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KOMUNIZMAS - BEN ORAS EUROPOS
IR AZIJOS TAUTŲ PRIEŠAS

Trys Azijos kraštų atstovai kalbėjo PET susirinkime New Yorke — Komunistų pa
grobimo. įsivyravimo taktika tokia pati ir Europoje ir Azijoje.

VYT. ALSEIKA, Spec. “Draugo” korespondentas N. Yorke

New York. — Pavergtųjų Tautų 
Europos Tautų patalpose sausio 
23 d. minėjus Azijos tautų laisvės 
dieną, garbės svečiais buvo trys 
jauni Azijos kraštų diplomatai 
— laisvosios, tautinės Kinijos 
nuolatinio atstovo Jungt. Tautose 
pavaduotojas, ambasadorius 
Chun-Ming Chang, Vietnamo 
respublikos nuolatinis stebėtojas J. 
Tautose, ambasadorius Nguyen 
Huu Chi ir Korėjos respublikos 
nuolatinio stebėtojo tarptautinėje 
organizacijoje pavaduotojas, mi
nisteris Chul Nam.

Taip pat kalbėjo ir vengras 
profesorius Belą Kiraly, buvęs 
laisvosios Vengrijos generolas.

Susirinkime priimta, Albanijos 
atstovui PET organizacijoje, Va- 
sil Germenji pasiūlius, atitinka
ma deklaracija.

Komunizmas — bendrasis Azijos 
bei Europos tautų priešas

Tiek Azijoje, tiek ir kitur sau
sio 23 dieną buvo paminėta 16- 
kos metų sukaktis, kai 1954 m. 
22,000 Korėjos ir kinų belaisvių 
atsisakė grįžti į komunistų oku
puotus jų kraštus —tėviškes.

Tą įvykį priminęs, laisvosios 
Kinijos atstovas, ambasadorius 
Chun-Ming Chang pasidžiaugė, 
kad vienodas ryžtas siekti laisvo 
apsisprendimo teisės įgyvendini
mo liudijąs apie glaudžius Azijos 
ir Europos tautų ryšius.

Jis priminė, kad šiuo metu pa
sauly atsiranda nuomonių, girdi: 
komunizmas keičiąs savo spalvą, 
ar kad jis negręsiąs pasaulio tai
kai, ar... kad jo iš viso jau nebe
są...

Tiesa, nuo 1950 m. pasauly yra 
daug kas pasikeitę, atsirado ideo
loginis karas tarp abiejų komu
nistinių kraštų, Kinijos ir Sovie
tų Sąjungos.

Betgi, štai, Europoje, vėl at
gimsta nacionalinės nuotaikos ir 
visiems vis labiau darosi aišku, 
kad komunizmas ir toliau tebe- 
gresia pasaulio taikai ir saugu
mui. Kinijos atstovas čia nurodė: 
“Rytų ir Vidurinės Europos, bei 
Azijos tautos, nors geografiniu 
požiūriu ir toli esančios, bet jos 
visos kovoja ne tik vieno tikslo 
siekdamos, bet ir prieš bendrą 
priešą — totalitarinį komuniz
mą .

Sovietai vengia atvirų karų..
Tautinės Kinijos ambasadorius 

Chang savo žodyje, minint Azijos 
tautų laisvės dieną, dar pažymė
jo, kad rusiškasis imperializmas 
vengia atviros agresijos ar atviro 
karo. Jam daugiau rūpi “laisvė
jimo ar liaudies karai”, kai ne
tenka laikytis jokių karo dėsnių 
ir nedaromas skirtumas tarp ka
riaujančios ir nekariaujančios pu
sės. Dėl to tokia komunistų tak
tika sudaro dar didesnę grėsmę 
ypač mažai išsivysčiusiems kraš
tams, nes toks “karo vedimas” 
yra pavojingesnis, kaip tiesioginė, 
atviroji agresija.

Tautinis Kinijos atstovas dar 
priminė, kad pačioje, kontinenti
nėje Kinijoje, patikimomis žinio
mis, stiprėjąs antikomunistinis 
judėjimas. Priminęs 22,000 belais 
vių ryžtą — negrįžti į komuniz
mo vergijon patekusias tėvynes, 
jis teigė: tai dvasia, kurios nebu
vo įmanoma palaužti prieš 16 
metų, jos nebus galima palaužti 
ir dabar.

Komunistų taktika visur 
vienoda

Antruoju kalbėtoju nepapras
tame PET susirinkime buvo Pietų 
Vietnamo atstovas, ambasadorius 
Nguyen Huu Chi. Jis pradžio
je taip pat dėkojo už suteiktą pro
gą pareikšti Azijos ir Europos 
kraštų, kuriems gresia komuniz
mas, solidarumą.

P. Vietnamo diplomatas pažy
mėjo, kad komunistų vedama ek
spansijos bei pavergimo politika, 
tiek centrinėje ar rytinėje Euro
poje, tiek kitur pasauly — yra 
panaši. Komunistai visur naudo
ja panašias taktikos priemones: 
tai infiltracija, subversija, jėgos 
panaudojimas siekiant sudaryti 
chroniškus nesaugumo bei maiš
to židinius.

Komunistų galutinis tikslas: 
sudarius sutelktines (koalicijos) 
vyriaušybes ar parinkus vadus - 
komunistus, nuversti bei pakeisti 
ligšiolines teisėtas vyriausybes.

Kantrybė — komunistų 
ginklas

P. Vietnamo respublikos atsto
vas teigė, kad komunistai, vykdy
dami “laisvinimo karus”, ypa
tingai naudojasi kantrybe. Tai 
esąs jų stipriausias ginklas, mano

PET vadovai su garbės svečiais, sausio 23 d. minėjus Azijos tautų 
laisvės dieną. K kairės; PET pirmininko pavaduotojas albanas V. 
Germenji, vengras, buvęs generolas, prof. B. Kiraly ,taut. Kinijos at
stovo pavaduot. J .Tautose Chun-Ming-Chang, PET pirmininkas, lat
vis A. Berzinš, Vietnamo stebėtojas J. Tautose, ambasadorius Nguyen 
Huu Chi, Korėjos stebėtojo J. Tautose pavaduot. Chul_Nam ir PET 
sekr., lenkas Gadomski. (K. Cižiūno nuotr.)

vietnamietis.
Komunistai įsitikinę, kad, po 

ilgo, sunkaus karo gyventojų ma
sės, pagaliau, turėsiančios kapi
tuliuoti, gi komunistai jas galuti
nai palaušią.

Vietnamietis griežtai pasisakė 
prieš nusilenkimą komunistų 
troškimui: su jais sudaryti sutel
ktines vyriausybės. Tuo būdu nu
silenkus, tai tik atidaro vartus ko
munistų vidujiniam bei išoriniam 
spaudimui.

Taktika Vietname ir 
Čekoslovakijoje

Taigi, kaip pažymėjo Vietna
mo ambasadorius Huu Chi, ko
munistų vyksmas, kurio jie siekia 
Vietname, jau buvo panaudotas 
rytinėje Europoje aplamai ir Če
koslovakijoje ypatingai.

Juk Europoje atsiradusios pro
komunistinės ar sutelktinės vy
riausybės pradėjo ne tik valyti 
nacionalistines sroves bei veiks
nius, bet ir savo tiesioginėn ži
niom perėmė kariuomenę bei po
liciją, kurios paverčiamos pa
klusniu komunistų partijos įran
kiu.

Maža to. Tokiam vyksmui pa
sibaigus, komunistai apgaulingai

šaukia: tai juk aiškus tautos apsi
sprendimo dėsnio vykdymas. Tuo 
tarpu, kai iš tikrjųų tautos mažu
ma, teroru pasiremdama, šiuo 
atveju savo valią primeta krašto 
daugumai.

‘Patyriau komunistų okupa
ciją ir pasišalinau”

Trečiasis Azijos kraštų diplo
matų, garbės svečių, kalbėjusių 
Azijos tautų laisvės dieną minint, 
buvo Korėjos respublikos diplo
matas, stebėtojo J. Tautose pa
vaduotojas, ministeris Chul 
Nam.

Jis pats gimęs Šiaurės Korėjoje 
ir po kelių mėnesių, patyręs ko
munizmo vergiją, bei prievartą, 
pasitraukė į Pietų, nekomunisti
nę Korėją.

Jis pažymėjo: Šiaurės Korėjos 
komunistai yra į Pietų Korėją 
pasiuntę daugiau kaip 90 proc. 
šnipų bei ginkluotų agentų. Apie 
tai pranešė ūkininkai, žvejai dar
bininkai ar prekybininkai. 
Korėjietis PET susirinkime kalbė 

jo: “Mes tikime laisve ir žinome, 
kaip ji brangi”. Priminęs Vietna
mo karą, jis teigė: klysta tie, ku
rie sako, kad tai — JAV imperia
lizmo karas, ne, tai tėra karas 
prieš komunistų tironiją. Aš ti
kiu, kad mes privalome Azijoje

statyti pylimą prieš komunizmą, 
panašiai, kaip toks pylimas, už
tvara statoma Europoje.

Visi privalome nešti laisvės 
žiburį, nes juk visi siekia išsilais
vinti iš komunistų tironijos, juk 
net ir Stalino duktė yra pasirin
kusi laisvę ir atvyko į Vakarus”.

Vengras, buvęs generolas ir 
dabar dėstytojas, Kiraly, savo žo
dyje nurodė į sovietų planus, dar 
prieš 20 metų, užimti Jugoslavi
ją ir Graikiją.

KALENDORIUS

Vasario 3 d.: šv. Blažiejus. 
šv. Berlinda, Radvilas, Asta.

Vasario 4 d.; šv. Andriejus, 
šv. Verburga, Vydimantas, Ar- 
vilė.

Saulė teka 7:01, leidžias 5:08.

FREEZING

ORAS
Labai šalta, naktį žemiau nu

lio, dieną iki 15 laipsnių.

Automobilių pardavimui sumažėjus, General Motors ir Chrysler korporacijos jau atleido 147,000 dar
bininkų. Čia matome 1970 metų Chryslerius, laukiančius pirkėjų.

Nusikalstamoji tyla
de! Pabaltijo

CHICAGO. — Vakar dienos | 
Chicago Tribūne laikrašty estas 
Raoul Pettai atspausdino laiš
ką, ryšium su 50 metų sukak
tim, kai buvo pasirašyta Esti
jos ir Sovietų Sąjungos taikos 
sutartis. Sutarty buvo pasaky
ta, kaip, cituoja Chicago Tri
būne, kad “Rusija be jokių są
lygų pripažįsta Estijos nepri
klausomybę ir laisva valia vi
siems laikams atsisako visų su
vereninių teisių, kurios rišo su 
Rusija, kad Estija ateity netu
rės jokių įsipareigojimų dėl bu
vusio priklausymo Rusijai.

Brutalus veiksmas

Tr’iau autorius mini. kad iki 
1940 yra. buvę tam tikrų ban- 

Estijos respubliką griau
ti iš vidaus, bet kai tas nepasi-
'’ekė. tai 1940 m. birželio mė- į 
nesv okupacija sugriovė pačių 
sovietų tik prieš 20 metų pasi
rašytą s”tarfcį. Lygiai taip buvo 
su L’+vUa ir Lietuva. Ir tas 
viskas buvo taip brutaliai pa
daryta, ’r to sovietai visai ne
nori su kuo diskutuoti, lai
ko, kad reikalas baigtas.

Sovietai mėgsta 
garbinimus

MASKVA. — Pravda juokia
si savo skiltyse iš visokių so
vietinių viršininkų, kad tie rei
kalauja iš savo pavaldinių, tar
nautojų, kad jam, viršininkui, 
kur išvykstant, jie susirinktų 
į geležinkelio stotį ar aerodro
mą ir palinkėtų laimingos ke
lionės. Paskui, kai tas viršinin
kas grįžta, kad jie vėl susirink
tų jo pasitikti ir pasveikintų 
laimingai grįžus, kad atrodytų, 
jog jie ir nebuvo išsiskirstę, jo 
belaukdami. Bosas mėgsta to
kias scenas, bet kodėl niekada 
nepaklausia: draugai, o kodėl 
jūs tik čia prastovėjot, bet nie
ko nedirbot?

MIRĖ PETRAS JOČYS
HUDSON, N. Y. _ Sausio 

30 d. po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Petras Jočys, baigęs Vy
tauto Didžiojo universiteto tei
sių fakultetą, buvęs Lietuvos 
Seimo narys, teisėjas, Darbo 
federacijos lyderis.

Buvo gimęs 1894 m. rugsėjo 
14 d. Jūsiškių km., šašuolių v., 
Ukmergės apskrity. Į Ameriką 
atvyko 1949 m. su šeima. Buvo 
Vliko narys.

Laidojamas vasario 3 d. Hud- 
son kapinėse šalia žmonos.

Kodėl pasaulis pakelia tokią 
ironiją?

Kokia ironija, rašo Pettai, 
kad tie patys sovietai užsispy
rę šaukia pasauliui, reikalauja, 
kad Izraelis atitrauktų savo da
linius iš okupuotų sričių. Pa
baltijo valstybių tragedija ro
do, kad sovietai lengvai gali 
sulaužyti kiekvieną sutartį, jei 
tik jiems iš to bus naudos.

