo sušauktas slaptas susirin-j 

lamas atsakingą asmenų, daugiausia vyrt^ tarp kuria da- j

Apollo 10 astronautai, kurie gegužės 18 d. išlėks 10 dienų kelionei erdvė
mis, stovi Kape Kennedy. Iš k. į d.: Thomas Stafford, John Young ir 
Sugene Cernan.

pasakojimu: “Karališkasis proku
roras areštavo grupę asmenų ir 
pakaltino juos, kad jie yra inte
lektualai. Nebuvo jokių įrodymų 
ir karališkasis teisėjas juos pas
merkė mirti... Karalius pažadėjo 
amnestiją, jeigu jie parodys, kad 
gali būti naudingi monarchui. 
Ir taip vienas jų sudarė stereo- 
metrines lygtis, įrodančias, kad 
kartuvės gali turėti net keturias 
“rankas” vieton iki šiol įprastų 
dviejų. Kitas apskaičiavo antva- 
landžius, kiek jų būtų galima su
taupyti, jeigu egzekucijos būtų 
vykdomos auštant, o ne vakare. 
Dar kitas skelbė, kad geriau eg
zekucijas atlikinėti popietėmis, 
kada jas galėtų stebėti ir moks
leiviai, ir taip būtų padidinamas 
jų švietimas. Chemikas nurodė 
technologinį procesą, kaip suda
ryti sintetinį ėdalą; tada tikrasis 
ėdalas, kuriuo maitinami kali
niai, galėtų būti perduotas kara
liaus kiaulėms. Mokytojas suda
rė dainorėlj, energingų, ritminių 
dainų rinkinį, naudotiną vyk
dantiems plakimą... Taigi, pasi
rodė, kad ir intelektualai gali bū
ti naudingi, jeigu jie tik daro 
nuostabias pastangas.”

Slovakų rašytojai

Būna ryžtingų prasiveržimų iš 
rašytojų burnos už geležinės už
dangos. Štai slovakų poetas La- 
co Bovomesky, dar prieš Novot
nio nušalinimą, pareiškė: “Mano 
siekimus yra dabarties Dostojevs
kiui pasidaryti Dostojevskiu, leis
ti jam pasakyti savo žodį apie 
žmonių sunkiausius konfliktus 
net ir socialistų visuomenėje”.

Kitas slovakų rašytojas Ladis- 
lav Mracko, nepakęsdamas rau
donojo režimo priespaudos, pabė
go į Izraelį ir iš ten kėlė balsą 
prieš savavaliavimą raudonojoje 
diktatūroje. Kai Slovakų rašyto
jų sąjunga, būdama komunistų 
kontrolėje, jį pasmerkė už tai,

pavadindama jį avantiūristu ir 
anarchistu, jis atsikirto, kad tai 
vis dėlto geriau, negu “būti pub
licistų, kuriančiu pagal instrukci
jas ir rašančiu, kas jam įsako
ma”. Apskritai, Čekoslovakijoje 
buvo jaučiama atmosfera, kurią 
Voznesenskis išreiškė žodžiais; vi
suomenė laukia “plikos tiesos, n 
ne tiesos, paslėptos po cenzoriaus 
figos lapeliu”. Čekų rašytojas L. 
Vaculik savo knygose skundėsi, 
kad “totalitarinis režimas su sa
vo veiksmingu pareigūnų apara
tu laiko bėgyje nepriklausomo 
nusistatymo tautą verčia į be
veidžių, pergązdintų nuasmenin
tų būtybių kaimenę”.

Jaunoji generacija

Apžvelgęs eilę kraštų už gele
žinės uždangos, rašytojas Blu
menfeld daro išvadą: “Jaunosios 
kartos, dar esančios universitete, 
nariuose yra viltis, kad centro 
Europoje išsivystys Camus pobū
džio humanizmas, nes jie komu
nistuose mato “La Pešt’ veikalo 
žiurkes... Jaunoji generacija už 
geležinės uždangos savęs realiza
vimą mato iš proto išplaukian
čiuose veiksmuose, o ne partijos 
diktatuose ar marksizmo dogmo
se. Jie ima tikėti į velionio Pal
mira Togliatti mestą šūkį: “vie
nybė įvairume’ ”.

Blumenfeldas įsitikinęs, kad ko 
munistinis ęežimas už geležinės 
uždangos pagimdė ir išugdė gy
vastingą ir gajų intelektualinį 
maištingumą. Ir Blumenfeldas 
užbaigia vieną savo knygos sky
rių žodžiais: “Sovietų apologetas 
Ilja Ehrenburgas (viename iš sa
vo garbingesnių momentų) rašė, 
kad visas pasaulis gali būti ap
dengtas asfaltu, tačiau kažkaip, 
anksčiau ar vėliau, žalioji žolė 
prasiverš. Tas truputėlis žalumos 
Rytų Europoje šiandieną yra kul
tūra.”

lyvavo ir Vytautas.
Susirinkimą atidarė lenkas.

( — Ponai ir ponios, — pradėjo jis lenkiškai, — ne
seniai mes aplankėme stovyklas, kuriose apklausinėjimas 

• jau buvo baigtas. Aš noriu jus smulkmeniškai informuo- 
' ti. Ten aš patyriau, kad viskas priklauso nuo apklausi- 
’ nėjimo komisijos. Ten kartais yra draugiški karininkai 
ir jie tau padės, bet taip pat buvau informuotas, kad 
yra asmenų, kurie savo tarnybą atlieka smulkmeniškai 

'ir žiauriai. Aš patyriau, kad mes turime būti labai 
mandagūs. Pirmiausia nieko nesakykite prieš bolševikus. 
Neužmirškite, kad amerikiečiai ir komunistai dar tebė
ra sąjungininkai. Taigi įspėkite savo tautiečius nerašy
ti anketose arba žodžiu neteigti, kad raudonieji yra blo
gi, nes taip rizikuos būti išmesti iš stovyklos ir praras 
Unros globą.

Lenkas tada davė nurodymus, ką sakyti ir ko ne
sakyti apklausinėjant. Po to išėjo prie stalo kalbėti ki
tas vyras, kurio tautybė nebuvo žinoma, ir jis kalbėjo 
laužyta vokiečių kalba:

— Draugai, aš manau jūsų baimė yra be pagrin
do, — pradėjo jis, — aš patarčiau jums atsakyti į klausi- 
muą labai atvirai. Aš manau, kad nereikia bijoti at
sakyti, jog tu pabėgai nuo raudonųjų. Amerikiečiai yra 
mūsų globėjai, kaip jūs tą žinote. Jie yra žmonės iš 
laisvo krašto ir todėl, žinoma, supranta mūsų sentimen
tus. Jūs atsimenate, kad buvo labai daug gandų apie 
amerikiečius praėjusią vasarą. Kai kurie pasakojo, kad 
amerikiečiai mus gabens pas raudonuosius, bet kaip jūs 
žinote, tai buvo melas. Mes nebuvome išgabenti. Ir kas 
gi yra Amerika? Ji yra laisvės ir demokratijos modelis. 
Amerikoje kiekvienas pilietis gali rašyti ir kalbėti, ką tik 
nori. Trumpai, nėra jokios priežasties bijoti apklausinė
jimo komisijos. c ,

(Rus daiudaul j
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HIPPIAI KANADOJE
Tėvus ir visuomenę pakeičia narkotikais ir palaidumu

PRANYS ALSĖNAS
Jau visiems visame pasaulyje 

žinomas kai kurių jaunuolių ne
tvarkingumas, apsileidimas ir “su 
kilimas prieš vyresniąja kartą“. 
Tai hippiai. Jų yra daugelyje 
kraštų, yra ir Kanadoje. Toron
to priemiestyje Yorkvillėje susuk
tas jų lizdas. Apie jį Alkoholiz
mo ir vaistų tyrimo fondas nese
niai paskelbė 87 puslapių prane
šimą. Tai vienas dokumentas iš 
serijos, tyrinėjančios narkotikų 
vartojimą jaunimo tarpe. Prane
šimas daugiausia paremtas Indi
jos antropologo Gopala Alapur 
surinktais duomenimis. Šis indas 
ištisus šešius mėnesius gyveno 
hippių tarpe, nuduodamas esąs 
vienas iš jų.

