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Antroji Lenino medalio
pusė
TSR Aukščiausios
Tarybos milžiniška tautų genocido kame
Prezidiumo įsaku įsteigtas jubilie-i ra, kurioje nerusiškos tautos tu
jin-is medalis, pažymint Vladimiro! ri būti sunaikintos arba surusin
Lenino gimimo 100-sias metines. tos.
Zš sovietinės spaudos
Sovietinėje praktikoje “sava
Šių metų balandžio 22 d. mini rankiškų ir lygiųjų sąjunga” virtmos 100-sios Vladimiro Uljano- to pavergtųjų tautų “brolišku”
vo-Lenino gimimo metines. Jau sulydymu su rusų tauta, arba jų
nuo pernai visoje Sovietų imperi eksterminacija. Mažosios Lietu
joje, taigi, ir okupuotoje Lietuvo vos likimas yra ryškus pavyzdys,
je, ši sukaktis imta minėti su di jog bolševikų rusiškasis nacio
dele pompa, “su būgnais ir cim nalizmas yra dar agresyvesnis,
bolais”. Lietuviški partiečiai su negu kaizerinių vokiečių. Per
sirūpino skleisti propagandą ne penkis šimtmečius vokiečių val
tik krašto viduje, bet ir užsienio džioje Mažosios Lietuvos vieto
lietuvius apšviesti apie Leniniz vių pavadinimai išlaikė lietuviš
mo -bolševizmo tobulybę ir nuo ką kamieną — Tilžė išliko “Til
pelnus. Štai, “Kultūros Barai” sit”, Gumbinė “Gumbinen”, Tol
Nr. 9, reikšdami susirūpinimą minkiemis “Tolminkehmen” ir
valdžioje Mažoji
komunistų išleistų knygų platini t.t. Sovietų
mu užsieny, rašo: “V. Lenino Lietuva, ištisai rusų kolonizuota,
šimtųjų gimimo metinių proga per kelerius metus gavo grynai
užsienio skaitytojams ruošiamas rusiškus vietovardžius: Tilžė vir
jubiliejinis leidinių katalogas, ei to “Sovietsk”, Įsrutė — “Černialė prospektų, kurie padės dar la hovsk”, Kristijono Duonelaičio
biau populiarinti lietuvišką kny Tolminkiemis — “Čistyje Pru
dy”. Ar bereikia piktesnių rusifi
gą užsienyje”.
kacijos
pavyzdžių?
Ką gi, apšvieta niekada ne pro
šalį, tačiau
lietuviškiems par
4. Propag. tezė: Leninas siekė
tiečiams reikėtų žinoti, kad užsie humanistinio socializmo. Vė
nio lietuvių tarpe ir be to, yra ne lesnieji teroro ekscesai buvo Stali
maža žmonių, gana gerai susipa no “asmens kulto” rezultatas.
žinusių su leninizmu-bolševizTikrovė: Lenino sukurtoji siste
mu. Jiems nieko naujo nepasako ma buvo iš pat pradžios paremta
ir tos sukakties proga paskelbto teroru ir diktatūra pačios valdžios
sios “Tarybų Sąjungos Komunis viduje. Dar bolševizmui besikutų Partijos Centro Komiteto Te riant, nuoseklieji marksistai į ta'
zės” — ilgas ir gramozdiškas ra nurodinėjo jau 1904 metais: “Le
šinys, kuris gal tik padeda iš nino schemoje darbo klasę atsto
ryškinti didžiulę priešingybę tarp ja partija, partiją atstoja Centro
propagandinių Mginių ir rikro-! Komitetas, ir pagaliau Centro
vės. Tą priešingybę, tą antrąją Komitetą
atstoja.
“Diktato
Lenino medalio pusę čia ir bandy rius”. .Šis pranašavimas tiksliai
sime peržvelgti.
išsipildė nuo Lenino iki Stalino.
Savo esmėje ta sistema galėjo
1. Propagandos tezę: V. Leni
no vadovaujama bolševikų parti laikytis tik teroru.Ką Leninas da
ja Rusijoje įvykdė revoliuciją ir rė su Dzeržinskiu, tą patį Stali
nas darė su Jagoda, Ježovu, Berija.
tuo keliu pasiekė valdžios.
duktė
Tikrovė: Bolševikai jokios revo Ne be pagrindo Stalino
Svetlana,
pasitraukusi
į
Vakarus,
liucijos Rusijoje neįvykdė, nes
ten revoliucija buvo jau įvykusi rašo: “Pati sistema yra klaidin
prieš pusmetį, 1917 m. kovo mė ga ir žiauri. Rusijos drama ne
nesį, kada bolševikų vadai sėdė-, prasidėjo su mano tėvu. Ne jis
jo dar užsieny — Leninas ir Zi- išrado diktatūrą, policiją, špiona
novjevas Šveicarijoje, Trockis ir žą. Jis visa tai paveldėjo iš Leni
Bucharinas JAV-bėse, 1917 m. no. Leninas įvedė komunistų par
lapkričio 7 d. bolševikai pagrobė tijos monopolį. Tas monopolis
valdžią perversmo, pučo keliu, reiškia sunaikinimą bet kokios
nuversdami demokratinę valdžią, priešingos nuomonės. Iš to kyla
įsisteigusią po revoliucijos. Tad cenzūra ir tironija”.
iš esmės bolševikų žygis buvo konTarptautinio Raudonojo Kry
kontrrevoliucinis, jie buvo ir liko žiaus apskaičiavimu, per penkias
nežymi visuomenės mažuma, dešimts metų sovietinio teroro
smurtu ir teroru išsilaikanti val viešpatavimo (1917- 1967) skai
džioje.
čius žmonių, tiesioginiai politinės
2. Propag. tezė: V. Leninas bu policijos nužudytų ar koncentra
vo nuoseklus marksistas, jis net cijos stovyklose numarintų prašo
gi plačiau išvystė ir pagilino Ka ko 48 milijonus
(ELTA)
rolio Markso teoriją. Tuo rem
(Tęsinys
rytoj)
damiesi bolšęvikai įvedė Rusijoje
socializmą.
BUDAPEŠTAS. — Popiežiaus
Tikrovėje Leninas ir jo pasekė
Jono XXIII 1959 metais pa
jai tik žodžiais dangstėsi mark
skirtas vysikupas Gellert Belon,
sizmu, gi savo veiksmais elgėsi
iki šiol sukliudytas eiti savo
priešingai, negu reikalavo K. Mar
Ralosza
kso mokslininio socializmo teori tiesiogines pareigas
vyskupijoje,
šiuo
metu
perėmė
ja. Pagal tą teoriją socializmas,
tvarkyti
Janoshalma
katalikų
kaip būtinoji istorinės raidos fazė,
galės įr turės atirasti didžiai pra parapiją Kailosza vyskupijoje.
moninguose kraštuose, o ne atsilikusiame agrariniame krašte
— kokia buvo ano meto Rusi
ja. Marksas rašė: “Socializmo ne
išvengiamumas ribojasi tik Vaka
rų Europos kraštais”. Tad leninizmas-bolševizmas nėra tikrasis
marksizmas, o tik marksizmo pikt
naudojimas, gi Rusijoj Lemno įvesta santvarka nėra joks socialzmas, o tironija.

KAMBODIJA PRAŠOSI PAGALBOS
PHNOM PENU. — Min. pir
mininkas Lon Nol pareiškė, kad
gal būt reikės prašyti Amerikos
ir Prancūzijos karinių reikme
nų ir ginklų pagalbos, jei ko
munistai nesiliaus puldinėję. Ka
riuomenės jis nežada prašyti,
tik kitokios pagalbos. Jis dar
kreipsis į Jungtines Tautas, kad
tos įsitikintų, kokioj sunkioj
situacijoj yra Kambodija.
Washingtone buvo pareikšta,
kad tokio prašymo Amerika dar
nėra sulaukusi.
Užsienio stebėtojai ima bai
mintis, kad Kambodija gali virs
ti civilinio karo lauku. Dauge
lis ūkininkų nesusiorientuoja esamoj padėty, tiki komunistų
ir Sihanouko propagandos žo
Pirmieji vaizdai iš žemės drebėjimo Turkijoje. 10,000 gyventojų Gediz buvo veik visai sugriautas. Jau
džiais ir pasiryžę kovoti prieš
atrasta 1,700 užmuštų. Bijoma, kad aukų yra dar daugiau.
naująjį režimą.

Grobia lėktuvus
ir Japonijoj
FUKUOKA, Japonija. — 15
japonų radikaliųjų studentų už
grobė (keleivinį lėktuvą su 102
keleiviais ir 7 įgulos nariais ir
pareikalavo skristi j Šiaur. Ko
rėjos Pungnyung aerodromą.
Pakelėj lėktuvas turėjo nusileis
ti papildyti kuro ir ten išleido
moteris su vaikais. Lėktuve bu
vo du amerikiečiai — katalikų
kunigas iš San Francieico ir vie
nas Pepsi - Cola kompanijos va
dovų. Tai pirmas toks atsitiki-

Balfas - Maskvai
smakas

mas japonų aviacijos istorijoje.
Vėliausiomis žiniomis, lėktu
vas nusileido Pietų Korėjoje,
Seoule, ibet vietos policija neiš
drįsta į lėktuvą įeiti, kad tie
nenužudytų viduje esančių ke
leivių.

Minės Katyno žudynes
TORONTO. — Kanados len
kų kongreso Tcr^rco skyrius
organizuoja Katyno žudynių
30-jų metinių prisiminimą ba
landžio 12, sekmadienį. Progra
moje: 12 v. Mišios šv. Mykolo
katedroje; 4 vai. p. p. susirin
kimas Harbord Collegiate In
stitute, £'86 Harbord St. Daly
vauti kviečiamos visos tautybės
su vėliavomis. Pasak rengėjų,
tai būsianti demonstracija, ku
ri priminsianti ne tik 15,000 so
vietų nužudytų lenkų karininkų,
bet ir kitus rusų okupuotus R.
Europos kraštus.

VILNIUS. — “Tiesa” per tris
numerius plūdo baisiausiais žo
džiais ne kokius vadavimo veiks
nius, bet artimo meilės, šalpos
organizaciją Balfą. Savo tiradą
užbaigdama, kovo 28 d. numery
rašė:
“Dar kartą apžvelgėme Balfo
veiklą, jo kelius, kuriais vykdo
diversiją mūsų krašte: papasakojofne apie tuos žmones, kurie
už skudurą gali parduoti savo
gimtinę ir tuo pačiu, norėdami
to ar nenorėdami, tampa poten
cialiais imperializmo šalininkais.
Siekiant to išvengti, reikia pa
NEW YORK. — Vienoje J.
skelbti negaPestingą kovą ir Bal
Tautų
spaudos konferencijoje
fui, ir jo rėmėjams, stengtis iš
gelbėti iš Balfo pinklių suklai Kubos ministeris Rodriges aiš
kiai pasakė, kad Kuba remia ir
dintus, apgautus žmones.
rems Lotynų Amerikos tautų
Kovoje prieš antikomunisti
kovą, “išsivadavimo judėjimą”,
nę propagandą, kokiu būdu ji kitais žodžiais, rems ir organi
bepasireikštų,
jokių paliaubų zuos revoliucijas.
negali būti. Tik kova ir ryžtin
Toliau jis priminė, kad Loty
gas atkirtis!
nų Amerika siekia Kubą grąžint
Tai sakytina ir apie Balfą,
į Amerikos valstybių sąjungą,
kuris vis nesiliauja skverbęsis
bet Kuba tuo nėra suinteresuo
į Lietuvą”.
ta, nes toji sąjunga esanti, a• Kambodija praneša, kad jie not jo, Amerikos imperializmo
paleis Amerikos laivą “Colum- įrankis. Su Amerika neturės
bia Eagle”, laikomą sulaikytą santykių tol, kol Amerika ka
nuo kovo 13 d.
riaus su Vietnamu ir sieks nu

Nepaprastas rinkimų
“laimėjimas”
BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijoje, kaip ir pačioj Sovietų
Sąjungoj, rinkimuose išstato
mas vienas sąrašas ir paskui
negali atsidžiaugti, kad tas “lai
mėjo” nepaprastai dideliu bal
suotojų procentu. Prieš Vely
kas vyko vietinių savivaldybių
rinkimai R. Vokietijoje ir da
bar pasauliui skelbia, kad visi
iki vieno išstatytieji kandida
tai, veik 250,000 žmonių, jr bū
vi išrinkti, o už juos atidavė
balsus net 99 .83% visu balsavu
sių. Nepaprastas “’aimėjimas”.

Mao knygos Indijoje
draudžiamos
NEW DELHU. — Indija pa
skelbė sąrašą knygų, kurių ne
galima įvežti. Tarp jų yra Mao
Tse - tungo raštai, penkios kny
gos Lenino, trys Marxo ir bu
vusio Pakistano prez. Khan bio
grafija.
OSAKA. — Vienam pasauli
nės parodos restorane nuo ja
poniško maisto užsinuodijo 32
žmonės.
MASKVA. — Izvestija pas
kelbė, kad du turistai, vienas
tarp jų iš Amerikos, suimti kaip
Izraelio šnipai.

SAO PAULO. — Brazilijos
teroristai apiplėšę penkis ban
kus, Brinks šarvuotą automo
bilį, per vieną dieną “surinko”
savo reikalams 115,000 dolerių.

KHARTOUM. — Sudano diktatorinė karinė vyriausybė pra
nešė, kad prieš ją buvo rengtas
sukilimas. Buvo kruvinų susirė
mimų, bet apie žuvusius nepra
nešama. Sukilimą rengė maho
metonų vadai.

KANSAS CITY. — Oro už
teršimo padariniai Amerikai
kasmet kainuoja ne mažiau kaip
4 bilijonus dolerių. Už tiek su
žalojami visokie pastatai ir orui mažiau atspari medžiaga.

VILNIUS. _ Kovo 26 d. Vil
niuje mirė Albertas Knyva,
1949 — 1953 m. buvęs sovieti
nio švietimo ministeris, vėliau
Valstybinio banko Lietuvos res
publikinės kontoros valdytojas.

Paleiigviha teismų
darbų
WASHINGTONAS. — Vakar
aukščiausiasis teismas išaiški
no porą atvejų, kurie padės že
mesniems teismams lengviau
operuoti teismų salėse. Pirmas
jų, kad teisėjas turi teisę pa
šalinti iš teismo salės kas kliu
do teismo eigą, antras, kad ir
jaunuoliai teisme bylos metu
lygiai taip pat gali būti trak
tuojami kaip ir suaugusieji.

Kuba prisipažįsta: remiame
revoliucijas
versti joms nepatinkamas vy
riausybes Lotynų Amerikoje.
Neužmiršo dar pridėti, kad Ku
ba rems arabų karus prieš Iz
raelio agresiją.
Amerikietis karys P. Vietnamo fronte, Kambodijos pasieny.

Orinis susisiekimas
šlubuoja
WASHINGTONAS. — Orinio
susisiekimo kontrolierių neofi
cialus streikas, darbo sulėtini
mas, tęsiasi. Kai kurios linijos
dėl to savo skridimus sumaži
no iki 50%. Federalinė valdžia
kreipėsi į teismus, kad tie su
stabdytų streikais. Federalinė
aviacijos administracija iš savo
pusės pranešė, kad už praleis
tas dienas nebus mokamas at
lyginimas ir dar pritaikins ki
tokias disciplinarines bausmes.

Gresia naujas streikas

NEW YORK. — Streikų ban
ga gali paliesti ir New Yorko
spaudą. Iki vakar dienos dar
nebuvo žinoma, ar keturi didie
ji laikraščiai pasieks susitarimo
su devyniomis spaustuvininkų
unijomis, kurių sutartis vakar
turėjo pasibaigti. Galimas strei
kas
paliestų 13,000 darbininkų,
Vyrai, nuo kurių susitarimo priklausys pašto ir paštininkų tolimesnė ateitis: Rademacher, laiškanešių unijos pre

3. Propag. tezė: Leninui va
dovaujant įkurtoji Sovietų Sąjunkga esanti savarankiškų ir lygia
teisių respublikų sąjunga.
> s Tikrbvė: Jei carinė Rusija bu'fr o vadinama “tautų kalėjimu”,1
Lai leninistinė Sovietų Sąjunga yr
jrdar žiauresnis tautų kalėjimas, zidentas; Shultz, Darbo sekretorius, ir Blount, Postmaster General.

Brazilijos teroristai
veikia

5,000 studentų, beveik pusė
visų kolegijų vyrų, įstojo sava
noriais į organizuojamą kariuo
menę ginti Kam'bodiją nuo rau
donųjų.

u ianifi Thn T\Tow Vnrlz

Times, Post, Daily News
Long Island Press.

ir

Lietuvoje mirė
kun. Banionis

Panašus spaustuvininkų strei
kas 1962 — 1963 metais tęsėsi
OKUP. LIETUVA. _ Iš oku
114 dienų.
puotos Lietuvos praneša, kad
NEW YORK. — Vakar bai neseniai mirė kun. Kazimieras
gėsi sunkvežimių vairuotojų Banionis. Velionis buvo gimęs
kontraktas su kompanijomis. 1907 m. kovo 3 d., kunigu įšven
Dėl naujos sutarties buvo de tintas Vilkaviškyje 1932 m. ge
ramasi ilgai ir sunkiai. Iki pas gužės 29 d. Dirbo įvairiose pa
kutinės minutės nebuvo žino rapijose Vilkaviškio vyskupi
ma, ar jiems pavyks susitarti. joje, o dabar perkeltas į Vil
Jeigu nesusitartų, pradėtų strei niaus arkivyskupiją.
kuoti 425,000 šoferių.

Bus didesni čekiai
WASHINGTONAS. — Socia
linio aprūpinimo pašalpos če
kiai, pradedant šią savaitę, vi
sus gavėjus pasieks 15% dides
ni. Vėliau bus pridėtas skirtu
mas ir už sausio bei vasario mė
nesius.
GEDIZ. — Vakar vakarinėj
Turkijoj vėl drebėjo žemė ir

žuvo 24 žmonės.

KALENDORIUS
Balandžio 1 d.: šv. Melitas,
šv. Teodora, Rimgaudas, Dai
nora.
Balandžio 2 d.: šv. Pranciš
kus Paulietis, šv. Teodozija, Ankodas, Varda.
Saulė teka 5‘35, leidžias 6:16.

ORAS
Dalinai apsiniaukę, temperatū

ra apie 40 laipsnių.