Laiškas baigiamas klausimu, 
kad tie, kurie garsiai rėkia, kad 
neviskas tvarkoj Graikijoj arba 
Pietų - Vakarų Afrikoj, kada 
pagaliau, nutrauks nusikalstamą 
tylą ir Pabaltijo reikalu?

VOKIEČIŲ - SOVIETŲ 

PREKYBINE SUTARTIS
Vamzdžiai už natūralias dujas

ESSEN, V. Vokietija. — Va
sario 1 d. buvo pasirašyta pre
kybinė sutartis tarp V. Vokieti
jos ir Sovietų Rusijos, viso 1.09 
bilijonų apyvartos. Tai laikoma 
didžiausia tos rūšies sutartis, 
bet kada buvusi tarp ąovietų ir 
Vakarų. Sovietai vokiečiams 
teiks natūralias dujas, gi vo
kiečiai mainais duos plieninius 
vamzdžius. Sutartį pasirašė so
vietų užsienio prekybos minis
teris Nikolai Patoliček ir Vak.

Nigerija išvarė 
Amerikos pulkininką

LAGOS. — Nigerijos vyriau
sybė išvarė jau ir Amerikos 
pulkininką Dewey, Nbcono at
stovą, kuris vadovavo pagalbos 
teikimo operacijoms. Jokių pla
tesnių paaiškinimų Nigerija ne
davė, bet manoma, kad jis per 
daug keliavo po badaujančią 
Biafrą, norėdamas geriau susi
pažinti su esama padėtimi.

Liko du sūnūs — Gediminas 
ir Vytautas su šeimomis.

TEL AVIV. — Mūšiai su si- 
rais jau pasidarė kasdieininis 
reikalas. Vakar Izraelis sakė, 
kad vėl sunaikino kelis priešo 
tankus.

MANILA. — Filipinų vyriau
sybė, po įvykusių riaušių užda
rė kuriam laikui visas mokyk
las Manilos apylinkėse.

Baisi traukinių 
nelaime Argentinoj
BUENOS AIRES. — Jau su

skaičiuota 160 užmuštų ir bijo
ma, kad gali siekti 200, ir virš 
400 sužeistų, kai sekmadienio 
vakare Argentinos ekspresinis 
traukinys 25 mylios nuo sosti
nės įlėkė į stovintį vietinio su
sisiekimo traukinį. Vietinis trau 
kinys tada buvo perpildytas 
grįžtančiais po savaitgalio išvy
kų į užmiesčius. Tai didžiausia 
traukinių nelaimė Argentinos 
istorijoje.

Didžiausia traukinio nelaimė 
pasaulio istorijoje minima I pas. 
karo metu, 1917 m., kada Alpė
se žuvo 600 prancūzų karių.

WASHINGTONAS. — Vakar 
prez. Nbconas įteikė 1970 metų 
biudžetą 200,8 bilijonų dolerių 
sumai. Tai didžiausias biudže
tas Amerikos istorijoje.

Vokietijos ekonomijos ministe
ris Kari Schiller.

Dujos iš Sibiro

Mannesmann - Thyssen liejyk 
los, esančios Essene, laikomos 
vienintelės pasauly, galinčius iš
lieti 52 inčų vamzdžius, kokie 
reikalingi sovietams. Vamzdžių 
teikimas turi būti baigtas iki 
1972 metų. Po to per 20 metų, 
pradedant 1973, sovietai iš Si
biro šaltinių pumpuos vokie
čiams dujas.

MIRĖ KUN. DR. BARR-BOGUŠAS
Vasario 2 d. mirė Du Bois 

parapijos klebonas kun. dr. Juo 
zas Barr - Bogušas. Buvo gimę3 
1915 m. sausio 1 d. Kunigu į- 
šventintas Telšiuose 1937 m. bir 
želio 6 d. Yra buvęs Palangos 
gimnazijos kapelionas. Atvykęs 
į JAV kai kurį laiką profeso-

Arabai ir Amerikos 
nafta

BEIRUTAS. — Arabai, kal
bėdami apie save, sako, kad jie 
moka garsiai rėkti, bet nenori 
kąsti. Su Amerika reikia at
virkščiai pasielgti: reikia' nie
ko nesakius pradėti kąsti. Silp
na vieta yra naftos šaltiniai 
arabų kraštuose. Reikia supa- 
raližuoti jų veikimą. Taip ra
šo Beiruto anglų kalba laikraš
tis Daily Star.

Los Angeles. — Vienas iš 50 
vairuotojų Los Angeles gatvėse 
yra girtas. Nebūtinai vakare ar 
naktį, bet ir dienos metu.

Prancūzijos vyriausybe 
ne su tauta

PARYŽIUS. — Prancūzų gy
ventojų opinijos tyrimo institu
tas randa, kad tik 3% gyvento
jų pritaria dabartinei Prancūzi
jos vyriausybei jos pro-arabiš- 
kai politikai. Vadinas, valdžia 
nesiskaito su tautos valia.

Prancūzijos savarankiškai po 
litikai nuo Amerikos įtakos ir 
bet kokių ryšių su ja pritaria 
tik 20%. Kad Britanija būtų 
priimta į bendrąją Europos rin
ką, pasisako 63%. 29% mano, 
kad jei Prancūzija parduoda 
ginklus arabų kraštams, tai tu
rėtų tą patį daryti ir Izraeliui.

44% norėtų draugiškų santy
kių, geresnių nei dabar su Ame
rika be kokių nors karinių ar 
politinių įsipareigojimų, gi už 
tokius įsipaeigojimus pasisako 
25%. Trys ketvirtadaliai įsi's'ki- 
nę, kad pasauly galingiausia ša
lis yra Amerika, ne kuris kitas 
kraštas.

PARYŽIUS. — Pompidou vis 
daugiau ir daugiau susilaukia 
kritikos dėl sprausminių lėktu
vų pardavimo Libijai. Nepri
klausomos respublikos parti
jos, kuri atstovaujama pran
cūzų kabinete, generalinis sek

torius Poniatowski užataka- 
vo prezidentą, kad jo politika 
yra melo politika. “Mes pran
cūzai, norime, kad Viduržemio 
jūroj Rusijos įtaka būtų apri
bota, o tuo pačiu laiku ignoruo 
jamas Izraelis, kuris tik vienas 
tą daro. Ką darys su 100 apraus 
minių Libija, kai ji turi visoj 
šaly tiek kariuomenės, kad jos 
neužtektų apsaugoti net ir vie
nam aerodromui?

Naujasis Čekoslovakijos ministeris 
pirmininkas Lubamir Strougal, 
pakeitęs buvusį liiberallškesnį Čer- 
niką.

riavo įvairiose aukštosiose mo
kyklose. Laidojamas ketvirta
dienį.

Palachui paminklas 
Romoje

ROMA. — Dalyvaujant Ro
mos miesto burmistrui Darida 
bei aukštiesiems Romos miesto 
tarybos atstovams, gausioms 
Italijos visuomenės organizaci
joms bei tūkstančiams Romos 
universiteto studentų, Olimpi
nių žaidynių aikštėje, buvo iš
kilmingai atidengtas paminklas 
Pragos universiteto studentui 
Jean Palach, už Čekoslovakijos 
laisvę prieš metus laiko suside
ginusiam šv. Valdovo aikštėje, 
pagerbti. Paminklo statybos ko
miteto pirmininkas ta proga pa
reiškė, kad Roma neužmiršo so
vietų įvykdyto Čekoslovakijos 
laisvės pavergimo ir reiškia sa
vo solidarumą Čekoslovakijos 
laisvės bei nepriklausomybės 
siekimams.
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DRAUGAS, antradienis, 1970 m. vasario mėn. 3 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

ZONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raitus - klausimus aiųati adresui 

KF1IAS I SVEIKATĄ, 2319 West Garfleld BlvcL, Chicago, HL 80639

ABORTAS — ŽMOGŽUDYSTE

Žmonijai nereikia abortus le
galizuojančių įstatymų dėl medi 
ciniškų bei psichiatriškų moty
vų.
Frank J. Ayd., jr., M.D., F.A.P.A.

Šiandien susilaukėm žmonių, 
kurie tiki, jog žmogaus ‘kokybė” 
yra svarbesnė už žmogaus buvi
mą, jo nepaliečiamumą ir jam 
nepakenkimą. Tokie tvirtina, 
kad žmonių kiekis turi būti ap
ribotas — ypač apribotini visi 
“menkesnieji” ir “nepageidauja
mi” — mat, tokie būsią tik naš
ta kitiems dėl savo kūno bei pro
to menkysčių. Už tai tokie perša 
gimdymo kontrolę — sterilizaci
ją ir apsisaugojimą nuo pastoji
mo (contraception). Taip pat to 
kie perša abortus — dar negi
musio žudymą gėrio sumetimais 
(pasigailint negimusio kūdikio- 
fetal euthanasia). Tai sunaikini 
mas negimusio žmogaus, kurio 
gyvenimas, jų manymu, būsiąs 
bevertis — tokių nereikia apsau 
goti, juos reikia naikinti. Minėti 
žmonės taip pat perša savano
rišką žudymąsi bei žudymą ki
tam prašant (voluntary eutha 
našia), kai žmogaus gyvenimas 
tampąs beverčiu.

Kova prieš gyvybę

Minėtos pastangos įvairiais bū 
dais gyvybę sunaikinti yra pirši
mas žmonėms negyvenimiškos 
filosofijos. Čia ir prieinamas liep
to galas. Žmogaus gyvybė yra 
neliečiamas — šventas dalykas. 
Niekas neturi teisės skelbti, jog 
žmogaus gyvybė po jo prasidėji
mo motinos iščiuje yra bevertė. 
Panaikinimas negimusio žmo
gaus gyvybės yra žmogžudystė— 
ji atliekama todėl, kad kas nors 
nusistatė, jog toks žmogus dar nė 
ra žmogum ir nereikalingas pa
galbos bei apsaugos. Tokie negi
musį žmogų vertina pagal jo 
naudą ar nenaudą pavieniam as 
meniui ar tautai. Negimusio 
žmogaus žudymas ar jo paliki
mas gyventi apsprendžiamas — 
saikuojamas jo nauda. Kai vals
tybių vadai leidžia gydytojams 
daryti abortus, kaip Colorado, 
Califomijos valstybėse kad yra 
leista, tai tie vadai sąmoningai 
ar nesąmoningai save pastato 
Dievo vietoj.

Padalinimas vaikų į “pageidau
jamus” ir “nepageidaujamus”

Visi žvirbliai dabar čirškia, 
kad žmonių pasaulyje gausa gre
sia gyvenimo “kokybei”. Žinovai 
tvirtina, jei nesustos žmonija 
daugėjus, pati save pražudys dėl 
nesulaikomo veisimosi sukeltos 
epidemijos. Pergausi žmonija e- 
santi pavojingiausia jos liga. Tie 
patys žinovai užtikrina, kad ap
sisaugojimas nuo nėštumo piliu
lėmis, gimdai taikomomis prie
monėmis, abortais ir kitais bū
dais — neapsaugos žmonijos

nuo žmonių pervirŠiaus krizės. 
Mat, ne technikoj, bet pačio 
žmogaus tvarkingume glūdi 
žmogaus susitvarkymas visuose 
dalykuose, o taip pat ir šeimos 
susilaukime.

Amerikoje pagrindinis gyven
tojų prieauglis btįna ne iš betur
čių bei vargšų, vidutiniokų, ku
rių vaikai skaitomi “nepageidau 
jamais”, bet ii pasiturinčiai gy
venančioj vidurinės klasės sei
mų ir iš turtingųjų — pastarųjų 
vaikai laikomi “pageidauja
mais.”

Išvada. Seniau šeimos dydį 
“tvarkė” difteritas, raupai, plau
čių uždegimai ir kitos infekcinės 
ligos. Gimydydavo tėvai po ke

liolika vaikų, užaugindavo tik ke 
lis. Dar tada ir žmonių buvo ne 
tiek daug, todėl netvarka šeimos 
planavime nebuvo tokia ryški. 
Dabar — ypač didmiesčiuose — 
žmonių spūstis padidėjo ir ištvir 
kavimas pagausėjo — žmonės 
pradėjo vienas kitam ant kulnų 
lipti. Kasdieninės duonos visiems 
dar daugeliui metų pakaktų, bet 
su dvasine duona — su gerava- 
liškumu, su jausmų žmogaus 
sveikumu dalykai yra labai ap
verktinoje padėtyje. Susikimšę 
šeimoje žmonės auga vienas ki
to ir kaimyno nekęsdami. Iš to
kios kamšaties, kaip iš pragaro 
nasrų veržiasi įvairiopos žmonių 
padugnės. Tai jausmais paliegę 
Žmonės. Jie reikalingi tikros mei 
lės ir pavyzdingo su jais apsiėji
mo. Net didžiausi nusikaltėliai 
taisosi ne kalėjimuose, bet gy- 
vęndami žmoniškai besielgian
čių žmonių tarpe. Už tai visi mes 
turime: 1) sutramdyti blogį toj 
pačioj sekundėj. 2) Savu gėriu— 
gerais darbais gydyti savo ir arti
mo jausmus. Tvarkingas žmogus 
pajėgs be jokių techninių prie
monių tvarkyt savo šeimos gau
są.