Mažas skaičius — didelis 
triukšmas

Pagal minėtą pranešimą, hip
pių gyvenime reiškiasi kultūros 
degradacija, alkoholizmu, tingi- 
naivimu, vengimu mokytis, nesi- 
ruošimu profesijai ir pan. Minė
toje Yorkvillėje tikrųjų hippių ne
są daug, gal apie 300. Kiti sako, 
kad dar mažiau — gal tik 100 
ar 75. Tačiau jie “populiarūs”: 
visur vis lankosi rodosi, apie juos 
labai daug rašo laikraščiai ir to
kiu Būdu lyg sukuria “hippių kui

Dauguma hippių savo “lizde” 
pasilieka neilgai, maždaug ligi 
trejeto metų. Po to kai kurie jų 
susiranda darbą, ruošiasi kurti 
šeimas. Mergaitės hippės, pradė
jusios laukti kūdikių, tuojau iš 
Yorkvillės pranyksta. Kai kurių 
sąžinė ir protas pabunda ten su
simetusi© jaunimo nusikaltėliš
kų veiksmų.

Kokios rūšies jaunuoliai ten y- 
ra susimetę? Pranešimas atsako, 
kad tai nėra talentingi asmenys: 
jie nesą ką nors geresnio pada
rę ar ką išradę. Tačiau kai kurie 
jų galvoją esą dailininkai, muzi
kai, rašytojai, poetai, nors srityje 
nieko pažymėtino nėra pasiekę. 
Dažnas iš jų nešiojasi knygą (ar 
keletą knygų), tačiau neskaito. 
Kai kurie interesuojami rytų re
ligijomis, tačiau ir šis domėjima
sis paviršutiniškas.

Sakoma, kad praeityje jaunuo
lių brendimo periodas buvęs 
trumpesnis. Dabartiniu metu vi
suomenė jį praplėtusi.

Nesirūpina ateitimi
Dauguma jaunuolių pasilieka 

be jokio profesinio pasiruošimo, 
pagaliau susigalvoją sukilti 
prieš tokią “nepavydėtiną situa 
ciją”. Reiškia, jaunuolis gyveno, 
palyginti, gana ilgai, bet jis kaip 
buvo, taip ir tebėra “niekas”.

Vienok hippių “sukilimas” 
prieš tėvus ir visuomenę esąs dau
giau lyg sapnų reiškinys, sakytu
me priskaitytas brošiūrų, spau
dos, Visiškai ne toks sukilimas, 
kurių nevienas nūdien iškyla ko
legijų ir universitetų studentų 
tarpe.

Vėlyvesnieji hippių stiliaus 
produktai — modeliniai (hippiš- 
ki) drabužiai, įvairi pigi orna- 
mentacija ir, pagaliau, psichade 
liškoji eksperimentacija, pop 
menas, virtęs gana pelningu.

Toliau —kraštutiniai reiški
niai: haliucinaciniai narkotikai, 
kaip marijuana, hašišas, LSD, 
metedrinas, meskalinas, peyote 
ir psšchadeliškieji grybai — tai 
vis- besisvaiginantieji ir haliuci- 
nuojantieji Yorkvillės gyvento
ju narkotikai.

Keturios hippių rūšys
Nors kaip kam iš šalies žiū

rint, galėtų atrodyti jog tenai su
sirinkę jaunuoliai — tai vienin
gi “sukilėliai” protesto vardan 
prieš šių dienų visuomenę, įsta
tymus ir savo tėvus bei auklėto
jus, bet, iš tikrųjų, šitaip nėra. 
Jų tarpe yra net 4 grupės — hip- 
pių, motociklistų, “greaserių” ir 
savaitgalio lankytojų, tačiau vie
nybės labai maža arba jos visiš
kai nėra.

Motociklisty, gengės nariai,

pralenkią kitus hippius skaičium, 
darą žiaurų įspūdį prieš visus 
kitus ten gyvenančius arba laiki
nai atsilankančius. Vadinamieji 
“greasers” — dažniausia yra jau
ni kriminalistai, išsitepę kažko
kiais riebalais plaukus, kaskart 
besistengią apgaudinėti arba ap
vogti kitus hippius ar savaitga 
lių lankytojus.

Hippiai linkę vartoti haliuci
nacinius narkotikus, bet “grease- 
riai” ir motociklistai — jau ge
riau pasirenku alkoholį.

įprastinė priežastis, kodėl hip
piai vartoją narkotikus — polin
kis į naują religiją (“mistikaci- 
ją”, “regėjimus”).

Narkotikai esą paveikesni kaip 
alkoholis ir labai patogūs tuo, 
kad jų reikia tik mažo kiekio: jų 
galima gauti beveik pas kiekvie
ną, kas tik vaikšto Yorkvillės ga
tvėmis. Kai kurie hippiai (pu- 
shers), iš to tik ir gyveną. Jie 
vykstą į JAV ir kitur, kur priima 
narkotikų didesniais kiekiais že
mesnėmis kainomis.

Seksualinis gyvenimas tarp 
hippių pasidaręs įprastinis ir su 
labai maža paslapčių. Tačiau jei
gu kuris iš hippių rimtai įsimylįs 
vieną ir tą pačią mergaitę ir gal- 
vojiąs ją vesti tai tuojau iš York
villės pranykstąs.

Savaitgalių lankytojai — a&me 
nys, kurie suneša ar suvežą York- 
villėn pinigus ir priduoda tam 
kampeliui spalvingos nuotaikos. 
Jie atvykstą iš Toronto miesto ir

bpriemiesčių, ieškodami “drau- 
jgystės”, “meilės”, o kai kurie —
' ir “pot”. Jie, nors nėra nuolati
niai Yorkvillės gyventojai, mėgs
ta apsirengti panašiais į hippių 
^drabužiais, ąpsikarstyti pigiais 
medalijonais ir pan. Gi mergai
tės — psichadeliškomis bliuzė- 
mis, “mini” (kiek galima trum
pesniais) sijonėliais.

Motociklistai esą organizuoti 
lyg ir kariškais pagrindais bei 
drausme. Jie savo “kicks” gauną 
iš alkoholio arba — iš pamišė
liško važiavimo motociklais. Ir 
jų tarpe esą vyrų ir moterų — 
mergaičių.

Kai kurie Yorkvillės gyvento
jai turį laikinus darbus ir užsidir
bą pragyvenimui, bet didelė dau
guma — maistą ir drabužius pa
sivagia ir iš to pragyveną...