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. balandžio m. 1 d.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE
Redaguoja ps. Irena Reglenė, 2652 W. 65th St, Chicago, Illinois 60629
Telef. — 476-7089

SKILČIŲ KNYGOS
Skilties knyga yra oficiali
knyga, kurioje yra surašoma
viskas, kas yra skilčiai svarbu.
Skiltininkų planai sueigom turi
būti paruošti šešis mėnesius į
priekį, šitoje knygoje jie yra įra
šomi.. šitoje knygoje yra surašo
mi skilties skautų vardas, pavar
dė, amžius, vyresniškumo laips
nis, specialybės, visi patyrimai.
Surašoma taip pat ir vadovų pa
sikeitimai; vieni ateina, kiti iš
eina. Ypatingai reikia pažymėti,
kodėl skautas išstojo iš skilties;
ar jis buvo pašalintas, ar savo
noru perėjo į kitą skiltį, ar jis
buvo pakeltas
Ši knyga turi būti skilties veik
los veidrodis. Kas šiandien vyks
ta skiltyje ar kas įvyko pereitą
sueigą, gal būt nėra taip įdomu
jums, kadangi jūs žinot, kas įvy
ko, bet laikas greit bėga, ir jūs
užmirštat, jūs keičiatės. Įdomu,
kada galite pavartyti knygą ir
pamatyti, kas įvyko skiltyje pra
eitais metais. Iš to galima daug
pasimokyti. Ypatingai iš skilties
knygos gali pasimokyti naujas
skilties vadovas. Jis gali, pervers
damas tą knygą, pamatyti, kas
buvo daroma ir kas neįvykdyta.
Jis gali padaryti pagerinimų ir
atlikti tai, ko senasis skiltininkas nesugebėjo padaryti. Todėl
skilties knyga yra būtina. Ji yra
įtraukiama į skilties turtą.
Kita svarbi knyga yra skilties
dienoraštis. Dienoraštis ir skil
ties knyga, sakytumėt, yra labai
panašūs dalykai, bet ne visai. Į
dienoraštį nėra rašomi duome
nys, faktai, sąrašai, sueigų lan
kymo lentelė. į dienoraštį yra ra
šomi visi įdomūs įvykiai; juo
kingi, geri ar blogi. Ypatingai
yra įdomu aprašyti iškylas. Ge
rai pavykusias ar ne. Iš gerai pa
vykusių iškylų mokysimės taip
pat kaip iš prastai pavykusių
iškylų, ko nereikia daryti. Į
dienoraštį įeina stovyklų ir įdo
mesnių sueigų aprašymai. Jeigu
skilties sueigą aplanko draugi
ninkas ar tuntininkas, yra įdo
mu dienoraštyje pažymėti, ką
jisai sakė, kokią pastabą pada
rė, ar patenkintas skilties suei
ga ar ne ir t. t. Dienoraštį gali
rašyti vienas paskirtas ar pa
sisiūlęs skilties skautas, sekan
čią aprašo kitas. Patartina, kad
kiekvienas skilties skautas gau
tų eilę rašyti dienoraštį.
Skilties knygoje, be kitų jau
minėtų dalykų, turi būti įtrauk
tas ir skilties turtas. Kiekviena
skiltis turėtų turėti sekantį tur
tą: palapinę, kastuvą, kirvį,
piūklą, virtuvinius įrankius, taip
pat ir vaistinėlę. Skilties turtui
prižiūrėti turi būt paskirtas vie
nas skautas. Jeigu skilties turto
prižiūrėtojas negali važiuoti į iš

kylą ar į kokią kitą išvyką, jis
perduoda turtą kitam skautui,
ir turtas jam yra grąžinamas
po tos išvykos. Skilties turtas
kainuoja paprastai nemažai pi
nigo, todėl jo gera priežiūra yra
labai svarbi.
Skilčiai būtina turėti paja
mų ir išlaidų knygą. Yra labai
patartina, kad skiltis bandytų
veikti kaip savarankiškas vie
netas draugovėje su visomis sa
vo knygomis: išlaidų knygos,
dienoraščiai, skilties knygos ir
t. t.
Be plano nebus ir darbo, o
sueigos bus labai neįdomios.
Skiltininkas be, darbo plano bus
pasimetęs. Plane turi būti nu
matyta, kokie patyrimo laips
nio dalykai bus einami, kokios
specialybės bus mokomos, pa
siruošimas pasirodymams drau
govių sueigose, iškylose ar va
saros stovykloje. Skilties dar
bo planas yra būtinas. Jį reikia
sudaryti bent šešis mėnesius į
priekį.
Dar viena skilties knyga yra
albumas. Skilties albumas yra
pati įdomiausia ir pati lengviau
šiai vedama knyga. Albume dau
gumoj yra dedamos nuotraukos,
Visas nuotraukas, kurios yra
susijusios su skautavimu skil
ties ribose, yra įdomu turėti to
kiame albume. Albume taip pat
galima surašyti pastabas. Yra
būtina pažymėti albumo nuo
traukose esančių skautų pavar
des.
Albumą, dienoraštį ir taip pat
skilties knygą reikia papuošti.
Yra įdomu įrašyti į vieną iš
minėtų knygų skilties istoriją:
kada skiltis įsikūrė, kas buvo
pirmas skiltininkas, kodėl bu
vo išrinktas toks skilties var
das, o ne kitoks, skilties įkūrė
jas, pirmieji skilties skautai.
Skiltis be gairelės, tarsi šuo
be uodegos. Labai lengva gai
relei įsigyti šešių pėdų aukščio
kotas, vieno colio storumo.
Skautų gairelės yra geltono fo
no su skilties ženklu. Gairelę
rikiuotėje paprastai neša paskiltininkas. Bažnyčioje, kai
dalyvauja vėliavos, galima nešti
ir gaireles. Bažnyčioj gairelę lai
kantis nesiklaupia. Per pakitėji
mą gairelę tiktai palenkia. Ma
žuoju saliutu gerbiant, gairelė
palenkiama į priekį. Didžiuoju
saliutu gobiant, gairelė yra pa
keliama dešiniąja ranka ir gai
relės koto galas atremiamas į
diržą. Didžiuoju saliutu yra ger
biama tiktai per įžodžius ir ki
tais nustatytais atvejais.
Tokiomis mintimis diskutavo
me su s. Viktoru Kuču Lituanicos tunto skiltininkų kursuose.
psl. Algis Jasaitis

IŠKYLA Į AERODROMĄ

Lituanicos tunto vilkiukai ba
landžio 12 d. skraidys sprausminiu lėktuvu virš Chicagos. Šalia
to bus aplankytas FAA kontro
lės punktas Auroroje ir1 radaro
stotis DuPage County aerodro
me. Įdomu-... Tėveliai yra pra
šomi iki balandžio 5 d. grąžinti
draugininkams šiuo reikalu gau
tas formas su iškylos mokesčiu
($6.00). Esant laisvų vietų, bus
priimamos ir jaunesniosios skau
tės. Mergaitės registruojasi iki
balandžio 5 d. pas vilkiukų drau
Linksmos sesės Kaziuko mugėje.
Nuotr. G. Plačo
gininkus arba pas ps. J. Liubins
nei
stovyklai
prisiminti
leidinys,
ką. Po balandžio 5' d. šiuo rei
STAIGA MIRĖ
kurio
80-ties
puslapių
apimtyje
kalu kreiptis prašoma išimtinai
VYR. SKTN. STEPAS KAIRYS
telpa daugybė nuotraukų, vaiz į ps. Liubinską tel. 735-3397.
A. a. vyr. sktn. Stepas Kai
duojančių visus stovyklos įvy
rys, ilgametis L.'S. brolijos vy
BAIGIAMAS RUOŠTI
kius. Leidinio gale randama nuo
riausias skautininkas, korp! Vy
traukų ir iš papildomųjų Tauti
SPAUDAI
tis filisteris, LSS Garbės teismo
nių stovyklų JAV Atlanto rajo
SESERIJOS ALBUMAS
narys ir visuomenės veikėjas,
ne, JAV Ramiojo vandenyno
Buvusi LS seserijos vyr. skau
staiga mirė kovo 25 d. ir kovo
raj„ Australijos, Anglijos ir Vo tininkė v. s. Malvina Jonikienė,
30 d. buvo labai iškilmingai pa
kietijos rajonuose. Yra nuotrau v. s. Ona Rozniekienė ir v. s. Alė
laidotas Toronte. Apie jo mirtį
kų ir iš XX-osios sukaktuvinės Namikienė daug darbo valandų
trumpai buvo pranešta “Drau
stovyklos Anglijoje. Leidinys įdeda baigdamos spaudai ruošti
go” III. 27 numeryje. Sekančia
įdomus visiems. Gaunamas Skau “Lietuvos skautų seseriją”. Dar
me “Skautybės kelio" numeryje
tų Aido administracijoje ir pas bas artėja prie pabaigos.
paskelbsime platesnį nekrologą.
vienetų vadovus-ves.
AKADEMIKIŲ
KVIEČIAME Į VELYKINĘ!
SUVAŽIAVIMAS
SUEIGĄ
NAUJA KANADOS RAJONO
VADEIVĖ
Aušros Vartų tunto sesės kvie
Balandžio 4-5 d. Clevelande
čia visus skaučių tėvelius, skauįvyksta
ASD sąskrydis. Daly
Kanados rajono vadeivės pa
tininkes-kus, seses ir brolius at reigas nuo vasario 1 d. eina s D. vauja JAV ir Kanados akadesilankyti į tunto tradicinę vely Gutauškienė iš Hamiltono. Lin mikės.
kinę sueigą balandžio 5 d. Suei kime sėkmės naujose pareigose.
gą pradėsime 10 v. r. oganizuotu
TEISYBĖ
dalyvavimu šv. Mišių aukoje, Ne DARBŠČIOS KERNAVIETĖS
kalto Prasidėjimo parapijos baž
— Tai tu buvai tas išdykėlis,
Kernavės tunto vadovės džiau kuris lentoje parašei, kad mū
nyčioje, Brighton Parke. Po pa
maldų sueiga su velykiniais žai giasi, kad tuntui niekad nepri sų “Mokytojas yra asilas”.
dimais ir kitais įvairumais bus truks vadovių, turint tokių
— Taip, pone mokytojau.
minėtos parapijos salėje. Sesės darbščių skaučių “Dubysos” ir
__ Na, šį (kartą aš tavęs nekonkursui atsineša savo paruoš “Šešupės” draugovėse. Tai sesės: bausiu, nes aš džiaugiuosi, kad
Audra Aleknaitė, Gilė Liubinstus margučius.
tu tuojau prisipažinai ir teisy
kaitė ir Dovilė Užubalytė, kurios
DĖMESIO VERTAS LEIDINYS savo kruopštaus darbo dėka įsi bę pasakei.
Neseniai iš spaudos išėjo LS gijo lakštingalos (darbštumo)
brolijos išleistas penktajai Tauti, ženklą.

PADĖKA

Turėjau sunkią operaciją, 3
savaites gulėjau Šv. Kryžiaus li
goninėje.
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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

Dr. Ant. Rudoko kabinėta peršinB

• 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.

REZ. PR 0-9801

Ofiso HE 4-1818

DR. EDMUND E. GIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street

2709 West 51st Street
TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarlma: Plrmad. k
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. It penk
tad. 10—4; Seštad. 10—2 vai.
Ofs. 735-4477.

Rez. PR 8-60641

(71-os Ir Campbell Avė.
Pirm. tr penkt. 2 —
Antrad. ir ketv 9 —
ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v.

kampas)
8 p. p.
11 v. r.
r. iki 12 d.

DR. E. DECKYS

DR. FRANK PLECKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINfiS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Tikrina akis. Pritaiko akintus Ir
“oontact lenses".
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos
Ginekologinė Chirurgija

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670

5159 South Damen Avenue

Valandos pagal susitarlma. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Valandos tik pagal susitarimą
Trečladlenlala uždaryta

Telef. — 423-2660

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu-redd. — PRospect 8-0O81

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA
VAIKU

LIGOS

2656 West 68rd Street
Plrmad., antrad., kevlrt. Ir peukt
nuo 12 iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki 8
vai. vak. Seštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022

Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 VVest 71st Street

D R.

E.

R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzib Avenue
Vai., plrmad. antrad., ketvirtad. lr
penktad. 8 v r. Iki 9 v v Treč. ir
šeštad. 8 v. r Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS

LIGOS

2745 West 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima

ligonius tiktai susitarus —
(By appointment)

Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v.,
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba suslta
rus.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Jau grįžau iš ligoninės. Reiš
Inkstų, Pūslės ir Prostato
kiu širdingą padėką Dr. J. Star Ofs, PO 7-6000
Chirurgija
Rez. GA 3-7278
Ofisas 2454 W. 71st Street
kui už gydymą ir malonią prie
Vai.: anrad. nuo 2-5 popiety
DR. A. JENKINS
žiūrą, Dr. Seibučiui už operaci
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
ją, Dr. G. Bylaičiui už gražias
Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545
gėles ir už kasdien lankymą. Vi
3844 VVest 63 rd Street
siems mieliems daktarams; Dr. Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir «
DR. ALDONA ŠIMKUS
J. Starkui, Dr. L. Seibučiui ir iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryto AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381
PRITAIKO AKINTUS
LS brolijos skautininkas taria žodį LS brolijos ir seserijos vadovybių Dr. Bylaičiui nuoširdus ačiū.
pareigomis pasikeitimo sueigoje, Chicagoje, š. m. vasario 15 d. Iš k.:
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU
Reiškiu padėką Šv. Kryžiaus
DR. F. V. KAUNAS
Kabineto tel. 687-2020
Vytautas N arnikas, v.s. Petras Molis, v.s. Vladas Vįje!';>s, ».s. kun.
ligoninės
kapelionams,
seselėms,
Narna tel. 839-IO71
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
J. Vaišnys, S.J., v.s. Malvina Jonikienė, s. Lilė Milukien,s.
,
Vizitai
pagal susitarlma
nursėms ir ypatinga padėka
Nuotr. G. Plačo
1407 So. 49th Court, Cicero
Bobbie.
DR. J. J. SIMONAITIS
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad,
A. Jonas Kaunas
ir šeštad. tik susitarus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Po sueigos Jaunimo centre vi 7156 S. California Avė.,
LITUANICOS TUNTO
Adresas: 4255 W. 63rd Street
DR. ALG KAVALIŪNAS
sos skubėjome į mus laukiančių
SKAUTŲ SUEIGA
Ofiso tel. REUance 5-4410
Chicago, III.
Rez. GRovelbiil 6-0bt7
tėvelių ir vadovių automobilius,
5540 S. Pulaski Rd.
Balandžio 5 d. 10:30 vai. ryto kurie mus netrukus pristatė ir
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak :
SPECIALYBffi
Jaunimo centro žemutinėje salė išlaipino prie pat muziejaus du
DR. ANNA BALIUNAS
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p
Valandos pagal susitarlma
Ir vakarais pagal susitarlma
je įvyks Lituanicos tunto skautų rų. Įdomu buvo važiuoti miesto
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
Skambint 585-2525
tradicinė sueiga. Skautai sueigai gatvėmis, dairytis į didelius pa
GERKLES LIGOS
Telef. veikla 24 vai.
DR. P. STRIMAITIS
PRITAIKO AKINTUS
renkasi 10:15 vai. ryto. Sueigoje status — ypač toms, kurios gy
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2858 West 63rd Street
Tel. — REltanoe 5-1811
— iškilmingoji dalis, pasirody vena užmiestyje ir vidurmiestį Vai.: kasdien
10—12 vai. Ir 7—# v.
Bendra praktika ir chirurgija
DR. VVALTER J. KIRSTUK
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad.
Ofisas 2750 W. 7lst Street
mai, geriausių skiltininkų prista tik retomis progomis teaplanko. vak.
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.
TELEFONAS 925-8296
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12
tymas, specialybių ženkliukų ir Ak, jei mums būtų buvę leista,
Ofiso telefonas: PR 8-3220
(Lietuvis
gydytojas)
y. r.. 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. vaRez. telef. WAlbrook 5-507B
pažymėjimų įteikimas. Taip pat ne muziejun, bet į viliojančią pa
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta
3925 VV. 59 Street
_______
Rezid. tel. WA 5-3009_______
bus parodytos įdomios skaidrės ežerę būtume skubėjusios. To
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir
Rezld. Telef. 230-4683
penktad. nuo 12-4 va), p. p., 6 - 8
iš praeitų metų stovyklos. Tėvai kias mūsų mintis nutraukė laivo
DR. K. G. BALUKAS
vai. vak., Seštad. 12-2 vai. p. p.,
DR. VYT. TAURAS
ir svečiai maloniai kviečiami at vadė ir visos suėjome į muziejų. SKCfilllI.IA Iii MOTERŲ LIGOS trečlad. uždaryta.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
silankyti.
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
Muziejaus apžiūrėjimą pradė 6449 So. Pulaski Road (Cratvford
DR. IRENA KURAS
LIGOS
jome nuo povandeninio laivo U- Medical Building) Tel. LU 5-6446
GYDYTOJA IR CHIRURGE
IŠKYLA Į MUZIEJŲ
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
KED1KIU IR VAIKU LIGŲ
Tel. PRospect 8-1223
505.
Muziejaus
tarnautojai Priima ligonius pagal susitarlma,
SPEOIALISTfi
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
Nidos laivo jūrų skautės kovo mums paaiškino šio karo laivo Jei neatsiliepia, skambinti 174-8012
MEDICAL BUILDING
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8
1156 South Western Avenue
22 d. turėjo labai įdomią iškylą istoriją, jo kovas ir patekimą
v. v. Seštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. laiku pagal susitarlma.
DR. VL. BLAŽYS
į Mokslo ir Pramonės muziejų. amerikiečių nelaisvėn. Gerai ap
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
8—8
vai.
vakare.
Trečlad.
nuo Of. Tel. HE 4-2128, Namų GI 8-6195
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. leštad.
2801 West 68rd Street
žiūrėjusios laivo įrengimus, pa
11 vai. ryto Iki S vai. p.p.
6'8-dios Ir California
DR. V. TUMASONIS
traukėme į pagrindinį muziejaus Vai.:Kampas
kasdien nuo 8—8 vai. vak.
Ofiso telef. RE 7-1168
CHIRURGAS
Rez. tel. 230-2012
Seštadieniala 2—4 vai.
pastatą. Čia daug įdomių dalykų
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti
2454 West 71st Street
Ypatingai mums patiko komu
Ofiso telef. 478-4042
Tel. ofiso ir boto Ouympie 2-4151
nikacijos skyrius.
Rezld. tel. VVAIbrook 5-8048
Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 J. p. ir 6—8 vai. vak.
DR. P. KISIELIUS
Trečlad. Ir šeštad. uždaryta
Muziejuje laikas labai greit
DR. G. K. BOBELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prabėgo. Nė nepasijutome, kaip
Tel. PRospect 6-0400
Inkstų ir šlapumo Takų
4938 W. 15th Street, Cicero
atėjo laikas vykti namo. Gaila,
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
Kasdien 1—1 vai. Ir 6—8 vai. vak
Chirurgija
(VAAKAS)
nes tiek daug dalykų dar liko
išskyrus trečiadienius
Tel. 695-0533 — Elgin
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
neapžiūrėta... Gal kitą kartą...
425 No. Liberty Street
6648 South Albany Avenue
Pilnos įspūdžių ir dėkingos va
DR. MARIJA LINAS
Route 25, Elgin, Illinois
t
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai.
dovei ir mums transportaciją su
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOL /ak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet
ir kitu laiku pagal susitarlma
teikusiems tėvams grįžome na Tel. ofiso HI. 4-5842. rez. 388-2234
2817 West 71st Street
mo.
TeJ. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150
DR. PETER T. BRAZIS
Telef. HEmlock 6-3545
Rasa Jovarau&kaitė
DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos
pagal
susitarlma
2484 VVest 71st Street
SUVAŽIAVIMAS ATLANTO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
RAJONE
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-2
3107 West 71st Street
antr.,

penkt.

1-6. treč.

Ir

Sekt. tlle

Penktasis JAV Atlanto rajo mist tarus
no vadovų-vių sąskrydis įvyks
balandžio 25-26 d. KennebunkApsimoka
skelbtis DRAUGE
porte, Maine, tėvų pranciškonų nes jis plačiausiai skaitomas lie
centre. Į šį suvažiavimą kviečia tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
Clevelando Neringos tunto tuntininkė N. Kersnauskaitė pristato vyriausiąją vkautniukę L. Miluklenę. Iš k.: tun mi ir kitų JAV rajonų ir Kana nos visiems prieinamos.
tininkė, tunto ądjutantė E. Giedraitytė ir daSinaje vyriausioji skatrtiniukė
Nuotr, J. Gurios dos rajono broliai ir

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS

Ofiso

CHIRURGAS
2858 West 63rd Street
Priima tilt susitarus
Valandos plrmad., ketv. 6—8
_________ antrad. 2—4 vai.

Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v.
Treč. Ir šeštad. pagal susitarlma
tel.

767-2141

Narna 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I
vai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

6449 South Pulaski Road
1
Vai.: plrmad.. antrad. penktad. 1-*|
kr 8-8 v. v„ ketvlrt. 6-8 v. vakaro*
ŪosuuUaolaia U-Jj vai

Lietuvių bendruomenės

!

POLITINE PADĖTIS KAMBODIJOJE

RINKIMAMS ARTĖJANT

Nuverstas Kambodijos vadas
Nėra abejonės, kad JAV-bių
Lietuvių bendruomenė su sa
vo astuoniomis apygardomis
ir 70 apylinkių yra veiksmin
giausia ir gyviausia iš mūsų
centrinių organizacijų, turin
čių savo skyrius visoje Ame
rikoje. Būdama jauna, tik 22
metų amžiaus, ji yra daugiau
sia pritaikyta gyvenamajam
laikmečiui. Ji taip pat yra ir
demokratiškiausia
nes kas
treji metai pastoviai visuoti
niu ir slaptu balsavimu renka
bendruomenės tarybą, kuri sa
vo ruožtu išrenka vykdomuo
sius organus — valdybą, kont
rolės 'komisiją ir garbės teis
mą.
L.et. bendruomenės reikšmę
ypač padidina faktas, kad ji
turi tokias reikšmingas insti
tucijas kaip švietimo tarybą,
Kultūros fondą, Jaunimo sek
ciją. Per Švietimo tarybą ji
steigia, tvarko, globoja mūsų
priešmokyklinio auklėjimo įstaigas, lituanistines pradžios
ir vidurines mokyklas, įvairius
kursus. LB Kultūros fondas
leidžia mokyklinius vadovė
lius, rūpinasi jaunimui litera
tūros paruošimu ir išleidimu,
organizuoja jaunimo teatrų
veiklą, šiuose svarbiuose dar
buose bendruomenei jau eilę
metų gražiai talkina Lietuvių
fondas.
Išskirtinai reikia iškelti LB
pastangas organizuoti mūsų
jaunimą ir daryti viską, kad
jis liktų glaudžiai surištas su
visa išeivija, neliktų jai sveti
mas, dirbtų jos labui. Tokie
darbai kaip Jaunimo kongre
so suruošimas, jaunųjų moks
lininkų suvažiavimo sušauki
mas, pedagoginių stovyklų rė
mimas ir š. m. gegužės 2 - 3 d.
Chicagoje šaukiamas aktyvių
jų lietuvių studentų sąskrydis
rodo nemenkas LB pastangas
šioje srityje.
Pridėkime dar LB ruošiamas
periodiškai dainų ir tautinių
šokių šventes, gausius litua
nistinių mokyklų pasirodymus,
daugybę kultūrinių sukakčių
minėjimų ir gausime neme ką
LB darbų vaizdą.
*
Tiesa, kai kas linkę LB va
dovams primesti, kad šios sva
rios organizacijos pastangos
Lietuvos laisvinimo darbe nė
ra pakankamai efektyvios Vis
dėlto negalima tvirtinti, kad
LB šie klausimai nerūpėtų.
Bendruomenės vadovai gal tik
šį klausimą kiek skirtingu ke
liu sprendžia: stiprindami lietyvybę, galvoja, kad juo
stipresnė bus lietuvybė, juo
stiprės ir jos kova dėl paverg
tos tėvynės laisvės. Tačiau pa
staruoju metu ir tiesioginė lais
vinimo kova yra sustiprėjusi,
mezgami vis glaudesni ryšiai
su šio krašto politikais, talki
ninkaujama šiai kovai vado
vaujančiam Vilkui. Ypač daug
čia padaro kai kurios veiklios
LB apygardos ir apylinkės, ko
misijos ir atskiri Lietuvą my
lintieji asmenys.
Kadangi LB veikla nuolat
plečiasi ne tik į šalis, bet eina
ir gilyn, labai svarbu, kad jos

vadovybėje būtų sumaniausi
asmenys. Tai reiškia, kad turi
me aktyviai dalyvauti LB va
dovybės sudaryme ir tuo pačiu
daugiau susidomėti artėjan
čiais LB rinkimais, kurie jau
paskelbti ir vyks gegužės 16 17 dienomis. Pagal paskelbtas
rinkimines taisykles (“Drau
gas”, EII.20), visa LB organi
zacija padalyta į devynias rin
kimines apygardas: Vakarų
(Los Angeles), Chicagos, Ohio,
Detroito, Bostono, Hartfordo,
Ney Jersey, New Yorko ir piet
ryčių. Šioms apygardoms, kaip
žinome, priklauso visos apy
linkės ir jų ribose gyveną lie
tuviai. Pagal paskelbtus nuo
status balsuoti turi teisę visi
abiejų lyčių lietuviai, sulaukę
18 metų amžiaus. Vyriausioji
rinkiminė būstinė sukurta Washingtone, jai priklauso apy
gardų ir apylinkių rinkiminės
komisijos. Sudaromi rinkėjų
sąrašai ir atliekami visi kiti
paruošiamieji rinkimų darbai.
Iš viso rinkėjai demokratiš
ku keliu turės išrinkti 37 LB
tarybos narius. Kandidatų bus,
žinoma, žymiai daugiau: juos
gali išstatyti bent 10 turinčių
teisę balsuoti lietuvių grupė.
Balsavimai, kaip minėjome,
įvyks gegužės 16 -17 dieno
mis. Balsuoti bus galima as
meniškai rinkimų būstinėse, o
taip pat ir korespondentiniu
būdu, pasiunčiant balsavimo
kortelę paštu. Smulkesnės in
formacijos bus skelbiamos
spaudoje ir pateikiamos orga
nizacine tvarka.
Taigi rinkimai jau ne už kal
nų ir reikia daryti viską, kad
jie pasisektų, nes nuo to žy
mia dalimi priklausys ir svoris
tų asmenų, kuriuos mes išrink
sime.

Svarbiausias šiuo metu už
davinys — tinkamų kandida
tų suradimas ir išstatymas.
Išstatytųjų kandidatų sąrašai
apygardų rinkimines komisi
jas turi pasiekti jau šio mė
nesio viduryje ir nevėliau ba
landžio 20 d. jų pavardės turi
būti praneštos vyriausiajai
rinkiminei kom-jai. Balsavimo
kortelės apylinkių rinkimų ko
misijoms turi būti pristatytos
iki balandžio 25 d. Skundai dėl
rinkimų vyriausiajai komisijai
įteikiami ne vėliau kaip per
7 dienas rinkimams pasibai
gus, o ši juos išsprendžia ne
vėliau kaip ligi birželio 7 die
nos. Rinkimai įsiteisėja ne vė
liau kaip per dešimtį dienų rin
kimams praėjus ir įgaus tei
sinės galios vyr. rinkimų ko
misijai skundus išsprendus Vi
si rinkimų rezultatai turės būti
paskelbti nevėliau birželio 15
dienos.
Žinoma, toli gražu ne visi
lietuviai aktyviai reieškiasi LB
darbuose ir veikloje. Tam yra
įvairių pateisinamų priežasčių
ir mūsų sąlygomis tai beveik
natūralu. Tačiau jokia prie
žastis negali mūsų atleisti nuo
lietuviškos pareigos dalyvauti
savo bendruomenės teisinių ir
valdomųjų organų rinkimuose.
b. kv.

Spaudoj ir gyvenime

IR KOMUNISTAI PRIPAŽĮSTA
BAŽNYČIOS PAJĖGUMĄ
Daugiau kaip ketvirtį šimtme
čio kovoję prieš religiją Lietuvo
je, komunistai yra pakviesti pa
matyti savo nesėkmę ir pripažinti
Bažnyčios pajėgumą. Vilniuje lei
džiama “Tiesa” nr. 65 kovo 19
rašo:
“Neturim pamiršti, kad dau
gelis senų tradicijų ir papročių,
^įvairios buržuazinės, o taip pat
r, eliginės atgyvenos yra labai gajo. 5. Čia visada pravartu prisimin
ti^ tuos perspėjančius V. Lenino
godžius, kurie ragino niekada

nanusiraminti,

nuosekliai

kantriai dirbti toliau. Kiekvienu
mūsų atokvėpiu šiame darbe,
kiekvienu stabtelėjimu skubama
pasinaudoti. Nereikia pamiršti,
kad bažnyčia, ypač katalikų, turi
sukaupusi labai didelį kovos su ateizmu patyrimą, kurį visomis
išgalėmis, stengiasi panaudoti.
Pagaliau tai labai darniai orga
nizuotas, pakėlęs šimtmečių iš
bandymus, organizmasjis labai
operatyviai sugeba manevruoti,
sugeba prisilaikyti naujomis gy
venimo ir socialinėmis sąlygo-

ir mis.” J. 2-vilb.

Tailando sostinėje Bangkoke
esanti UPI žinių agentūra pra
nešė, kad kovo 18 d. buvo iš pa
reigų pašalintas neutralistas
Kambodijos “tautos vadas” prin
cas Norodom Sihanouk, 47 me
tų amžiaus, mirusio 1960 me
tais Kambodijos karaliaus No
rodom Suramarit sūnus Nuver
timo metu princas Suhanouk
buvo Maskvoje su prašymu, kad
ji paspaustų Hanojaus vyriau
sybę ir Vietkongo vadovybę iš
traukti savo karinius dalinius
iš Kambodijos teritorijos. Kovo
18 d.
Kambodijos
sostinės
Phnom Penh radijo oficialiai
pranešė, kad Kambodijos tauti
nis seimas pašalino iš pareigų
princą Sihanouką, apkaltinda
mas, kad jis asmeniškai yra at
sakingas už studentų riaušes
sostinėje, už politinę krizę, už
pataikavimą ir nesiėmimą veiks
mų prieš Š. Vietnamo ir Viet
kongo karinius dalinius ir už
leidimą pažeisti komunistams
Kambodijos va Įstebės neutra
lumą bei vienašališką jo taiky
mą. tuo pačiu kitoms tautoms,
Kaltinime minima, kad Kambo
dijos teritorijoje yra prisiglau
dusių ir laisvai stovyklauja 40,
000 Hanojaus ir Vietkongo ka
rių.

K. TAUTKUS
odo tą pačią dieną pranešė, kad
Kambodijos kariniai daliniai su
tankais užėmė sostinėj strategi
nes vietas ir perėmė valdžios
pastatų ir įstaigų didesniuose
miestuose apsaugą. Japonijos
agentūra paminėjo, kad vyriau
sią galią ir valdžią naujoje vy
riausybėj turi savo rankose Si
hanouk vyriausybės min, pirm.
gen. Lon Nol, buvęs ir vyriau
sias karinių jėgų vadas ir vienas
kabineto ministeris Sirik Matak. Kambodijos vyriausybės
min. pirm. gen. Nol ir anksčiau
su “tautos vadu” Sihanouk ne
sutarė ir kovojo dėl jo laikyse
nos ir pataikavimo komunis
tams, ypač jų dalinių stovykla
vimo valstybės teritorijoje ir
krašto ekonominės padėties ne
sirūpinimu.
Kritikai pakeitė nuomonę

cą, kad jis savo giminėms dali
na valdžios vietas, muzika ir
kompozicijoms rūpinasi dau
giau, kaip valstybės ekonomija,
pataikauja komunistams ir neut
ralumo veidmainiavimu krašto
laisvę stato į pavojų. Patikėti
niai ir švelnūs kritikai laukė
progos savo nuomone pakeisti.
Kaip tik Sihanouk įsitikino kraš
to visuomenės nusistatymu, pa
rodytu sostinėje studentų de
monstracijomis, tuojau išvyko
į Paryžių pareikalauti iš Viet
kongo diplomatų, sėdinčių tai
kos derybose su Amerika, kad
savo stovyklaujančias karines
jėgas iš Kambodijos teritorijos
ištrauktų.

Hanojaus vyriausybei pasiun
tė notą, kad ir ji tą patį pada
rytų. Pats buvo pasiryžęs vyk
ti į Maskvą ir Pekiną prašyti
intervencijos, kad Hanojus ir
Vietkongas jo reikalavimą nu
statytu laiku įvykdytų. Jo pati
kėtiniai ir draugai sulaukė ge
ros progos paspausti Sihanouk
pohtikos šalininkų 91 atstovo
seimą, kad jis princą pašalintų.
Jei to nepadarys, bus nuverstas
karine jėga. Seimas įvykdė ge
nerolo ir ministerio reikalavimą
ir be kraujo praliejimo “tautos
vadą” iš pareigų pašalino.

Gen. Nol ir ministeris Matak
buvo geri ir patikimi Sihanouk
draugai ir neutralumo bei prin
co vedamos politikos šalininkai.
Jie padėjo Sihanoukui pasirink
ti tokią politiką, kuri kartais
rodė palankumą Amerikai, bet
greitai pasikeitė palankumu ko
munistams ir ne tik palaikė dip
lomatinius
santykius su Hanojų
Naujas Kambodijos valstybės
Neutralumas ir susitarimų
mi, bet savo sostinėje leido veik
vadas
gerbimas
ti ir jokio vyriausybės pripaži
Pranešime iš valsytbės sosti nimo neturintiems bei jokiam
Naujoji Kambodijos vyriau
nės sakoma, kad Kambodijos kraštui neatstovaujančiam Viet sybė per sostinės radijo (UI.
valstybės seimas laikinu tautos kongo politikos biurui.
19) paskelbė, kad ji laikysis
vadų paskyrė seimo pirmininką
Saigono politikos sluoksniai neutralumo, gerbs ir vykdys
Oheng Heng, 50 metų amžiaus,
tvirtina, kad studentų demon visas sutartis su kitomis vy
advokatą ir milijonierių. Kam
stracijos prieš Sihanouko reži riausybėmis, sieks pagerinti kra
naujas vadas paves sudaryti lai
mą, ypač prieš veidmainišką što ekonomiją, krašto neutralu
kiną vyriausybę, pranešime ne
neutralumo politiką dėl Hano mu neveidmainiaus, komunistų
buvo paminėta ir apie naujos
jaus ir Vietkongo karinių jėgų karinės pajėgos iš krašto teri
vyriausybės sudarymą
nieko
globojimo Kambodijos teritori torijos bus išprašytos ginklu,
nepasakyta.
joje, suorganizavo gen. Nol ir jei pačios nepasišalins.
Paskutinėmis žiniomis KamJaponijos žinių agentū ra Ky- min. Matak. Jie kritikavo prin-1

Pietų Vietnamo kariai demonstruoja, kaip jie gali tiksliai mėtyti peilį, be
laukdami atitraukimo iš Tieh Bien bazės, netoli Kambodijos sienos

bodijos karinės jėgos jau pradė
jo kovos veiksmus šiaurinėje'
pasienio dalyje su komunistų
kariuomene, neklausančia įsa
kymo be kovos pasitraukti iš
Kambodijos teritorijos. Krašte
yra įvestas karo stovis ir su
spenduoti kai kurie krašto kon
stitucijos punktai. Miestuose yra ramu ir gyventojai laikosi
ramiai. Sostinės studentai reiš
kia džiaugsmą, kad jų prašy
mas buvo išklausytas, pritaria
naujai valdžiai ir naujai valsty
bės galvai. Naujosios vyriau
sybės apkaltintas Sihanoukas,
kad iis savo giminėms dalino
valdiškas tarnybas, veidmainia
vo neutralumu, susmukdė eko
nomiją ir t. t.
Kambodijos valstybė

Kambodija yra dalis pran
cūzų valdytos kolonijos, vadi
namos Indokinijos vardu. Kai
1954 m. Prancūzijos karinės jė
gos pralaimėjo Diem Biem mū
šį ir susirinkusi Genevoje kon
ferencija Indokiniją išparcelia
vo, Kambodija gavo nepriklau
somybę ir pasiskelbė neutraliu
kraštu. Jos teritorija yra 71,000
kv. mylių. Gyventojų 7 milijo
nai. Ji susisiekia su Laosu, Thai
landų, Vietnamu ir Siamo pan
ką. Tris ketvirtadalius krašto
užima miškai ir džiunglės. Tik
centrinė dalis yra lyguma, per
kurią teka Mekongo upė. Jos
klimatas yra tropiškas. Kraštas
neišsivystęs. Miškai, žuvinin
kystė sudaro didžiausias kraš
to pajamas. Kita pajamų sritis
ryžiai, kurių laukai užima, iki
78% dirbamos žemės. Šiek tiek
auginama, pipirų, tabako, med
vilnės, šilko ir pupų. Turi kiek
gumos ir palmių cukraus. Turi
kiek geležies ir aukso. Dabar
Milijonus darbininkų nužudęs Kremlius paskelbė “Izvestijoje” šią karikatūrą, kaip Amerikoje tankais skirstomas plečiama gyvulininkystė.
paštas ir malšinamas darbininkų streikas. Laisvojo pašau io laikraščiai, kalbėdami a,pie šią karikatūrą, primena,
Nepriklausomybė garantuota
kad Sovietų Rusijoj streikų nėra ir už streiką darbininkas tremiamas į Sibirą arba nužudomas.

Viena pasaulyje
DANUTĖ BINDOKIENĖ
ROMANAS

36
Vita mintimis perskaičiavo visus pažįstamus ir
nerado nė vieno vardo, kurį su nostalgija galėtų
minėti. Tiesa, Jūratė buvo išimtis. Jūratė Lingytė.
Vita ją kadaise labai mylėjo. Tokia vištelė buvo...
Šiek tiek primenanti Sarą.
Jūratės tėvas buvęs pulkininkas ar šiaip koks
aukštas kariškis. Motina save laikė didele ponia, nes
Lietuvoje turėjo dvi tarnaites. Kiekvienas vienturtėlės
dukros draugas ar draugė buvo tuoj pakišami po pa
didinamu stiklu, lyg kokie neregėti gyviai, ir gerai iš
studijuojami. Kuriuos mokslus baigė? Kokį darbą tu
ri? Kas Lietuvoje tėvai buvo? Gera šeima jiems bu
vo viskas. Net dabar Vita suprunkštė pagalvojusi.
Draugus dukrelei rinko lyg kokia poniutė šuniuką
pirkdama. Turėjo būtinai pamatyti pluoštą popierių,
liudijančių veislės grynumą.
Vitą ponai Lingiai kažkodėl besąlygiškai priėmė,
nors jos tėvai nepasižymėjo nei garsu, nei turtais. Po
nia net kartą prasitarė, kad mieloji jos Jūratė truputį
per lėta, vaikiška. Vitos modernumas bus pravartus,
dėlto mergaičių draugystė labai pageidaujama.
Vita nuoširdžiai mėgo ponus Lingius. Jie buvo
savotiškai įdomūs žmonės. Tikrai skirtingesni už jos
pačios namiškius. Dažnai pas Lingius besilankydama,
sužinojo daug dalykų apie Lietuvą ir aukštesniojo

1954 metais Genevos susitari
mu. Konferencijoje dalyvavo
komunistai ir raudonoji Kinija.
Jie pasirašė sutartį ir įsiparei
gojo gerbti Kambodijos nepri
klausomybę ir teritorijos nelie
čiamybę. Tačiau matome, kaip
komunistai gerbia savo pasira
šytas sutartis ir įsipareigojimus
kitoms valstybėms, ypač mažės
nėms.

