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SOVIETU GINKLAI, KINIEČIU 
UOSTAI 

Londonas. — Kiniečių diplo-1 būdu didesnio kiekio gazolino, 
matai patvirtino, jog jų uostai • labiausiai reikalingo tankams va-
bus naudojami iškrauti sovietų j ryti. 
ginklus, skirtus Siaurės Vietna- j Valstybės departamentas nepa-
mui. Toliau ginklai bus siunčia-! stebėjo jokių ženklų, kad S. Viet-
mi geležinkeliu. Dar veikia se- j namas norėtų rimtai pradėti de-
nas sovietų ir kiniečių susitari- j rėtis, o Pentagonas sako, kad 

Hanojus nesiruošia minas išimi
nėti, kaip buvo žadėjęs, neturi 
tam priemonių. 

Gaisre žuvo 118 
Osaka. — Osakoj, Japonijoj, 

universalinėj krautuvėj kilęs gais
ras pareikalavo 118 aukų miru
siais, ir 43 sužeistais. 

Bombos V. Vokietijoj 

mas, jog karinė medžiaga gali bū
ti siunčiama per Kiniją. S. Viet
namo pareigūnai traukinius su 
karine medžiaga gali pasitikti ant 
sovietų - kiniečių sienos, vagonai 
užantspauduojami ir vežami į 
Hanojų. Vienas tokių kiniečių 
uostų minimas Peihai, vos 100 
mylių oro keliu iki Hanojaus. 

Paskutiniuoju metu sovietų 
propaganda Kinijos atžvilgiu yra 
gerokai sušvelnėiusi, o naujos Ni-
xono priemonės prieš šiaurės 
Vietnamą gali pastūmėti į dides
nį sovietų ir kiniečių bendradar
biavimą. 

Galimybę karines medžiagas; Frankfurtas. — Miunchene ir 
iškrauti Kinijos uostuose Nixono i Augsburge policijos būstinėse 
administracija yra pramačiusi. j sprogo bombos. Prieš tai Frank-
Dar 1969 CIA yra paruošusi stu-1 furte sprogime žuvo Amerikos 
diją apie galimos blokados įve- j pulkininkas Paul Bloomąuist iš 
dimą ir jos pasekmes. Tada buvo j Salt Lake City, Utah, ir 13 karių 
numatytos tokios galimybės: di- j buvo sužeistų. Frankfurto polici-
delis skaičius mažų pakrančių j ja dar yra gavusi anoniminių te-
laivų, laivelių, baržų gali prekes; lefoninių pranešimų apie kitas 
vežti pakrantėmis iš pietinių Ki- j bombas, bet nuvykusi jų nerado, 
nijos uostų — Fort Bayarcr, Kan- į Rado tik nesprogusią bombą paš-
tonas ar Peihai — ir pasiekę S. į to įstaigoje. 
Vietnamą, gali iškrauti bet kur! Miunchene bomba buvo pa-
pakrantėse nebūtinai uostuose, i dėta automobily, automobilis pa-
Tačiau toks būdas labai nepato-; statytas šalia kitų policijos auto-
gus ir perkraustyti galima tik1 mobilių ir sunaikino ar sugadino 
smulkesnius ginklus, bet jokiu ; 40 mašinų. Žmonių aukų nebuvo. 

; Augsburge vienas policijos žmo
gus buvo sužeistas. Ar tos bom
bos turi ir politinių motyvų, kol 
kas nežinoma. Hanojus derėtis nenori 

VVashingtonas. — Valst. sek
retorius Rogers į Europą nesugrį
žo, sostinių vizito nebaigė, tik 
baigia ruoštis Maskvos viršūnių 
konferencijai ir šį šeštadienį su 
Nixonu išskrenda pirmiausia į 
Salzburgą, o kitą 
bus Sov. Sąjungoj. Rogers sako. 
kad pasiruošimai į Maskvą eina 
gerai, bet atnaujinti taikos dery
bas Paryžiuje nesiseka- Le Duc 
Tho, Hanojaus politbiuro narys. 
vyriausias derybų vadas, derėtis 
nebenori. 

Amerikos rinktinė 
žaidė Vilniuje 

Okup. Lietuvos krepšininkai 
? l ™ a 2 ? balandžio 28 Vilniaus Sporto rū

muose sužaidė neeilines rungty
nes. Jie rungtyniavo su JAV krep
šininkais. Prieš atvykdami į Vil
nių, amerikiečiai Maskvoje pra
laimėjo dvejas rungtynes su So
vietų Sąjungos rinktine ir du kar-

Ar jis laimingas 
su 303,000 dol.? 

0kinawa šiandien 
grįžta Japonijai 

Naha . — Šiandien Okina\va 
perduodama Japonijai. I šias iš
kilmes išskrido viceprezidentas 
Spiro Agnevv. Sala buvo valdoma 
Amerikos 27 metus. Buvo viena 
stipriausių bazių Pacifike. Ame-

P. VIETNAMAS ATSIĖMĖ TRIS 
MIESTUS 

Saigonas. — P. Vietnamo ka- šinimas buvo didelis ir mūšiuose 
žuvo daugiau nei 300 priešo ka-

i rių. Puolimus smarkiai parėmė 
riuomenė iš defenzyvos pereina į 
ofenzyvą ir vakar jau buvo pra
nešama, kad Amerikos helikopte- . Amerikos aviacija ir karo laivy
nais perkeltti daliniai į priešo i nas patrankų ugnimi. Apie 40 

rikiečiai pasiliks ir po Okina\vosĮ užnugarį atsiėmė tris miestus pietų vietnamiečių buvo užmušta 
perdavimo, tik turės laikytis ja-j Quang Tri provincijoj: Hai Lang, arba sužeista. Amerikiečių aukų 