Erik Whitehorn, 18 m., Palo Alto, 
Calif., su savo motina, kuri kurstė 
jį nestoti j kariuomenę. Sūnui da
bar gresia penkeri metai kalėjimo 
ir 10,000 dol. bausmė.

— JAV yra 600,000 šeimų, 
kuriose yra tėvai, bet nėra mo
tinų.

Dabar daugelis nešioja 

DIRBTINUS Dantis

be rūpesčių.
A.r Jus varžo tr erzina dirbtini dantys 
slysdami, krisdami ar judėdami kat 
valgrot, juokiatės ar kalbat? Tik ui- 
barstyk lt truputį FA8TEBTH ant sa
vo plokšteliu. PASTEETH stipriau ir 
patogiau laiko dirbtinus dantis vie
toje. Valgykit geriau, jausite patogiau. 
PASTEETH yra šarminis — nerūga- 
ta. Nčra. Jokio lipnaus, nemalonaus 
limpančio pastinio skonio ar jausmo, 
Sulaiko “plokštelių kvapą.". Gerai 
pritaikinti dirbtini dantys būtini 
sveikatos gėrovai. Reguliariai lanky
kitės pas dantistą. PASTEETH gali
ma gauti kiekvienoj vaistų parduo
tuvei.

CLASSIFIED GUIDE
STATYBININKAI

MISCEIA.ANEOUS
—=-=■ CONSTRUCTION C0,
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir M o to n; Remontus
5759 So. Western Avė. -

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9583

lllllllllllllllltllllllllllllllllilllllllllllllllllli

SIUNTINIAI j LIETUVA
COSMOS EXPRES8 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
anos eetb st. Tei. wa b-27«7
9501 APth St. Tel. WA 5-27S7
asas So. Halsted St. Tel. 2B4-352O

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu 111 Chl- 
□agoe tiesiai J Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ltnl. lietpalčių lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

K. to V. Žukauskai

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Platiname lr vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS —- Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 4* metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus. li
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me U lauko. Taisome mūrą "tuok- 
ųolntlng**. Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas

U 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrandą nuo ugnies lr automo
bilio |MtS
FRANK ZAPOLIS

320S% VVest 95th Street 
Ohicago, Illinois 

TeL GA 4U4B54 h- GR 0-433V

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitos kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Ui. 60682. Tel. YA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios 15sl. 
mokėjimo są-l'VfFTha

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2283

MOVI NG
JI. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

miliiiiimmiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiitiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. BUDIS — Tel CL 4-1050
......................... innmii.........
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KOSTAS BUTKUS 

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

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 6.3rd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų.

A. VILIMAS
828 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

M I S C E U L A N E O U S

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. _ PR 6-1068

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

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

iki.-

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 671 h Plaoe VVA 5-8063

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air oomdltloning , 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Ohicago 9, Hl.

Telefonas VI 7-3147.

REAL ESTATE

Arti Marąuette pko
Skubiai parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metų senumo namas— 
2 butai po 4% kamb., įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

6 kainb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuete pko. apyl. ,

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tai 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė- — PR 8-2233

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

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. 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 Saeramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 Lr Callfornla. $19,000.

5$4 kmb. 8 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st SL TeL 925-6015

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL E STATE
9 po 6 kamb. mūr. Modernloe vo

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

9 no 6 $4 kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos $18,900.

NERIS REAL 
6924 South VVestern Avenue Tol. 471-0321

............................................................................................

SALES ■ U0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

Member of M.LB.
ALEI i A T A S <— REALTOR

Main Office 5727 W. Oermafk Rd., Cicero, OL Tei. OL 6-2288 
Torfane šimtus namų Cieeroje, Benvyne, Rlverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mflsų įstaigų 
tr išsirinkti iš katalogo.

IUUMUHUUUIIUUUIIUMIIHUUUIIUIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gaL Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
maMwwMaM*iaanMi««wi|iiauiimiiiiiiaiMUNiHWMiww»<a:iiii

REAL ESTATE

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
Svarus. Nebrangus.

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

Bevelk naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 69- ir Kedzie. 
$75,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income T*«

N o tory Public

2787 W. 48 St. — CL 4-2890

GERI NAMAI

ly, aukšto namas — 6 lr 5 kamb. 
Uždari porčiai. Karpetal. Kabinetų 
virtuvės. Moderni vonios. Naujos ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,600.

Didelis 6 kamb. mūras. 1 Vj vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažaa. Arti 72 - Callfornla. $26.400.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtos. Apie $14,0(10 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

6 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetal, alr aomdlttonimg, 
lnter-oomm. 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 butų didėlis namas — 2 po 6 
kamb., platus lotos. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 tr S kamb.
Visi ’ nauji (rengimai. Arti 60 — 
Calitornia. $21,000.

įjotas dviem butam. 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 68 Ir VVestern 2 butai po 6
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 lr Talman — Mūras. 8 bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1$4 aukšto, 2 butai. 6 lr 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

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

VAINA REALTY
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.

SINKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleivood Av„ CL 4-7456

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienražtis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

9 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
142,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Teiraukitės

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

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Telraukltėe.

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

aukšto mfir. 6 lr 6 kamb. S 
Įėjimai. Atskiri MldymaL S auto <a-

67 lr Oaklsy filšAOO

XIŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 W. 68. PR 6-6032 
Nelaukit — užsiregistruok it dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2457 Weat 69th Street
TeL HE 4-7482

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES AIDĖS — ALL SHIFTS
Orderlies 7 A. M. to 3 P. M. BeautifuI 
nursing home in Morton Grove 
Benefits offered.

CALL MRS. ZELIENKA 
(Director of nurses)

MUK KKAZlNSKl 
Dir. of assistonce in nursing

__________CALL — 965-8100_________

SWITCHBOARD

OPERATOR
EXPERIKNCED

40 hour week. Good sarting sala
ry. Excellent company benefits.

APPLY — MU 4-6505

I. J. GRASS NOODLE C0.
6009 So. VVentvvorth Avė. 

CHICAGO. ILLINOIS

VVANTED IJPN
for Nursing Home. 3 — 11 p.m. 
shift. Live in -— available.

DALE JACOBSON 
766-5670

DĖMESIO t

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: Ba*tic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

fiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽI V VIZITINIU KORTELIU,
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite:
D R A U O A 8 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

illlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll

DĖMESIO 1

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, PR 8-5875
j. LIEPONIS

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.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEI .EVIZUOS APARATAI

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

HEIJ WANTKD — VYRAI

OPPORTUNITY —

YOU
Commiasion with guarontee — 

high income opportunity i’urnlshed. 
No traveling. No door to door, 
prospects come to you in your own 
offlce. Work for large nationvvlde 
company. Management positions 
opening.

CflLL — 892-4283

PACKAGING
MECHANIC

Kxperlenoed packaglng meehanle ro- 
ąulred to perlonų line šervleemąns 
responslbilltlea. New maintenance or- 
gnnlzation has created reąuirementa 
for men that haVe anorked In the 
eandy, cookie and criukor induatry. 
Tel. Mr. Bieber VA 7-6622 for appt.

SCHULZE & BIJRCH 
BISCUIT CO.

1133 W. 35th St. 

DRIVER (Young Man)
Ix>op and Near Loop delivery. Giood 
safety reeord. 40 hoiir werk. Salary 
open.