Pasiskaityti. Medical Counter 
Point, Nov. 1969, Volume 1,

No. 8. Hetbert-Wheatley, Ine., 
200 West 59 Str., N. Y. 10019.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Vaistai nuo sklerozės kiekvienoje 
Chicagos vaistinėje

Klausimas. Gerb. Daktare, per 
keletą metų skaitydama spaudą 
ir vedamą Gerb. Daktaro sveika 
tos skyrių ir patarimus, kaip var
toti vaistus nuo sklerozės, visus

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PIOTAIKO AKINIUS 

2858 YVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 •
Rez. telef. IVAlbrook 5-5079

Rezld. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI? CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

patarimus pildžiau. Vėliau Tam 
sta nurodėte, kad yra naujausi 
vaistai nuo sklerozės — cinko 
sulfatas, 220 mg. kapsulės. Todėl 

(Nukelta į 4 psl.)

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0588 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 63-čios Ir Califomia 

Vst.: kasdien nuo 6—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. IVAlbrook 5-3048
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

rel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 YVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-B, treč. tr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso teL HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 YVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie 

nitais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlroa

ANNOUNCING 
NEW HIGHER 

INTEREST 
ON SAVINGS

......... . .............. ' ' 1 ............... . ..................." 'I ................... ................................. .

6%
PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES OF $5,000. 0R MORE, 2 YEAR MATURITY

5>
PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES 0F $1,000. ŪR MORE, 1 YEAR MATURITY

51*
PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES 0F $1,000. 0R MORE, 6 MONTH MATURITY

51*
PER ANNUM

90 DAY NOTICE GOLD EAGLE PASSBOOK ACCOUNT $50.00 MINIMUM

5*
PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK ACCOUNT

Interest le compounded daily and paid quarteriy on all accounts. Standard 
Federal pays the highesl legal rate of interest on all savings. Deposits re- 
ceived by the 10th of any month earn from the first of that month. Deferred 
Income Certificates are available at rates of 6%, S%%, and 5'A%. I PASSBOOK AND 

CERTIFICATE SAVINGS 
INSURED TO $20,000

Alvudo Vaikų teatro gritnorius 
Juozas Korsakas) deda paskutinį 
brūkšnį Raganai — ”Du broliu
kai” vaidinime. Pastatymas Jauni
mo centre šį sekmadienį.

Nuotr. inž. K. Kauno

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perSmO

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS

2709 YVest 51st Street
TEL. GH 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. k 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. tr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos
2454 YVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p, p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4 — 8 o. p. šeštad. 9 v. r. lkl 12 d.Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal snsttarima

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 YV. 7lst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“ctmtact lenses”.
Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta treč

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų Ilgos 

Ginekologine Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., YVĄ 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: »fl 3-0001.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220 

Namu-rezld. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

VAIKU LIGOS
2656 YVest 68rd Street

Pirmad., antrad., kevlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo B lkl 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki’ 4 vai.

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS ,

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v r. lkl 9 f v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 YVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus —

(By appointment)

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 YVest 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
š©St. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus. DR. LEONAS SEIBUTIS

lukštų, Pūslės ir Prostato 
Chirurgija

Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 YVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, DI 
Kabineto tel. 687-2020

Namą tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
Ir šeštad. tik susitarus.

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410
Rez. Gljovelhill 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 val. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt,. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIAL m

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525
Telef. veikla 24 vai. DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7tst Street

„ TELEFONAS 025-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta

Rezld. tel. WA 5-3099

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YV. 59 Street

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Seštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA LR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 50th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal shsltarlmą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU nt VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 val. p. p. Ir nuo
8—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 7-1168
Rez. tel, 239-2919

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G A S
2454 YVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 j.i, p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 YV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vaL Ir 8—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą

DR. MARIJA LINAS
AKUSERUA nt MOTERŲ LIGOS

2817 YVest 71st Street

Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiao ir rezidencijos) 

Valandos pasai susi tariniu

TeL ofiso PK 0,6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 YVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. FR 8-7775. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 YVest 6Srd Street
Valandos: pirmad., ketv. B—8 vaL, 

antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarime

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad,, penktad. 1.4 
ir 6-s v. v., ketvlrt. 0-8 v. vakaro, 
šeštadieniais U-l vai. aorta*.

SKELBIOTES “DRAUGE”.

TANDARD 
EDERAL#

Savings and Loan AsspciOtlon of Chicago 
ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 fmore than twice legal requirements) 
4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: £47-.. /
HOURS: Mon,, Thure. 9 a,m.-8 p.m. Tues., Fri. 9 a.m.-4 p.m. Sat. 9 a.m.-12 noon Wed.- no business transacted
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Pasimetusi JAV studentija ir

JAUNIMO SIMPOZIUMAI

Nuoširdžiai galime pasidžiau 
gti, kad mūsų ideologinės jau
nimo organizacijos, suburian
čios mūsų studentiją, gražiai 
veikia, pasilikdamos ištikimos 
savo idealams, ugdydamos pat 
riotinius nusiteikimus, padė
damos jaunimui persiimti va
karų kultūros pasaulėžiūra, pa 
sisavinti krikščioniškas tradi
cijas ir įsitikinimus.

Tačiau pakartotinai mūsų 
spauda ir visuomeninio veiki
mo centrai reiškia susirūpini
mo dėl Liet. studentų sąjun
gos, kuri neįstengė deramai 
pravesti savo paskutiniojo su
važiavimo, o ir priešpaskutinio 
suvažiavimo dalyviai viešbu
čiui padarė tiek nuostolių, kad 
šiam suvažiavimui jau nei vie
nas svarbesnis Chicagos vieš
butis nesutiko įsileisti. Tai nė
ra priedas mūsų kovojančiai 
dėl laisvės tautai.

*
Apskritai Amerikos studen

tija yra pasimetusi, daugelis 
'be gilesnių patriotinių ir pašau 
lėžiūrinių idealų ir todėl ne
sunkiai įvairūs raudoni propa
gandistai čia randa savo pa
sekėjus. šiokia tokia dalis lei
džiasi įtraukiama Maskvos a- 
gentų. Tačiau apskritai Sovie
tų Sąjungos diktatūra, tiro
niškoji prievarta yra neblogai 
žinoma ir daugumai studentų 
ir todėl daugelyje vietų sėk
mingiau sau kadrus gaudo su 
Maskva nesurištojo komuniz
mo srovės, būtent, ketvirtojo 
internacionalo (trockistų) są
jūdis, o taip pat Mao Tse-tun- 
go agentai. Mao Tse - tungas 
nei kiek nėra švelnesnis, kaip 
Maskvos satrapai, tačiau jo 
prievarta dar mažiau tėra ži
noma ir todėl daugeliui mažiau 
atstumianti.

Įvairiose vietose vykstant 
studentų karštiems susirinki
mams ir demonstracijoms u- 
niversitetuose, pavergtų tautų 
atstovams norėtųsi, kad, kada 
imamas kelti balsas prieš im
perializmą, rastųsi ryžtingų 
studentų, kurie išdrįstų pakel
ti balsą prieš didžiausią im
perializmo šalį — Sovietų Są
jungą ir prieš raudonųjų ag
resiją Pietų Vietname, nelei
džiančią tos šalies žmonėms 
patiems savo likimą spręsti 
nors Genevos susitarimu, pri
imtu ir komunistų, buvo nu
statyta, kad Pietų Vietnamas 
galės laisvai viduje tvarkytis, 
be Šiaurės Vietnamo ar kitų 
komunistų kišimosi.

*
Kada studentų susirinkimuo 

se iškeliamas kolonializmas, 
norėtųsi, kad atsirastų paverg
tų tautų atstovų, kurie pri
mintų, kad šiuo metu vienin
telė kolonialinė valstybė yra 
Sovietų Sąjunga. Ir kada iške
liamas klausimas laisvės Viet
namo žmonėms, norėtųsi, kad 
pavergtų tautų studentai iš
drįstų kolegoms priminti, kad 
laisvė priklauso ir komunistų 
pavergtoms tautoms, kaip Lie
tuva, Latvija, Estija. Paverg
tų tautų studentą’ turėtų pa
laikyti glaudesnį ryšį savo tar
pe ir, vieni kitus paremdami, 
galės lengviau pavergtų tautų 
laisvės reikalą iškelti kolegų 
tarpe, priminti diskusijose, iš
eiti net ir su atitinkamais pla
katais studentų ruošiamose de 
monstracijose, nesiduodant 
raudoniesiems agitatoriams 
studentų masę stumdyti pagal 
savo užgaidas.

k
Spaudoj ir gyvenime

MEDICINIŠKAS APRŪPINIMAS 
RUSIJOJ

“Industrial News Review” skel
bia, kad Sovietų Sąjungoje yra 
37,000 apylinkės medicinos centrų, 
kurie gyventojų aprūpinimui būtų 
beveik pakankami, jeigu mediciniš

*
Labai gerai, kad Lietuvių 

bendruomenė rodo gražios ini
ciatyvos po pavykusio mokslo 
ir kūrybos simpoziumo suor
ganizuoti panašų simpori amą 
ir mūsų jaunimo. Bendruome
nei, žinoma, rūpi ne politinis, 
o daugiau lietuviškas kultū
rinis momentas, patriotinė mū 
sų studentijos orientacija, bet 
tas kartu rišasi su orientavi- 
musi dabarties jaunimo klyst
keliuose. Taigi tas L. bendruo
menės sumanymas yra labai 
girtinas, paremtinas ir visų 
talka turėtų padėti tą suma
nymą realizuoti.

Planuojama pirma sudaryti 
pačioje Chicagoje simpoziumą, 
į kurį būtų pakviesti įtakin
gesni, veiklesni jaunimo atsto
vai iš įvairių žymesnių mūsų 
kolonijų, čia pravestas, pasa
kytume, toks pavyzdinis jau
nimo simpoziumas duotų idė
jų, sustiprintų patyrimą, nu
rodytų kryptį, o paskiau, pra
turtinti šia patirtimi, jaunimo 
atstovai, talkinami vietinių L. 
'bendruomenės apylinkių, orga
nizuotų jaunimo simpoziumus 
provincijoje.- Kitados Lietuvo
je turėjo pasisekimo vadina
mieji jaunimo teismai. Čia jau 
mokyklose daugiau įprasta su 
simpoziumais, kurie čia moks
lus einančiam jaunimui labiau 
žinomi ir daugiau .patrauklūs.

*
Šie jaunimo simpoziumai tu

ri būti ne tik proga jaunimui 
perteikti simpoziumo kalbėto
jų perduodamas pagrindines 
mūsų jaunimui idėjas, bet tuos 
simpoziumus tenka taip orga
nizuoti, kad pats jaunimas tu
rėtų progos kelti klausimus, 
kurie jų girdimi amerikietiš
kose mokyklose, kurie juos ne
ramina, kurie juos traukia į 
klystkelius, kad čia, labiau pa
tyrusiųjų akivaizdoje, galėtų 
juos išsiaiškinti, rūpimu klau
simu atsakymą susilaukti, ši
tokie simpoziumai, šalia tėvų 
pastangų ir mokytojų įtakos, 
būtų svarbūs tuo, kad leistų 
aktyviau pačiam jaunimui pa
sireikšti ir savo sveikos pasau
lėžiūros formavime patiems 
daugiau sveikos iniciatyvos pa 
rodyti.

Laikai neramūs, jaunimas 
blaškosi. Dėl to gal net ir mū
sų lituanistinėse mokyklose, 
šalia reguliarių mūsų istori
jos, literatūros, geografijos, 
liet. kalbos pamokų, turėtų 
rasti vietos protarpiais daro
mi auklėtojų pasikalbėjimai, 
kur mūsų atžalynas būtų ap
šviečiamas apie narkotikų pa
vojus, moralinio ištižimo spąs
tus, modernių jaunimo gaujų 
ir srovių klystkelius, skiepi
jant meilę religija paremtai 
moralei bei ištikimumą savo 
tautai. Šie dalykai, be abejo, 
keliami ir kitose lituanistinė
se pamokose, tačiau tokiose 
auklėjimo valandėlėse gal bū
tų daugiau progos patiems mū 
sų jauniesiems iškelti juos ne
raminančius klausimus, rasti 
tikrąjį sprendimą atvejuose, 
kai kreivas jų amerikietiškų 
mokyklos draugų elgesys ima 
juos įtakoti. Mūsų jaunimas 
mums be galo brangus ir reli
giniai, patriotiniai, humanisti
niai idealai mums be galo svar 
būs ir mes visi turime siek
ti- j°g' tų idealų žibintai bū
tų perduoti į tvirtas atžab/no 
estafetės rankas. J. Pr.

ka pagalba nebūtų taip žemos rū
šies. Tik labiau pasiturintieji gali 
prieiti prie patyrusių specialistų. 
Ligoninių Įrengimas labai menkas, 
mediciniška aparatūra skurdi. Ypač

Naujai nominuotas į aukščiausio teismo postą teisėjas Harrold Carswell, 50 m. žiūri į laukus Washing- 
tone, kuriuos jam rodo šen. Edward Gurney (R. —Fla.).