Thon Hoi Yen ir Thon Van Tri. nebuvo. Prie Hai Lang buvo su-
Miestai yra į šiaurę nuo My Čanh daužyti trys komunistų tankai ir 
upės j pietus nuo provincijos sos-; dvi patrankos. 
tinęs Quang Tri. Kariuomenę; Marinų helikopteriai nebuvo 
perkėlė Amerikos marinų heli- naudojami nuo 1971 balandžio 
kopteriai. Ekspedicinis vienetas mėnesio. Dabar panaudoti buvo 
susidėjo iš 1,700 vyrų. Kitas da- nuo lėktuvnešio Okinavva, stovin-
linys, 550 vyrų j tą pusę prade- čio Vietnamo vandenyse. Tame 
jo puolimus sausumos keliu. ir kituose laivuose budi apie 5000 

Sakoma, kad priešo pasiprie-: marinų. 

ponų įstatymu. Naujas salos gu
bernatorius, kuris dabar perims 
valdžią, Cobyo Yara. sako, kad 
jo tautiečiai nenorėtų matyti a-
merikiečių bazių, bet jos reikalin
gos ne tik saugumo sumetimais, 
bet ir ekonomiškai. Apie 50,000 
japonų gyvena iš amerikiečių, pas 

i juos dirbdami. Okina\va turi apie 
! vieną milijoną žmonių. 

Amerikiečių karių Okinavvoj 
j yra 45,000, įskaitant 13,000 ma-
j rinų ir aviacijos 313-ją diviziją. 
į Kariai gerai pasiruošę, dažnai 
! manevruoja ir gali būti pasiųsti 
I į frontą per 48 valandas. Tačiau 
! pagal naują susitarimą Amerikos 

Vakarų ir rytų 
vokiečiu susitarimas 

Kituose frontuose žymesnių pa
sikeitimų nebuvo. An Loc gynė
jai atlaiko priešo puolimus ap-

P. Vietnamo karo policija ties Hue sustabdo autobusus ir tikrina, 
ra juose karo dezertyru. 

ar ne-

KAIP LIETUVIA11939 PADĖJO 
LENKAMS 

Varšuva, — Lenkai yra išleidę 
nemaža literatūros apie II pasau
linio karo kančias, savo karių li
kimą, Katyną, koncentracijos sto 
vykias, nemaža surinkta faktų ir 
apie internuotus karius Vengrijoj 
arba Rumunijoj, o dabar pasiro
dė studija fr apie karių likimą, 
kurie atsidūrė Lietuvoje. Piotr 
Lossovvski kariniam žurnale VVoj 
skovvy Przegląd Historyczny duo 
da faktus apie lenkų kareivius ir 
karininkus, kurie 1939 rugsėjo 
mėnesį buvo internuoti Lietuvoje. 

Karo pradžioje Lietuvos sieną 
peržengė ir buvo internuota iš vi 
so 14,000 karininkų ir kareivių, 
bet 1940 birželio mėnesį, kai Lie
tuvą užgrobė bolševikai, Jenkų 
karių buvo belikę vos 1,600, iš jų 
600 karininkų ir apie 1000 eili
nių. Iš tų likusių tam tikras skai-

maistą internuotiems. Lietuviš
kosios įstaigos oficialiai išleisda
vo iš stovyklų 
pas gimines, 
kad kiekvienas tur i 
niu". 

karius lankytis tik, 
bet greit paaiškėjo, Į 

tokių "g imi - į 

link miestą ir miesto viduje. 
Jiems į pagalbą siunčiami dali
niai yra už 13 mylių nuo miesto. 
Dar pranešama apie didesnes kau 
tynęs maždaug 30 mylių nuo 

Bomia. — Vakarų ir Rytų Vo- i Saigono- Ten, įskaitant ir aviaci-
trečią šalį. Norint susitarimą ap-|kietijų atstovai susitarė dėl pa-: jos bei artilerijos ugnį, buvo už
eiti, jie pirma gali būti perkelti j sienio susisiekimo. Brandto atsto- > rn.ix5ti 137 priešo kariai. 
į kitą kokią šalį, o iš ten į Azijos j vas Egon Bahr ir Heneckerio Mi- Amerikos aviacija, naudodama 

chael Kohl padėjo savo inicialus elektroniniais aparatais vairuoja-
po raštu, kuriuo sureguliuojamas j m a s bombas, sudaužė Paul Dou-
geležinkelių, plentų ir vandens j mer tiltą per Raudonąją upę pa
kelių susisiekimas per Rytų Vo-į c iam Hanojuj. Tiltas buvo vie-
kietiją į Vakarų Berlyną. Rytų i nintelis ryšys tarp Haiphongo ir 
vokiečiai dar pažadėjo, kad vaka-i abiejų geležinkelių, jungiančių 
riečiai vokiečiai galės dažniau i §. Vietnamą su Kinija. Bombos 
lankytis rytinėj daly. Susitarimas j taip pat sudaužė ir pertraukė 5. 
turės dar būti'oficialiai pasi ra-! Vietnamo vamzdžių liniją, ku-
šytas gegužės 26 Rytų Berlyne, i n a tekėjo 1000 tonų skysto kuro 
jeigu iki to laiko bus ratifikuotas ; pe r dieną, 
paktas su Maskva ir Varšuva. 

kariai iš Okinavvos negali būti 
siunčiami tiesiog į karo zoną,; 

frontą 
Kol Okinava buvo administ

ruojama amerikiečių, būdavo daž
ni streikai, dabar jie turės baig
tis. Japonai neleidžia streikuoti 
dėl bet kurio nieko. Tą žino vie
tos gyventojai ir todėl didelio 
entuziazmo, kad salą administ
ruos Tokijo, nematoma. 