LARSON SERVICE 
36 S. Wabash —■ ST 2-1630
AUTO DETAILER

Man tvanted to pollsh & detali nevv 
cara prllor to delivery fnr now ear 
dlstrlbutbr. Near O'Hare Alport.

• 2 Weeks Paid Vaeatlon
• Paid Hospitollzation
• 7 Paid Holidays

Pension and profit sharing 
program

Phone 439-6000

VYRAI IR MO'l'ERV'S

WATCHMAKERS !
Young Men and Women 

Looking For a New Field Of 
Oeoupnlion.

Rxoollent nuode r n shop and 
working conditions.

• Ali eotnipaaiy benefits.
• Vacations »ith pay
• Pension plan
• Permanant posltion

BUIAIVA WATCH (OMPANY 
SERVICE CENTER 

1944) W. Roosevelt Rd., Broadview. 
IllinoiN. Call for appt.: 681-8550

MEN Si VVOMEN
Needed at Once For 

light assembly work 
No Age Limat Steady Work

430 W. Erie Street 
Phone 664-4950

i



MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

JAUNIMO KONCERTAS

Pavasarinis Jaunimo koncer
tas čia pat. Nepamirškime jo, 
nes jaunimas, kuris išpildys 
programą, laukia mūsų. Jis 
įvyks balandžio 20 d. 2 vai. p. 
p. Maironio Parko didžiojoje 
salėje Shrewsbury, Mass.

Tėvų Pranciškonų rėmėjų sk. 
kviečia visus atsilankyti. Įver
tinkime tuos brangius mūsų 
tautos deimantus: dainas, šo
kius ir atvykime visi paleisti 
čia Sekmadienio popietę su mū
sų lietuvišku jaunimu.

Po koncerto galėsite pasivai
šinti, o jeigu kas norės — ir pa
šokti. Laukiame visų.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
5-TOJ KUOPOJ

Verbų sekmadienio popietę 
parapijos svetainėje įvyko su
sirinkamas, kurį su malda už 
šiomis dienomis mirusį buvusį 
prezidentą ir kasos globėjos N. 
Thompsonienės vyrą sukalbėjo 
pirm. Watkins. Ji pareiškė kuo
pos vardu N. Thompsonienei gi
lią užuojautą. N. Thompsonie- 
nė yra viena iš pirmųjų ir uo
liųjų kuopos narių, viso širdimi 
pamilusi Moterų sąjungą nuo 
pat jaunystės dienų ir jai dir
busi. Neseniai pati buvo sun
kiai susirgus, paskutiniu laiku 
pergyveno vyro mirtį, bet, ne
žiūrint širdį slėgiančio Skaus
mo, ji vėl dirba valdyboje, ei
dama kasos globėjos pareigas 
ir dėkoja kuopai už jos prisimi
nimą skaudžiose gyvenimo va
landose.

Pirmininkė su džiaugsmu 
pranešė, kad kovo 16 d. turėtas 
pyragų išpardavimas buvo la
bai sėkmingas, nes visos narės 
uoliai prie tai prisidėjo, už tai 
visoms reiškė didžiausią padėką. 
Gautos pajamos bus pasiųstos 
į Romą statomos Lietuvių Kan
kinių Karalienės koplyčiai pa-

TRETINLNKŲ DRAUGIJOJ
Mes nesame gausios narių 

skaičiumi. Jų turime apie 40, 
bet ir tai vienos ligonės, kitos 
gyvena senelių poilsio namuose, 
kurią sudaro J. Miliauskienė, 
M. Minikauskaitė ir U. Dulskie- 
nė, aktyviai veikia.

Šiuo laiku mūsų bažnyčios 
vidus perdirbamas pagal šių 
laikų Liturginės komisijos rei
kalavimus, nors daugeliui vy
resnio amžiaus žmonėms nepa
tinka buvusių altorių pašalini
mas. Narės prie naujos bažny
tėlės vidaus papuošimo, užsaky- 
damos Velykinę žvakidę ir 
įtei’kdamos už ją klebonui $300 
auką, kurią jis labai jis labai 
.vertino ir dėkojo.

Nepamiršta ir statomos Kan
kinių Koplyčios Romoje. Pa
siųsta statybos komitetui, ku
riam vadovauja vysk. V. Briz
gys, 25 dol. auka.

Rudenį mūsų parapija minės 
755 metų jubiliejų, reikia vėl 
rūpintis, kad ir tada d-ja ga
lėtų savo dalelę įteikti. Valdy
ba visoms narėms, prisidėju
sioms prie mūsų mažų parengi
mų darbu, aukomis, kurių dė
ka galėta užsibrėžtą tikslą at
siekti, taria nuoširdų ačiū. Yra 
labai pavyzdingų narių. M. 1 
Svikliutė beveik kiekvieną mė
nesį užprašo šv. Mišias už ken
čiančią Lietuvą. M. Baltrušaitė 
remia įvairius labdaros darbus 
savo aukomis. Ji per keletą me
tų siuntė pinigus tėvams sale
ziečiams į Italiją, apmokėdama 
vieno jaunuolio, besiruošiančio 
būti kunigu, visas studijas. Jos 
džiaugsmui tas jaunuolis Hč 
Šulcas praėjusių metų gruodžio 
23 d. gavo kunigystės šventi
mus. Tačiau M. Baltrušaitė sa
ko, kad jos misija dar nebaig
ta. Ji jaunajam kunigėliui nori 
rugsėjo 7 d. Šv. Kaziimero pa- 
su ruošti primicijas ir kartu su 
visais mūsų kolonijos gyvento-

Springfield, Minn,, ištvinus upei, šitaip apsemtos kaikurios vietovės.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio m. 15 d. S .£

gyvenime, bet taip kaip pagal mū
sų norus turėtų pasaulye dėtis. Pa
sitenkinimas, kurį mumyse sukelia 
pasakų įvykiai, sudaro priešingu
mą nepatenkinančiai mūsų gyveni
mo aplinkybių tikrenybei ir tuo pa

čiu mus maloniai nuteikia. Tad pa
sakos yra mūsų norų fantazijos ar
ba svajonės. Tai, ko žmogus pats 
sau slaptai geidžia ir viliasi, judeda 
savo įsivaizduojamiems herojams.

Dr. J. Balys

A. + A. ALDONA GRAOSKIS
PO TĖVAIS GURVE

Gyveno 6508 South Rockwell Street, Chieago, Illinois.
Mirė balandžio 13 d., 1969 m., 3 vai. ryto, sulaukus 74 m.
Gimė Lietuvoje, Šimonių miestely. Amerikoj išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras George; 2 dukterys — 

įdėli Sharp ir Lillian Surovick, žentas Frank; brolis Adam Gur- 
ve. brolienė Stella. sesers dukterys — Mary Vaidilas ir Agnės 
Littiken; taipgi kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antradienį, bai. 15 d. 1 vai. popiet, 
Laekawicz koplyčioje 2424 West 69th Street Laidotuvės įvyks 
trečiad., bai. 16 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta j švč. P 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimnes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Vyras, dukterys, žentas, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Lacknwicz ir Sūnūs, Telef. RE 7-1213.