Kambodija agresijos neišpro
vokavo.
Buvo labai atsargi.
1963 m. Kambodija nutraukė
karinius ir ekonominius ryšius
su JAV. Jau 1964 m. ji savo ka
rines misijas siuntė į komunisti
nę Kiniją ir komunistinę Rusi
ją. Iš jų pirko ginklus. 1965 m.
Kambodija visai nutraukė dip
lomatinius ryšius su JAV. Tik
1969 m. birželio mėn. buvo at
statyti diplomatiniai ryšiai su
JAV, bet jau žemesnio pasiun
tinybės rango, ne ambasadorių.
Nuverstasis Kambodijos “tau
tos vadas” Sihanouk ilgai sėdė
jo ant tvoros ir šokinėjo į vie
ną ir į kitą pusę. Jis bandė daug
talentų: atleto, kompozitoriaus,
rašytojo, filmų direktoriaus, ki
no artisto, politiko, diplomato ir
palaido gyvenimo avantiūristo.
Buvo ir karalius 1941 m, antro
jo pas. karo Japonijos okupa
cijos metu. Jis apstatė savo bro
lį, turėjusį pirmenybę tapti ka
raliumi. Tautos vadu pasidarė
1960 metais.

RAUDONASIS KUNIGAS
GRĮŽTA Į KOLUMBIJĄ

Persekiojamasis Kolumbijos
raudonasis kunigas Rene Garcia, kuris paskutiniuoju laiku
gyveno Prancūzijoje pareiškė
grįšiąs į Kolumbiją, kad galėtų
padėti Rojui Penilla būti išrink
tam naujuoju prezidentu, kl.

— Ką čia vidury nakties trukdysiu. Dar išsi
miestiečių luomo gyvenimą. Ji net suprato ponų Lin
gių pasipiktinimą amerikietiškąja demokratija, kur vi gąs mama. Gal rytoj paskambinsiu.
Nuėmusi plokštelę nuo aparato, vėl užgrūdo ant
si skaitėsi lygūs ir darbininkai viršininkus vadino
lentynos už niekad nedėvimų skrybėlaičių. Pasidarė
vardais.
Tačiau Jūratė vieną kartą papildė neatleidžiamą ramiau. Tai muzika kalta! Skleidė tas keistas mintis
nusižengimą. Įsimylėjo netinkamą bernelį, paprastą ir graudulį. Dabar bereikėjo pusės stiklo geros degti
siuvėją, Tiesa, jis turėjo nuosavą siuvyklėlę, bet bu nės ir poros aspirinų, kad nustotų taip skaudžiai
vo savamokslis, nebe jaunas ir visai netinkamas vie tvinksėjusi širdis ir atlinguotų laukiamas miegas.
šeštadienis atskubėjo tokiais pat nepastebimais
nintelei pulkininko dukrai į porą. Nesvarbu, kad da
bar ponas Lingys kasdien šlavė fabriko grindis ir va žingsniais, kaip visos dienos. Vita jį pasitiko su
lė išvietes. Siuvėjo tėvai Lietuvoje buvo tik kampi džiaugsminga baime.
ninkai.
— Gal reikėjo Tomui pasakyti, kad aš lietuvių
Vita net suvirpėjo atsiminusi.
kilmės? — pamanė besiruošdama.
Teko pylos Jūratei, teko ir jai pačiai už prastą
Tomas jos tautybe nesidomėjo. Jis, tur būt, nė ne
globą. Piktų žodžių niekam netrūko.
žinojo, kad Vita Europoje gimusi. Savo gimimo vietos
Pagaliau Jūratę išgrūdo į tolimą universitetą, ji nesigėdijo. Jautė net nežymų pranašumą ir pasi
kad užmirštų siuvėją. Tik neilgai tėvai šildėsi laimė didžiavimą prieš vietines drauges, kurių daugelis už
jimo džiaugsmu. Vos pusmečiui praslinkus panelė Lin gimtojo miesto ribų nebuvo kojos iškėlusios. Tiesa,
gytė trumpa telegrama pranešė jiems, kad ištekėjo už ne daug Europos jos atmintyje buvo užsilikę. Vienas
studento amerikiečio...
kitas epizodas iš stovyklos gyvenimo, pluoštelis vaiz
Darėsi šiurpu nuo muzikos ir atsiminimų. Norėjo dų pro traukinio langą, sapnuose tebesivaidenanti ka
ro pabaisa. Jau šiapus Atlanto ji pabaigė užaugti
verkti arba ką nors stipraus deginančio išgerti.
Reikėtų įsitaisyti katiną, — svarstė Vita. — Juo ir subrendo. Šiame krašte tikroji jos tėvynė. O vis
dą, riebų, išlepintą katiną. Jis purpuotų šalia sofos dėlto...
ir lauktų prie durų sugrįžtančios. Galėčiau ramiai senSpektaklio Vita laukė visai nekantriai. Troško iš
mergiauti, pasišnekėdama su smagiu įnamiu, nereikė girsti, pamatyti. Buvo taip pat įdomu, kaip jos To
tų vienai kalbėtis.
mas į viską reaguos ir svarbu, kad jam patiktų.
Kažin, jeigu imtų ir paskambintų mamai? Jau taip
seniai su ja ryšys nutrūko. Vita net savo telefono
Salė jau buvo prikimšta svetimų žmonių, kai jie
numerį buvo pakeitusi, kad namiškiai netrukdytų. Bet du ten įėjo. Vitai jie atrodė ne vien pažįstami, bet la
motina atleis... Užteks tik liūdną, skaudų “atsiprašau” bai nelietuviški. Visai ne tie, kurie gyveno jos prisi
ištarti.
minimuose. Argi per trumpą laiką žmonės taip pasi
Prišokusi prie telefono ėmė sukti numerį ir vėl, keitė ?
susilaikė. AkyB netyčia sustojo ties laikrodžiu.
(Bus daugiau)
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KONCERTO METU NORIU NUSIIMTI
OPEROS GRIMĄ
Pokalbis su Metropolitan operos soliste Lilija Šukyte

Šiuo metu dainos pasaulyje |
iš lietuvių jaunųjų dainininkų
be abejo aukščiausiai iškilusi
yra Metropolitan operos solistė
Lilija šukytė. Ji ne tik dainuo
ja svarbias operos partijas nuo
latinėje operoje, ne tik yra va
žinėjusi su solistų trupėmis, kon
ceriais ir operomis po Ameri
kos miestus, bet yra davusi ir
puikių koncertų JAV-se ir Ka
nadoje lietuviams ir nelietu
viams. Be to ji jau antrą sezo
ną dainuos Muencheno žymio
joje operoje kurion patekti rei
kia talento ir sugebėjimo inter
pretuoti operų vaidmenis išpru
susiai Europos publikai.

padėjo man, kada pasauliniai
dirigentai (von Karajan, Boehm
ir Mehta) įtikino P. Bing kad
jis mano talentui duotų daugiau
progų, šiuo tarpu man pavyko
gauti leidimą išvykti į Muencheną. Muencheno intendentas Rennert man patikėjo žvaigždės par
tiją “Fiordiligi” Mozarto opero
je Cosi fan tutte. Tai yra sun
kiausia rolė mano repeituare
Vokiečių spauda fenomenaliai
įvertino mano debiutą. Metro
politan vadovybė j tai atkreipė
dėmesį. Ir taip pasibaigė mano
“antrasis etapas“!

mui vadovauti pakviestas Ant. metais gegužės 16 ir 17 įvyks Hartford, Comn.
Tamkus, sekretorium VI. židžiū LB tarybos rinkimai. Rinkimų
nas.
komisiją sudaro VI. Židžiūnas,
HARTFORDO RAMOVĖNAI
Valdybos pirm. Pr. Stanelis A. Šermukšnis ir J . Tamašaus
savo bendrame pranešime pa kas. Ragino visus susirinkimo
Hartfordo ramovėnai, įžengė
brėžė, kad Lietuvių bendruome dalyvius paskatinti savo kaimy
j naujuosius veiklos metus, išsi
nės veikla lietuvių visuomeninia nus bei pažįstamus kuo akty
rinko naują skyriaus valdybą: Pe
me gyvenime įgija vis daugiau viau dalyvauti rinkimuose. Wor
tras Simanauskas — skyriaus pir
ir daugiau svarbos, jnešdama į cesterio apylinkė šiuose rinki
mininkas, Adolfas Maslauskas lietuviškų organizacijų tarpą muose priklausys prie Bostono
pirm. pavaduotojas, Jonas Šiman
daugiau vieningumo, sutarimo. apygardos.
skis — antrasis pavaduotojas, Vin
LB valdybai tenka daug veikti
Susirinkimas paprašė buvu cas Juralis -sekr. ir Antanas Moc
užkulisyje, užmezgant ryšius su
sią valdybą apsiimti eiti tas pa kus — ižd. Išrinktoji valdyba pa
kitomis organizacijomis ir kur
reigas ir dar vienerius metus, siryžusi plėsti skyriaus veiklą kul
stant bei stiprinant lietuviškus
kooptuojant į ją dr. A. VaJiuš- tūrinių, lietuviškumą ugdančių
židinius.
darbų baruose ir skyriaus pajė
Valdybos iždininkas pranešė, kį.
gomis remti visus
lietuviškus
Valdyba pasiskirstė pareigo sambūrius, stovinčius tautos egkad 1969 m. valdyba turėjo
2102 dol. pajamų ir 1665 dol. mis taip: pirm. Pr. Stanelis, vi zistėncijos sargyboje.
išlaidų, kasoje liko 437 dol. So cepirm. K. Čėsna ir dr. A. VaHartfordo ramovėnų aiškios
lidarumo mokesčio surinkta 260 liuškis, sekr. Vi. židžiūnas, ižd.
veiklos
gairės teigiamai veikia
dolerių. 51 lietuvis, paragintas V. Dabrila, parengimų vadovas
Hartfordo
jaunimą, pavyzdžiui,
užsimokėti solidarumo mokestį, Pr. Račiukaitis, nariai J. Ta
neatsiliepė. Tenka apgailestau mašauskas ir Pr. Pauliukonis. pereitais metais į ramovėnų eiles
įstojo septyni nariai, kurių am
ti, kad sąmoningi ir susipratę
žiaus vidurkis sukasi apie trisde
lietuviai, net veikėjai dar iki
AUKOKIME BALFUI
šimtuosius metus. Malonu ste
šiol nejaučia pareigos save skai
bėti kolonijos ramovėnus dirban
tyti aktyviu LB nariu. LB opo
LB vietos valdybos posėdyje
zicionieriams reiktų gerai įsidė kilo mintis surengti Balfo rei čius kitų lietuviškų organizacijų
mėti, kad Lietuvų bendruome kalui rinkliavą prie šv. Kazi eilėse ir savo skyriaus iždu re
nės steigėjai, kurdami Lietuvių miero bažnyčios. Kun. J. Jutke- miančius materialinės paramos
sambū
bendruomenę, turėjo minty ne vičiui leidus, tai buvo įvykdyta reikalingus lietuviškus
rius.
Praeitais
metais
jie
išdali
kokią ideologinę ar ekonominę kovo 15. Rinkliavą organizavo
no
didesnę
iždo
dalį
lituanistinei
organizaciją, kuri apima mažą Pr. Pauliukonis, jam talkinin
dalį tautiečių, bet visą išeivijo kavo J. Tamašauskas, K. Čės mokyklai, Hartfordo skautams,
je lietuvių tautą. Tad išeivijoje na, V. Dabrila ir J. Miliauskas. Balfui, Tautos fondui ir karo in
validams. Bet,
reikšmingomis
LB atstoja tam tikra prasme
Bendruomenės
susirinkime piniginėmis aukomis
parėmė
laisvame pasaulyje Lietuvos vai kun. J. Steponaitis pasiūlė prie
Hartfordo lietuvių klubą,“Kario”
stybę. Tad kiekvieno lietuvio LB sudaryti Balfo skyrių, jis įr “Lithuanus” žurnalus,
bei
pareiga ją remti. Čia turi būti pats sutiko būti sekretorium, I Atlanto rajono skautų stovyklaį šalį padėti visi asmeniškumai, pirm. pasiūlė Pr. Pauliukonį, o
vietėš statybą. Nepamirštas nėsimpatijos ar antipatijos. LB y- ižd. V. Dabrilą. Susirinkimas Lietuvių fondas, — pasiuntė jam
ra virš visų organizacijų ir par pasiūlymą priėmė.
šimtinę. Hartfordo
ramovėnų
tijų. Jai rūpi tik lietuvybės ir
skyrius įstojo į Lietuvų fondo na
lietuvių kultūros išlaikymas.
Iš tikrųjų Balfo rinkliava rių eiles.
Kuo bus stipresnė LB, tuo bus Woncesteryje dar nėra baigta.
Sekdami eilės metų skyriaus
pajėgesnė lietuvių išeivija.
Ne visi lietuviai tą sekmadienį
paprotį
ir šiais metais jie rengia
Pr. Račiukaitis pranešė, kad buvo šv. Kazimiero bažnyčioje,
tradicinį
Hartfordo ramovėnų
LB valdyba surengė tradicinius tad taurios lietuviškos sąžinės
lietuviai,
kurie
dar
savo
aukos
balių.
Balandžio
11 d., 7:30 vai.
paminėjimus: motinos' dienos,
Hartfordo
lietuvių
klubo salėje,
birželio įvykių, tautos šventės, nėra atidavę Balfui, prašomi ar
227
Lawrence
St.,
(Hartforde)
tradicinius pietus ir prisidėjo timiausioje ateityje ją malonė
matysime
Hartfordo
ramovėnų
prie Vasario 16 parengimo. Kul ti įteikti vienam iš valdybos na
svečius
besigrupuojančius
prie
tūros klubas sušaukė 5 susirin rių : kun. J. Steponaičiui, V. Dab
jiems
padengtų
stalų.
Programos
kimus, per kuriuos buvo skai rilai ar Pr. Pauliukoniui.
metu humoristas Vitalis Žukaus
tytos apskaitos.
kas žada prajuokinti ir tuos, ku
Tik
atsiminkime
vieną,
kad
Šeštadieninės- mokyklos tėvų
rie
niekada nesijuokia. Meninei
geriau
duoti,
negu
prašyti.
Nekomiteto atstovas pranešė, kad
norintieiji
duoti
įvairiai
teisina

programai
pasibaigus vakaro šei
Aušros Vartų parapijos patal
si.
Vieni
sako,
kad
jie
Vokie

mininkės vaišins svečius skania
pose veikia mokykla, kurią lan
ko virš 40 vaikų, joje dirba tijoje nieko iš Balfo negavę. Bet vakariene, o geras orkestras —
Juodaitienė, K. Pauliukonis, M. užmiršta vieną dalyką, kad jie nuotaikingomis melodijomis. Pak
Kurliandskaitė ir Ž. Pauliukony per Balfo rūpestį turėjo laimės
viestos salės dekoratorės žada satė. V. Burdulis pasitraukęs iš patekti į Ameriką ir dabar ne
lėn įnešti pavasarišką nuotaiką.
mokyklos darbo. Tuo tarpu mo blogai įsikurti, gražiai gyven
kyklos vedėjo pareigas eina J. ti. Tad tik tas vienas dėkingu
Kadangi Hartfordo ramovėnų
mo jausmas reikalauja remti tą
Baškys.
tradiciniai baliai niekada svečių
Lietuvių fondo atstovas VI. įstaigą, kurios dėka šiandien neapvylė, be abejo ir šiais me
židžiūnas pranešė, kad Worces- esame ne tik sotūs, bet ir gra
tais prisirinks pilna salė ramovė
terio lietuviai fondui yra paau žiai gyvename.
nų rėmėjų, (bs)
koję 8,800 dol., kvota nustaty
Kiti teisinasi, kad jie daug
ta 20,000 dol., tokia pat kaip siunčia savo giminėms į Lie
Bostonui, kur yra nepalygina tuvą. Bet reikia atsiminti, kad
mai daugiau profesionalų: ad daug lietuvių yra, kurie neturi
vokatų, inžinierių, gydytojų. giminių, kas jais pasirūpins. Lie
Centro valdyba kvotą yra su tuvi, ištiesk savo samariečio
mažinusi iki 12,000 dol. Tad ranką ir atiduok savo auką paWorcesteriui dar reikia būtinai ge'bėti vargstančiam savo bro
surinkti 3,000 dol.
liui !
Pr.
Pr. Pauliukonis pranešė, kad
praeitais metais atsitiktinai pa
vykę Tautos fondui surinkti
137 dol. ir kovo 15 prie Šv. Ka
Paieškojimas
zimiero bažnyčios, klebonui lei
Jonas Kubilius (Juan Kubilius),
dus, Balfui surinkta 146 dol.,
mirusio tėvo JONO KUBILIAUS gisu dar duotais pažadais susi gyvenantis Argentinoje, paieško savo
darys virš dviejų šimtų dol.
minės Š. Amerikoje. Jo tėvas kilimo iš
A. Tamkus revizijos komisi Suvalkų Kalvarijos, Marijampolės ra
jos vardu pranešė, kad pas ka jono, atvykęs Argentinon 1929 me
sininką visos sąskaitos ir at tais. Buvo baigęs vidurinę mokyklą.
Prieš dvejus metus mirė Argentinoje
siskaitymas rastas tvarkoje.
ir paliko sūnus Jonas, kuris paieško
Valdybos pirmininkas prane savo tėvo dviejų seserų arba jų šei
šė, kad Vasario 16 minėjimo me mos narių. Gimines arba žinantieji
tu aukotojai LB yra paaukoję apie juos prašomi pranešti šiuo adre
GOEDIE HAYVN, «Cactu.
su: Juan Kubilius, C. Zapiola 69, TurFlovver.”
apie 400 dol.
dera, prov. de Buenos Aires, Argen
židžiūnas pranešė, kad šiais tina.
filmo aktorė, nominuota oskaro