Sirija nesirašys pakto 
su Maskva 

Labiausiai Lietuvos lenkai pa
dėjo internuotiems pabėgti. I sto
vyklas atnešdavo civilius drabu- / ^n na 
žius, padirbtus dokumentus ir n u 
rodydavo kelius per Latviją ir 
Estiją į Švedija. Čia daugiausia 
pasižymėjo Babtų ir Vandžioga
los lenkai- Išlikę gyvi lenkai Lie
tuvą mini su dėkingumu. 

tus laimėjo —susitikimą su Mask Į č i u s Vilniaus krašte perėjo į po-
vos komanda ir Kijeve su Ukrai- g r i m į į p r j e x ^ ^ v ė H a u p r i e š v o 

nos krepšininkais. 
Vilniuje įvykusias penktąsias 

rungtynes JAV sportininkai lai
mėjo santykiu 90r69. Lietuvių 
penketuką sudarė: Algirdas Lin-

1 kevičius, Algimantas Žukauskas, 
TEGUCIGALPA. — Hondūre Saulius Patkauskas, Alvydas Sid-

nusileidęs oro piratas su 303,000 lauskas ir Romualdas Venzber-
dolerių tebeieškomas. Hondūro i gas-
vyriausybė sako, kad jis nusilei-: Lietuvos rinktinės pagrindą sū
do parašiutu saugiai ir slapstosi Į darė kauniečiai. Teisėjavo veng-
džiunglėse. Jo parašiutas suras-j ras ir suomis. Vilniaus spauda 
tas. Vietos gyventojai patvirti- pripažino: lietuviai rungtynes 
na, jog jie matę vyrą su laga
minėliu ir skaičiuojant pinigus. 
Tik jie sakė, kad jo petys ir 
rankos buvo sužeistos. 

LONDONAS. — Britai panei
gė žinias, kad jų karo laivai ir 
lėktuvai atakavo Pietų Yemeną 
ir nori padėti arabams kaimy
nams nuversti marksistinį re
žimą. Adeno radijas sakė, kad 
britai gegužės I bombardavo 
?ocotros salą. apie 200 mylių 
nuo Yemeno, j pietus nuo Ara
bijos pusiasalio. Sako, jog bu
vo numuštas ir britų helikopte
ris. Ten vyksta sukilimas. 

Britų krašto apsaugos minis
terijos atstovas, kalbėdamas a-
pie tuos P . Yemeno teigimus, 
pasakė, jog tai nieko daugiau, 
kaip tipingas propagandos taus-

sužaidė nedarniai, amerikiečiai gi 
buvę žymiai išradingesni bei 
greitesni. 

Svarbiausia, kad lietuvių rink
tinėj nežaidė iškilusis krepšinin
kas Modestas Paulauskas. Jo bu
vo pasigedę ir amerikiečiai. (Beje, 
jie su lietuviais krepšininkais pir
mą kartą pokario metais buvo 
žaidę 1970 m. Taline ir taip pat 
laimėję, 82:69). 

JAV sportininkai apžiūrėjo Vil
nių, gi Kompozitorių rūmuose 
buvo surengta ir spaudos konfe
rencija. Jie pasakojo: geriausiai 
sužaidę Vilniuje, M. Paulauską 
jie laiko "geriausiu pasaulio krep
šininku mėgėjų tarpe". Vilniaus 
krepšinio žiūrovai, jų nuomone, 
išprusę, jiems Vilnius patikęs — 
esąs "gražus miestas". Jie visur 
buvę maloniai sutikti, priimti, ga
vę dovanų, (E.) 

kiečius, o kitus, kuriuos iššifravo 
sovietai, deportavo į Sibirą. 

Geriau negu tikėjosi 

Autorius pripažįsta, kad lenkų 
likimas Lietuvoje, kol ji buvo lais 
va, buvo žymiai geresnis nei tikė
josi ir taip pat geresnis nei tų, ku
rie buvo internuoti Latvijoj. Lie
tuvos vyriausybė ir visuomenė į 
netekusius tėvynės lenkus žiūrė
jo su užuojauta, nejautė jokio 
pykčio už Vilniaus okupavimą ir 
žiūrėjo pro pirštus, kai lenkai iš 
internavimo vietos pabėgdavo ir 
atsidurdavo vakaruose pas sąjun 
gininkus. Labiausiai, kaip auto
rius sako, lenkams padėjo Lietu
vos lenkai t.y.% sulenkėjusi visuo
menė. Sulenkėjusieji internuo
tiems padėjo ir materialiai, ir mo 
raliai. Lossovvskis sako. kad bu
vo tokių neap-ašomai jautrių is
torijų, kaip vietiniai žmonės už
jautė karius, kokių nėra patyrę 
lenkai nei Vengrijoj, nei Rumu
nijoj, kuri tada buvo Lenkijos są
jungininkė. 