FAURE REŲUIEM ŠV. PETRO 
BAŽNYTINIAME KONCERTE

Bostono Sv. Petro bažnytinis 
choras, kurio dirigentu yra kom
pozitorius Jeronimas Kačinskas 
jau daugelį metų, kasmet duoda 
religinį koncertą. Ir šįmet choras, 
pasikvietė į talką svetimtautį ba
ritoną bei sopraną, davė įdomų 
koncertą. Reikia džiaugtis, kad 
Jeronimas Kačinskas sugeba iš
laikyti chorą, nes jau kaimyni
nėse bažnyčiose seniai chorai 
subyrėjo.

Pirmoje koncerto dalyje, skir
toje solistams Vytenis Vasyliū
nas išpildė Toccata — George 
Muffat, Contabile — Cesar

jais pasidalyti tuo džiaugsmu. 
Dėka klebono kun. Jutkevičiaus 
pastangoms, primicijos įvyks 
parapijos bažnyčioje.

Labai gaila, kad šių dienų 
moteris yra sunku įtraukti į ka
talikiškos organizacijos eiles.

J. M.

Franck; Trumpa Fantazija Jero
nimo Kačinsko. Šis veikalas bu
vo grotas Washingtone per Kate
dros šventinimą, tai yra labai gy
vai, spalvingai ir nuotaikingai pa 
rašytas veikalas. D. McNeil 
Schultes pagiedojo “O Vos Om- 
nes” Dubois. Koncerto centriniu 
numeriu buvo Faure Reąuiem.

Prancūzų komjozitorius Fau
re yra labiausiai pagarsėjęs šiuo 
veikalu. Faktinai tai esančios mi
šios už mirusiuosius ir mišių for
ma sudaro ir Reąuiem formą. 
Faure Reąuiem yra rašytas miš 
riam chorui su baritonu ir sopra
nu. Tai labai gražios, melodin
gos mišios, nes Faure stovi tarp 
romantiškų ir impresionistų ir 
jo kūrinių charakterį, sunku nu
sakyti. Šio koncerto solistu buvo 
jaunas, trečiametis koncervatori- 
jos studentas Rafael Ramirez, 
turįs gražų ir emocijomis perpin
tą balsą. Ramirez yra atvykęs iš 
Pietų Amerikos. Solistė buvo D.

McNeil Schultes, lyrinis sopra
nas, dainavusi New Yorko Mie
sto operoj, Šiuo metu — motina 
ir Harvardo profesoriaus žmona, 
dainuojanti progoms pasitai
kius. Bet ji turi stiprų balsą, ge
rai pastatytą, bet tinkantį la
biau Mozartui dainuoti, nes be 
dramatinio atspalvio.

Reąuiem choras dainavo gerai 
pasiruošęs ir savo dalyką žinąs. 
Buvo malonu klausyti Kyrie, Hos 
tias et preces — baritonas, Sanc- 
tus — choras, Pie Jusu — sopra
nas, Agnus Dei — choras, ag
nus Dei — choras, Libera me Do 
mine — baritonas ir choras, In 
paradisum — choras. Beveik vi
sos mišių dalys. Dirigentas Je
ronimas Kačinskas veda chorą 
tvirta ir užtikrinta ranka ir cho
ras jo įpratęs klausytis. Padėka y- 
ra ir choristams, kurie per tiek me 
tų nenuvargo.

EI. Vasyliūnienė

— Pasakoje tikrenybės vietoje su
kuriamas visai kitas pasaulis, kur 
visnas dedasi ne taip, kaip iš 
tikrųjų yra mūsų kasdieniniame

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planu 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

remti.
Finansų rašt. Sanders nusi

skundė, kad centro valdyboj 
jaučiamas asmenų, einančių 
jiems skirtas pareigas, nerūpes
tingumas, nes nesistengia laiku 
atsakyti į laiškus, per kuriuos 
kreipiamasi į centro valdybą 
vienokiais, ar kitokiais narių 
reikalais, ypatingai kelia susi
rūpinimą, kada neatsakoma į 
laiškus, pasiųstus su pinigais.

Pasitraukusioms iš valdybos 
pareigų narėms, finan. rašt. M. 
Žemaitienei, tvarkos prižiūrėto
joms Marcinkevičienei ir Gri
gienei buvo įteiktos dovanėlės 
ir jų garbei suruošta arbatėlė, 
kuri praėjo šeimyniškoj nuo
taikoj.

Elbow
grease.

This dirty oven cleans itself..

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A.
JURGIS ŠLYTERIS

Trys metai suėjo š. m. sau
sio 21 d., kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą vyrą. Palaidotas bu
vo sausio 25 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą užprašiau šv. 
Mišias. Maloniai prašau gi
mines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a. a. Jurgį šlyterį 
savo maldose.

Liūdinti žmona:
Petronėlė šlyterienė

Nothing 
eutsit 
likean 
electric _
self-cleaning 
oven.

S’miiumNS

Modemus būdas išvalyti orkaitę. Švelniai uždekit pirštą ant 
“self-cleaning” mygtuko. Spauskit žemyn. Taip daroma su nau
josiom elektrinėm krosnim.

Nebereikia ieškoti orkaičių valymo skysčių, nei dengti po
pierių grindis. Užmirškit apie gumines pirštines. Nebereikia 
šluostyti jokių riebalinių nešvarumų. Niekad daugiau nesijausi! 
kaip kalėjime prie baisių grotų, kuriuos reikia valyti vieną po 
kito. Esate išlaisvinta.

Jūs tik paspaudžiate mygtuką. Orkaitė valosi pati. suvar
todama elektros visam tam darbui mažiau nei už 10 centų. Ga
na įdomu. Bet ir nuostabu. Kaip greit galima prie to priprasti. 
Naujoji karta gal galvos, kad tai visai paprastas dalykas.

Bet ne jūs. Jūs žinote, ko trūksta.

GĖLĖS.
uvėmu, banketams, laidotuvėms

G U 2 A U S K Ų 
lEVERLV HILLS GfiUNYClA 
3 W. 63rd St-. Chieago, Dltnoia

PR 8-0888 — PK 8-0834

The bright new ideas 
are Electric. Commomvealth Edison Company

t&ę.E. Ca.

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIOS 
2633 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONUS
Tel. REpubllc 7-1213 

Tel. VIrginia 7-6672

4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

8807 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

Tel. YArds 7-1911

8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — I
1446 S. fiOth AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAWN, ILL.



X Cicero šv. Antano para
pijoj praėjusį sekmądienį vysk. 
Pov. Marcinkus, atvykęs iš 
Romos, suteikė šimtinei vaiku
čių sutvirtinimo sakramentą. Iš
kilmėse dalyvavo pilna bažnyčia 
žmonių ir eilė svečių kunigų, 
tarp jų ir vyskupas May ir 
vyskupas Vincentas Brizgys. 
Naujasis vyskupas laikė šv. Mi
šias ir po pietų salėje su kilmin 
guoju svečiu parapiečiai turėjo 
progos vyskupą pasveikinti. Pa 
žymėtina, kaip jau ir anksčiau 
buvo skelbta, kad ši parapija 
yra vyskupo gimtinė, nes vys
kupas šioj parapijoj krikštytas, 
čia ėjo pradžios mokyklą, čia 
atlaikė pirmąsias šv. Mišias ir 
čia dabar pirmą kartą vaiku
čiams suteikė sutvirtinimo sak
ramentą. Parapijai tai (buvo tik 
rai neeilinė šventė. Cicero ko
lonijoj tebegyvena vyskupo mo 
tina ir kiti artimieji.