Svetlana Stalinaitė gyvai ir 
vaizdžiai aprašė Chruščiovo laik 
mėtį. Ir jo valdymo laikais de
šimties didžiūnų (valdančiųjų) 
šeimų tradicija, įvesta Stalino 
laikais, liko nepaliesta. Tvarka 
ir neteisybė išliko. Pasikeitė tik 
raudonosios imperijos ir Krem
liaus vadai. Reikia paminėti 
naują partijos generalinį sekre
torių — ministerį pirmininką, 
naują politbiurą. Atsirado nau
ji ponai, nauja Kremliaus aris
tokratija, naujos dešimties di
džiūnų šeimos. Trys žingsniai 
pirmyn, keturi atgal. Visa šalis 
ir pavergtieji tebegyvena be vil
ties. Idealai čia nepaisomi, re
ligija ujama, ekonomija smun
ka. Naujieji ponai nieko naujo 
neišsigalvojo, tačiau neužmiršo 
iš Rusijos caro vienvaldžio pa
veldėtos didybės ir valdžios bi
zūno. Naujieji bajorai nustūmė 
nuo riebesnio ir skanesnio ėda
lo lovio pertukusias kiaules, pa
tys tokiomis kiaulėmis tapdami. 
Raudonieji vadai 'be jokio inte
lektualinio akiračio, tikrojo žmo 
gaus pasaulėžvalgų ir idealų.

Brežnevas su Kosyginu 
nesą visagaliai

Svetlana Stalinaitė pateikė 
savo nuomonę apie tuos bolše
vikinius valdančius bajorus. 
Stalinaitė tvirtina, kad partijos 
generalinis sekret. esąs Brežne
vas. Pokalbyje su “New York 
Times’’ atstovu ji pabrėžusi, 
kad Brežnevas ir Kosyginas 
esą neišauklėti, grubūs ir ne
gabūs valdininkai, “aparatči- 
kai” ir labiausiai nenusisekę ko

letai vystomi naujų vaistų atradi
mai ir gaminimai. Gydytojas vidu
tiniškai atlyginimo gauna apie 1,- 
400 dol. per metus, taigi net ma
žiau negu kvalifikuotas vidutinis fa 
briko darbininkas. J. Žvilb.

LĖKTUVO ŠEŠĖLIS
LEONAS URBONAS

Vos du inčai briauna virš ramaus vandens pa
viršiaus, lovys ir jo paraleliai pritvirtintas balanso 
pagalys (outrigger), kaip audėjos šaudyklė, švelniom 
gijom tyliai nėrė, skyrė šiltą vandenį ir orą, ne
šė mus gilyn, į tropišką naktį, džino ir coca-cola 
pirkti. Džinas ar brandis, nesvarbu, Whiskey Laplapi- 
ras nemėgstąs. Pusvalandis, o gal daugiau, ir iš 
miglų atsiskleidė eilė palinkusiom galvom palmių. Jos 
priėmė mus ir lovį. Po kojom žvyras sugirgždėjo. 
Mano vadovas skubiai žengė į temstantį botanikos 
sodą, o aš paskui jį. Daug laiko nebuvo galvoti apie 
laukinius, pasislėpusius už storų palmių kamienų. Jei 
ir zvimbia pro ausis, tai tik vabalai, ne ietys, ne 
strėlės. Čia jums tikrovę, ne nuotykių romaną rašau.

Greitai pripratau prie miško tamsos ir kiekvie
ną “Maram” atsakiau irgi “maram”, nežiūrint ar iš 
dešinės, kairės ar iš viršaus balsai ateidavo. Sakiau 
“maram”, kadangi Laplapiras taip sakė. (Tarp kitko, 
tiem, kurie čia dar nebuvo: maram-labąnakt, tolai 
dialektu).

Naktis ir lapų tirštumas slėpė tuos sveikintojus; 
jų nemačiau. Jaučiau, kad jie mus mato. Kartais 
apsupdavo mus vaikų būrelis ir lydėdavo siaurais miš
ko takais.

Tris kaimelius ir tris brolius aplankėm. Jie Snap
so neturėjo. Jei reikės visų devynių brolių išekoti, 
rytas mums išauš. Smith giminė plati: devyni bro

KREMLIŲ VAL DO SUSLOVAS
Stalinaitė mano, kad kolektyvinė valdžia neamžina

VL. ŠAUKIMAS

mundstai. Jųvaldymas esąs ne
sėkmingas, silpnas ir neįspūdin
gas. Apie tą “Raudonosios im
perijos” valdymą ir Sovietijoj 
ir Vakaruose rašoma, jog tai 
kolektyvinis valdymas. O kas 
gi tą valdžią dalijasi? Įprasta 
rašyti dvi pavardes: Brežnevas 
ir Kosyginas; kai kur iškeliama 
dar dvi pavardės — Podgornyj 
ir Suąlovas. Kas iš politbiuro 
narių slaptai tą imperiją val
do?

Svetlana mano, kad tokia 
“kolektyvinė valdžia” ne amži
na, o tik “iš bėdos”, laikina. 
Ji įsitikinusi, kad Sov. Rusijoje 
kova dėl valdžios verda dieną ir 
naktį. Pagaliau ji užsibaigia ku
rio nors, politbiuro stipraus as
mens, pergale, ir tuomet val
džia tampa diktatūrine,1 vien- 
valdine. Rusija nuo amžių to
kia buvo, negali ji ir šiuo metu 
pasikeisti.

Ką ji laiko ta stipria asme
nybe, kuri galėtų paglemžti iš 
kolektyvo valdžią ? Brežnevą 
Stalinaitė laiko perdaug jau 
menkaverte asmenybe. Jos ma
nymu, stipriųjų politbiuro na
rių tarpe nėra nei Šeliapino, nei 
Polianskio, Mazurovo, Vorono- 
vo ir kt. Šio meto Sovietų Są
jungos valdžia, jos manymu, 
yra ne Brežnevo ir Kosygino, 
bet Suslovo ir Kosygino ran
kose.

Jos manymu, šiandien Krem
liaus šešėlyje mirtinai kovoja 
dvi partijos: Atsiminimų ir Vil
ties partijos, arba praeities su 
ateitimi. Pirmuoju politbiuro 
stipriuoju valdžios nariu Mask
voje ji laiko ne Kosyginą ir ne 
Brežnevą, bet politbiuro narį 
Suslovą.

Suslovą, Kremliaus ir parti
jos vadovą, Stalinaitė vadina

“partinių konservatorių lyde
riu”. Toliau ji aprašo, kaip jai 
teko kreiptis į Suslovą, kad ga
vus leidimą išvykti Indijon, kur 
tuomet sirgo jos vyras Bradd- 
žeša Singcha. Eidama pas tą 
biaurų žmogų, jautusi širdyje 
sunkumą, kad nepavyks. Jos 
prietaringa nuojauta pasitvirti
no. Suslovas buvo nepermaldau
jamas: griežtai atsisakė. Be to, 
jis jai prikišo ir pabrėžė kokia 
tvarka buvo jos tėvui valdant,

Toliau ji rašo: “Išėjau širdy
je išsinešdama šio iškastinio 
komunisto žiaurumo įspūdį: ži
nojau, kad Suslovas gyvena 
praeitimi, kad jis vadovauja 
partijai šiandien”.

“New York Times” pokalby
je Stalinaitė pareiškė, kad 
Kremliuje šiandien pirmuoju 
smuiku groja Suslovas, nors 
oficialiai jis lyg tik pritariąs 
Brežnevui ir Kosyginui. Jos ma
nymu, Suslovas sugebėjo nu
versti Chruščiovą. Be to, jis mo
kia ir žino kaip valdyti, net “šok 
dinti” partiios centro komitetą. 
Centro komitetas yra io ranko
se. O kas laiko io vadžias save. 
rankose, tas kuri laika gali va
žiuoti visomis kryptimis. Sta- 
Iniaitės manymu, Suslovas yra 
niekšinga ir žiauri asmenybė.

Nikita Chruščiovas
Apie Chruščiovą, kaip apie 

žmogų, Stalinaitė neblogos nuo
monės. Jokiu mokslų nebaigęs, 
nemokša — tamsuolis, storžie
vis, bet esąs “geros širdies žmo
gus”. N Chruščiovo nemokšiš

kumą ji iškelia ir knygoje: 
“Dažnai šis nemokša pagadin
davo tai, ką pats pradėdavo. 
Užsispyręs liepdavo auginti ku
kurūzus (pv. Lietuvoj, Latvi
joj bei Estijoj) net tose res
publikose, kur kukurūzai d ii

f Nukelta J S psl.)

liai ir trys seserys. Laplapiras pats jauniausias.
Kitoj salos pusėj ketvirtas brolis paliko nesuval

gytą vakarienę ir atrakino mums savo krautuvę. Ten 
buvo džino ir daug coca-colos. Dar kas, Laplapiras 
nepaprastai mėgsta sausainius.

Grįžom tais pačiais takais.
Trečią kaimą praeinant, mano bičiulis paprašė ty

lėti. Jis pats ėjo ant rudų pirštų galų. Muštynės čia 
buvo pereitą sekmadienį. Šokiai ir muštynės, taip 
kaip ir Lietuvos kaimuos, Rokiškio apskrity. Lapla
piras čia irgi buvo. Jie pliekėsi be peilių ir be tvo
ros pagalių, nes čia tvorų nėra. Rudu, kokoso kie
tumo kumščiu Laplapiras taikė į rudą priešininko 
nosį. Nepataikė. Perskėlė lūpą ir išnešė du dantis. 
Su priešu dar nesusitaikyta ir užtai mums reikėjo 
ant pirštų galų eiti.

Ėjom į rytus, o iš ten blykčiojo žaibai be pa
liovos. Skubinau peštuką bičiulį eiti greičiau. Kelio
nė loviu audros metu, ne tas jo perskelta lūpa prie
šas mane baugino.

Užgulė lietus viską iš karto, ir toks stiprus, kad 
atrodė aukštos palmės sutrumpėjo. Lašai dideli ir šil
ti. Vandens ramybė suiro, pabalo. Krante susiradau 
riešuto lukštą, žinojau jo reiks vandeniui semti.

Nuo kranto stūmėmės tiesiog į vidurį nepamirš
tamos simfonijos: muzika irklų, lietaus, žiabų, griaus
tinio. Libreto: bėgančios mintys apie ryklius, sro
ves, kurios gali mus į didelius vandens plotus išneš
ti. Nedaug aš galėjau padėti. Liko pasitikėti loviu 
ir jo kapitonu. Pyliau vandenį lauk tuo kaušu, o jis 
vėl grįžo atgal per šonus ir iš viršaus.

ŠV. TĖVO KALBA APIE 

DABARTINĘ BAŽNYČIOS 

PADĖTĮ
Popiežius Paulius Vi-sis pir

moje šiais metais bendroje audi
encijoje Šv. Petro bazilikoje, sau
sio 7 d. tūkstančiams maldinin
kų iš viso pasaulio kraštų, kal
bėjo apie Vatikano II-jo susirin
kimo nutarimų įgyvendinimą ir 
apie pasitaikančius nuo to nukry 
pimus. Vatikano II-jį susirinki
mą—kalbėjo popiežius — negali
ma laikyti tik istoriniu faktu, ku
ris baigėsi susirinkimą uždarius. 
Priešingai, Vatikano II-sis susi
rinkimas buvo tik pradžia Bažny 
čios gyvenimo atsinaujinimo, ku
ris dabar turi apimti visas pasau
lio katalikų bendruomenes. Jis 
turi iš pagrindų pakeisti bažnyti
nę galvoseną, atnešti naują lai
kyseną, plisti, ir visą pašventin
ti šių laikų dvasioje. Tačiau — 
pastebėjo Paulius VI-sis — vyk
dant Vatikano H-jo susirinkimo 
nutarimus, reikia manyti, kad 
Vatikano II-sis susirinkimas pra
dėjo visai naują Bažnyčios gyve
nimo erą, kurioje kiekvienas gali 
keisti, niekinti ir atsisakyti seno
sios Bažnyčios tradicijos. Šian
dien daugelis žmonių, mano, 
kad radikaliai reikia atsisakyti 
viso to, kas buvo Bažnyčioje “va
kar”, tai yra senųjų institucijų, 
žmonių, papročių, tikėjimo tie
sų ir mokslo ir viso to, kas turi 
praeities antspaudą. Tie nepatai
somi atnaujintojai smerkia visą 
senąja bažnytinę sistemą ir vi
sur mato tik trūkumus ir klaidas, 
bei pasenusias ir netinkamas 
praeitųjų amžių katalikų gyveni
mo apraiškas. Jie pamiršta pagal 
voti, kad iš to seka didelės ir sun
kios išvados, kurios aptemdo

Bažnyčios gyvenimo istorinę pras 
mę ir gresia taip brangiai krikš
čioniškosios kultūros charakteris
tikai. Iš kitos pusės — pareiškė 
Paulius Vi-sis — tie “atnaujinto
jai” rodo daugiausiai simpatijų 
visam tam, kas yra už Bažnyčios: 
jos priešai tampa simpatiški ir 
sektini, gi prieteliaį lieka antipa
tiški ir nepakenčiami.