Padėjo pabėgti 

Jau pačiom pirmom dienom, 
kai rusai pajudėjo į Lenkiją ir 
prasidėjo lenkų bėgimas į Lietu
vą, Palangoje susiorganizavo ne
oficialus komitetas ir pradėjo 
rinkti drabužius, baltinius ir 

Nevv Braunfels- — Šią nuo 
senų laikų vokiečių emigrantų 
apgyventą 18.000 gyventoju 
miestą Tex'ase ištiko potvynis. 
Apie 3,000 gyventojų teko eva
kuoti, kai jų namus užliejo Gua-
dalupė. Penkiolika žmonių nu
skendo. 

Beirutas. — Libano laikraštis 
aha r rašo, kad Sirija atme

tė sovietų siūlomą paktą. Dar 
| vasario mėnesį Sirijoje lankėsi 
Į sovietų ministerio pirmininko pa-
i vaduotojas Kyrill Mazorovas ir 
į spaudė sirus pasirašyti draugišku-
l mo ir savitarpinės pagalbos pak-
| tą, panašų, kaip pasirašė Egip-
; tas, bet sirai atsisakė. Praėjusią 
i savaitę Siriją vizitavo sovietų ka-
S ro ministeris maršalas Andrei 
| Grecko su aviacijos ir laivyno šta-
, bų viršininkais bei kitų 12 dele
gatų, sirus dar labiau spaudė, bet 
Damaskas atsisakė ir dabar rašy-

| tis. Tai didelis sovietų diploma-
I tijos nepasisekimas. 

i 
mė- į 
t a u - ; 

Konferencijos ir 
demonstracijos 

Stockholmas. — Birželio 
nesį Stockholme bus didelis ' 
tų suvažiavimas", konferencija 
aplinkos apsaugos reikalu. Ją 
šaukia Jungtinės Tautos, daly
vaus atstovai iš viso pasaulio, ir 
jų bus apie 1200. Tiek pat žada 
suvažiuoti ir spaudos atstovų. 
Rengėjai tačiau patyrė, kad tą 
progą žada išnaudoti 

Amerikos vyskupai 
apie persekiojimus 

okup. Lietuvoje 
JAV vyskupai atkreipė dėmesį 

į kataliku persekiojimą okup. Lie 
tuvoje. Balandžio vidury, Atlan
ta mieste, Georgia valst., įvyku
siame JAV katalikų vyskupų "at-
vi rame" šuva ži av i me da lyvavo 
23< vyskupai (is bendro 301 skai-ne-i J ., , v . v . ,., . . . , . , , . , iCiaus, priklausančių Katalikų nuoramos ir reigiasi didelėms de-i 

visokie 

>ĮjPai»iHiHįiW • * * ! 

monstracijoms. Demonstrantų 
pirmuoju taikiniu gali būti Ame
rika, bet gali būti ir kitokių de-
monstraitų. Švedai susirūpino ra
mybe ir tvarka, ir iš provincijos 
kampelių į sostinę sutrauks apie 
1800 policijos. 

Montrealis be 
aikrasciiĮ 

V 

m 

Vyskupų Tautinei Konferencijai 
1 — NCCB). 

"The Tablet" balandžio 20 pa 
! skelbė, jog Nevvarko vyskupas pa-
; galbininkas John J. Daugherty 
į atkreipė susirinkusių vyskupų dė-
į mesį į penkias svarbiausias, rūpės 
! tį keliančias sritis pasauly, i Ar
timuosius Rvtus bei Jeruzalę, Baž-

', nyčios persekiojimą Lietuvoje, tei 
• singumą šiaurinėje Airijoje, a-
\ parteidų judėjimą Pietų Afrikoje 
i ir į aviacijos karą Indokinijoje. 

(E.) 

Daugiausia bedarbiu -
chemikai 

Montrealis. — Quebeko pro- | 
vincijoj sustreikavo keli tūkstan-i 
čiai darbininkų, protestuodami, 
kad buvo suimti trys darbo uni
jos vadai, atsisakę klausyti teis
mo nurodymu. Dėl streiko neišė
jo visi šeši Montrealio laikraščiai,! WASHTNGTONAS. — Ame-
kai kurias radijo stotis buvo už- Į rikos chemikų susivienijimas sa-
ėmę streikuojantieji darbininkai: ko, kad jų profesijos žmonių 
ir sustabdė programą, sustojo ge-iyra bedarbių daugiausia. Vidu-
ležies rūdos pervežimas trauki- \ tiniškai kas ketvirtas chemikas 
niais, kai kur ir statybos darbai. 

Londonas. — Su britų geležin
keliais vis dar negerai. Sis savait
galis buvo be traukinių susisieki
mo, kai geležinkeliečiai atnaujino 
32 valandų streiką, nuo šeštadie
nio 10 vaL vakaro iki pirmadienio 
6 vai. ryto. 

Minų išmetimas iš lėktuvų. Amerikos aviacija manevrų metu demonstruo
ja minavimo būdą. Panašiai jau užminuoti ir Siaurės Vietnamo uosta*. 

Yra žmonių, kurie nesako nie
ko blogo apie mirusius ir nieko 
gero apie gyvuosius. 

— Ik Kidney 

ieško darbo. 

KALENDORIUS 

Gegužės 15. šv. Rupertas. šv. 
Sofija; Gražutis. Jaunutė. 

Gegužės 16: šv. Ubaldas, šv. 
Jonas Nepamuka-N, šv. Maksima, 
Vaid i mantas, Inga. 

Saulė teka 5:32, leidžias 8:02. 

ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, tempe-
ratlūra virš 70 laipsnių. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1972 m. geg<užės mėn. 15 d. 