X J. Bucevičius, Baltimorę, 
MD, įvertindamas lietuviškos 
spaudos reikšmę, prisidėjo prie 
jos išlaikymo, paremdamas 
“Draugą” 5 dol. auka. Dėkoja
me.

X Muz. St. Sližys, Detroito 
gyventojas, buvo atvykęs į 
operą “Daną” ir ta proga apsi
lankė ir “Drauge”, kur pasi
džiaugė operos Danos spektak
liu ir taip pat “Draugo” litera
tūros šventės, įvykusios Detroi
te, programa kurią, (kaip žinome, 
atliko sol. St. Baras, akt. Z. 
Kevalai tytė ir rašyt. Al. Baro
nas.

X Emilija Ir Bronius J a miš ai,
gyv. Omahoje, naujos liet. ope
ros “Dana” pastatymui paauko
jo 65 dol. (pr.)

X Leokadija ir Juozas Žvy- 
niai, gyv. Chicagoje, ir šiais me
tais, statant liet. operą “Daną”, 
paaukojo 100 dol. pastatymo iš
laidoms sumažinti, (pr.)

X Naujai importuota, Vo
kietijoje pagaminta pagal seno 
Kaukazo skerdžiaus receptą 
dešra. Ji savo specifiniu skoniu 
aromatu ir labai patrauklia iš
vaizda, pralenkia visas nežiūrint 
iš kur būtų iki šiol importuotas 
dešras. Tai skanėstas ne dešra 
_  ji vadinas kalbassa. Dėl pri
statymo telefonuolkite 927-7732.

(sk.)
X Dr. VI. Šimaitis apskai

čiuoja paj. mokesčius —ineome 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, 
paskolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (sk.)

x Gustoidų Siodžius paauko
jęs Lietuvių Fondui tūkstantinę 
ir norėdamas dar daugiau Fon
dą papildyti bai. 19 d., 7:30 v. 
v., Balio Pakšto salėje, 38th ir 
California Avė., ruošia pobūvį 
su šokiais. Programoje: Izabe
lės Motekaitienės studijos mo
kinės — Zyta Bumeikytė ir 
Aušrelė Baronaitytė. Maloniai 
kviečiama lietuvių visuomenė 
pobūvyje dalyvauti ir fondą pa
remti. Įėjimas auka $2.50; stu
dentams $1.50. Staliukus rezer
vuoti pas F. Aniulienę, telf 
436-1294 iki 3 v. popiet arba 
R. Kriaučiūnienę tel. RE 7-8375 
nuo 2 v. popiet. (pr.)

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į linksmą šo
kių vakarą, balandžio 19 d., 
Marąuette salėje, 6908 So. Wes- 
tem avė.

Grieš K. Ramanausko Orkes
tras. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
1 doleris. (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 
7-2046. (sk.)

Po “Danos” operos premjeros Marijos aukštesniosios mokyklos salėje praėjusį šeštadienį. Scenoje solistai ir choras. Nuotr. Z. Degučio

X LB Chicagos apygardos 
valdyba gegužės 4 d., sekmadie
nį, Jaunimo centre, 5620 So. Cla 
remont Avė., šauikia apygardos 
apylinkių metinį atstovų suva
žiavimą. Apie tai yra pranešta 
apylinkių valdybos atskirų ap
linkraščiu. Pageidaujama, kad 
apie atstovų dalyvavimą būtų iš 
anksto pranešta, nes žinios rei
kalingos užkandžių parengimui. 
Šiame suvažiavime nebus ren
kama jokių organų.

X Kun. B. Suginto pagerbi- 
Balfo Chicago apskrities ' mo komįtetas turėjo posėdį ba

landžio 11 d. Jaunimo centre. 
Dalyvavo keliolika organizacijų 
atstovų, kurie pasidalino pak-

MŪSŲ OPEROS ROMANTIKA

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. balandžio m. 15 d.

x Kun. dr. F. Gureckas po
akies sėkmingos operacijos iš 
Sv. Kryžiaus ligoninės vėl grįžo 
i Šv. Šeimos vilą, kur yra sene
lių kapelionu.

X Lietuvių kalba kaip moks
lo dalykas pilnai išeinama Šv. 
Antano lietuvių gimnazijoje 
Kennenbunk Port, Maine ir i 
Icreditus įskaitomi 24 punktai, 
ne 14 p., kaip pereitos dienos 
dienraštyje str. “Kai poetas 
prabyla” per korektūros klaidą 
buvo pranešta.

x Lietuvių Prekybos Rūmų 
susiiinkimas įvyko balandžio 
mėn. Dariaus - Girėno salėje. 
Dalyvavo apie 100 narių ir sve
čių. Jį pravedė pirm. K. Oksas. 
Paskaitą apie Chicagos archi
tektus, amerikiečius ir lietu
vius skaitė arch. inž. Alb. Ke
relis ir parodė jų statybos dar
bus skaidrėmis. Paskaita buvo 
labai įdomi. Ji buvo duota lie
tuvių ir anglų (kalbomis. Rūmai 
didėja narių skaičiumi.

X Kūrėjai — savanoriai L. 
Balzaras, K. Gudaitis, J. Jarec- 
kas, K. Karoblis, M. Klikna, J. 
Sabaliauskas, J. švedas, P. Ven 
clova ir J. Vilutis yra kandida
tai į Liet. kariuomenės kūrėjų 
—savanorių sąjungos centro 
valdybą, kurių korespondenti
niai rinkimai vyksta iki ‘šio 
mėn. 30 dienos.

x
valdybą, kuri labai sėkmingai 
įvykdė rudens vajų, sudarė: 
pirm. A. Gintneris, vicepirm. K. 
Bružas, vicepirm. K. Repšys, iž- 
din. K. Čepaitis, vicepirm. Pr. 
Šulas, sekret. V .Baleišytė, Jz. 
Mackevičius, F. Sereičikas, A. 
Stankus. Rinkliavai vykdyti 
daug padėjo ir Balfo c. v. ge- 
ner. sekr. Alb. Dzirvonas.

X Jono Jasaičio pasikalbėji
mą informacinio seminaro rei- 
gučio radijo valandėlės metu.

X Mergaičių stovykla Daina
voje prasideda š. m. liepos 20 
d. ir tęsis iki rugpiūčio 3 d. In
formacijas ir registracijos la
pelius galima gauti pas K. Bra- 
dūnienę, 6515 So. Rockwell Str. 
Chicago, IU. 60629; telef. 776- 
9275.

X Ona ‘Taraila, Worcester, 
Mass., dvidešimts metų prenu
meruojanti “Draugą“, netiktai 
punktualiai atsiskaito už prenu
meratą, bet dažnomis progomis 
mūsų dienraštį dar ir sušelpia. 
Neseniai ji prisiuntė 5 dol. au 
ką. Dėkojame.

x Peter P. Molis, mūsų dien 
ra'ščio skaitytojas lShrewsbury, 
Mass., parėmė mūsų dienraštį 
5 dol. auka. Ačiū.

x Mokyt. Antanas Rinkū
nas, PLB švietimo tarybos pir
mininkas, mokytojų studijų sa
vaitėje skaitys paskaitas apie 
beskyrinę sistemą ir kitais me
todologiniais klausimais. (Studi
jų savaitė bus rugp. 17—24 d. 
Dainavoje.