“Jei šis procesas nebus pakeis
tas (nebus moderuotas) — tęsė 
toliau Šv. Tėvas — gali kilti įsi
tikinimas, jog norima sukurti vi
sai naują Bažnyčią, skirtingą 
nuo dabartinės, taip tariant, pri
taikytą naujiesiems laikams, be jo 
kio paklusnumo sąryšio, iške
liant neribotą asmens laisvę Sr 
vengiant bet kokio įsipareigojimo 
šventumui siekti. Paulius VI-sis 
čia lyg prisimindamas Olandijo
je įvykusį pastoralinį sinodą, ku
riame Olandijos katalikai, kuni
gai ir vyskupai svarstė radikalius 
bažnytinės reformos projektus, 
kurių tarpe ir kunigystės celiba
to panaikinimą, nurodė, kad to
kie nukrypimai, deja, yra galimi, 
tačiau reikia tikėtis — pabrėžė 
Paulius VI-sis — kad tai nenu
ves į klaidas ir nesukliudys vyk

Trys irklo brūkšniai vienoj pusėj, trys — ki
toj. Irkluotojas pasakoja, kad visi jo broliai vedę. 
Jis irgi. Nors ir vedęs, jis vistiek norėtų į Austra
liją keliauti. Norėtų ten pagyventi dvejus metus. Aš 
pritariau jam, ir kalbam apie Australiją. Pamiršau 
apie koralų miškus apačioj, pilnus ryklių ir kitokių 
pabaisų.

Visai netikėtai, tarsi iš jūrų gelmių, iš miglų 
prieš mus išniro juodas šešėlis, ir lovis palietė žvy
rą. Nežinau, kokio radaro pagalba Laplapiras atsiyrė 
tamsoj ir lietuj tiesiai į savo “uostą”, po dideliu 
medžiu.

Krantas toks jaukus ir tikras. Kaip gėlės aš
trus koralinis žvyras po kojom. Rankoj gėrimai ir mai
šelis košės, kur neseniai Laplapiro mėgiamiausi sau
sainiai buvo.

Vaizdas lūšnoj: trys charakteriai sutūpę apie ne- 
davirtų ryžių puodą. Ilgos alkanos rankos viena po 
kitos, kaip plėšrių paukščių kaklai, kabliuoja. Viens 
su šakute, kits su šaukštu, o trečias su peiliu, neša 
byrančius ryžius, taiko į įvairių spalvų bumas. Vė
jas pučia iš po grindų. Lemputė mirkčioja ir didina 
dramą.

Pro atdaras duris matyti jaunos moters galva, 
o už jos visa armija vaikų galvų su lietaus priplo
tais plaukais. Moteris — šeimininko žmona. Jos šu
tintus ryžius mes valgom. Saulė nusileidžia ir jai 
nevalia vyro lūšnos slenkstį peržengti. Keturių mė
nesių sūnus ir jinai miega pas jos tėvus, ir tik die
nos metu aplanko savo dvidešimt vienų metų vyrą.

(Bus daugiau),

dyti tikrąjį Bažnyčios atsinauji
nimo procesą, pradėtą Vatikano 
II-jo susirinkimo.

Kitas nukrypimas — kalbėjo 
toliau Šv. Tėvas Paulius VI-sis 
bendroje audiencijoje — būų 
tai neskyrimas bažnytinių papro
čių nuo bažnytinės tradicijos. 
Čia norima įtikinti, kad Vatikano 
II-sis susirinkimas jau yra baig
tas ir nebeturi reikšmės ir visi 
tie, kurie tęsia Bažnyčios atsinau 
jinimo darbą yra Bažnyčios prie
šai. Jie skelbia, kad bažnytinė 
tradicija turi stovėti pirmoje vie
toje. Jie gina bažnytinį sustingi
mą gal būt iš perdėtos meilės 
bažnytiniams papročiams, smerk 
darni visus tuos, lyg jie būtų ne
ištikimi ir pavojingi Bažnyčios 
sūnūs labiau negu kiti.

“Tikrasis atsinaujinimo kelias 
— pareiškė Paulius VI-sis — yra 
tas, kurį rodo tikintiesiems atsa
kingasis bažnytinis autoritetas 
tai yra bažnytinė vadovybė. Baž
nyčios vadovybė netyli ir gerieji 
klauso jos balso. Mes tikime — 
pabrėžė Paulius VI-sis — kad šis 
balsas bus visų teisingai supras
tas ir ves visus, kunigus ir tikin
čiuosius į teisingą, laisvą, sąmo
ningą ir pastovų Bažnyčios atsi
naujinimą. Kiekvienas krikščio
nis turi savyje įgyvendinti dvasi
nę ir moralinę vienybę. Nebeuž
tenka tik vadintis krikščionimi, 
bet reikia ir gyventi krikščioniš
kai. Ir dabar tebegalioja pirma- 
siais amžiais Apaštalo paskelbtas 
dėsnis “Justus ex fide vivit” — 
tikrasis krikščionis gyvena tikėji
mu, tai yra jis gyvena ne vien tik 
su tikėjimu (išpažindamas save 
tikinčiu), foet pagal visus tikė
jimo reikalavimus.

Popiežius Paulius VI-sis savo 
kalbą apie dabartinę Bažnyčios 
padėtį baigė pabrėždamas kitus' 
du pagrindinius bažnytinio gyve
nimo kriterijus, būtent, Kristų lai 
kyti viso kasdienio gyvenimo 
centru ir šaltiniu ir krikščioniš- 
kąjame gyvenime įgyvendinti 
bendruomeninę sampratą tiek iš
oriniame tiek vidiniame, asme
niškame gyvenime, visad pri
simenant, kad meilė yra tas didy 
sis ženklas, kuris išskiria iš kitų 
tuos, kurie seka Kristų.

NAUJA ŠVENTOJI
Popiežius Paulius VI-sis 

Šv. Petro bazilikoje, paskel
tu šv. Petro bazilikoje paskel
bė naują katalikų Bažnyčios 
Šventąja, Ispamdjoje gimusią 
Mariją Soledad Torres Acosta, 
kuri įkūrė Marijos vardo gai
lestingųjų seserų, ligonių slau
gytojų kongregaciją. Iškilmėse 
dalyvavo Ispanijos užsienio rei
kalų ministras ir gausūs maldi
ninkai atvykę iš Ispanijos.
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New Yorko optometristas dr. William Frinbloom pritaikė berniu
kui specialų įtaisą, kuris berniukui padeda matyti. Berniukas Stra- 
yer, 11 m., gimė aklas, tematė tik 1%, gi su šio aparato pagalba jis 
mato jau 50%. Daktaras šį išradimą išvystė dirbdamas 40 metų.

SVEIKATA
(Atkelta iš 2 pusi.)

nuoširdžiai prašau man mini
mus vaistus išrašyti iš fabriko, 
kad atsiųstų apdėtu mokesčiu. 
Riek kainuos — sumokėsiu. Esu 
pensininkė ir gaunu nedidelę 
pensijėlę. Už tai Tamstai būsiu 
dėkinga. Ar galėsi man taip pa
dėti? Reiškiu pagarbą.

Atsakymas. Kai žmonėm gera, 
tai jie nori dar geriau. Galėjo šis 
skyrius visai apie tuos vaistus 
viešai neskelbti — ir sau daug 
didesnę naudą turėti. Paskelbus, 
žmonės Chicagoje pradėjo per
daug reikalauti. Juk užtenka nu
eiti pas savą gydytoją ir būti jo 
gydomam, įskaitant vartojimą 
orazinc kapsulių po tris per die

ną pavalgius. Tai tas pats zinc 
sulfate, tik Schlicksup Drug Co. 
Peoria, III., supilstytas į kapsules. 
Dėl pigumo — geriausia eiti pen 
sininkams ten, kur pigiausiai gau 
narni tie vaistai. Alvudo vaistų 
fonde — jų šimtas kainuoja pen 
ki doleriai. Kai kurios vaistinės 
pačios gamina — už šimtą ima 
netoli penkių dolerių. Tokių vie 
tų galima dvi nurodyti: Brigh
ton Prescription Lab., 4280 Ar
cher Avė. arba 29 East Madison 
Street, antras aukštas, Ivan 
Pharmacy. Jei kas žinotų kitas 
pigias vaistines šiems vaistams, 
tegul praneša — paskelbsime. 
Tas pensininkams svarbu. Žino
ma, nuvažiavimas kainuoja, bet 
galima draugų paprašyti — jie 
nupirks. Chicagiškė esi, gydykis 
pas savą gydytoją.

VYSKUPŲ LAIŠKAI
• > 4

Italijos, JAV,Ispanijos ir ki
tų pasaulio tautų katalikų vys
kupai atskirais ganytojiniais 
laiškais, kreipėsi į savo tikin-! 
čiuosius iškeldami Maldų sa-1 
vaitės už krikščionių vienybę 
reikšmę ir tikslus. Maldų savai- į 
tė už krikščionių vienytę baig- > 
ta sausio 25 d. Visi tikintieji j 
ragintini melstis, kad Vatika
no H-jo susirinkimo ir popiežių 
Jano XXIII ir Pauliaus VI-jo 
iškelta krikščionių vienybės i- 
dėja, visiems krikščionims ben-! 
dradarbiaujant greitai atneštų 
gausių vaisių ir būtų įgyven-, 
dintas Kristaus paskelbtas ide- i 
alas: “Vienas tikėjimas — vie
na Bažnyčia!”

LĖKTUVŲ PRAMONĖJE

Lėktuvų pramonės tarnauto
jai JAV-se 1969 m. paaugo 
6.7% ir dabar jų yra 320,000. 
Vidutinis lėktuvų pramonės tar
nautojo metinis atlyginimas 
1960 metais siekė $10,300.

MISCELLANEOUS

C L A S S I F I E
CONTRACTORS

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išsimo- 
kejimo sąlygos.

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

į Tvarkingas, teisingas ir greitas j |
patarnavimas visais Real Estate p A HT/N DDflCPAMA 

! reikalais. Be to, veikia Notariatas. K/AL/lkJ rKvJ'JivrU 
į Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevrood Av., CL 4-7450
iiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimi

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome tš lauko. Taisome mūrą !‘tuck 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
* Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku,

neveik naujas 4 modernių butų
mūras — 3 po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Panke.
2 po 4 kainb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 ir Rockwell. 
$13,500.

Insurance — Income Tnx 
Notary Public

Seniausia Lietuvių jtadlo Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo l:0o 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 į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis “Draugas”.

REZIDENCINIAI,
{KOMERCINIAI,
| MEDICINOS IR 
[KITOKĮ PASTATAIj

MOT West OOth StreetTeL HE 4-7482 )

ŠIMAITIS REALTY
I

iiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiimi 2737 W. 43rd St., CL 4-2390

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West GSrd Street

Užsieninių Ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo- ’ 
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltis

miiiiiiriiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiirtiiiituiiiiiiiKiiiiiiiimiiiiiiuimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunuui

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

VARGAS SU APŠILDYMU?

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

* J, RUDIS — Tel. OL 4-1050 

BBSSSI E53MM

NAMŲ PIRKIMAS -- 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz
Notariatas — Vertimai

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00. 
III ir IV tom. — 3.75.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIOIUS

miiNnnnmniNriiinniniNininininmiRinimniniininninmininininiRiniinniinNiNiHiNnir 8455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės i “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINDTS
iniiiinniihiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB^

A. -f- A.
VACLOVUI ALKSNINIUI

mirus,
jo žmoną GABRIELĘ, sūnus ir gimines nuo-
v* <V» • v*
širdžiai užjaučia

Monika Siankaifienė

Kreipkitės į

A. JAMES HEATING C0. 
4552 S. Kedzie 847-4314

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėlinyčia
8443 W. 63rd Street. Cliicasro, RUnols 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavmas r tąsymas.

J. . M 1 G L I N A S
Krautuvė Marąuette Parke 

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

A. -f- A.
FLORIJONUI ŠOLIONUI

mirus,
jo žmonai ANELEI, sūnums ir dukterims reiškiame 
gilią užuojautą.

Genovaite ir Jonas Laučiai 
Eleonora ir Vincas Kuliai

PARDAVIMUI

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Alr-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Badenas K. Šimulis

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. «» St. Tel. WA 5-2737 
3333 S. Haisted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams 
— Moskvitch ir Zaporozec.

E. Žukauskas

Būkime kaimynai
10 kamb. mūr., 2 vonios, 2 vir

tuvės, 2 auto mūr. garažas, naujas 
gazu šildymas, puošnus, priedai, gra
žesnis, patogesnis už naujus namus. 
Arti visko $28,900.00.

514 kamb., 8 metų modernus mū
ras, arti Bogan, apie 40 pėdų skly
pas. 1 % auto garažas. Greit susitar
ki. $22,900.00.

Pulkus 2-jų aukštu mūras — 6 IrI kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas niūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas belsmentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 Ir Rockwell. 
$21,800.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ai- raštinei 
patalpa. Morgičlus galima perimti
SU 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 18,900.
- Marąuette Pke. Mūr. 8 butai lt pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17.999.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St — RE 7-9515

BARABAS,
PAER LAGERKV1ST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIC 
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tora, — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. ■
II tom. •

III tom. •
IV tom. ■

3.50
2.00
3.00
3.5C

JOSEPH VENCKAUSKAS 
Remodeling Contractor

Atlieka visus namų taisymo darbus

2622 W. 69th St., 434-0626

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

, llllllll III IIIIIIHIIIIIIIHIimilllHIHllllllH,

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus.

Petrauskas Builders & Co.
Tel. — 585-5285

■niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HELP WANTED — VYRAI

GOOD OPPORTUNITY
Various Manufacturing 

Duties in new field.
Eamings open — 

with excellent potential.
PHONE — 929-2270

LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje, 
jau baigiama įruošti.

Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tau
tos kankinių atminimą dera būti šio paminklo kū
rėjų tarpe.

ŠIŲ METŲ LIEPOS 7-tą DIENĄ
KOPLYČIA BUS DEDIKUOTA.