MŪSŲ SOCIALINI - FRATIRNALINf 

LIETUVIŲ KAT. SUSIVIENIJIMO 
CHICAGOS APSKRITIES VALDYBA 

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878 

AR ATLIKOME, KĄ PRISIEMEME? 
Senas lietuvių priežodis sako: 

"Kas nedirba, mielas vaike, tam 
ir duonos duot nereikia*'. Čia tu 
riu mintyje LRKSA vadovybę. 
Tur būt, daugeliui, kuriems rūpi 
šios organizacij:j veikla, kad ir 
retkarčiais gaunamam "Garse" 
skaitome ir ieškome Susivieniji
mo veiklos aprašymu. Deja, ju 
trūksta ir labai trūksta, o laik
raščiui leisti išmokamos nemažos 
sumos. 

Mūsų Susivienijimo vadovybes 
sąrašai labai ilgi. T a s rodo, kad 
organizacijai vadovauja ir jos rei
kalus tvarko ne vienas asmuo, 
bet daugumas seimuose rinktų 
asmenų, kuriems konstitucinis 
statutas nurodo pareigas, o jie 
prisiima net po priesaika tas pa 

tai paslaptis, kad seime sudarytų 
staigmeną ir "del laiko stokos" 
paliktų klausimą kitam seimui ar 
ba ateičiai, o geriattsiai, tai trum
pai —atmesti, kaip jau buvo pa
daryta 1966 metais seime Pitts-
burgh. Pa. (žiūrėk to seimo pro
tokolą atskiram leidiny pusL 8-
m e ) . 

Palikę Direktorių Tarybą, ei
kime prie seimo rinktų komisijų 
ir pasidairykime, ką jos yra nu
veikusios per porą pastarųjų me
tų. Kiekvienam suprantama: jei 
jos yra seimo išrinktos, tai turi ir 
savo paskirtį. 

Spaudos i r informacijos 
komisija 

Šios komisijos tokia sudėtis: tei
sin. Stasys Garliauskas, teisin 

ir pagaliau komitetas seimui pri
imti. Jeigu neparodys darbo tie, 
kurie patys savanoriškai įsiparei
gojo ir kurių pavardes nuolatos 
"Garsas" mini, tai savaime perša
si išvada, jog jie seimo dalyvius 
bus apvylę ir atstovams teks su
sirūpinti jų verte vadovaujančiuo 
se postuose Tuomet gal reikės 
ir bendrai gerokai peržiūrėti Su
sivienijimo vadovybės sąrašą, kai 
kur keičiant asmenis ir mažinant 
jų skaičių. Seimas yra vyriausias 
organizacijos šeimininkas ir jo 
galioje yra tai įvykdyti. 

Vardan kenčiančios tautos, 
n u o l a t o s m ū s ų organizacijos n a 
r iuose t e skamba: " T e g u l m e i l ė | R i m t a s p o k ^ s d ^ parodoje. Iš kairės: P. Pakalkienė, dr. K. Bobelis, 
L i e t u v o s ir veiklą organizaci joj į J. Pakaliką ir dr. J. Meškauskas dail. A. Petrikonio parodoje. Marauette 
d e g a m ū s ų Širdyse". Art galerijoje. Nuotr . V . Noreikos 

St. Juras . 
atidarymo proga užprašyti šv. 

IŠ LRKSA KUOPŲ BEI NARIŲ Mišias Šv. Mergelės Marijos Gi-
GYVENIMO j mimo parapijos bažnyčioje, Mar-

I ąuette Parke. Po pamaldų pus-
Chicagoj įsisteigė Lietuvių' ryčiai parapijos salėj-
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reigas eiti. Tik meskime žvilgsnį j j u o z a s B. Laučka, mokytoja Ku 
į jų statute nurodytas pareigas,) n i^unda Keblinskienė. Visi šios 
sakykim, kad ir bėgy pastarųjų 
metų, tai yra n u o pastarojo sei
mo Waterburyje. Reikėtų gerokai 
paieškoti "Garse" jo rūpesčio sa
vo pasiimtom pareigom. Kiti gi 
atvyks į seimą nešdamiesi tą patį 
vieną denarą, be jokio organiza
cijos seimininkui — seimui už
darbio. LRKSA Direktorių Ta
ryba yra atsakinga už organiza
cijos darbus, jos pažangą. Bet su 
širdgėla turime pastebėti, jog yra 
neatliktų tokių darbų, kurie pra 

- šosi tuojau, o ne r yloj ar dar 
prieš seimą, paaiškinimų "Garse" 
ir "Mūsų socialinės ir fratema-

komisijos nariai yra diplomuoti 
neprikl. Lietuvoje. Jiems aišku, 
koks yra galingas ginklas spauda. 
Kurgi jie? Daug kas iš jų laukia 
informacijų Susivienijimo veik
loje- Laukia ir tebelaukia.. 

Statutų komisija 

Šią komisiją sudaro : teisin. 
Petras Jokufcka, teisin P. J. 
Montvila ir Vyt Paulauskas. Ne
jaugi komisija nėra gavusi jokių 
siūlymų keisti tiek konstitucijos, 
tiek įstatų pasenusius ir nebeati
tinkančius šių laikų ir pažangos 
punktus? Šitokie siūlymai turėtų 

Religinės šalpos skyrius. Steigia
majam susirinkime LRKSA 160 
kuopos, Brighton Parke, nariai 
Antanas ir Marcelė Pakelčiai pa
aukojo 100 dol. Iki šiol tai stam
biausia auka tam reikalui iš eili
nių darbo žmonių. Pakelčiai yra 
nuoširdūs ir bendrų Lietuvos 
reikalų rėmėjai. 