Savoji opera pasidarė didžio
ji lietuvių kultūrinė atrakcija 
Chicagoje. Po dainų švenčių ir 
šolkių festivalių, ji sutraukia 
daugiausia žmonių. Ir į dabar
tinius pastatymus buvo atvyku 
šių iš visų didžiųjų lietuvių ko
lonijų — nuo Los Angeles iki 
New Yorko. Ypač gausiai atvy
ko Kanados lietuvių iš Toronto, 
o buvo atvykusių net iš Austra
lijos — kompozitoriaus Gaidelio 
sūnus.

Operos nugarkaulį sudaro cho
x ras, (kurio pirmininlkas Alfr. 

vietimų platinimu, pav. šaulių'RuJys pasakojO) su kokiu dide-
_ VI. Išganaitis, Balfo - Alb entuziazmu choraa 
Dzirvonas, žurnalistų _ A. j <iDanoe» pastatymui jau pradė- 
Gintneris, Krivūles - PDirkis,, .q Darbo
Marą. Pk. Namų savin. K Rap-jdieno8 Kas gavaitę darė 2.3 
šys, LB Marąuette Pk. Alb. Ke-, repeticijas> Q Didįjį penktadienį
relis, VKS-gos — V. Šimikus, 
M. Petrošius ir kiti.

X Vilius Bražėnas atvyksta 
iš Connecticut į Chicagą sek
madienį, balandžio 20 d , 3 v. p. 
p. Jaunimo centre didž. salėje 
skaitys Prieškomunistinio Infor 
macijos seminaro užbaigtuvėms 
paskaitą.

x Amerikos Lietuvių tautinė 
sandara paskyrė į Altą valdy
bą, vietoj pasitraukusio dėl lai
ko stokos Illinois kongresmano 
Frank Savicko, advokatą John 
T. Zurį. Teis. Zuris, ilgametis 
Alto veikėjas, žymiai sustiprins 
Alto centro jėgas.

X Sendraugių vyčių kuopos 
narių susirinkimas įvyks balan
džio mėn. 21 d. 8 vai. vak. Vy
čių namuose. Visus kviečiame 
dalyvauti.

x Alicija Rūgytė, mokytoja 
ir nenuilstanti darbininkė mū
sų tautinėje veikloje, dalyvauja 
lietuvių religinės spaudos šven
tei rengti komitete. A. Rūgytė 
ypatingai daug darbuojasi lie
tuvių tautos praeities leidinių 
platinimui, parūpindama didelę 
dalį lėšų “Tautos Praeičiai” leis
ti.

repeticijos vyko nuo 10 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro. Visi rodė

X Alfredas Kulys, operos 
choro pirmininkas, kalbėdamas 
su vienu iš mūsų redakcijos na
rių, ne tik džiaugėsi choro na
rių dideliu pasišventimu, pasto
vumu pasiliekant choro eilėse, 
bet reiškė dėkingumą tiems šei 
mos nariams — vyrams ir žmo
noms, kurie išleidžia saviškius 
per daugelį vakarų dalyvauti 
gausiose repeticijose. Jų prielan 
kūmas daug prisidėjo prie ope
ros pasisekimo.

x Operos “Danos” pastaty
me, šalia aprašyme pažymėtų 
asmenų, yra daug nusipelnę di
rigento asistentas Alv. Vasaitis, 
chormeisteris Alf. Gečas, chor- 
meisterė Alice Stephens, scenos 
technikinis vadovas č Rukuiža, 
šviesų tvarkytojas K. Cijūnėlis, 
scenos technikinis patarėjas K. 
Oželis. Taip pat daug dirbo ope 
ros choro valdyba: pirm. Alf. 
Kulys, vicep.: iŠ. Džiugienė, G. 
Kazėnas, V. Petrauskas, sekr. 
Skaisgirys, ižd. A. Smolinskas, 
vald. narys P. Naris.

Cicero šv. Antano parapijos mokyklos tėvų klubas šį šeštadienį parapijos salėje rengia bazarą, kuriame 
veiks valgykla, bus įvairių dovanų. Nuotraukoje matyti dalis moterų komiteto. Pirmoje eilėje (iš k. į d.) 
Zalatorienė, Rizzo, Palionienė, Svenyhona. Kitose eilėse: Bondlow, Šarauskienė, Roback, O’Brien, Vaitke
vičienė, Skirius, Gospo ir Končienė.

didžiulį
ziazmą.

pasišventimą ir entu-

ir publiką stebinant tai statiniu 
vaizdu, tai gyvu visų judrumu.

Dirigeutas, kompozitorius, 
autorius

Stiprusis choras ir pirmaują 
solistai

Šalia choro buvo sutraukti 
pirmaujantieji mūsų solistai už 
tat ir pasisekimas buvo pasigė
rėtinas. Jau prieš pastatymų 
pradžią buvo išpirkti bilietai 
abiejų pirmųjų spektaklių. Ka
dangi į salę telpą 1260 žmonių, 
tai per keturis spektaklius pe
reis apie 5.000 žmonių, vis rink 
tinės publikos. Gausiai matėsi 
ir jaunimo.

Šiemet, prisimenant, kad su
eina 25 metai, (kai daugelis tu
rėjo atsisveikinti su tėvyne, bu
vo parinkta sava opera iš lietu
vių tremtinių gyvenimo, kaip 
operos vadovybė dailiame pro
gramos leidiny sako, “norėjo
me priminti jaunajai kartai 
skaudžią mūsų tautos nelaimę 
ir jaunose širdyse užtvirtinti 
tėvų įskiepytą meilę Lietuvai”.
Talentingas dekoracijų kūrėjas, 

sumanus režisierius
Nors šiemet trylika mūsų ope 

ros gyvavimo metų, bet mūsiš
kiai prietaringu skaičiumi neti
ki ir savo operą pravedė sėkmin 
gai. šeštadienį premjeroje, vos 
uždangai atsidarius, ypatingai 
visų dėmesį atkreipė puikios 
dail. Alg. Kurausko dekoraci
jos. Kūrė jis jas nuo pereitos 
vasaros. “Akys paraiibo nuo į-

pasišventimą, savęs neišryški- 
nant. Stasys Baras, Danos my
limojo muziko Stanaičio vaid- 
meny su kiekvienu veiksmu kilo 
j zenitą ir susilaukė gausių plo
jimų. Buvęs Metropolitan solis
tas Alfredas Brazis, buvusio 
kario Pakalnio vaidmeny, turė
jo jam dėkingą vaidmenį ir iš 
karto stipriai pasireiškė. Ramu
tė Mastienė atkreipė dėmesį 
savo vaidyba, nors scenon turė
jo išeiti su temperatūra, kas 
kiek kliudė jos dainavimui. 

Savas Puodžiūno baletas 
Premjeroje visi solistai dau

giausiai koncentravosi į daina
vimą ir jautėsi, kad jie mažiau 
dėmesio beskiria vaidybai. Pa
žymėtina, kad daug gražios ini 
ciatyvos parodė baleto kūrėjai 
ir šokėjai Violeta Karosaitė ir 
Jaunutis Puodžiūnas, sudarę 
jau savų lietuvaičių baletą. Ope 
roję dalyvavusieji prof. Žilevi
čius, prof. Jakubėnas džiaugėsi 
gražiu savųjų laimėjimu, pažy
mėdami, kad operoje — mišrus 
muzikinis stilius, jaučiama mo
derni romantika, scenoje perteik 
ta muzikinė drama. Nors sce
nos patalpa neturėjo operinės 
gilumos, bet viskas buvo gerai

Dirigentas Aleks. Kučiūnas 
(Seattle, Washington) yra 
parodęs daug vertingos muziki
nės iniciatyvos ne tik pravedant, išnaudota. Beje, ir orkestro mu- 
operos pastatymą, bet ir įvyk- i zikantai (kurių buvo 30) džiau- 
dant atitinkamus sutrumpini- i Sėsi- kad šita °Pera kažkas nau
mus ar sukeitimus.