Savo auką atsiųskite prieš koplyčios dedikaciją.
RAŠYKITE:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 W. 68th St., Chicago, Illinois 60629

1

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-oonditiontng — 
naujus Ir senus namus. Stogrų 
rinas (grutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas gTeital Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo- 
Ir ą.m

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A 8HKET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. VVestern. Chicago ». III.

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

Namų Apšildymas
Įdedu visų rūšių pečius, van
dens šildytuvus Ir power hu- 
midifiers. Išvalau Ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
•'steam’' kontroles.

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose.

ALBINAS BANYS
447-8806

Remkite “Draugą”.

H I G
CURRENT RATE

H R A

5%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

TĘS

y/2%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS

DlVldends paid ąuarterly
Savings lnsured up to 820,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Perskaitę Draugu, duokite kitiems pasiskaityti

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas

5759 So Western Avenue
Kaimpas 58th Street 

Tel. — PRospect 8-9533

IVI O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Remkit tuos biznierius, kurie

skelbia,*! dienraštyje “Drauge’’.

15 butų, 2-jų aukštų mūr. prie 
67 ir Calitornia. $20,000 metinių 
pajamų. $127,000. Įnešus $45,000 
savininkas duos paskola 7%.
1aukšto, 5 metų mūr. 2 švarūs i jy 

butai — 5% ir 4% kamb. Prie 63 
Ir Austin. Virimo — kepimo pe
čiai, ąžuolo medis, dvigubas mūr. 
garažas. $51,000 arba pasiūlymas.

6 kamb., 20 metų didelė švari 
mūr. rezidencija prie 71 ir Califor
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,500.

5 kamb. 15 metų. “ranch” sti
liaus mūr. namas. 84 ir Kedzie. 
$23,000.

kamb. 15 metų mūr. “ranch” 
ant 50 p. sklypo. Prie 79 ir Rock- 
well. 2 vonios, centr. vėsinimas, 
įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas pir
kinys.

11 butų, 10 metų, 2-jų - aukštų 
mūr. namas prie 71 Ir California. 
$152,000.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St — Tel. 925-6015

1 ai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir neni.sibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos i sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 

savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti. 
Gaunama DRAUGE, 4545 West

GSrd St., Chicago. III, 30629 
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga patikima moteris nuo
latiniam bendram namų ruošos 
darbui 5 dienas savaitėje. 4 vaikai 
(3 mokyklinio amž.) 14-10-7-4 m. 
Geras atlyginimas tinkamam asme 
niui. Reikalinga nors kiek angliš
kai kalbėti. Geras susisiekimas.

Tel. 692-2854 po 6 v. vak.

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jie plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamo*.

DĖMESIO!

mniHHiait

Skelbkites “Drauge”.

REALE STATE
IIMIIIIIIIIilIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlHIIMIIMIIHIIMIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.LS.

ALEX ŠATAS—REALTOR
Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, IlUnoig. Tek OL 6-2233 
Turime šimtus namų Benvyne, Ciceroj, Riverside, La Grange Park

ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,linini  u, ui,,,,!!,,,,, „mm
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ....................... ... $5.<)<]

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ...............................  .................  $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo> 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
(|ii>iii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iBi,

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



Alvudo Vaikų teatre A. Kairio “Du broliukai’’ abudu broliukus — 
Arvydą žygą ir Kęstutį Černiauską moko gražaus elgesio žąsys: Ra
moną ir Laura Slonskytės, Rūta Juodytė ir Artūras Sakalauskas.

Nuotr. M. Nagio

AKIMIRKOS ŽVILGSNIS 
Į ŠIANDIENINĮ BRIDGEPORTĄ

Prieš 20 metų didžiausias lie
tu vištas centras Chicagoje bu
vo Bridgeporto kolonija su 
Šv. Jurgio parapija, Lietuvių 
auditorijos rūmais, J. Karvelio, 
J. Lieponio prekybomis, ten 
gimusia “Terros” leidykla ir 
kitomis įstaigomis bei įmonė
mis. Kai važiuodavai Hialsted 
gatvės autobusu, matydavai tik 
baltųjų veidus ir dažnai stkam-

^'bėdavo lietuvių kalba.
Aną šeštadienio vakarą po 

ilgesnio laiko vėl teko apsilan
kyti Bridgeporte, kur J. Bičiū- 
nienės valgyl’cloje vyko Lietu
vių operos spaudos konferenci
ja. Atvykau iš vidunmieščio. 
Kai Archer gatvės sankryžoje 
įsėdau į Halsted gatvės auto 
busą, vietoj seniau matytų lie
tuvių ir kitų baltųjų veidų da
bar švietė vien juodieji ir vie
nas kitas meksikietis. Kaip 
viskas pasikeitę per 20 metų! 
Bet Bridgeportas ne juodas. 
Juk čia tebegyvena pats miesto 
galva, čia tekios stiprios kata
likių parapijos, įsitvirtinę biznie
riai.

Apie Halsted ir 31 gatvę švie 
čia gražiai remodeliuoti resto
ranai. Tai ženklas, kad biznis 

.. klesti. Bet, deja, Lietuvių audi
torijos vitrinose jau ispaniški 
užrašai, nes ji, berods, išnuo- 
muota meksikiečiams. šalia 
Lietuvių auditorijos seniau bu
vo mums pažįstamo muziko B. 
Pakšto užeiga. Bet dabar tas 
senas namas taip atremontuo
tas ir remloideliuotas, kad jo ne 
begalima pažinti. Ten įsikūręs 
erdvus “Continental” restora
nas. Tai buvusių Lietuvių audi- 
torijos šeimininkų Genės ir Jo
no Maironių nuosavybė. Jie 
iBridgeporte taip prigijo, kad 
iš kuklaus restoranėlio Lietuvių 
auditorijoje išsiplėtė į didelį
nuosavą biznį.

Per 20 metų Bridgeporte te
besilaiko vienas iš žinomiausių 
lietuviškų restoranų — Healthy 
Food. Anksčiau jo savininkai 
buvo nuoširdūs lietuviškų dar
bų mecenatai Gyliai. Jiems iš

sikėlus į Seattle, restoraną nu
pirko Julija ir Pranas Bičiūnai. 
Bet Pranas greit mirė, palikęs 
našlę su glėbiu atžalyno ir daug 
nedllmokėtų skolų už ką tik į- 
sigytą biznį. Bet, Dievui ir žmo
nėms padedant, J. Bičiūnienė 
nepalūžo: šiandien visos sko
los jau išmiclkėtos, atžalynas ei
na mokslus ar juos baigė. Nors 
dirbti tenka ir ilgas valandas, 
bet diifaa sau ir turi neblogas 
pajamas. Kur reikia, paaukoja 
ir lietuviškiems reikalams. Per 
dieną J. Bičiūnienės restorane 
valgo virš 300 žmonių, daugiau
sia amerikiečių, kuriuos sutrau
kia skanios lietuviškos sriubos 
ir kiti patiekalai.

— Tik per sriubas ir mes 
tapom šio restorano savininkai, 
— prasitaria J. Bičiūnienė. Se
niau, Pr. Bičiūnui dirbant 
“Drauge”, prel. M. Krupavičius 
kartas nuo karto apsilankyda
vo jų šeimoje. Prelatui patikę 
J. Bičiūnienės virti kopūstai. 
Jis rimbai ir pasiūlęs atidary
ti valgyklą.

Įdomu, kad J. Bičiūnienės res
torane pagrindinę sieną puošia

drobės, gautos iš Lietuvos, o 
taip pat ir kiti lietuviški suve
nyrai iš Baltijos pajūrio. Tai 
tikras lietuviškas kampelis se- 

j najam Bridgeporte, kur kartas 
nuo karto renkasi Lietuvių ope 
ros valdyba posėdžiams, nes 
Gražina Bičiūnaitė yra operos 
valdybos narė.

Per 20 metų senajam Brid- 
gepiorte nepajudinamai stovi ir 
Jono Kelečiaus studija. Jis dir
ba pritaikomojo meno srityje 
— daro iškabas, reklamas. Bet 
taip pat savo parodomis ir dar 
bais yra užsirekomendavęs kaip 
rimtas dailininkas, didelę dalį 
.laisvalaiko pašvenčius meno 
studijoms ir tapybai.

Beje, šį vakarą J. Kelečiaus 
studija uždaryta ir negaliu jos 

I aplankyti bei dirstelėti į jo nau 
jousius kūrinius. Tik prisime
na tie šaunūs popiečiai ar va
karai, kai čia prieš teatro spėk 
taiklius vykdavo spaudos konfe
rencijos, kai po parodų, atida
rymo susirinlkdavom paūžti. 
Tikime, kad panašių progų pa
sitaikys ateityje, nes abu Ke- 
lečiai yra aktyvūs ir teatro ir 
meno žmonės, ir jie negyvena 
praeitimi, bet kūrybinga dabar 
tirni ir ateitimi.

Tad, nors senasis Bridgepor
tas ir pasikeitęs, bet jame dar 
tebėra ir lietuviškų salų.

VI. Bmj.

KREMLIŲ VALDO 
SU5LOVAS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
skirtingo klimato neaugdavo.
Vargas buvo tų kraštų soveho- 
zų bei kolchozų vadovams”.

Pagal Stalinaitę, Chruščiovas 
įtūžęs kirto tą šaką, ant ku
rios pats sėdėjo. Pradžioj davė 
inteligentijai gana daug vilčių... 
Daugumas žmonių ėmė jam sim

A. + A. FLORIJONUI ŠOLIŪNUI 
mirus,

jo žmonai ANELEI, dukterims REGINAI ir JANINAI, 
sūnums VYTAUTUI, JONUI ir VLADUI, jųi šeimoms 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Algirdas čaplėnai 
Jonas čaplėnas

A -J- A
KAZIMIERUI GELAŽIUI 

mirus, gilią užuojautą p. GELAŽIENEI ir mūsų bran
giai sesei ir vadovei s. iii. AMANDAI MULIOLIENEI 
bei visiems artimiesiems reiškia

Clevelando Neringos 
Skaučių Tuntas ir 

Vyr. Skaučių židinys

o
Chicago Savings

tad Lota Asioeiatiaa SAFETY 0F 
YOUR SAVINGS

INSURED

fe

1 0/. Certifikatų sąskaitos

- Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $1,000, Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Sąskaitos apdraustos iki $20,000.

@/q Ant visų knygelių
“ ' v sąskaitų
** NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI

KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

• Vacation Club 
Oollege Bonus Savings

• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings

• Notary Public Service
• Free community rooms for 

your organiz’n meetings
• Pay all your faimily bills 

with our special money or
der checks

• SeU & redeem U. S. Bonds
• Two large free park’g lota
• Save-by-Mall Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposit Boxea

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakol, Sr-, President and Chalnnan of the Board '

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575
H O U R S i Mon. 12 P.M. to 8 PM, Tues 9 to 4, Thura. A m 9 to 8. Sat: 9 to 12:30

patizuoti. Chruščiovas ėmęs ro
dyti ir savo “o riteriškus” ga
bumus. Ištisomis valandomis 
ėmė sakyti “pamokslus“ salė
se, per radiją ir televiziją. Pa
galiau pradėjo komanduoti, stor 
žieviškai koliotis, įsakinėti ii 
tuo būdu prarado simpatijas. 
Turėjo duoti žmonėms daugiau 
laisvės, nuimti grandines nuo 
pavergtų tautų. Chruščiovas bu 
vęs užsigrūdinęs biurokratas.

Ir mes atsimename kai Chruš 
čiovas Jungtinėse Tautose mu
šė batu į stalą. Tai vyko vieša
me posėdyje viso pasaulio at
stovų diplomatų akivaizdoje.

Iš visų Kremliaus vadų esąs 
išmintingiausias, gudriausias ir j 

.klastingiausias Mikojanas. Ta
čiau jis neturįs principų, idealiz
mo žymių. XX-me komunistų 
partijos suvažiavime jis pirma
sis pradėjęs žygį prieš mirusį 
Staliną. Iš jo asmeniškai Stali- 
naitė sužinojusi dar prieš su
važiavimą apie numatomą Cbru 
ščiovo pranešimą. Bet kai Chru
ščiovą nukėlė nuo raudonojo 
sosto ir Maskvoje pradėjo pūs
ti kiti vėlai, Mikojanas skubiai 
nuvykęs pas Stalinaitę, labai 
maloniai ir pataikūniškai su ja 
kalbėjęs ir įteikęs jai brangią
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dovaną — menišką tautodailės 
kūrinį — kilimą, ant kurio bu
vo nuostabiai meniškai ir kartu 
tikroviškai išaustas Staline 
portretas. Visus praėjusius me
tus Mikojanas tą kilimą sau

gojęs kaip savo akies lėlytę, g«J 
vedamas “gal ir prireiks”.

Stalinaitę gana vykusiai ir 
tikroviškai nušvietė tarybinių 
didžiūnų vadus. Jos požiūriai 
drąsūs, sprendimai teisingi.

A. -f- A. DR. VINCUI KOŽICAI 
mirus,

jo liūdinčiai mūsų sesei ir vadovei s. fil. BIRUTEI 

KOŽICIENEI ir jos šeimai gilią užuojautą reiškia

Clevelando Neringos 
Skaučių Tuntas

A. -Į- A.
ONAI SEBASTIJONIENEI

Lietuvoj mirus, gilią užuojautą reiškia dukrai JUZEI 
ir jos vyrui PETRUI MAZINAMS ir sūnui BALIUI su 
žmona ONA.