— LRKSA Chicago apskrities 
Seimo rengimo komisijos posėdis 
įvyko gegužės 3 d. Nutarta: lie
pos 30 d. 10:30 vai. ryto seimo 

— Liepos 31 d. vakare šv. Mi
šios už mirusius Susivienijimo 
narius bus atlaikytos Šv. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke. 

— Liepos 5 d. šaukiamas 
LRKSA Chicago apskrities ir 
Seimo rengimo komisijos bend
ras posėdis Amerikos Lietuvių ta
rybos patalpose, 2606 W. 63rd St. 
Susirinkiman kviečiami atsilanky 
ti ir visi kuopų išrinkti atstovai. 

J-

AMSTERDAMO FLORIADA 1972 

liks atviru parku. Gal Amster
damo hipiai ras ten savo "mie
gamąjį'' ant senosios Floriados 
pamatų.... 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, A U S Ų , NOSIES ffi 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKESIUS 

2858 West 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
rak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076 

REZID. TEL. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 S. Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012. 

SubscripHon Rates: $19.00 - Chicago and Cook County. Illinois 
Elsewhere in V.SA. $17.00, Canada $19.00, Foreign 
Countries — $20.00 

P r e n u m e r a t a metams l/t m - 3 m e n - ' m e n 

Cook apskr., ūllnois $19.00 $10.00 $6.00 $2.50 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

17.00 
19.00 
20.00 
10.00 

9.00 
10.00 
11.00 
5.50 

6.00 
6.00 
6.50 

— 

2.00 
2.50 
2.50 

"• 

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

prašymus. 

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

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1—t ir 7—9; antrad. Ir pentad. 
10—4; seštad. 1d—8 vai. 

Ofs. teL 735-4477 Bes. PR 8-0960 

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

EMOCt\«S LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos- pasai susitarimą 

AL. TENISONAS .-

linės apžvalgos skyriuje "Drau - į būtį skelbiami "Garse", kad kuo-
ge". kad kuopų atstovai galėtų į p ų verkėjai, ypač atstovai į seimą, 
dabar žinoti, kas padaryta ir ko-'; turėtų progos su jais susipažinti 
kios kliūtys buvo to darbo vyk-į i r išsiaiškinti dar prieš vykstant 
dyme. Kuopos savo susirinkimuo; į seimą. Žinojimas kas jau tai
sė galėtų juos persvarstyti ir per 
savo atstovus seimui pateikti nuo 
mones, būtent kas pasiekta naujų 
narių prirašyme, kas padaryta 
gelbstint finansiškai savo narius, 
patekusius į nelaimę, kas padary
ta lietuvybės išlaikymo baruose, 

. kaip ruošiami numatyt i veikėjai 
Susivienijimui vadovauti, kiek su 
surūpinta jaunimu, siekiančiu 

m a , gal iškeltų ir naujų sumany
mu. 

Labdarybės komisija 
Marijona Šrupšienė, Josephi-

ne Gilbert ir Julė Salaševičienė. 
Ar viskas taip sklandžiai vyksta, 
karp dažnai skelbiama, jog na
riai, pasiekę 85 m. amžių, gauna 
"našlės skatiką"? Neabejoju, jog 

mokslo ir daug kitų. Nieko arba Į tai neviskas, kad 6,000 narių tar-
Jabai mažai rūpinamasi Susivie-1 pe neatsirastų su sunkiais medžia-
nijimo pagrindinių ramsSų — gdniais negalavimais. Jei nėra 
kuopų apjungimu, jų veiklos pa-1 tokių narių, jei nėra reikalingų 
gyvinimu- Juk nepaslaptis, —j medžiaginės paramos, tad kam 
kuopos "tebegyvuoja" taip, kaip reikia rinkti komisiją. Direktorių 

Amsterdame, Olandijoje, ati-l ši Floriada nėra vien gėlių 
daryta didžiausia iki šiol pašau- ir augalų paroda. Ji y r a tarp-
ly sodininkystės paroda "FIo-! tautinė paroda, kurioje pateik-
riada 1972", kuri t ruks iki ta daug įdomių žinių apie žemę 
spalio 2 d. Jos plotas po atviru i ir vandenį, apie gyvenimo raidą, 
dangum 70 ha. Be to, 11 dengtų į apie sodininkystę bei daržinin-
parodos pastatų užima 12,000 i kystę, šiltadaržius, tropikų au-
kv. metrų. Pateikta nejsivaiz- Į galus. Vien "Rosariume" y r a 
duojamai turtinga medžiaga ir i 160 naujų rožių rūšių, toliau 
žaisminga architektūra, kuri su- prieskonių daržovių "miškas", 
žavi ne vien eilinį žiūrovą, bet Japonijos irisų sodas i r kt. 
ir specialistą, ši floriada sodi-? Parodoje dalyvauja įvairūs 
ninkystės srityje galima paly- \ kraštai. Izraelis turi užvedęs 
ginti su šiemetine pasauline; "biblijos" sodą, vaizduojantį se-
sporto olimpiada Muenchene. i novės gyvenimą bibliniais lai-