Choras (80 dalyvių) buvo ypa
tingai stiprus. Jo dainos jau
dino gausius žiūrovus, o finale 
giedama “Tėve mūsų”—tiesiog

jo-
Naujas stilius po klasikinių 

operų
Mūsiškiams iki šiol įpratu-

ašaras kai kuriems spaudė, bu- sioms į klasikines operas, ši 
vo toks gilus įspūdis. Pastaty-1 buvo tikrai nauja. Uvertiūra, 
mą stebėjo pats operos kūrėjas pradėta moderniame stiliuje, 
komp. Julius Gaidelis ir libretoi tuoj skambėjo kitaip, bet jau 
autorius poetas Stasys Santva-; choro dainos buvo arčiau įpras- 
ras. Iš abiejų teko girdėti pasi- [ meliodijų, nors kai (kas iš 
tenkinimo žodžius šiuo pastaty- i publikos reiškė ilgesį liaudies 
mu. j dainų tonų.

Apskritai publika opera buvo 
labai patenkinta. Plojimai, ova
cijos reikšta labai stipriai. Sce
non iššaukti kompozitorius,

Stipri primadona
Operos primadona Dana Stan- 

kaitytė buvo labai gerame ati
liuje. Sužavėta jos perteikiama libreto autorius, dirigentas, re

žisierius, dekoracijų piešėjas, o 
taip pat solistai ir choras susi
laukė entuziastiško publikos pa
gerbimo.

I .Operos biudžetas per $35.000.
Kas tik gali, šią operą turi 

pamatyti. Ypač svarbu, kad pri 
sipildytų ir abudu ateinančio 
savaitgalio spektakliai: bai. 19 
ir bai. 20. Reikia atminti, kad 
trijų spektaklių sąmata $35,000, 
ir net su aukomis dar visų išlai 
dų neišlygins. Tik pilna ir ket
virto spektaklio salė mūsų ope
ros chorą išves iš nuostolio, o 
jų pasišventimo vaisius vertas 
pamatyti ir išklausyti, ypač, 
kad pastatymas savas, mielas 
ir tikrai pasigėrėtinas.

Operos klausiusiems ilgai 
skambės baigminiai maldos žo
džiai: Tėve mūsų, atleiski klys
tantiems vaikams... Tešviečia 
Tavo veidas visom dienom, vi
siem laikam. J. Pr.

gėlių arija publika gausiai plo
jo. Iš pastatyme dalyvavusių 
aktorių girdėjosi pageidavimų, 
kad vaidyboje dar būtų buvęs 
gailmas didesnis ryškumas. Vė
liau publika, komentuodama nu- 
sišovimo momentą, kėlė balsų, 
kiek tai realu ir moralu, bet tai 
jau nebe aktorės atsakomybė.

Mūsų pamilti solistai
Jos vyro partizano Dauman

to vaidmuo buvo mažesnis. Jo
nas Vaznelis jį atliko su įsijau
timu. Gilios simpatijos partiza-

tempto darbo” — atsidūsta jis, nams palenkė kai kuriuos žiū-
bet dekoracijos susilaukė visų 
pagyrimo. Stebint operos slink
tį, ryškiai matėsi režisieriaus 
Petro Maželio riš Clevelando) 
sumani ranka, siauroje scenoje

rovus reikšti mintį, kad būtų 
buvę gerai Daumantui skirti 
ryškesnį vaidmenį ir kokią stam 
besnę ariją, tačiau kiti manė, 
kad tai kaip tik gerai atitinka

išradingai surikiuojant dalyvius pilkų, nežinomų partizanų tylų

ALTOS Chicagos skyriaus konferencija
Amer. liet. tarybos Chicagos I kun. A. Stašys paskaitė rezoliu-

skyriaus metinė konferencija į- 
vyko pereitą sekmadienį Vyčių 
salėje. Atidarė ir pravedė pirm. 
A. Pužauskas. Į garbės prezidiu 
mą pakviesti: gen. konslas dr. 
P. Daužvardis, pasiuntinybės 
patarėjas dr. A. Gerutis, A. 
Rėklaitis, dr. P. Grigaitis, LB 
Chicagos apyg. pirm. A. Juške
vičius, T. Blinstrubas.

Dr. P. Daužvardis, sveikinda
mas susirinkusius, dėkojo už 
talką ypač suruošiant konsula- 
rinį priėmimą II. 16 proga. Dr. 
A. Gerutis sveikindamas pažy
mėjo, kad Europoje esą daug 
gerų Lietuvos draugų, kurie ge
rai supranta mūsų laisvės bylą. 
A. Rėklaitis LF vardu įteikė dr. 
A. Geručiui Jubiliejinį medalį. 
Dr. P. Grigaitis sveikino ALTos 
pirm. E. Bartkaus ir savo var
du. Dar kalbėjo T. Blinstrubas, 
A. Juškevičius.

Apie veiklą pranešė Alg. Pu- 
( žauskas, iždininkas A. Valonis 
pateikė finansinę apyskaitą, iš 

i kurios paaiškėjo, kad surenka- 
j mos aukos perduodamos ALTos 
centrui. Iždo globėjų vardu kon 
tsrolės komisijos aktą pateikė 
Pranevičius. Skyriaus iždininkas 
ALTos atstovams įteikė pinigi
nį čekį.

Rezoliucijų komisijos vardu

cijų projektus, kuriais pasisa
kyta prieš bolševikų daromas 
neteisybes Lietuvos atžvilgiu, 
o taip pat prieš Amer. Liet. Ben 
druomenės centro valdybą dėl 
surenkamų aukų paskirstymo.

Mandatų komisijos praneši
mo nebuvo. (Susirinkime galėjo 
dalyvauti netoli 50 atstovų bei 
svečių ir dr. P. Grigaitis išreiš
kė savo nusistebėjimą dėl mažo 
dalyvių skaičiaus.

Pabaigoje pirmininkaujantis 
A. Pužauskas perskaitė sąrašą 
asmenų, kuriuos ALTą sudaran 
Čios 4 grupės paskyrė į tarybą 
27 atstovus. Taip pat pranešė, 
kad naujuoju ALTos Chicagos 
skyriaus pirmininku būsiąs 
Amer. liet. tautinės s-gos atsto
vas Rimas Staniūnas. Konferen 
cija baigta Lietuvos himnuį

Russell Kemp, iš preciziško stiklo 
apdirbimo muziejaus Art of Libi- 
dary, Elmhurst, III., demonstruoja 
vieną iš brangenybių, drauge su p. 
Mankus Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje Chicagoje, kur įvyks šli
fuoto stiklo darbų paroda. Paskai
ta tuo reikalu bus balandžio 19 d. 
10 v. r. Įėjimas visiems laisvas.
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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.
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