0. S. Mikašauskai

A. A.

ANTON RADVILAS
Gyveno 2305 W. 103rd St., Chicago, Illinois.

Mirė vasario 1 d., 1970 m., 7 vai. ryto, sulaukęs 78 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Šiaulėnų para

pijos, Pilvelių kaimo. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vincenta, po tėvais 

Varnaitė, duktė Irene Balzekas, žentas Stanley Jr., trys anū
kai Stanley IH, Robert ir Carole ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Vietoj gėlių prašoma siųsti aukas Balzeko lietuvių kul
tūros muzėjaus bibliotekos fondui.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, — 2424 
West 69th Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario ‘ 
mėn. 4 dieną iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos .bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tele

fonas REpublic 7-1213.

A. -f- A.
BERNICE BOGWILL

. PAGAL TĖVUS GARAI.US

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko rajone.
Mirė vasario 2 d., 1970, 7:10 vai. ryto, sulaukus 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Ki’.o iš Tryškių.
Amerikoje išgyveno 61 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras John C., sūnus Adolph, mar

ti Anna, 5 anūkai: Daniel su žmona Betty, Frederick, Rosemarie su 
vyru Casey, ir Joseph su žmona Patricia, ir Ann su vyru John, ir 
kiti giminės.

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legiono Post 271 Auxiliary.
Kūnas bus pašarvotas antrad., 2 vai. popiet Eudeikio koplyčioje, 

4350 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., vasario 5 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydėta į Liet. Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440.

HiiiiiiiiiiiMihiiiimmiiiiiimiiim

10% —- 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
F B A N K ZAPOLIS

8208 K West 65th Street 
Chicago, llUnois 

Tel. GA 4-8684 Ir GR 6-4888
■iiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiHmiiiniiuiiiiuiumniais^

A. VILIMAS 

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumų — 
823 ĮVEST 34th PLACE

Telef. — FRontier 6-1882

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1970 m. vasario 2 d., 2 vai. ryto, sulaukus senatvės, mirė 
mūsų mylima mamytė, močiute ir promočiūtė

A. -j- A.
EMILIJA PAULIONIENĖ

ALEKSAITE
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 1 vai. popiet Eudeiko 

koplyčioje, 4330 S.o. California Avė. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, vasario 3 d. iš koplyčios 8530 vai. ryto bus atlydėta 
į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Šeima prašo gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė Irena Jarusevičien,č-Whittemore, žentas 

Warren, anūkė Rūta Graužinienė su vyru Vytautu, anūkas 
Antanas Jarūnas su žmona Nijole ir proanūkai Lina, Vikto
ras, Dalia ir Algis, Lenkijoje seserys Leokadija Tiškienė 
ir Janina Putauskienė su šeimomis, Lietuvoje brolis Marijus 
Aleksas su žmona ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Dėl informacijų Telef. — YArds 7-1138.

.ZHKM

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facllitloa 

' 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
( TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KApyttn

iį PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR . NELSON

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIK IS
Laidotuvių Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STBP. C LACK IR SŪNŪS
(IiACKAWIGB)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avę, Tel, LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 So. Lituanlca Avė. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1440 S. 50th Are., Cicero, 1U. Tel. OL 2-1 fW3
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X PIJ5 Jaunimo kongresas 
ir tautinių šokių šventė yra 
numatyti 1072 metais ir įvyks 
tuo pačiu metu: kongresas bus 
užbaigtas šokių švente.

X Paštu siunčiant į spaustu
vę Putnamo vienuolynan žurna 
lo ‘‘Laiškai Lietuviams” klišes, 
jos dingo, telko daryti ir siųsti 
jas naujai. Redaktorius kun. J. 
Vaišnys, SJ, susirūpinęs, kad 
dėl to gali kiek pavėluoti nau- 
jas numeris.

x Kun. Pr. Garšva, “Drau
go” moderatorius, susirgo. Gy
dosi Loretto ligoninėje, dr. P. 
Kisieliaus priežiūroje.

x Gražias nuotraukas laik
raštyje tik tada pamatysime, 
kai bus atsiunčiamos aiškios, 
nemiglotos fotogafijos; taip 
pat iš spalvotų nuotraukų kli
šės žymiai blogiau išeina. To
dėl malonėkite mūsų dienraš
čiui siųsti tik nespalvotas, ge
rai, aiškiai išėjusias nuotrau
kas.

X Danielius Degegys atsiun
tė “Draugui” laišką, kuriame, 
ryšium su anksčiau tūpusio
mis informacijomis apie veiks
nių posėdžius Chicagoje, pažy
mi, kad geriausia Ibūtų Vasario 
16 d. surinktas aukas dalinti į 
tris dalis, jas paskirstant Vil
kui, Altui ir L. Bendruomenei. 
Šia prasme lauktina ir minėtų 
veiksnių darnaus susitarimo. 
Rašydamas apie aukotojo laisvę 
aukoti kam jis nori, Dr. D. De- 
gesys pažymi: “Laisvas žmogus 
savo uždirbtus pinigus gali au
koti tam, kam jis nori ir šiam 
reikalui nereikia nei diskusijų, 
nei posėdžių, nei laiko gaišinti. 
Visuomenės entuziazmas rem
ti mūsų veiksnių darbus būtų 
didesnis, jeigu veiksniai veiktų 
vieningai”.

X Dariaus-Girėno lit. mo
kykla rengia Humoro ir Dainų 
Valkarą su humoristu VITALIŲ 
ŽUKAUSKU, ČIKAGOS MO
TERŲ TRIO ir L. S. T. Korp! 
NEO-L1THUANIA. Vakaras į- 
vyks vaaairio 14 d., 7:30 v. v., 
Jaunimo Centre. Bilietai nume
ruoti ir gaunami “Marginiuo
se”. Studentams ir vaikams pu
sę kainos. (pr.)

X Jos. VV. Salinis, Detroit, 
Mich. mums prisiuntė nuošir
džią 20 dolerių auką spaudai 
paremti. Esame dėkingi.

X Reikalinga banko tarnau
toja — teller. Patyrusi arba 
išmokysime. Dirbti pilną laiką 
Mutual Federal ISavings & Loan 
Assoc., 2212 W. Cermak Rd., 
Chicago, tel. 847-7747.

X Liet. Taut. Akademinis sam
būris Chicagoje š. m. vasario 
7 d. 8 vai. vak. B. Pakšto sve
tainėj ruošia tradicinį Užgavė
nių Blynų pareng'mą, Vietos 
ribotos: rezervacijoms škambin- 

*ti peš K. Kasakaitį — telefonas 
776-2241. (pr.)

X Chicagos Anglijos Lietu
vių Klubo valdyba kviečia vi
sus į linksmą Užgavėnių Balių, 
kuris įvyks Jaunimo centre, 
didž. salėje, vasario 7 d., šeš
tad., 7:30 v. v. Šokiams gros 
šnukštos orkestras, veiks bufe
tas ir bus dovanų paskirsty
mas, šalta ir šilta vakarienė. 
Auka 6 dol. asmeniui. Stalus 
užsisakykite dieną telefonu 
LA 3-9084; vakare 254-0743.

(pr.)
X Mečys Šimkus, tiksliai ir 

tvarkingai užpildo FEDERAL 
ir STATE INCOME TAX blan
kus. 4259 S. Maplevvood Avė., 
OL 4-7450 arba YA 7-2046.

X Nuolatinių skaitytojų au
kų dėka “Draugas” lanlko savo 
skaitytojus. Aukojo: po 3 dol. 
Br. Mikonis, Kl. Dundulis,* F. 
Zavicka, A. Vasiulis, A. Jaš- 
čemškas, Janina Tallat Kelp
ša, St. Rydelis, Mrs. V. Na- 
gius, Nemira Šumsikis, J. Kapo
čius, J. Pečiulis, Fr. Vaičiulis, 
K. Pabedinskas, Aid. Andriu
šis, Joseph Petkus, J. Sadaus
kas; po 2 dol. — K. Stašaitis, 
A. Šimkus, J. Stanaitis, P. Jurk- 
šaitis, I. Medžiukas, Br. Mace
vičius, J. Ruokis, M. Jokubaitė, 
J. Osukas, Vai. Kutkevičius, 
Mrs. T. Bilda. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū.

X P. Misevičius, 33 Hen- 
dridk Avė., Toronto, Ont., 
‘Draugo” platintojas, parėmė 
mūsų dienraštį 9 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Gausiomis aukomis skai
tytojai remia savo dienraštį. Po 
5 dol. aukojo:

Z. Petkus, Park Ridge, III.
Dr. J. dusiomis, Santa Moni- 

ca, Ca.
C. Yodelis, Chicago, III. 
j. Pusdešris, Detroit, Mich. 
A. Beniulis, Danvers, Mass.
O. Rojienė, Kanadoje.
E. Umbrasas, Glenvievv, III.
V. Aukzemas, Lansdale, Pa.
Z. Sabataitis, Paima., Ohio.
St. Santvaras, Boston, Mass.
Pr. Gerdvila, Chicago, BĮ.
St. Ališius, Cicero, III.
K. šeštokas, Dorchester, 

Mass.
A. Kazlauskas, Waukegan, 

BĮ.
P. Fabijonaitis, Kenosha, 

Wisc.
M. Lisauskas, Waterb., Conn.
V. Petruševičius, Baltimore, 

Md.
Už gausias aukas visiems 

nuoširdžiai dėkojame.

A. Kairio “Du broliukai” Alvudo 
Vaikų teatro pastatyme. Kęstutis 
Černiauskas (iš k.) ir Arvydas Žy- 
gas meškų (Rita Jackevičiūtė, An
tanas Kivėnas) nubausti už išdy
kavimą — paleidžiami išaugimui, į 
tikrus žmones. Vaidinimas Jauni
mo centre šį sekmadienį, vasario 8 
d. Nuotr. V. Noreikos

LEIT. K. EIDUKONTO BR 
SIGUTĖS KONDROTAITĖS 

SUTUOKTUVĖS

Leitenantas Kęstutis Eidu- 
konis ir Sigutė Kondrotaitė va
sario 1 d. Švč. P. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje pri
ėmė moterystės sakramentą. 
Solo giedojo sol. Natalija Aukš- 
tuoliienė, vargonaujant muz. V. 
Baltrušaičiui. Kęstučio ir Sigu
tės jungtuves palaimino kun. J. 
Domeika, kuris taip pat savo 
trumpame ir turiningame pa
moksle pabrėžė moterystės ne- 
suardomumo, ištikimumo ir 
krikščioniškumo principus. Ju
lita Kondrotienė, Aldona ir Kos 
tas Eidukoniai savo svečiams 
suruošė vestuvines vaišes Ba- 
nana’s Steak House, 9401 So. 
Cicero Avė., Oak Lavvtn, BĮ. 
Vaišėms vadovavo Paulius Taut 
vaiša. Vestuvinis pokylis buvo 
jaukus ir gražus. Jaunavedžiai 
po vestuvių išvyko į New 
Yorką, o iŠ čia skrenda į Ja- 
maicą. Jaunasis Ikovo mėnesį; 
išvyksta karinėn tarnybon į 
Vokietiją. K.

Vasario 16 gimnazijas choro dalis giedant Kalėdų giesmes. Chorui 
vadovavo muzikos mokytojas Kazys Motgabis.

SOLISTES VIEŠNAGĖ CHICAGOJE
Aldonos Stempužienės

Sol. Aldoną Stempužienę Chi 
oagos lietuviai yra daug kar
tų girdėję, tačiau dažniausia 
vis drauge su kitais vienetais, 
ar tai dainuojant Lietuvių ope
roje, ar kokiame katame pasta 
tyme ar pagaliau su, Čiurlionio 
ansambliu. Tačiau praėjusį sek
madienį Chicagos jaunimo cen
tro salėje solistė menine pras
me buvo viena, duodama dainų 
ir arijų rečitalį, akompanuojant 
kompozitoriui Dariui Lapins
kui. Solistės pasirinktų vokali
nės muzikos dainų sklaida bu
vo labai plati, nes solistė atla
iko senųjų kompozitorių kū
rinius, kaip Claudao Montever- 
di, įgyvenusio 1567—1643 m., 
o taip pat ir šiuolaikinių jaunų
jų mūsų kompozitorių, kaip V. 
Mlcntvilos.

Programą solistė pradėjo 
“Aleliuja” iš “Exultate, juibila- 
te”, Mozarto, toliau padainavo 
“Quattro canti”, keturias Mon- 
teverdi dainas, kurių paskuti
nioji “Pcppeos vainikavimas” 
baigiasi lopšine: “Miegok, Pop- 
pea, nusiramink, paskęsk sal
džiame užsimiršime. Aš saugo
siu tave. Užmerki savo nuodė
mingas alkis, kurios, ir tau mie
gant, nusikalsta. Miegok ra
miai, saldžiai.”

Be to solistė padainavo arijas

dainų ir arijų rečitalis
iš Donizetti “Auna Bolema”, 
Rossini — “‘La Cenerentola”, 
Ponchielli — “La Gioconda” 
ir ariją ir Verdi operos “La 
Forza dėl Destino”.