Nepaprastai gražų vaizdą tei-'] kais. jų žvėris ir net beduinų 
kia narcizų ir tulpių laukai, i palapines su jų egzotiškais reik-
Graždausias parodos sezonas ge- į menimis. Dalyvauja da r Belgi-
gužės mėnesį. 1971 m. pavasarį . ja, Austrija, Švedija, Suomija, 
buvo pasodinta 2.5 milijonai svo Kanada ir kt. kraštai, 
gūninių gėlių ir sudaryta sutar
čių y% milijono įvairiems auga
lams iš sėklų auginti. Rododen
dronų sodai iš 8.000 krūmų bu
vo pasodinti jau prieš keletą 
metų. J ie pražys gegužės mėne
sį. Visi Floriados darbai, kurie 
buvo pradėti jau prieš 10 metų, 
buvo užbaigti. Pavasario sau
lutei papildžius, visi gėlynai iš-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Californla 
Valandos pasrai susitarimą: 

Plrmad.. antrad. ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Seštad. nuo 2 iki 8:30 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. teL W Albrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

TeL — 695-0533 
FOX VALLEY MEDICAL CENTER 

860 Snnunlt Street 

Ronte 58 — Elsrin. niinois 

TeL ofiso HE 4-5849. rez. S88-22M 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 W e s t 7 1 s t Street 

Vai.: pirm. ketv. i Iki 7 popiet 
Parodai užsibaigus, šie 70 ha S S - r S - ^ ' "* * " * l r ^ 

Rezid. TeL — GI 8-0878 

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHTRURGLTA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 

Pl'Hflr^TOF™!^,rT:^'»;'':'*^~ r-—T-r •--

MILIJONAI LAUKIA PAVELDĖTOJŲ 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL PR 8-2220 
.Varnų — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nrao 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 

vai. vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Lietuvių Katalikų Susivienijimas 
skelbia naujų narių vajų ir siūlo gy
vybės draudimą nuo naujagimio Ori 
55 m. amžiaus, šeši planai suaugu
siems ir trys — mažamečiams. 

jos įsikūrė prieš daugelį metų. Kai 
kurios kuopos turi po kelis narius 
ir tie patys išsisklaidę visame JA 
V plote. Neinat toli, tokių kuopų 
rasime ir Chicagoj'e bei jos aps
krityje. Kas šį skubų ir būtiną rei
kalą gali tvarkyti? Aišku, centro 
vartdyba, kuri turi teisę, pareigą 
ir lėšas. Kodėl gi 1971 metais ne
pasirūpinta išmokėti nariams di
videndo? Kur jie nuėjo? Juk S 
centrinių pareigūnu girdime, kad 
organizacija gerame stovyje ir ge; 
ra veikla. Gal tais dividendais su- j 
šelpti į vargą patekę nariai? Gal 
sunaudoti organizacijos reikalų 
gerinimui? Gal paskirti lietuvy
bės išlaikymo reikalams? Tokie 
if panašūs klaustukai kyla dau
gumoje narių, b^t niekas į juos 
neatsako. 

Toliau, kas padaryta arba da
roma Susivienijimo centro perkė
limui į vietą, kur gyvena dau
giausia lietuvių? O «a! laukiama 
to laiko, kada vietovė, kur dabar 
veikia organizacijos centras, bus 
nurašyta išnykiman ir vardas iš
brauktas iš JAV žemėlapio arba 
pažymėtas tik mažu kaimu? Or
ganizacija gi turi teisių patarėja, 
kuriam kaip tik ir turi rūpėti tas 
klausimas, ne tik rūpėti, bet ir 
sTJBTjdoii.- aceibu, kad tešaukus 

Lietuvių Katalikų Susivienijimas 
siskleidė savo pasakišku puoš- Į iau 8 5 metai tarnauja savo narių ge-
nunru. Visa parodos schema ir 
evoliucija tarp sutvarkyta, kad 
parodos vaizdas nuolatos atsi
naujintų: kiekvieną pavasario 
a r vasaros mėnesį lankytojas 
pamatys visai naują Floriada. 

Tarybos pagražinimui?... Floriados teritorijoje įruošti 
12 km. plytelėmis išklotų takų 

Jaunimo komisija ; pasivaikščiojimui ir pasivažinė-
Marijona Jokubaitė, Jonas! j5mui parodos vagonetėmis. Pa-

Litvinas. Gera, jei komisija ne- j s ta tyt i 45 pastatai. 9 kavinės 
turi rūpesčių ir mūsų jaunimas Į ir restoranai. 2> pastoginės pa-
puikiai sugyvena su organizacija. Į sislėpti nuo lietaus a r saulės. 
Bet gyvenimas rodo kaip tik at-J750 suolų. 700 šiukšlių dėžių. 
virkščiai. Kiek matėme komisijos 

Kuopų atstovai Chicagoje: 
J. Litvinas, 4610 S. W o o d St. 
H. Malinauskas. 2230 W . 50 St. 
K. D . Rubinas, 10503 S. Ed-

brooke Ave . 
L Sakalas, 7356 S. Campbell A v e 
S. Šaranskas, 3839 W . 65 St. 
A . Šatas, 5727 W . Cermak RA 
S. Semėnienė, 6507 So . Troy S t 
F . Sereičikas, 4525 S. Rockwell St 
M . Šrupšienė, 6733 S. CampbelJ 

rovei ir lietuvybės išlaikymui. 

1. duoda paskolas namams įsigyti, | 
2. moka nariams dividendus, 
3. leidžia nariams laikraštį, 
4. užjaučia ir šelpia vargan pateku- Į Ave.7 

A . Zailskas, 1819 So . 48 Ct, Ci
cero. 

A . Kareiva, 7030 S. Rockweu St 
A . Povilaitis, Aps. pū\, 7019 S. 