Trečiame etape solistas tam
pa tarptautiniu. Daugiau nebe
*
Sol. Lilija Šukytė Chicagos dainuoja mažų rolių. Atlikęs sa
lietuviams pažįstama iš savo vo dideles roles jis nepasiheka
ankstyvesnių koncertų ir operų. New York e viso sezono metu,
Bet šį šeštadienį ji dainuos Or bet keliauja po didžiąsias ope
chestra Hali specialų koncer ras, pildydamas savo engažatą, kurį rengia Lietuvių fon mentus.
Kovo 15 d. įvykusiam} kon
das ir kuriame išpildys retai
certe
Metropolitan operoje P.
dainuojamų pasaulinio garso
Bing
mane
oficialiai pristatė
kompozitorių kūrinių ištraukas
tarptautinių
dainininkų tarpe
ir lietuvių dainas, šia proga spe
cialiai solistę pakalbinome, pa Mano dabartiniame kontrakte
P.
siteiraudami apie jcs nueitą nefigūruoja mažos rolė-,.
kaip dainininkės kelią ir ap:e Bing paminėjo, kad prie tarp
Lilija šukytė, Metropolitan operos solistė
artimuosius planus. Jos nuošir tautinių artistų, kurie šioje ope
džius atsakymus čia ir perduo roje iškilo pradėdami nuo ma
žų rolių, priklauso Teresa Stradame.
tas,
Justino Diaz, George Shir
— Pereitų metų pabaigoje ir
ley
ir
aš. Tai yra mano didžiau
šiais metais ilgesnį metą nevei
sias
laimėjimas!
Labai dažnai
kė Metropolitan opera. Ką Jūs
šio 14 d.
artistas
mažose
rolėse
išbūna Worcester, Mass.
ruošėtės tuo metu? — paklau
Per 25 m. kun. A. Volungiui
visą
savo
likusią
karjeros
dali.
sėme solistės.
teko
dirbti įvairiose lietuviško
Ateinantį 1970 - 71 sezoną dai KLEBONUI KUN. ALFONSUI
— Pereitų metų unijų nesuse ir ne lietuviškose parapijo
sitarimas, aišku, niekam nau nuosiu “Euridice” rolę Gluck o- VOLUNGIUI 25 METŲ KUNI se. Kunigavo šiose Worcesterio
peroje
Orfeo
ed
Euridice.
Tai
dos nedavė. Daugiausia nuken
GYSTES SUKAKTIS
parapijose: 3 metus Vilniaus
tėjo tie artistai, kurių sutartys bus lapkričio - gruodžio mėne
Aušros Vartų parap. Po to, liet.
siais.
O
paskui
—
Europa.
prasidėjo rugsėjo mėnesį. Man
Važiuojant nauju greitkeliu Šv. Pranciškaus parap. Atholy,
Šiuo
metu
ruošiu
“
Violetos
”
buvo kiek geriau, nes mano kon
iš pietų į Worcesterį, keleivio Mass. Vėl grįžta ,į Worcesterį
traktas buvo tik nuo gruodžio rolę Traviatoje. Mano spektak dėmesį atkreipia ant kalniuko
ir čia išbūna 7 m., liet. Šv. Ka
mėnesio. Tuo metu ruošiausi ti- liai yra kovo 31 ir balandžio 2 stovinti graži Vilniaus Aušros
zimiero
par. Klebonauja 2 metu,
tularinei “Grytutės” rolei (Haen d.
Vartų
bažnyčia
ir
šalia
jos
kle

ne
lietuvių
šv. Thomo a BeDainuodama mažas roles, nuo
sel und Gretel), nes ją turėjau
bonija.
šios
parapijos
klebonu
cket par. South Barre, Mass.,
dainuoti Metropolitan operoje. lat svajojau pasidaryti tarptau neseniai paskirtas kun. A. Vo
ir pagaliau 1969 m. spalio mėn.
tine soliste. Dabar, pasiekusi re
Taip pat ruošiau rečitalius sa
paskiriamas klebonu Vilniaus
tai įkopiamą Metropolitan ope lungis.
viesiems ir svetimiesiems.
Kun. A. Volungis gimė 1918 Aušros Vartų parap.
ros tarptautinį statusą, jaučiu
Po šių koncertų ir prasidėjo
Kun. A. Volungis palankus
džiaugsmą, pareigą ir didelę at m. Worcesteryje. Tėvai Adomas
operos darbas. Sezono repertu
ir Regina (Tamulevičiūtė) Vo- lietuviškai veiklai. Domisi ir lan
sakomybę.
aras buvo pakeistas iš pagrin
lungiai. šeima gausi: 4 dukros ko liet. parengimus, leidžia ne
— Su puikiu pasisekimu ir ge
dų. Opera Haensel und Gretai
ir 4 sūnūs.
mokamai naudotis par. patalpo
buvo nukelta kitiems sezonams, ru įvertinimu dainavot Vokieti
Mokslus kun. A. Volungis iš mis liet. šeštadieninei mokyk
nes nebuvo laiko jai pastatyti. jos operose. Ar žadat ir šiais me ėjo šiose mokyklose; Worcestelai ir pagaliau Vilniaus Aušros
Šiuo momentu, nepaisant finan tais ten ar kur nors kitur vyk ryje baigė aukštesniąją mokyk
Vartų
bažnyčioje laikomos liet.
sinio nukentėjimo, artistai pa ti operiniam darbui?
lą
ir
3
metus
lankė
Šv.
Kryžiaus
pamaldos.
— Balandžio 7 d. išskrendu į
juto dvasinę tuštumą ir depre
kolegiją; Kanadoje, Montrealy,
Muencheną.
Ten
filmuosiu
Cosi
Savo geram pažystamam ir
siją kada operos bloga padėtis
vienus metus lankė filosofijos
Fan
Tutte
operą
(Fiordiligi
vaid
mielam
kun. A. Volungiui Workaskart vis blogėjo.
seminariją ir 4 metų studijomis
menį).
šis
televizijos
filmas
įcesterio lietuviai rengia jo 25 m.
Bendrai kalbant, opera Ame
bus rodomas visoje Europoje. užbaigė teologijos seminariją. kunigystės paminėjimą balan
rikoje yra pasigailėtiname sto
Dainuosiu “Grovienės”
rolę Kunigu įšventintas vyskupo džio 19 d. (se'km.) 5 vai. Vil
vyje. Vien tik valdžioj parama
Štrauso operoje Capriccio, “Che Thomas M. O’Leary 1945 m. niaus Aušros Vartų par. salėje,
galėtų šią situaciją pagerinti.
rubono” Mozarto Figaro vestu sausio 13 d. Springfielde, Mass, 153 Sterling St., Worcester,
Niekas nežino, kas įvyks 1972
vėse, “Micaela” Carmen ir vėl Pirmas mišias atlaikė Vilniaus Mass.
metais, kada unijos ir vėl rei
pakartosiu savo debiuto
rolę Aušros Vartų bažnyčioje, kur
Informacijų reikalu kreiptis
kalaus naujų sutarčių.
“Fiordiligi”. Europoje galvoju dabar yra klebonu, 1945 m. sau- į parengimo komiteto pirm. Ed
— Jau keli metai dainuojat
išbūti 8 mėnesius. Lapkričio mė
vardą Tamulevičių, 11 Wood-,
kaip solistė Metropolitan opero nesį parvykstu į New Yorko Tai nelengvas uždavinys
nei land Drive, Paxton, Mass., tel.
je. Ar galėtumėt pasakyti, ko Metropolitan operą (kaip minė man, nei mano publikai.
754 - 8878, arba į komiteto sekr.
kiuose vaidmenyse daugiausiai jau “Euridice” rolei).
Ką žadat duoti koncerto metu Ireną Adomaitienę, 4 Whitney
teko dainuoti?
— Pereitais metais turėjote Chicagoje, kuri Jus gerai prisi St., Worcester, Mass., tel. 791 — Jauno dainininko kelią keletą koncertų — rečitalių lie mena ir mielai Jūsų laukia?
7285.
P. S.
Metropolitan operoje norėčiau tuvių visuomenei. Kaip Jums pa
— Koncertą pradėsiu su Mo
padalinti į 3 etapus.
tinka tokie koncertai? Ar davėt zarto koncerto arijom. Jos pa
Pirmame etape jaunas solis koncertų ir amerikiečių visuo rašytos su smuiko palyda. Po to LIETUVIŲ BENDRUOMENES
METINIS SUSIRINKIMAS
tas, patekęs į šią pasaulinio gar menei?
seks retai dainuojamos Schuberso operą pradeda nuo mažiau
Kovo 15 Šv. Kazimiero para
— Nuolat dainuoju koncer to ir Strausso dainos. Antroje
sių rolių. Tokia buvo ir mano tus lietuvių ir amerikiečių vi programos dalyje bus vien tik pijos salėje įvyko metinis LB
sunki pradžia. Buvau atsakin suomenei. Tačiau mano tempera lietuviškas repertuaras.
vietos apylinkės susirinkimas,
ga už kiekvieną lyrinic soprano mentui artimesnė yra opera. EKaip matote, nenorėjau kon kuris pradėtas kun. J. Steponai
pagrindinę ro'e. Pirmais metais su spaudoje jau seniai apie tai certą “suskaldyti” į per daug čio atkalbėta malda. Susirinki
man pasisekė dainuoti “Helen kalbėjusi.
skirtingas grupes ir stilius. Ank
Niles” rolę pasaulinėje premje
Aš skaitau, kad dabartiniam styvesniuose savo koncertuose
roje Mourning Becomes Elec- dainininkui yra būtinas reikala labai mėgdavau interpretuoti įtra. Kadangi rolė buvo nemaža vimas dainuoti koncertus ir o- vairiausius stilius
įvairiausio
ir turėjo daug vokalinių bei mu peras. Turiu prisipažinti — kar mis kalbomis. Dabar pageidau
zikinių sunkumų, Metropolitan tais save priverčiu priimti reči ju, kad mano koncertas turėtų
vadovybė pradėjo mane daugiau talius. O paskutiniuoju laiku sa tam tikrą vientisumą ir mintį.
vertinti.
vo rečitaliuose nebedainuoju po Savo koncerte Chicagoje
dai
Antrame etape solistas dai puliariųjų arijų! Tai yra man nuosiu Savo brandžiausią kon
nuoja mažas ir dideles roles (jei didelė disciplina, bet be discip certinį repertuarą, — užbaigė
juo vadovybė pasitiki), tačiau linos menininko nėra, ar ne? malonų ir nuoširdų pokalbį so
solisto statusas nesikeičia ir Žinau, kad publikai kartais arti listė.
prestižas nekyla. Man esant šioj mesnės yra Verdi, Puccini, Don
Sol. Lilijos Šukytės koncertą
padėty, dirigentas Herbert von izetti arijos. Tas palengvina ir išgirsime ateinantį sekmadienį,
Karajan pasirinko mane “Wog- dainininkui — tą žinau iš prak balandžio 5 d., Orlchestra Hali,
linde” rolei jo statomoje Rhein- tikos. Koncerto scenoje norė Chicagos miesto centre. Ir tai
gold operoje. Gavau ir “Micae- čiau nusiimti operos grimą. No bus neeilinis mūsų menininkės
los” partiją Carmen operoje. Šią rėčiau įjungti visą savo intelek pasirodymas Chicagos lietuviam
rolę dainavau Metropolitan ope tualinį, poetinį supratimą. No ir vietiniam, kuriuos su solistės
ros gastrolėse ir pereitą sezoną rėčiau perduoti publikai visa laimėjimais supažindino ameri Parengimo metu Philadelphijoje kovo 15 d. Pranas Baras įteikia Putnamo
P.S. seselių vyresniajai motinai Aloyzai $200 doL
Metropolitan operoje. Taip pat tai, ką aš jaučiu ir suprantu. kiečių laikraščiai. —
Nuotr, K. Čikoto

MOSU KOLONIJOSE

atžyanėjiimui.

Ze can’t know where we*re going
if we don’t know where we are.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

| DRAUGAS, IreHaaiMite, 1970 m. balandžio m. T a.

BOSTONO ŽINIOS
LAISVĖS VARPO
nimo stovyklų tautinio auklėji
PARENGIME KALBĖS VLIKO mo reikšmę, tai buvo reakcija
PIRMININKAS
prieš nugirstus kai kurių asme
nų pasisakymus prieš jaunimo
Lietuvių radijo valandos “Lais
stovyklas, girdi, jos jaunimą nu
vės Varpas” parengimas ir kon
tautina ar net demoralizuoja.
certas įvyks balandžio 12 d. 3
Dr. J. Girnius priminė, kad
vai. po p. Lietuvių Piliečių drau
kartų įtampos klausimas aktuagijos auditorijoj (Slo. Bostone. lėja, prieš dvi savaites Toron
Skelbta programa yra kiek pa to ateitininkai buvo surengę šiuo
sikeitusi, nes dėl ligų kai ku klausimu simpoziumą ir greitu
riems okteto dalyviams iš Ka laiku “Aiduose” pasirodysią pa
nados negalint dalyvauti, pro sisakymai šiuo klausimu.
gramą atliks solistė Violeta
J. Girniaus supratimu, įtam
Čižauskaitė - Balčiūnienė ir so pa tarp jaunųjų ir vyresniųjų yra
listas Stasys Citvaras iš New natūrali apraiška. Tai yra nor
Yorko. Taip pat atvyksta Vil malu, kad jaunimas pasireiškia
ko pirmininkas dr. Kęstutis kaip nauja jėga prieš senimą,
Valiūnas, kuris pasakys aktua kelia naujas idėjas, įtampa yra
liais mūsų reikalais kalbą. Po aktyvi. Tuo tarpu lietuvių išei
šios programos bus vaišės ir vių tarpe ta įtampa yra pasyvi,
šdkiai. Visi Bostono ir apylin vyresnieji nori tempti jaunimą
kių lietuviai neturėtų praleisti paskui save, o jaunimas nepasi
progos išgirsti dr. Valiūną ir duoda. Tai tas yra liūdniausia.
mūsų dainininkus, o taip pat ir
Nuomonių skirtumai iškyla
palhendrauti su jais.
daugeliu atvejų: rasės, religijos ir
aštriausiai tautinėje plotmėje, ypač laisvinimo kovoje su priešu.
TAUTINĖS GENERACIJŲ
ĮTAMPOS KLAUSIMĄ NAGRI- Ar už tų skirtingų pažiūrų slepiasi
tautinė sąmonė? Šiandien lietu
,
NĖJANT
vių studentija yra pasyviausia, lie
Bostono ateitininkų sendraugių tuvių studentų sąjunga yra ap
Valdyba, kurios pirm. yra inž. mirusi, ligšioliniai jos suvažiavi
Jurgis Balčiūnas, kovo 22 d. Da mai buvo ne kas kitas, kaip tik
riaus ir Girėno veteranų posto sa girtavimas.
. (
lėje surengė tautinės generacijos Yra jaunimo, kuris yra tikrai
įtampos simpoziumą,
kuriam lietuviškas, bet tai tik išimtys.
vadovavo mokytojas Eligijus Su Bet tos išimtys ir rodo, kad gali
žiedėlis. Simpoziumo dalyviai dr. ma ir’ išeivijos sąlygose išauginti
J. Girnius ir Irena Eivienė.Posė- lietuvį.
džiui sekretoriavo Ona GimiuJ. Girnius šių dienų lietuvių
vienė.
jaunimą tautiniu atžvilgiu su
Pirmasis kalbėjo E. Sužiedėlis. skirstė į keturias grupes.
Jis pirmiausia pabrėžė, kad tarp
1. Ar supranta
lietuviškai?
lietuvių jaunosios ir senosios kar Dar maža to, kad jis virtuvėje
tos tautinės įtampos klausimas supranta savo motiną, bet nuėjęs
yra svarbus ir būtina visiems juo į susirinkimą paskaitos lietuviš
susidomėti. E. Sužiedėlis savo kai nebesupranta.
kalboje nurodė daugiau priežas
2. Ar kalba lietuviškai? Kad
tis, kurios sukelia tautinę įtam su mama ar tėčiu susikalba, tai
pą.
dar to maža. Jis privalo ne tik na
Jo manymu kalbėti vien apie muose, bet organizacijų susirin
tautinę įtampą netikslu. Yra ben kimuose laisvai susikalbėti.
dra įtampa tarp skirtingų gene
3. Ar skaito lietuviškai? Baigęs
racijų: vyresnieji yra daugiau tik šeštadieninę mokyklą, nega
konservatyvūs, kas sukelia jaunų li rimtesnių dalykų paskaityti. Jis
jų tarpe reakciją. Kaip pavyzdį turi turėti geresnę skaitymo prak
jis paėmė daugelio vyresnės kar tiką.
tos mėgiamą tvirtinimą, kad Lie
4. Ar rašo lietuviškai? Supran
tuvoj buvę geriau, . o čia daug tama ne tik mamai laiškus, bet
dalykų yra blogų. Tas jaunime ir į spaudą straipsnius. Tokie yra
sukelia opoziciją, kad Lietuvoj tik išimtys.
buvo viskas, o čia blogai. Pagy
Tad visuomenės ir tėvų yra pavenę porą dešimtų metų Ame
rikoje, susigyvenome su šiuo kraš
tu, kaip su savu ir dažnai ne
kritiškai viską teisiname,
tuo
tarpu jaunimui tas atrodo kitaip.
įtampą sukelia ir klausimo ne
pažinimas. Vyresnieji, išgyvenę
ilgas ir sunias tremties odisėjas,
kas jaunimui nežinoma ir nesu
prantama. Dažnai nepažindami
jaunimo problemų, kaltiname
jį, kad jis mūsų nesupranta. Ne
viskas jaunimui aišku, kas vyres
niems aišku. Šių dienų jaunimo
keistokos mados negali sudaryti
pagrindo visą jaunimą dėl
jo
revoliucingumo nurašyti, kad
pas jį nėra nė kiek idealizmo.

j kraštus baltų tremtinius ir kali patalpose ruošiama nauja ir la
nius.
bai originali programa. Nauja
2. Nutarta šios rezoliucijos ko tai, kad solistai kūrinius atliks ne
pijas pasiųsti JAV-bių preziden statiškoje pozoje, bet
dainą
tui, valstybės sekretoriui Wil- riš su judesiu ir šokiu. Taip pat
liam P. Rogers ir JAV-bių amba bus paruoštas ir atitinkamas sce
sadoriui prie Jungtinių Tautų ninis apipavidalinimas.
Charles W. Yost.
Populiarios muzikos programą
Lietuvių Bendruomenės Santa
atliks
šie populiarūs solistai: Liu
Monicos apylinkė šiais metais
cija Zaikienė, Janina Čekanauskie
tikrai gerai pasidarbavo Lietuvos
nė, Kvirinas Dargis ir Vytenis
laisvės reikalui. Jei,sekant “Dar
Dūda. Programos
paruošimui
bininko” pavyzdžiu New Yorke,
vadovauja ir dainininkams akom
kas nors ir Californijoje išskirtų
panuos muzikė Giedra Gudaus
ir viešai pagerbtų Lietuvos reika
kienė,
talkinama sūnaus, gimna
lui nusipelniusius kolektyvus, tai
zijos mokinio Sauliaus Gudausko.
čia ta garbė priklausytų LB Santa
Monicos apylinkei, kuriai vado
Iš gauto pelno bus finansuo
vauja darbšti valdyba: A. Trasi- jama lietuviškoji veikla ir remia
kis-pirm., Ed. Arbas-vicepirm., mas lietuviškas jaunimas.
J. Jusionienė -sekret, M. GauJ/c/.
ronskienė- ižd. ir L. Zaikienė kultūros vadovė.
(Nukelta į tt psl.)
Metinio
susirinkimo
proga
Svečiai domisi skaučių darbais Kaziuko mugės metu, kuri įvyko kovo 8 d. Hartforde. Už stalo skautes
Liucytė ir Birutė Zdanytės.
Nuotr. A. Dziko apylinkės valdyba planuoja su
ruošti dokumentų parodą, pavaiz
INC.
išleisti į jaunimo stovyklas. Lietų-|
duojančią valdybos veiklą Lietu RŪTA,
INVESTAVIMO BE NOROV f!
vybės auklėjimas turi vykti iki
vos reikalu.
Šaunus ir pelningus investavimas.
Garantija:
nuosavybes
lakštas
kolegijos užbaigimo. Čia šeimai į
(Deed of Trust) registruotas Inves
tuotojo vardu Čaiif. Valstybes nuo
tenka didelė ir sunki pareiga bei
DAINA IR ŠOKIS
savybes departamente.
atsakomybė.
I PAGRINDINIS LAIMĖJIMAS Angeles Apskrities Tarybos pri
Kreipkitės į RŪTĄ
imtoji
rezoliucija
siunčiama
pre

LB
Santa
Monicos
organizuo

Taip pat svarbu jaunimui su-|
3002 Santa Monica Blvd.,
Lietuvių bendruomenės Santa zidentui Nixonui, valstybės se- jamam lengvosios muzikos kon Santa Monica, California 00404
daryti tinkamas draugystes ir su
TEL.: (213) 393-0615
Monicos. apylinkė, atsiliepdama toriui Rogers ir ambasadoriui certui balandžio 25 Moterų klubo
juo elgtis kaip su suaugusiu, kaip
į centro valdybos kvietimą ir prie Jungtinių Tautų Yost.
su individu, o ne kaip su daiktu.
naudodama L. Valiuko vadovau
Kai tėvai respektuos jaunimo rei
Pagrindiniai du
rezoliucijos
jamos informacinės komisijos pa
kalus, tai jaunimas daugiau res
paragrafai
skamba
taip:
Kas tik turi gerą skonį.
ruoštą medžiagą, Vasario 16 pro
pektuos ir tėvų sugestijas.
ga
vystė
akciją
Lietuvos
laisvės
1.
Los
Angeles
Apskrities
Ta