Iš keturių kompozitorių solis 
tė padainavo: “Vai toli, toli”, 
“Siuntė anyta” ir “Oi ant kal
nelio” — K. V. Banaičio, “Gė
lės iš šieno” (žodžiai K. Bin
kio) __ VI. Jakubėno, tris J.
Švedo kūrinius iš K. Bradūno 
“Maro”, “Mirties piūties” pa
skutinis posmas, “Pirmojo” 
priešpaskutinis posmas, “Mer
gaitės” paskutinis posmas, ir 
tris V. Montvūos rugiapiūties 
dainas “Laiškia saulala”, “Pūtė 
vėjas”, “Oi, an marių”.

Entuziastingai sutikta solis
tė trejetą kūrinių padainavo bi- 
sui. Nors ir nepilna Jaunimlo 
centro didžioji salė, tačiau kas 
atvyko tas džiaugėsi, bet apie 
tai kalbėti pareiga muzikinio 
kritiko, kurio vertinimą duosi
me vėliau. Solistei įteikta gėlių. 
Jios ši ūgesnė viešnagė Chica
goje tiek dainos mylėtojams 
tiek pačiai menininkei buvo la
bai prasminga. Rečitalis šiaip 
gausius parengimus Chicagoj 
ne pagausimo, bet praturtino. 
Rečitalį globojo ateitininkų me 
no draugija Šatrija.

L. Galinis

GRANDIS STIPRIAUSIA CHICAGOJE
Lietuviškų širdžių plakimas, vie

ningumas, skriejančios valandos 
muzikos garsuose, draugystė tau
tinio šokio sūkury — tai džiaugs
mas, — kalbėjo J. Jasaitytė šeš
tadienio vakarą pradedant Gran
dies tautinių šokių tradicinį va
karą Jaunimo centre. Tai buvo 
smarkaus tempo, didelio gyvu
mo šokių pynė “Suk, suk ratelį”.

Vikrus jaunimas, išmąstyta 
programa

Vikrus, liaunas jaunimas vie
sulais skrajojo scenoje, su ypa
tingu lengvumu, dideliu gyvumu, 
precizišku tikslumu išdarinėda
mas įvairiausias lietuviško tauti
nio šokio figūras. Visas progra
mos išplanavimas buvo nuosta
biai tikslus. Viena grupė vos tik 
traukėsi nuo scenos, įkandin skrie 
jo kita.

Su jaunatviška šypsena
Visų mergaičių ir bernaičių e- 

legantiško grožio tautiniai kostiu
mai. Lengvus šokėjų judesius ly
dėjo jų miela jaunatviška šypse
na, šildydama ir žiūrovų širdis.

Patys šokiai, jau nuo seniau 
žinomi, čia praturtinti naujomis 
figūromis iki neatpažinimo. Ma
tyti, kad šokių vadovė I. Smie- 
liauskienė uoliai seka lietuviško
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— Dr. J. Žmuidzinas, Lietu
vos geai. konsulas Kanadoje, 
bus pagrindinis kalbėtojas Viar 
sario 16 minėjime Los Angeles, 
Oaūf. Minėjimas įvyks vasario 
15 d. Statler viešbutyje. Po mi
nėjimo — ten pat pietūs sve
čiams ir publikai.

— Ant. Skirius praneša, kad 
jis išstojo iš Rezoliucijoms 
remti komiteto.

— Prof. Simas Sužiedėlis jau 
tvarko medžiagą antrojo to
mo lietuviškos enciklopedijos 
anglų įkalba.

VOKIETIJOJ
__ Vasario 16 minėjimai į-

vylks: Kaiserslauteme — Vasa
rio 14 d. Pasikaitą skaitys V. 
Bartusevičius. Meninę dalį at
liks Vasario 16 gimnazijos mo
kamai, vadovaujami mokyt. E. 
Tamošaitienės. Hamburge — 
vasario 14. St. Theresien bažny 
čioje pamaldos, po to iškilmin
gas aktas ir meninė programa. 
Schvvetzingene — vasario 16 
d. inžinerijos kuopoje. Kalbės 
Vasario 16 gimnaz. mokyt. V. 
Bartusevičius, meninę progra
mą išpildys gimnazijos mokslei
viai, paruošti mokyt. E. Tamo
šaitienės. Saarlouis - Beaumar 
rais — kovo 7. Dalyvaus vysk. 
A. L. Deksnys. Programą atliks 
Vasario 16 gimnaz. moksleiviai, 
vadovaujami mokyt. Tamošai
tienės.

•_ Visuomeninių studijų se
minaras jaunimui įvykio Bad 
Waerischofene, Šv. Ulricho pa
rapijos klebonijoje buvo susi
rinkę 27 lietuviai jaunuoliai lie
tuviškų studijų. Juos sukvietė 
Europos lietuvių fronto bičiu
liai. Pirmąjį pranešimą skaitė 
dir. V. Natkevičius. Buvo iš
ryškintos šio seminaro prie
žastys ir jo tiiksllai. Stud. 
P. Nevulis pranešė apie šiuolai- 
priežastyn ir jo tikslai. IStud. 
•P. Nevuis plranešė apie šiuolai
kinę Vokietijos lietuvių Jauni
mo sekcijos būklę. Sekusios 
diskusijos pasižymėjo gyvumu, 
atvirumu ir tolerantingumu.

K T / Z K
Sausio 2 paskaitą skaitė ELFB 
pirmi ninlkias prof. dr. Zenonas 
Ivinskis tema: “Lietuvių fron
to istorija”. Iš paskaitos išplau 
kę pokalbiai ir diskusijos užė
mė visą dieną. Sausio 4 buvo 
škirta susipažinti su LF pro
grama. Pranešėju pramatytasis 
dr. Kajetonas J. Čeginskas iš 
Švedijos negalėjo atvykti, tad 
jo temą perėmė dir. V. Natke
vičius. Referentas plačiai paaiš
kino nepasaulėžiūrinės (politikos 
sąveiką, nagrinėjo socialinius, 
ūkinius ir kitus LF programos 
aspektus. Diskusijos šią dieną 
buvo bene pačios gyviausios. 
Uždaromąjį žodį tarė prof. Ivins 
kis ir Iklčbonas kun. Ant. Bun- 
ga.

27 dalyviai buvo tarp 17-33 
mėtų amžiaus. Iš vyresniųjų, 
šalia referentų, buvo keletas 
talkininkų ūkio ir organizaci
jos reikaluose. Dalyviai pagei
davo, kad šio pobūdžio semina
rai būtų daromi taip pat atei
tyje, tačiau patys organizacinės 
iniciatyvos nenorėjo imtis, ją 
ir toliau palikdami ELFB ran
kose. Seminarą sveikino Vokie 
tijos lietuvių socialdemokratų 
draugija.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Londone Lietuvos nepri

klausomybės šventės proga va
sario 15 d. lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčioje bus laikomos 
pamaldos už Lietuvą. Jas užpra
šė Lietuvos atstovas V. Bakc
has. Vasario 21 d. (šeštadienį), 
7 vai. vak., DBLS valdyba ren
gia Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą Lietuvių spor 
to ir socialinio' klubo salėje su 
tokia programa: Kun. dr. K.
A. Miatuiaitis, MIC, skaito in
vokaciją, Lietuvos atstovo V. 
Balicko žodis, ekonomisto A.
B. Puzarauslko paskaita. Meni
nėj daly: Jonas Parulis su sū
num Petru duos muzikos, dai
nuos solistė Birutė Valterienė, 
jai akompanuoja Valton, Emi
lija Jakutienė iš Edinlburgho 
deklamuos mūsų poetų Petro 
Vaičiūno, Vinco Mykolaičio -

TOL!
Putino ir kitų poezijos. Ben
druomenės valdyba kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti minė
jime.

Curtis Counts, valstybės įstaigos 
pareigūnas, skelbia, kad General 
Electric b-vės įmonių streikas 
baigsis. Streikas liečia 130,000 dar
bininkų. Jie gaus 25% daugiau 
atlyginimo 40 mėnesių laikotarpy
je.

.------------------------------------------

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
VYRAI, KVIEČIAMI 
Į REKOLEKCIJAS

Miesto triukšme paskendu
siam žmogui reikia poūsio. Ir 
ne tik fizinio. Dvasinis susikau
pimas ir sielos ramybė taip 
pat labai svarbūs. O proga to
kiai dvasinei ramybei bus, jei 
atsilankysime į Chicagos lietu
vių vyrų ruošiamas uždaras re-® 
kolekcijas, kurias organizuoja 
tėvai jėzuitai. Kviečiama yra 
visa lietuviškoji vyrija.

Rekolekcijoms pasiruošti ne
reikalinga daug pastangų nė 
iš vieno. Svarbu: noras daly
vauti, pasiryžimas susikaupti 
ir tvirta valia ištesėti. Reko
lekcijos ruošiamos kovo mėne
sio 13—15 dienomis, Jėzuitu 
Rekolėkcijų Namuose, Barring- 
ton, BĮ., ten pat, kur buvo per
nai metais. Informacijų ir re
gistracijos reikalais kreiptis: 
A. Daugirdas (“Draugo” tele
fonu: LU 5-9500; namų: GR 
6-7399) arba: J. šoliūnas (dar
bo telef. TR 3-6200 Ext. 44; 
namų: RE 7-5096.)

šokio kultūrą, siekia įvesti visus 
galimus naujumus, parodydama 
nemažai savo pačios kūrybingu
mo.

Pasitenkinimo plojimai
Turėdama šio lietuviško jauni

mo pasitikėjimą, ji įstengia iš jų 
išspausti viską, kas galima. Gau
si publika su šiltu pasitenkinimu 
sekė šokių eigą, tarpais įsijung
dama savo plojimais į trijų akor
deonų muziką./

Lietuviško šokio mokykla
Sklandžiai vyko ir masinės sce

nos, ir mažesnių grupių išstoji
mai. Tie patys tautiniai šokiai 
vėl atrodė kažkaip nauji, patrauk 
lūs. Tik norėjai, kad programa 
greit nesibaigtų. Kai šitaip mūsų 
tautiniame šokyje jaunimas išla
vintas, čia jau nebe programą at
liekanti grupė, o lietuviško šokio 
mokykla, kurią išėjusieji nesun
kiai galės būti patys lietuviškojo 
šokio mokytojai ir grupių orga
nizatoriai.

Daug dešimčių grupinių 
figūrų

Šis spektaklis sudarė tokio pa
sigerėjimo, kad nežinojai, kuo la
biau grožėtis — ar šokio liau- 
numu, ar vadovės išradingumu,

Svečių iš Australijos Vaitiekūnų viešnagę Chicagoj prisimenant. Iš 
k. į d.: V. Vaitiekūnienė, J. fivabaite, A. Vaitiekūnas, dr. P. Kisielius, 
V. Kuprys.

ar tautinių kostiumų puošnumu, 
ar mūsų lietuviško jaunimo svei
katingu miklumu. Čia buvo ir 
pašėlusio polkos tempo, ir sva
jingos rimties. Scenoje buvo su 
dideliu tikslumu sudaryta daug 
dešimčių judančių grupinių figū
rų, viena už kitą įdomesnių, ir 
vis kiekviena kitokia.

Mes didžiuojamės jumis
Finale, kai sugužėjo visi šokė

jai, buvo pilnutė scena dailiau
sio jaunimo. Žiūrovai nebe vien 
plojo, o šaukė iš pasitenkinimo.

Atspėjo visų mintis I. Kriauče- 
liūnienė, įteikdama vadovei I. 
Smieliauskienei gėlių puokštę ir 
tardama: “Mes džiaugiamės, mes 
didžiuojamės jumis”.

Net švedų atstovas atvykęs įtei
kė (gėles, reiškė džiaugsmą, kad 
Grandis puiki ir vis auganti.

11 šokių
Programa buvo sudaryta iš šių 

taut. šokių: žvejų polka, jonkelis, 
aplinkinis, rezginėlė, suk suk ra
telį, ląndytinis, subatėlė, suktu
kas, kepurinė, aštuonytis, pasiut
polkė.

Grandis šiuo metu turi 60 šo
kėjų, padalintų į dvi grupes: stu
dentų ir gimnazistų. Turi ir sa
vo orkestrą, R. Šilkaičio sudary
tą iš trijų akordeonų ir vargo
nų. Per 6 savo gyvavimo metus 
Grandis jau davė daugiau negu 
100 spektaklių. Juos kviečia ame
rikiečiai, lenkai, švedai, latviai. 
Vasario 16 d. programą atliks 
Milwaukėje.

Programai pasibaigus, linksmi 
svečiai vaišinosi gausiais valgiais 
ir patys smagiai šoko orkestrui 
griežiant.

Asmeniškai sutiktas švedų nau
jųjų ateivių tautinių šokių gru
pės vadovas P. H. Kristensson 
pasakė:

— Aš stebiu įvairias tautinių 
šokių grupes mūsų mieste. Lietu
vių Grandis yra stipriausia Chi
cagoje. J. Daugi.

"Du broliukai" Alvudo vaikų teatre. Dekoracijos dail. Juozo Kiburo.
Nuotrauka V. Noreikos

PRISTATYMAS NEMOKAMAI
ROCHKES MEDICAL u REMBLAKE- ROCHKES

ARTS Y APOTHECARY
3213 W. 63rd Street F 2421 W. 63rd Street

Tel. WA 5-4787 Tel. HE 4-1500
DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI

Mea patelefonuosime jflsų gydytojui

.... .................................. ....................................................................................................................... niiiiiuninniiimgiiiimi

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

J. LIEPONIS

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30, Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.