Viską perką pas Lieponį!
Po kalbėtojų pranešimų vyko
reikalu. Apie pasiektus rezulta ryba prašo (respectfully urges)
gyvos diskusijos, ypač stovyklų
tus šių žinučių skaitytojai “Drau JAV prezidentą Baltijos valsty
reikalu. Padaryta gana rimtų prie
ge
kaištų jaunimo stovyklų organi-1 ” buvo informuojami. Labai bių išlaisvinimo klausimą iškel
FURNITURE CENTE R, INC.
zatoriams. Stovyklose jaunimui malonu pastebėti, kad kongres- ti Jungtinėse Tautose ir per jas
J. LIEPONIS
laisvai leidžiama kalbėti angį. ir manas Alphonzo Bell, apylinkės pareikalauti Sovietų Sąjungą ati
Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
dėl to jaunimas grįžęs iš stovyk valdybos prašomas, puikų “The traukti iš Lietuvos, Latvijos ir
Tidings
”
vedamąjį
patalpino
Estijos
karines
jėgas
ir
nuimti
los turi vargo, kol vėl įpranta
kontrolę, ir iš Sovietų Sąjungos Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
lietuviškai kalbėti, net stovyklų Congressional Record knygoje.
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.
kalėjimų grąžinti - į gimtuosius
vadovai kalbasi su jaunimu an
Šiuo kartu galima pasidžiaugti
gliškai, tėvai griežtai reikalavo, nauju ir, gal būt, pagrindiniu
kad be jokių atsižvelgimų turė šios akcijos laimėjimu:- Los An
tų būti tuoj pat iš stovyklų pa geles Apskrities Taryba (The
šalinami tie stovyklautojai, ku Board of Supervisors of the Coun
rie demoralizuoja kitus stovyk ty of Los Angeles), reprezentuo
lautojus ir tampa jų tarpe hero jant 7 milijonus gyventojų, Lie
jais. Tai pagrindiniai priekaištai, tuvos bylos reikalu priėmė svar
į kuriuos ateinančios vasaros bią rezoliuciją. Tiesa, visoje Astovyklų organizatoriai turėtų at merikoje didelis skaičius guber
sižvelgti.
natorių ir burmistrų paskelbia
Po simpoziumo vyko vaišės.
proklamacijas, miesto
tarybos
priima
rezoliucijas,
bet
tos
pro
SESELIŲ ŠALPOS PIETOS
klamacijos ir rezoliucijos iš val
Jėzaus Nukryžiuotojo seselių džios įstaigų raštinių tiesiog atei
rėmėjai Brocktone rengia šalpos na į minėjimų sales ir lietuvišką
100 dol. pietus. Jie įvyks šį sek- spaudą. Jos aplenkia amerikiečių
spaudą ir valdžios viršūnes. Los

Kartais įtampą sukelia didelis L. š. S. T. Jono Vanagaičio Šaulių kuopos Bostone, Mass., kovot mėn.
reikalavimas jaunimui domėtis 1 d. naujai išrinkta valdyba. Stovi (iš k. į d.): S. Urbonas, sekretorius,
liet. taut. reikalais. Vyresnės kar J. Stanaitis, pirmininkas, B. Šakeniene (sėdi) iždininkė, A. Šležas,
tos žrhonės į savo darbą dažnai vicepirmininkas, J. Liutkonis, narys, B. Utenis korespondentas.
žiūri kaip priemonę
sau pra
gyvenimui
užsidirbti,
o visą reiga pagalvoti, ar viską padarė, madienį, balandžio 5 d. 4 vai.
kitą
laiką
skiria
tautos kas buvo reikalinga jaunuomenės po pietų jų motiniškame name,
261 Thatcher St., Brocktone.
reikalams.
Tuo tarpu jau tautiniam auklėjimui. Dabarti
Bus
meninė programa.
nė
šeštadieninė
mokykla
reika

nimas, užimdamas vienokią ar
linga
didesnės
mokytojų
ir
tėvų
kitokią vietą įstaigoje ar fabrike,
VELYKŲ BOBUTĖ
turi lavintis savo profesijoje, tu pagalbos. Reikalingas artimas mo
ri tam tikrų pareigų, susijusių su kytojų ir tėvų bendradarbiavi
Bostono ateitininkai rengia
jo užimama darbo profesija, to mas, pedagoginiai tėvų susirinki “Velykų Bobutę” Atvelykį, balan
mai
aptarti
bendrai,
kaip
jaunidėl jis negali tiek daug laiko skir
i mą geriau auklėti tautinėje dva- džio 5 d., 3 vai. Tautinės s-gos na
ti savo tautos reikalams.
muose, 484 E. 4th Str. So. Bos
!
Įtampą taip pat sukelia ir ne šioje.
tone. Į ją kviečiami ne tik visi
Kalbėtojo manymu, atsverti
kritiškas pervertinimas
menko
vaikai, bet ir suaugę, taip pat ir
jaunimo pasirodymo.
Kartais anglų kalbos lektūrą vaikas per neateitininkai. Vietos bus
vi
mažas dalykėlis spaudoje labai metus turėtų perskaityti mažiau siems, nes vyks abejose salėse.
išpučiamas, o tas kritiškesnių sia 10 lietuviškų knygų.Išeivijo Programoje: vaikų žaidimai, bo
akių atžvilgiu sukelia rimtų abe je vaikiškos literatūros maža, bet butės atvykimas, bus rodomos
jonių ir pačia lietuviškos kultū Lietuvoje šiandien yra išleisti vi skaidrės iš Lietuvos, sakomos pa
ros verte.
si tie autoriai, kuriuos nepriklau sakos, margučių ritinėjimas, o su
moksleiyiai augusiems vaišės prie gražios mu
Pabaigoje kalbėtojas pabrėžė, somoje Lietuvoje
kad reikia skirti jaunimo apsi skaitė. Tad galima parsisiųsdint
zikos. įėjimas vaikams nemoka
sprendimą būti pasyviu ar akty iš Lietuvos reikalingos skaity mai, o suaugusiems 2 dol. Visi
viu. Šiuo metu, kada mes taip mui literatūros.Tad nereikia turė kviečiami atsilankyti.
sparčiai tirpstame svetimųjų ban ti iliuzijų, kad vaikas lanko šeš
gose, yra labai svarbus aktyvus tadieninę mokyklą, tai pareiga ir LIETUVIŲ RADIJO V AIMAN
atlikta. Tėvai turėtų daugiau pa
apsisprendimas.
UOS VAKARAS
Reikia skirti tautinę įtampą, sirūpinti savo jaunimo tautiniu
Kovo 15 d. įvyko seniausių lietu
kylančią kaip griežtą opoziciją lie auklėjimu. Kada vaikui nebeįdo
tuvybei ir kaip skirtingai supran mu Eglutė, tai jam reikia parū viškų radio programų Naujojoj
tančią veikimo metodus.
pinti rimtesnės lektūros, užsa Anglijoj talentų popietė ir gra1. Eivienė specialiai gynė jau kyti “Aidus”. Negailėti pinigų žuolėsl “Miss Lithuania of N.E.”.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

Mary Lou Rudack iš South Bos
tono pagerbimas.
Gavo pinigines premijas: An
drius Krisiukėnas iš Milton už
smuikavimą, Julia, Kazys, Richar
das ir Danutė Grausliai iš Londonderry, N.H. už padainavimą;
Ramunė Adomavičiūtė iš So. Bos I
tono už eilėraštį; Deborah Wollan iš Hudson, N. H., už grojimą
akordeonu, Ann Marie Statkus
iš Randolph už šokį, Carol (Ma
neikis) Punchard ir Hyde Park
už pagrojimą klarnetu,
Ann
Marie Statkus, Sėndy Mariani ir
Patricia Gallagher iš Randolph
už šokį, Petras Bizinkauskas iš
Brocktono už paskambinimą pia
ninu.
“Mamės ir papės” polką šokių
konkurse laimėjo: Ada Ausėjienė
ir Jonas Vąliukonis iš So. Bosto
no, jaunimo polką - Mary Lou
Rudokaitė ir Vytautas Ivaška, iš
So. Bostono, valsą laimėjo Ona
Ulevičienė iš So. Bostono ir
Pranas Račkauskas, iš Dorches
terio, tango laimėjo Birutė Šakenienė ir Stasys Urbonas, iš Dor
chesterio; Twistą laimėjo Julia ir
Kazys Grausliai, iš Hudson,
N. H. •
Dovanų laimėjo Nellie Aliukonis, Liudas Stukas iš Hillside,
N.J., laimėjo Liudos Bichnevičienės iš Dorchesterio iškeptą ir
padovanotą tortą. Albertas Puskepalaitis iš So. Bostono laimėjo
ir padovanojo “Žibuoklių” mo
terų sekstetui Onos Ulevičienės,
So. Boston, iškeptą ir padovanotą
puikų tortą.
Nuoširdžiai dėkojam visiems
atsilankiušiems į šį parengimą,,,
visiem talentam ir
“Žibuo
klių” moterų sekstetui, visiem,
kurie dirbo šiame parengime.
Dėkojam visiem, kurie pirko bi
lietus ir visiem , kurie suauko
jo skanumynus.
Steponas ir Valentina Minkai

Ihese umbrellas
are free
from ihe "accessibEes
la- »I
Jūs būsit patenkinti šiuo specialiu pavasa
krio pasiūlymu, šie paskutines mados, liuk
susinės išvaizdos skėčiai yra atsparūs vėjui
ir vandens nepraleidžianti medžiaga yra
100<%> Nylon. Jums patiks nepaprastos
formos rankenos. Kai nevartojamas, už
daras skėtis yra gražios plonos formos,
kur) neštis yra vienas malonumas. Vy
riškieji turi dailų apvalkalėlį su ziperiu.
Šita dovana bus Jums įteikta, su teise pa
sirinkti spalvų ir rankenų, kai atidarysite

a i ot
uthony
avings

naujų sųskaitų su $500.00 ar daugiau, ar
na
ba pridesit tokių pat sumų į Jūsų turimų
sųską.itų. Mes siūlom didelį paętrlnkimų
taupymo planų, su iki 6% per annum
pelnu, kuris patenkintų kiekvienų jūsų
taupymo reikalavimų, šeimai skiriama
tik viena dovana. Pasiūlymas baigsis ba
landžio 10 dienų, dovanos nesiunčiamos
paštu.
Atvykite šiandien!

1447 South 49th Court
Cicero, Illinois 60650

PHONE: 656 6320

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC. SECY

Membet Federal Savings and Loan Insurance Corporation, ,Washlngton. D.C.

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. balandžio m. 1 d.

ko preciziškumo kartu su vadina
D ® M E S I O I
mu “gyvuoju” muzikališkumu.
Paprastų muzikos ekspresijos žen
Los Angeles, Calif.
klų čia nepakanka, jei širdyje ne
RADIO PROGRAMA
pajuntama Beethoveno.
RAIMONDOS APEIKYTĖS PIANO
Seniausia Letuvi^ Radio Pro
Du Chopino Scherzos koncer
M I S C E L L A N E O E S
MISCElJLANEOUb
M 1 S (' E u L \ N E O E S
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
to
pabaigoje
skambėjo
gyvai,
jau

REČITALIS
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
triai, nerodydami jokio pianistės
TELEVIZIJOS
madieniais
nuo 1:00 iki 130 vai.
Kovo 14 d., kaip jau “DrauGruodžio klausytis šioje pro- nuovargio, nors ir šviesos antro
A. ABALL ROOFING CO,
po pietų — perduodama vėliausių
Spalvotos ir paprastos, radijai,
M
O
VI
N
G
ge” buvo rašyta, Immaculate gramoje buvo tikrai malonu. Jo je programos dalyje sušlubavo.
Jatelata prieš 49 uieiua
pasaulinių žinių santrauka ir ko
stereo, oro /ėsiutuvai.
perkrausto baldus ir
Dengiame visu rOšių stogus. Tat
Heart (Los Angeles) auditorijo- B-Dur variacijos, greičiausia kom Prieblanda apsunkina techniš ŠERĖNAS
mentarai, muziJta, dainos ir MagPardavimas
ir
taisymas.
sume
arba
dedame
i.aujua
kaminus
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dutės pasaka.
Programą veda
rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Da
je įvykus} pianistės Raimondos ponuotos ankstyvesniame kūry- kai sunkaus kūrinio atlikimą. dimai ir pilna apdrauda.
j.
MIGLINAS
tome 1S lauko. Taisome mūrų “tuok Steponas J. Mlnkus. Biznio reika
Apeikytės rečitalį gausi klausyto- bos laikotarpyje, pianistiškai yra Nepasisekus
sutvarkyti šviesų, 2047 W. 67th Place — VVA 5-8063
polntlng’’. Pilnai apsidraudė. Visas
Krautuvė Marąuette Parke
lais kreiptis į: Baltic vicrlst« —
darbas garantuotas.
jų auditorija išgyveno dvejopom labai dėkingos, nors kompozici- pianistė programą vedė iki pabai
smnkllsmmkc;
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E
2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486
Tel. — LA 1-6047
nuotaikom: smagu, kad losange- niu atžvilgiu ir neprilygsta vėly- gos. Tai tik parodė, kad Raimon
Broadway, So. Boston, Mass, Tel
Narni) tel. — PR 6-1068
Apskaičiavimai nemokamai
lietė pianistė įgijo magistrės laip-' vesniems jo kūriniams. Šiose vari- da tiek subrendusi, kad pajėgia
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir
APJDRAUDŲ AGENTŪRA
Skambinkite bet kuriuo laiku
dienraštis Draugas.
snį muzikologijoje, kad pakviesta acijose jaučiama Schuberto, Schu sutikti bet koki •; netikėtumus,
Samu, GyvybSa.
Publika pynutę sutiko labai
profesoriauti San Fernando valsty manno ir, ypač pabaigoje, Chopisveikatos, biznio ! RICHMOND AUTO SERVICE
automobilio.
įtakos. «Pianistė šiltai. Reikia laukti, kad ir kitos
binėn kolegiion ir kad skambini no polonezų
2934 West G3rd Street
HELI* M ANTED
MOTERYS
Patogios išsltnoIŠNUOMOJAMA — FOR RENT
me yra pasiekusi virtuoziškumo. Apeikytė turi gerą akordinę tech- i Amerikos b< i Kanados lietuvių
I
Užsieniniu
Ir vietiniu auto taisymas.
_____
kūlimo aalygos.
Patyrę
mechanikai.
Elektroninis
mo

Tačiau ir liūdna, kad lietuviško niką, ko šis veikalas ir reikalavo. į bendruomenė*. į sidomės Califortoro patikrinimas. Vilkikas.
BUTAI
rinktiniams nuomininkams.
BILLING CLERK WANTE0
J. BACEVIČIUS
Tel. GIt (1-3134 arba G B 0-3353
muzikinio gyvenimo horizonte, Tad jis .ir buvo ’šbaigtai atliktas I nijoje išaugusia puikia pianiste,
Best Affcncy, 2925 W. 03 PU 8-11032
Oompany
benefits,
Profit
Savininkas
Juozas
(Joc)
J
m
altis
Nelaukit užsiregistruokit dabar!
i Ji verta viso - lietuviškos bendruo- 645S So. Kedzip Avė.. PK H-22SA
ne tik Californijoje, bet ir visoje skambėjo efektingai.
Aptarnauja pietvakarine dali 9 me sharing, From 8—4:30.
tus.
Savininkai kreipkitės dSl pa
Amerikoje nebesimato panašaus
Antroji koncerto dalis, kaip ir menės dėmi o.
tarnavimo nemokamai.
«l!
’
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šviesumo kylančios žvaigždės.
G. Ga lauskienė
“""“„ti*""‘puT biotopu” 230°B
V " Len,'
VALOME
tikėtis, techniškai buvo sunkės
DAŽYMAS
Šiam rečitaliui pianistė pasirin nė. Beethoveno Walsteino sona
KILIMUS IR BALDUS
Parke, moter ai.
ko tą patį repertuarą, kurį atli ta, o ypač paskutinieji du kūri- “Drauge” jau galima gauti nau Pigiai dažau namus iš vidaus ir
Plauname ir vaškuojame visą
liet. bažn. LA 3-1428.
DEPENDABLE W0MAN
lauko Valau kilimus ir baldus.
ko kolegijos baigimo koncerte. niai-Chopino Scherzos-publikai jai išleistą informacinį leidinį
rūšių grindis
to llve in, family of S, 8 year old
Pilna
apdrauda
J.
BUBNYS
—
Tel
RE
7-5168
Taigi ir nebuvo galima laukti geriau pažįstami. Apeikytės interboy, llght housework - cooking, own
J. Rudis — Tel. CL 4-1050
ųuarters in lovely home, in I-ake
KAIP SUDAROMI
kokių ypatingų naujumų. Mokyk pretacijoje ji praskambėjo lais
Foreet. mušt drive, top salaj-y and
hoane for right person.
R E A L~ E* S* T* T T E
lų baigimo koncertuose vertinto vai, be jokių įtampų ar jaučiamų
TESTAMENTAI
Mušt speak
EngUsh. 234-0440, lf
jai mėgsta girdėti tokius kūrinius, pastangų. Beethoveno
sonata
no answer call 312-225-8802.
Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
VYTAUTAS
ŽUKAUSKAS
kuriuos jau ne kartą yra atlikę skambėjo santūriai ir giliai, nors
By appointment
las.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
kiti pianistai. Tad jiems yra len- vietomis tarsi norėjosi daugiau
Čia nuosekliai aptariamas tes- Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
6514 S. RCCKWELL
CONSTRUCTION C0,
VYRAI IR MOTERYS
gviau palyginimo metodu įver- “vyriškos” jėgos. Lietuviams pla
Šaldytuvai, televizijos, dolia, bei nurodoma jų forma ir tomobiliai,
ler. certifikatai, maistas, akordeonai
FULL PRICE $18,990
tinti ir graduantą ar graduantę. nistams Beethovenas visada sudaooth st. Chicago. nr <ioK29 $1,900 down. F.H.A. or you can asREZIDENCINIAI,
Tuo palyginimo metodu lietu- ro problemų. Mat, čia reikia vokiš tamentų reikalingumas ir jų ga- a«08 w.TFbEF.
SELLING FOR
VVA 5-2787
pagal
JAV
veikiančius
įstatymus,
sume $10,800 low interest mortgage.
KOMERCINIAI,
ENOVCLOPEDIA
BBTTANNIOA
viui vertintojui darant R. Apeiky
4 or 5 bedrooms, dining room, modem
BETVABOING * SATISFYINO
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
MEDICINOS
IR
tės rečitalio apibendrinimą, ga
NO EXPK1UENOR NECUSSABY
kitehen and l'/2 baths. New gas
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
KITOKĮ PASTATAU
furnace.
We ure šiųmeti under wltli more
SIUNTINIAI Į LIETUVA
lima teigti, kad jis buvo aukšto ly
lenda tlian our present Sales force
tuvoje.
gio, prilygstąs Rajauskaitės, Kup
can liaudie on the South Side. These
ir kitus kraštus
KLEIN REALTY
445-3511
paduodami pavyzdžiai ne tik
aro on Inąulries, no eanvasslng our
MA7 West
fitaeat
revičiaus ar Smetonos piano re
local reprcacntatlvca eai-n from *800
Atskiru skyriumi - “Klausi P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Mūr. 1 Jį aukšto — B kam o.
(3
TeL
HE
4-7481
to *1000 on op oonnnlsslon Imsis,
čitaliams.
rnieg.) ir 6 kamb. (3 mieg.) su pui
sliort tralning program aU rrlngc
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 kiai
mai
ir
atsakymai
”
—
aiškinami
(rengtu
skiepu.
Prie
pat
Mari
benefits.
Šio koncerto programą sudarė
jos mokyklos.
su testamentų sudarymu kylan
GET ON THE BANDWAGON NOW.
Bacho Partita Nr. 11 in C. MiMūr. bungalovv — 7 kamb. Modei
nūs ir erdvus. 64 tr Fairfield Avė.
tys
neaiškumai,
tuo
būdu
patie

CALL — 427-0527
nor, Maurice Ravelio Jeux d’Eau,
SIUNTINIAI j LIETUVĄ
Bevelk naujas 4 inodeinJu butu
Heating
Contractor
P. S. Terrltory 2th Street to ĮSOth
kiant
lengvai
suprantamus
nuro

mūras
—
S
po
4
kamb.
Ir
7
kamb
tX)SMOS E-YPBESfc,
8t„ Western Avenue Eas to Lako St
Juozo Gruodžio Variacijos Biierųriu naujus Ir perstatau se
Tel. VVA 5-2735 59 ir Kedzie. $75,000.
dymus, ką daryti, kai o, kodėl ir 2501 W. U« St.
En Eąual Opportunlty Employer
aus visu rūšių namo apšildymo
Maisto krautuve - Brighton Parke
Dur, Beethoveno Walstein sona
3333 S. tlalsted
Tel 254-3320
pečius ir
alr-oondltlonlng —
ko vengti.
Didelis įvairių prekių pasirinkimas.
Insurance — Income Tax
ta ir du Chopino Scherzos- Op.
naujus
ir
senus
namus.
Stogu
užsakymus automobiliams
Notary Public
Knygos kaina 3 00 dol. .Illinois Priimam
Inas (gutters), vandens šildy
— Moskvitch ir Zaporozec.
31 in B. Fiat minor ir Op. 39 in
mui boilerius. Turiu Ir leidimus
E.
Žukauskas
ŠIMAITIS REALT f dirbti
gyventojai
prašomi
pridėti
5
proc.
HELP VVANTEI) — VYRaI
mieste bei užmiesčiuose
C Sharp Minor.
Darbas atliekamas greitai Ir ag
mokesčiams.
2/37 W. 43rd St., CL 4-2390 Mnlngal.
Apskaičiavimas uemo
Bacho Partita,
reprezentuo
šamai.
MAINTENANCE MAN
REAL
E
S
T
A
T
.E
janti 18-to šimtmečio pradžios
DOMAS ŽUKAUSKAS
We have a need for a man who
STEBĖKITE
HEATING « 8HEP7T METAI
is familiar witii punch presą opermuziką, buvo puiki įžanga kon
PROGOS
OPI’ORTUNn'IES
<444 H. U’estern, Cbiengu S. 1U.
ations
with
u
good
wonklng
OWNER WILL SACRIFICE
Modernus, 14 metų,
6 kamb. (3
certui, nes ją šiuo metu ypač
knovvledge
of alr and electrioal
leleiuiuu VI 7-A447
mieg.) mūr. namas, be to 3 kamb.
INCOME
PROPERIY
devlces.
jrengta pajamoms su atskira vlrtuima pamėgti jaunimas, kuriam
TAVERNA IR RESTORANAS
CROWN METAL MFG. CO.
l\lr ftktk ..„.i o. ri-uc™-,-,.
11/ ve ir vonia. Garažas. Arti tarp nauLIZA MTNNELLI, “The
Nr. 55th and S. Callforma
1^2 jų gražių namų. Marąuette pke. Našnusibodo triukšmingi barabanai
Industrijų rajone. Geras biznis
5925
S. Lowe
Sterlle Cuckoo.”
TR 3-3833
]
-Story
Frante
—
in
excel:
condition.
lė
nori
$27,000.
4 kambarių butas.
ir kurtinančios gitaros. Nors šia
Nr Schonla
Chnrchpą
<šhonnin£/
l'rlc
1’'orU cllJ
kamb.,4u 8 pūdų
me
ru.
ocnoois,
unutenes,
bnopping.
modernus
mūras,
apie
filmo
aktorė,
nominuota
oskaro
Parduoda
dėl
ligos
me rečitalyje Bachas praskam
P A RJ> A V I M U i
Reikalingi
Call Ovvncr __ 773-6763
sklypas, I ii auto garažas. $22,900.00.
atžyimėjimui.
Skambint po 2 popiet VI 7-9508.
j
vwlltr
(inoiUJ
Liuksus 4 butu mūras arti Maria
bėjo kiek romantiškai, gal dėl
,, ,
High. Naujas gazu šild., alumln. lan2 VYRAI IKI 50 METŲ
Parduodama Lietuviška enciklovietomis kiek nepagailėto deši
—* ciningas
biznis — taverna
su
gai, mūro garažas, platus sklypas,
restoranu. Trumpos valandos ir tik $46,000.
! pedija Skambinti po 12 vai. dieną.
niojo pedalo, tačiau publikai la
5
dienas atdara. Mūr. namas su bu»’ kamb. švarus
mūras.
Beveik
AMŽIAUS
TEL, — 922-5507
tu. $21,000.
1
naujas garažas. Naujas gazu šlldybai patiko.
Mcdims — 2 butai pc, 6 kamb. mas. Prie Californijos
Marąuette
Mėsos sunkvežimius
ir ekstra lotas. Mažas
jmokčjimas. Pke. $20,400
Ravelis su savo dėkinga te
Prikrauti ir
iškrauti
$13,900.
2 aukštų niūras. 1 didelis butas,
Prie <13 Ir Bockvvell 6 kamig bun
ma Jeaux d’Eau
(Vandens
laisva, graži biznio patalpa, prie Jos
galow. Garažas. $15,500.
DRUMS! Darbo vai. nuo 6:30 ryto iki 3 v.
3 kamb. butas, 2 arto garažas. Apie GARBAGE
džiaugsmas) buvo natūralus toli
Mūr. namas — 6 kamb. butas ir
dvU'm ttebutkm$ šutyti WITH COVERS AND KANDLES * 5 dienas
Dau§
tavernos
biznis.
Dabai
pelningas.
mesnis pianistės jauntavės ir po
$33,000.
n
priedų.
Marąuette pke.
30 and 50 gai. Free delivery
POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS
lėkių demonstravimas. Šį veikalą
VAINA REALTY
VALDIS REAL ESTATE
5G22
S. Racine, 434-1113
1230 Fulfon Street
ji atliko pasigėrėtinai išgauda
parašytas
2517
W.
71st
St.
—
RE
7-9515
y
2
bl.
į šiaurę nuo Lake Street
ma visa, ką jis gali duoti, ir tuo
2458 W. 69th St. RE 7-7200
ALBINO
BARANAUSKO
pačiu metu parodydama, kad 7
16 butų, 2-Jų aukštų mūr. prie
NAMŲ PIRKIMAS —
1 67 Ir Caiifornia. $20,000
metinių
kitą kartą galėtų iš jo dar kai
pajamų.
$127,000.
įnešus
$45,000
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio
‘aviniukas duos paskola 7%.
tą ji galėtų iš jo dar kai ką išI Jį aukštu, 5 metu mūr. 2 švarūs Putų nuomavimas — Income Tas
n apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumoenis.
ką išgauti. Šio kūrinio atlikimu
butai -— 6 Jį Ir 4 Jį kamb. Prie 63
Notariatas
Vertimai
ir Austin.
Virimo — kepimo pe
Rinkinys gaunamas ^Drauge“ ir pas platintojus. Kaina 2 dol.
pianistė prisistatė kaip išbaigta
čiai, ąžuolo medis, dvigubas
mūr.
APDKAUDŲ AGENTŪRA
DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
garažas. $61,uuo arba pasiūlymas.
muzikė.
O kamb., 2o metų didele
švari
REALTY
mūr. rezidencija prie 71 tr Caltfor- BE LL
siunctaruur. nemokamai kiekvienam kas I) užsiaak
: nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj
J.
BACEVIČIUS
paStu ar telefonu LU 5-9500
Į užimti. $27,500.

CLASSIFIED GUIDE

S

HIGHER INTEREST
ON SAVINGS

5 kamb. 15 metų. "ranch’’ sti 6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233
liaus mūr.
namas. 84 ir
Kedzie.
$23,000.
Tvarkingas, teisingas ir greitas
5 Jį kamb. 15 metų mūr. ••ranch”
ant 50 p. sklypo. Prie 7 9 Ir Kock- patarnavimas visais Real Estate
well. 2 vonios, centr.
vėsinimas,
Įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas nlr- reikalais. Be to, veikia Notariatas.
klnys.
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
II butų, 10 metų, 2-Jų
aukštų
mūr. namas prie 71 Ir Caiifornia. komi pilietybės dokumentai. Pildo
$162,00*.
mi Income Tax ir atliekami kitoki

patarnavimai.

LEONAS REAL ESTATE

PER

ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE,
2 YEAR MATUR1TY

ŠIMKUS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS
IMIGRACIJA
NOTARY PUBLIC
2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015 4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

REAL

E STATE

SALES ■ N0RT6A6ES ■ MAHAGEMEMT
PER
ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $1,000. OR MORE,
1 YEAR MATURITY
Member of U.L8.

ALEX
PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000
Interest Is compounded
pays the highest legal
lOtlih of any
“
y mor
month earn
are availa ble at rates of

dally and paid ąuarterly on all accounts. Standard Federal
rate of interest on all savings. Deposits received by the
from the tirst oi that month. Deferred Income Certificates
i% and S%%.

TANDARD
EDERALI

Sovlngt and Loan Auoclatian of Chicaga
ASSETS OVER $141,050,000.00 RESERVES OVER $11,400,000.00 (mors than twlca tha legal raqulremant<)

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
HOURSi Mon., TDurs. t A.M. - s P.M. e Tuos., Frl. t A.M. - 4 P.M. e Sat. s A.M. ■ l] Noon a Wad. CtoMd

ŠATAS —REALTOR

Malu Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tel. OL 6-2233
Turime šimtus namų Bcrvvyne, Ciceroj, Riverside, La Grange Parį,
Ir kibiose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų Įstai
ga ir išsirinkti iš katalogo.

Knygoa suskirstytos pagaJ savo
mgrupuotns alfabeto eile.
Katalogai apima
dintas lietuviškas
anglų kalba knygų
kurias galima gauti

n n tu

skyrių »»

visas laisvajame pasadtjje isspaua
knygas, daugumą lietuvių autorių
ir ribotą skaičių latviškų knygų
DRAUGE.

Nuo abejingumo nėra. kelio | meilę,
bet nuo neapykantos yra
rašo
PETRAS MALDEJK1S
savo naujoje knygoje

Meilė Dvidešimtajame Amžiuje

-

Kai tėvai ir kiti vyresnieji šiandien jaunimo neišven
giamai yra įtraukiami į sekso diskusijas, ši knyga jiems
labai gera pagalba. Ji peržvelgia visas modernias pažiūras
apie lytinę meilę ir padeda susiorientuoti įvairiausiuose pa
siūlymuose.
Knygą išleido Lietuviškos Knygos Klubas
Jos 273 psl. kainuoja 5 dol. Ji gaunama Drauge ir
pas platintojus.

HIGH

Paid

RATES

Q u a r t o r I y

5%
PASSBOOKS

NERTS RE AI
Persikėlė į naujas
3009 W, 63rd STREET

5’/2%

ESTATE

91,000 niinimum
INVESTMENT BONUS P LAN
Savings

patalpas

TEL 471-0321
HM

*5.000 minimam
2 TEAB OEBTTFIOATE
*1,000 mlnlmum
1 YEAR OERTLPIGATE
Insured to *20,000
Highest reserves

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Aveaue
Chicago, Illinois 60632

:

ĮŽYMUSIS FIZIKAS MAX BORN

ROSELANDAS LIŪDI ŽYMAUS
VEIKĖJO

UGNIAGESIAI
PADEGĖ
NAMĄ

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. balandžio m. 1 d.

Long Island gaisrininkų vir
DR. V. LITAS
šininkas įsakė policijai suimti
A. a. Petras Kurzikauskas
Max Born, 87 metų amžiaus, kingumą prieš visą žmoniją. Yra tris ugniagesius už tai, kad jie
taurus lietuvis po trumpos ligos
prieš
kurį laiką mirė Goettinge likę daug laiškų Bomo ir Einštei meno rėmimas jam yra taip
mirė 1970 m. kovo 19 d, III.
ne.
Tai
didelis fizikas, Nobelio no. Bornas paliko autobiografinį tyčia padegė jaunimo centrą.
Central ligoninėje ir palaidotas
premijos
laureatas. Gimė Breslau rinkinį “Sąžinės gerovė”.
Iki teismo jie bus paleisti uždė
kovo 23 d. liet. taut. kapinėse.
mieste. Studijavo astronomiją,
Laidotuvių rytą maldas ir ro
Su Borno mirtimi pasaulis ne jus 2500 dolerių kaucijos kiek
vėliau pasuko į matematiką. Goet
(kl.)
žančių Leonardo koplyčioje prie
teko didelio fiziko. Bornas nepa vienam.
tingene jis atrado kelią į teoreti
lankiai žiūrėjo į kosminius skri
velionės karsto atkalbėjo kun. J
nę fiziką. Šioje srityje atliko kapi
dimus. Tokie skridimai yra pa
— Kad Ikiškiui ne kojos, būt
C. Auglys. Atsisveikinimo žo
talinių darbų. Daugiausia domė
sirengimas būsimam karui.
visus išmušęs.
Liet. patarlė
dį Balfo ir kitų organizacijų
josi filosofiniais mokslų pagrin
vardu tarė Vai. Šimkus, Balfo
dais. Borno darbas apie Einšteino
Chicagos apskr. pirm., išryšalin
Reliatyvumo teoriją atvedė jį į J Brangiam broliui
damas mirusiojo nuopelnus lie
pažintį su Hermanu Minkowski.
tuviškoje veikloje. Laidotuvių j
Goettingene Bornas susipažino
Am t A,
reikalais rūpinasi sūnus Ed
su David Hilbert,
Hermann
PRANUI Lietuvoje mirus,
vardas Wilsonas ir kiti gimi
Weyl ir Max Laue. 1914 metų
MARTYNJį JOKŪBAITĮ ir jo šeimą nuoširdžiai užjau
nės.
karo pradžioje Bomui buvo pasiū
čiame.
A. a. P. Kurzikauskas pa
lyta Berlyno profesūra. Čia jis tu
A.
a.
P.
Kurzikauskas
čioje savo jaunystės pajėgume
rėjo padėti Max Planckui.
Per
Pr. Balandiene
Frankfurtą (1919) grįžo jis at
1913 metais iš Rozalimo valsč.
A. E. Juškai
Jučlkonių km. atvyko į JAV ir lcoje apylinkėje neprigijo, nebu gal į Goettingeną (1921). Dabar
A. S. Zaparackai
čia nuolatos dirbdamas, taupiai vo naudojama, bet deja nebuvo jis buvo Fizikos instituto direkto
rius. Daugiausia dirbo prie ato
gyvendamas,
susitaupęs kiek ir atitaisyta.
minės teorijos. Pirmieji Borno
pinigų turėdamas jau 36 m.
Žmogus mirdamas žemėje pa
amž. panoro sukurti lietuvišką lieka viską išskyrus gerus dar asistentai yra buvę Wolfgang
Brangiam vyrui ir tėvui
šeimą. Trumpam 1926 metais bus. A. a. Petras tėvynei, arti Pauli ir Werner Heisenberg. Ši
tie
abu
vėliau
gavo
Nobelio
pre

nuvyko į Lietuvą ir savosios mui, o ypač broliškai šalpai at
A. -j- A.
Pascual Jordan ir
gimtinės apylinkėje
išsirinko liko daug kilnių darbų, už ką mijas. Su
STEPUI KAIRIUI mirus,
21 m. amž. Eleonorą Kaškelytę, nusipelno visų pagarbos, mal Heisenberg 1926 metais jis išleido
“Trijų vyrų darbą”, iš kurio iš
su kuria ir susituokė. Gyven dos. Nebuvo Roselande lietuviš
žmoną IRENĄ, dukteris ir sūnų giliai už
augo ąuantų mechanikos pagrin
damas Ghicagojle nuo pat atvy ko parengimo kuriame jisai ne
jaučiame ir kartu liūdime.
dai. Prie šio darbo derinosi Schrokimo iki mirties sielojosi liet. dalyvavo, Vasario 16 d. proga
edingerio Bangų mechanika. .Ši
organizacijų reikalais, visą savo dosniai aukodavo Altui ir ki
taip pavyko bangos ir dalelės su
laisvalaikį sT.tyrė organizacijų toms liet. institucijoms. Eilės vesti į vienumą. Statistinis ištyri
Jonas ir Aldona Dagiai
veiklai, kuriose jisai pilnai su i tremtinių sponsorius,
padėjęs mas ąuantų Fenomeno Max Borbrendo, pasidarė populiarus, vi atvykti į JAV.
ną atvedė prie Nobelio premijos.
sų mėgiamas. Tūkstančius va
T..,
,
.... T .
Max Born, “nearijas”, 1933
Dideliame liūdesyje ūko Lte- metais buVQ priverstas
itrauk.
Brangiam broliui
landų paaukojo SLA 63 kuo
«pai,. būdamas jos pirmininku
.
tuvoje jio sesuo Kaze Kurzikaus-! £ įš Vokietijos. Jis dėstė EdinA. + A.
per 20 metų. Balfo 57 sk. gar-[kaitė ir kiti giminės, Chicagoje ĮjUrg}je> vėliau Cambridge. 1954
PROF. ST. KAIRIUI mirus,
bės narys, kruopštus iždinin- daugelis bičiulių, organizacijos, metajs grįžo į Vokietiją ir apsigykurie
meldžia,
kad
gerasis
Die

{ dr. ALDONAI RIMKIENEI su šeima reiškiame šir
kas, aktyvus Balfo veikėjas 25
veno Bad Pyrmonte.
metus be pertraukos. LB Rose vas būtų jam gailestingas.
dingiausią užuojautą ir kartu liūdime.
Bornas įspėjo politikus nepikK. Brž.
lando anyl. valdybos uolus na
naudoti gamtos mokslų. Iš kitos
rys 7 metus. Nuoširdūs lituanis
Dr. Julija ir Pranas Matulicniai
pusės jis kėlė gamtininkų atsatinės mokyklos rėmėjas, Liet.
su šeima
fondo narys, narių organizato
rius. Visų šventųjų parapijos,
Dvidešimt vienerių metų
ir t. saleziečių gimnazijos per
mirties sukaktis
kun. B. Sugintą narys, rėmė
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. kovo
jas. Liet. spaudos stropus skai
mėn. 31, d., senatvės ,sulaukęs mirė
tytojas, knygų gerbėjas.
Kaip‘kiekvienas žmogus taip
ir a. a. P. Kurzikauskas savo
gyvenime turėjo ir tamsesnių
dienų bei klaidų SS kurių ryš
kiausia yra pavardės pakeiti
A.* A.
PRANCIŠKA JONIKAS
mas iš Kurzikausko į Wilsoną,
BROLIS JONAS BANYS, MIC
Jau suSjo dvidešimt - viene
kuri jo asmenyje bei lietuvišri metai, kai negailestinga mir
tis atd'tyrS Iš mūsų tarpo my
lima žmona ir motina, kurios
netekome i 949 m., bal. 1 d.

Į LAIŠKAI "DRAUGUI"“!

Nors laikas tęsiasi, bet mes
jos niekados
negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas
sutelkia jai amžina ramybę.
Už jos siela Sv. Mišios bus
atnašaujamos
balandžio mėn.
1 d. 8:30 vai. ryto
Brother
Rice mokyklos koplyčioje.

LIETUVIAI vėl parodo
SAVO STIPRUMĄ
Kovo 17 dieną lietuviai Mar
ąuette Parke ir kitose miesto
dalyse turėjo progos parodyti
savo stiprumą.
Kovo 17 dieną įvyko respub
likonų ir demokratų pirminiai
4 rinkimai. Respublikonų pusėje
buvo randamas lietuviškas var
das. Tai buvo Kazimieras Oksas. K. Oksas kandidatavo į tre
čiojo distrikto kongresmanus.
Į tą vietą kandidatavo dar trys
vyrai. Du iš tų vyrų gavo dau
giau balsų už poną Oksą.
Trečiame distrikte respubli
konų balsų tiktai buvo trylika
tūkstančių, šiame distrikte gy
vena beveik tiek ir lietuvių bal
suotojų. Šį kartą lietuvių bal
sų buvo tiktai dvylika šimtų.
Marąuette Parko rajone kitas
kandidatas dar gavo beveik šim
tą balsų daugiau už Oksą. Gal
keletas skaitytojų ir klausia,
kodėl Oksas nelaimėjo? Atsa
kymas yra. lengvas. K. Oksas
nelaimėjo todėl, kad daugumai
lietuvių buvo per surku domė
tis rinkimais ir kad buvo per
sunku jiems nueiti bloką pabal
suoti. šis įvykis Iieutviams ne
pirmas ir nepaskutinis. Šis įvy
kis yra gėda man ir daugumai
lietuvių. Šitas eilutes rašąs ne
nuėjo balsuoti irgi, nes rašy
tojas yra tik šešiolikos metų.
šis lietuvis balsavo už Oksą ki
taip. Šis lietuvis ne tik domėjosi, ne tik dirbo, bet ir ragino ki
ltus lietuvius balsuoti. Būtų buvp garbė turėti lietuvį kongresnu tną. Nemalonu, kad Oksas
da ugiau gavo kitataučių balsų.
Rimantas Gunčius

Maloniai prašome visus —
gimines, draugus tr pažįstamus
pasimelsti už a. a. Pranciškos
siela.

Nuliūdę: Vyras Jonas, sūnus
Jurgis,
2 dukterys:
Albina
Russel,
žentas
Raymond ir
Stephanie
Simonelis,
žentas
Petras, 5 anūkai,
2 broliai:
Petras Radvilas su šeima ir
Steponas Radvilas.

GĖLES

Franklin Sills, nuteistas 1,000 me
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
tų kalėti už apiplėšimą valyklos, o
ir kitokioms progoms
Samuel Hemphill
(apačioj) už
GUŽAUSKŲ
merginos užpuolimą nubaustas 800
Beveny Mills Gėlinyčia
m. Abu nuteisė Dalias, Tex., teis 2443 W. 03rd Street. Chicago, Illinois
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834
mas.

A. -Į- A.

STEPUI

KAIRIUI

mirus

žmon? IRENĄ, dukrą ALDONĄ ir sūnų
ALGĮ nuoširdžiai užjaučia
Halina Ir Kristupas Daugirdui
Vanda Mačiuliene

P

K

A

A

A. f A. MARIJONA BRUŽAS
(RUDOKAITE)
Mūsų mylima motina ir sesuo mirė 1970 m. Kovo 7 d., bu
vo palaidota Kovo 10 d. Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems,
Šv. Mišias ir gėles aukavusiems ir mums bet kokiu nors būdu
pareiškusiems užuojautą tose skausmo ir liūdesio valandose.
Nuoširdus dėkui gerb. kun. Jonui Kuzinskui už maldas
koplyčioje, už jos sielą atlaikytas laidotuvių dienoje gedulin
gas pamaldas bažnyčioje ir šv. Kazimliero kapinėse.
Dėkui grabnešiams: -Pusbroliams John Rudakas ir Edward
Rudakas; Draugams Stanley D. Gapshis, Herman Hofer, Peter
Zogas ir John Williams.
Nuoširdžiai dėkui gerb. kun. Anastazui Valančiui už iš
reikštą užuojautą ir maldas koplyčioje
Dėkui gerb. kun. J. Kardauskui, MIC, už išreikštą už
uojautą Tėvų Marijonų bendradarbių vardu ir už Šv. Mišių
aukas.
Dėkojame Seselei M. Anastazijai už išreikštą užuojautą
Šv. Kazimiero Seselių vardu ir už šv. Mišiių auką.
Dėkui Šv. Kazimiero Seselių Rėmėjų dr-jos narėms už iš
reikštą užuojautą, šv. Mišių aukas ir maldas.
Dėkingi esame Maldos Apaštalavimo, Amžino Rožančiaus
ir Šv. Pranciškaus Tretininkų Brolijos dr-jų narėms už maldas
koplyčioje ir Šv. Mi_ių aukas.
Širdingai dėkojame mieloms Kazimierietiems Seselėms:
M.. Emrna, M. Felicita, M. Anella, M. Marcella ir Jean Giržaitis už atsilankymą koplyčioje, dalyvavimą laidotuvėse, šv. Mi
šių aukas ir paaukotas maldas.
Dėkui vargonininkui Vladui Baltrušaičiui ir solistui Al
girdui Braziui.
Dėkojame artimiems draugams laidotuvių direktoriui Jur
giui F. Rudmin ir žmonai Dolores Darr Rudrnin už rūpestingą
ir malonų laidotuvėse patarnavimą.
Kuriems nėra galimybės atskirai išreiklti padėką, esame
dėkingi už parodytą geraširdiškumą mums tose skausmo ir
liūdes’o valandose.
Maloniai prašome prisiminti sielą a. a. Marijonos Bružie
nės savo maldose.
Nuliūdę: Duktė Aldona
iSesno Veronika (Juozapas) Bobfoin
Brolienė Anastazija Rudakas ir kiti giminės.

PETKŲ
-TĖVAS

IR

SŪNUS —

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St.
Telef. GRovehili 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09
UK6TF

Gyveno Marianapolio tėvų marijonų vienuolyne, Thomp
son, Conn., paskutiniu metu dėl senatvės ir ligos Matulaičio
namuose, Putnam, Conn.
Buvo gimęs 1886 m. birželio 15 d. Rukšiškių vienkiemyje,
Debeikių parap., Žemaitijoje. Lietuvoje liko brolių vaikai ir
Amerikoje kitų giminių.
Kūnas bus pašarvotas Marijonų vienuolyne, Chicagoje,
6336 So. Kilbourn Avė., ketvirtadienį, balandžio 2 d., 7:30 vai.
vakaro. Bus laidojamas penktadienį, balandžio 3 d., 10 vai. iš
vienuolyno koplyčios. Po pamaldų bus palydėtas į šv. Kazi
miero kapines.
Giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai prašomi adlyvauti.
Nuliūdę: kunigai ir broliai marijonai.
Laidotuvių direktorius Anthony Phillips, Telef. Yards
7-3401.

v TOMO KILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON
Savininko

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street
Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklų Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Te’ef. — CEdarcrest 3-6335

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. -Į- A. ANNA BALSEWICZ

EUDEIKIS

(Pagal pirmą vyrą Daukšienė)
Gyveno Racine, Wisconsin

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1969
m. balandžio mėn. 2 dieną.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę,
už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 2 d.,
8 vai. ryto Šv. Kazimiero parap. bažnyčioje, Racine, Wisc.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Anna Balaewicz sielą.
Nuliūdę: vyras Melitoo, duktė Louise Stankus,
žentas ir anūkės.

FRANK

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 Hermiiage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

ZAPOLIS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
8208
West 05th Street
Chleaffo. Illinois
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SUNOS
riiACKAWica»

A. VILIMAS
M O V I N C
Apdraustas perkraustymas
— Įvairių atstumu —

823 WEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

2424 W. 69th Street
2814 W. 23rd Place

Tel. REpublic 7-1218

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

3307 So. Lituanica Avė.

S Halsted Street

Tel

V Arda 7-191

Tel. Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS

ANTANAS M

POVILAS J. RIDIKAS

PITTLI TPc
Tel. YArds 7-3401

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė.

Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1416 R. 50tb Avė., Cicero, III., Tel. OL 2.1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. balandžio m. i d.

Chicagos žinios

X A. L. B. K. Moterų sąjun
gos apskritis ruošia
žaidimų
parengimą su daugybe dovanų, ARCHITEKTŲ KONKURSAS
kuris įvytks š. m. balandžio mėn.
Chicagos viešojo knygyno
5 d. 2 vai. šv. P. Marijos Gimi
tarybos
pirmininkas
Ralph
mo parapijos salėje, Marąuette
Newman praneša, jog daugiau
Parke. Dalyviai bus pavaišinti
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
kava ir pyragaičiais. Pelnas bus 200 architektų stojo Ikonkursan
pagal
kurį
turėtų
nubrėžti
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60630
X Grandinėlės išvyka į Ko paskirtas vienuolynų statybos
planus
kaip
sena
biblioteka
tu

lumbiją sutampa su Bogotoje fondui. Maloniai kviečiame vi
rėtų būti atremontuota. Už ge
tuo metu vykstančia tarptauti sus atsilankyti.
VĖŽLYS
ŽINAU
X Jau yra išsiuntinėtos for riausius planus premijų vertė
ne prekybos paroda. Ryšium su
siekia
$50,000.
mos
gyventojų
surašinėjimui.
ta paroda Kolumlrijas sostinėje
Skaitau aš luiygą,
Aš turiu vėžlį. Mes nupirkome
lankysis svečių iš viso pasaulio Ne visos išsiųstos formos yra
Dainelių moku
BUVUSIS
PREMJERAS GAUS
jį prieš važiuodami į stovyklą.
ir turės progos pamatyti Gran vienodos. Pasiteiravus surašinė
Ir su broliukais
GARBES DOKTORATĄ
Kartais jam pritrūkdavo mais
Suktinį šoku.
jimo įstaigoje, gauta informa
dinėlės koncertus.
to
ar
vandens.
Jis
mėgdavo
šo

x Jurgis Mikaila, Antanas cijų, kad tikrai yra išsiųstos
Buvęs Prancūzijos premjeras
Žinau — tėvynė
kinėti. Užsilipdavo ant akmens
Ten už Atlanto,
bene
trijų
rūšių
fermos.
Kai
Edgar
Faure lankysis ChicaMusteikis ir Vytas Petrulis su
ir
šokdavo
į
vandenį.
Dažnai
Baltija
mūsų
kuriose
yra
klausimas,
kokios
goj bal. 6—8 d. Ta proga Lo
daro Detroito rinkiminės apy
Bučiuoja krantą.
aptaškydavo
grindis.
Jis
gyve

gardos Vl-tosios JAV LB tary tautybės, kitose ne. Nore gau jolos universitetas jam suteiks
no tik šešis mėnesius.
Baltijos jūra
bos rinkiminę komisiją. Adre toje formoje ir nebūtų klausi garbės doktoratą.
Adrianas Stanislovaitls,
Gintarus supa —
sas: J. Mikaila 24334 Pierce, mo apie tautybę, lietuviai turi
Kaip as lėlytę,
Dariaus
Girėno
lit.
m-los
įrašyti savo lietuviškąją (kilmę.
UŽSIENIO LAIVAI
Soutihfield, Michigan 48075.
Kaip tu meškiuką.
mokinys
X Lietuvių moksleivių sporto
x Leon. Valiuko vadovauja
O. B. Audronė
Chicagos uostas laukia bal. 8
MANO KALĖ
ma JAV LB informacijos komi šventė įvyks birželio 13-14 d. I d. atplaukiant prancūzijos lini
PREZIDENTAS TAFT
sija, labai sėkmingai savo už Marąuette Parite. Šventę rengia jos laivo Eglantine iš Olandijos. Cicero Lt. mokyklos mergaičių grupė išpildo programą Lietuvos nepriklau
Mano kalės vardas yra Biguvietos
LB
apylinkės
valdyba.
davinį atlikusi Vasario 16-tos
Tai bus šių metų kregždė, šiais somybės šventės minėjime vasario 22 d. Šv. Antano parapijos salėje.
tė. Mes matėm,
kai ji gimė
Prezidentas Taft užsivilkęs
proga, ruošia informacinę me Visi moksleiviai kviečiami da metais laulriama, kad iš užsie
Wisconsin’e. Ji gimė pati pir didžiausią maudymosi kostiu
PAVASARIO ŠVENTĖ
va ii graži. Mes turime džiaug moji iš visų keturių šuniukų. mą, kaip tinkamą moderniems
džiagą birželinių įvykių minė lyvauti.
nio atplaukusių laivų skaičius
jimams.
sudarys rekordą.
Velykos yra pavasario šven tis, kad mes esame lietuviai, Po kelių metų ji palindo po laikams, įmerkė savo stambų
geri darbštūs žmonės. Mes ne mašina, bet jos neužmušė. Pas kūną į šaltas Beveriy įlankos
x šv. Antano Taupymo b-vė
tė. Dažniausiai jos būna balan
ODONTOLOGŲ
MOKYKLA džio m. šįmet Velykos yra la turime gėdytis, kad esame lie kiau ji norėjo praryti žuvų gau bangas. Tuojau po to, vienas
Ciceroj, per jos vedėją J. Gry
tuviai, bet turime sakyti ačiū dymo kabliuką, kuris įsikabi kaimynas saiko antram:
bauską, ir šiais metais parėmė
Trečiadienį buvo dedikuota bai ankstyvos. Tai šventei visi
Dievuliui, kad ne kitos tautos no į liežuvį. Mes turėjom ją
Cicero moksleivių ateitininkų
— Eikime maudytis.
ir atidaryta Lojolos universite pasipuošia naujais pavasari esame žmonės.
kuopos sporto klubą “Ateitis”
__
Mes negalime, — atsakė
vežti
pas
daktarą.
Ji
nenudvėsė
niais
rūbais.
Prieš
Velykas
ma

to odontologijos mokykla MayTikėkime
ir
dabar,
yra
to

$141,60 auka, sumokėdama klu
antrasis
— Prezidentas užėmė
ir
dabar
dar
gyvena.
Yra
trijų
wood priemiestyje. Mokyklos 4 ma nudažo daug kiaušinių, tai
kių
drąsuolių,
Ikurie
nebijo
nei
visą
vandenyną.
bo ir jos narių registracijos bei
metų
amžiaus.
aukštų statyba kainavo 10 mil. yra margučių. Velykų rytą mes
naujų uniformų išlaidas. Cicero
juos bandome, kuris stipresnis. kūjo, nei piautuvo.
dolerių.
Išvertė Aldona Steponaitytė,
Rimas Viktorą,
Ateis laikas, kada mūsų
“Ateitis“ naujus metus pradėjo
Velykos yra Kristaus Prisikėli
Dariaus - Girėno m-los VIII sk.
Dariaus
Girėno
lit.
m-los
su dviem gražiom pergalėm —
ŠIO3 SAVAITES KONCERTAI mo šventė. Velykų rytą Kristus Vytis lėkdamas per pasaulį
mokinė
mokinys
dviem pirmom vietom iš “A” ir
prisikėlė iš numirusių, tą die Skelbs iš naujo Lietuvos nepri
Chicagos simfonijos orkes
“C“ krepšinio klasės Vidurinių
ną mes einame į bažnyčią į pri klausomybę.
tras
bal. 2 ir 3 d. duoda MaJhleMūsų trispalvė vėliava plevė
Vakarų apygardos turnyro me
sikėlimo Mišias.
rio kūrinių programą: Lieder
suos
Gedimino kalne. Būkime
tu, kuris įvyko kovo 21-22 d.
' Vytautas Grigola,
eines
fahrenden
Gesellen
ir
Sim

drąsūs
ir pasiruošę.
Chicagoje.
Marąuette P. Lit. M.
fonija nr. 6. Solistė mezzosopIV sk. mokinys
X LB Chicagos Apygardos
Ramutė Kemėžaitė.
ranas Yvonne Minton; diriguo
valdyba rengia įdomią, svar
Lituanistinės
mokyklos mokinė
VASARIO 16-TOJI
ja Georg Solti.
bią ir reikšmingą paskaitą “Lie
6 skyriaus, Waterbury, Conn.
Mes visi dideli ir maži, jau P. S.
tuvių bendruomenė”, kurią skai
PASKUTINE OPERA
X A. a. Jonas Banys, MIC,
ni
ir seni susirinkome į šitą sa
tys JAV LB tarybos narys Jo kaip praneša iš Marianapolio,
Šis rašinėlis gavo antrą pre
Radijo
stotis
WGN
bal.
4
d.
lę
gerbti mūsų gražią, mylimą miją skirtą Skautų Tėvų komi
nas Jasaitis balandžio 3 d. 7.30 mirė kovo 31 d. Matulaičio na
vai. v. Jaunimo Centre. Visuo muose, Putnam, Conn., sulau transliuoja tiesiog iš Metropo žemę — Lietuvą. 1918 m. vasa teto.
menė kviečiama gausiai daly kęs 83 metų amžiaus. Velionis litan scenos Bellini operą Nor rio 16 dieną Vilniuje buvo pa
ma. Ši paskutinė šio sezono ope skelbta Lietuvos nepriklauso
vauti.
LEKIU KAIP VĖJAS
buvo gimęs Ruklšiskių vienk., rų transliacija prasidės 1 vai. mybė. Ją paskelbė Lietuvos Ta
X ZioBo e vangeli]? ų liutero DJbeiltių par., Žemaitijoje. Į tė
ryba. Mes visi žinome, kad kiek
Žiema yra gražus metų lai
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kapela,, veiks bufetas, šilti bei Jaunimo centre. Darbotvarkėje
IV
IV sk. mokinė
šalti valgiai ir dovanos laimin valdybos ir revizijos komisijos eilė katalikiškų mokyklų vėl pas
kelia mokestį už mokslą. Pvz.
Turiu snapą, kaip antis, bet
giesiems.
metiniai pranešimai ir naujos
CIRKAS
jėzuitų
pirmaujančioje
šv.
Igna

šiltą
kailį, ne plunksnas; dedu
Pradžia 7:30 v. v. Bilietų dar valdybos ir revizijos komisijos
co
gimnazijoje,
kur
mokosi
ir
kiaušinius,
kaip driežai ar gy
galima gauti pas kasininką, rinkimai. Po susirinkimo dr. V.
Pereitą šėštadienį mes važia- vatės, periu kaip paukštis, bet
nemažai
lietuvių,
šiais
mokslo
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daug gražių dalykų. Buvo ark pieneliu. Kas aš?
mokėti 500 dol., o ateinančiais
po 8 v. vak. PK 6-9854. Auka
lių, dramblių, tigrų ir kitokių
X “Puotos Jūros Dugne” sve metais jau reiks mokėti 650 dol.
(5 talškai)
5 dol.
(pr.)
gyvulių.
tainės stalai dengti vaivorykš Mokyklos direktoriaus praneši
X Š. m. balandžio 5 d. 7 vai. tės atspalviu. Austa jūros puta. mu, tai dar nėra galutinė ri
Viena moteris būtų nukritup. p. Chicagoje, Orchestra Hali, To audeklo puošnumu ir likto ba: ateityje suma dar gali kil
! si, bet ji buvo virve prisirišusi.
Iš žodžio šokti, priešdėlių
įvyksta New Yorko Metropoli rių spindėjimu rūpinasi J. S. ti. Bet, nors mokslapinigiai
Vyras turėjo didelį pagalvį ant pagalba, padarykite naujų žo
tan Operos solistės Lilijos Šu Danutė Baltramonaitienė. “Puo smarkiai, tiesiog neproporcin
galvos, o ji stovėjo ant jo. Vy džių. Pvz. iššoko. Už kiekvie
kytės koncertas. Koncerto pel ta Jūros Dugne” Westem Ball- gai kyla, bet į šią mokyklą, kaip
ras turėjo lipti kitu pagaliu, ną naują priešdėlinį žodį gau
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