. . . , ., . . . 1 Maplewood Ave . 
{rašyti tavo vaikai bus tos organi-

zacijos paveldėtojai, būk apsidraudęs; ^** ^* šanaitis, rajos. org* 
pas savus ir jauskis saugus. 2951 W. 63 St. TeL 436-7878. 

- .'-TttenimttisMiJSE 

5. stipriai remia lietuvių kultūrines 
pastangas, 

6. ryžtingai dalyvauja laisvinimo 
darbe. 

t uo klausimu žodžių spaudoje? 
Dauguma visų tų komisijų na

rių savo pareigas eina be jokio 
honoraro. Bet yra tokių, kurie 
gauna honoraro ir dėlto vargiai 
pateisina savo darbus Susivieni
jimui. 

Čia ateina į galvą klausimas, o 
kokius honorarus ga%'o mūsų 
tautos karžygiai, kurie savo kau
lais yra nukloję Lietuvos miškus, 
o dauguma ir Sibiro taigas? Jų 
pėdomis, lyg kokie šviesūs mete
orai, raižo mūsų apsamanojusias 
sąžines Kudirkos, Bražinskai, Si-
mokaičiai- Jau laikas visiems su
krusti. Seimas čia pat. Jo suruo
šimas, pramogos, banketas daug 
kainuoja, bet ne to laukiame, Lau 
kiame Susivienijime reformų, ku
rios padarytų mūsų organizacija 
visiems katalikams patrauklią, 
verksmingą ir Teikiančia para
mos lietuvybės baruose. Tų re-
inrmii lauki* Susivienrirmo nu-

labirintas iš 800 spygliuočių. 
Iš viso pasodinta 15,000 "dide
lių" medžių. 4.000 vietų numaty
ta automašinoms, žodžiu, nu
matyti visi patogumai. .Infor
macijas teikia Olandijos turizmo 
\staigfos. 

Argf^nHna driancria« nusinirk;iM :, 
į Olanduos didžiuli lėktuvnešį "Karei 
į DooTtnan Šts 1943 metais statytas 
! laivas dabar yra Argentinos karinio 
į laįvvno o=isįri:dJiavinias nors ir ge-

Kn nu ir š » n u nuomones £J galj ris*, kuojos, yjteč kuopų at:>xo\ dif^»k,a pasenęs. 

N u o 
19 14 M e t ų 
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums ua rmans 
parodytą .pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jum? 
naudingi ir ateityje. 

Sąskaitos apdraustos iki 

• 

5 % 
Ail awount». c<*m-
;"i'!nd»' | dail\ — 
Rassnok Savinics 

pa»d fiu:»rt«»rll>* 

Ofa. PO 7-6000 Rez. GA S-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHCRURGAS 
8844 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ur 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir Seitad. uždaryta 

Ofiso lr bnto teL OLymplc 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. Ir 
Seštad. tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS UGŲ EB SRAUJO 

SPEOlALYBe 
5540 South PulaskJ Road 
Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2535 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOfc 

2817 West 71st St ree t 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso H E 4-1818 Rez. P R 4-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAliYBfi VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71st lr Campbell Ave. kampas) 

Ptrmad.., antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai. VBJC 
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. rytf 

lkl 11 vaL ryto — tik susitarus. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2018 W. 71st St. — TeL 737-5148 

Tikrina akis. Pritaiko akintas lr 
"oontact lenses" 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trefi-

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECLAIiYBfi VTDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
TeL Ofiso P R 6-7800! Namt? »25-7«»7 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69-Jh Street 
TeL 737-2290. of i so ir rez idenci jos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstą, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Vai. antrad nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad. nuc 5 - 7 vakare 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL REliaeoe 5-4419 
Rez. GRovehill 8-0817 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vaL D- P. 
lr vakarais pagal susitarimą. 

TeL ofiso ta bato OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien l-S vai. ir 6-S. vaL vak 
išskyrus trečiadienius. 

šeštadieniais 11 iki 4 vai. popiet 

ANO LOAM AtSOOATIOH 
4M ARCHEfl MENUI 

O0CA00, BUNOIS MOI 
fHOKbTUMM 

6 0/n 

2 Vesr* Savintis 
C**rtifi<>*it«i> 

(Minimom sS.")SMM>) 

TeL REliaoce 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytoja*) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
Vai: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vaL p. p. lr 
fečiad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUCEL -
KRIAUČELIONAIT£ 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Ave. 

| T«l. WA 5-3670, neatsiliepus skam
bint 471-0225. Valandos pagal susi
tarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KrPTKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MKDTCAL BUILDING 

715fl Smrth We«t<*rn Avetrae 
Plrmad.. antrad., k«tvtrt tr penkt 
nuo 11 vai. iki 1 va.1. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
IX vai. ryto iki 1 vai. p. p. Befttad 

51 vai. ryto lkl 2 vai. p. p. 
Ofiso trtef. RE 7-1188 

Rezid. tel. 2SV-2919 

Remkite tuos oizrderms, ku 
r.e skelbiasi dienr. "Drauge". 

DR. P. STRIMAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 W . 7ist Street 
TEL. — 925-8296 

Valandos: 1—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto, 2—8 vai vak. šeštad. 1 lkl 
4 v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-8099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligot 
Ofisas tr rez., 2652 W. 59th St. 

TeL PRospect 8-122S 
Ofiso vai.: Pirm., antr., trefi. Ir 

penkt nuo 2 ikkl 4 vai. ir nno 6 Iki 8 
v. v. Seštad. 2-4 vaL popiet ir k i to 
laiku pagal susitarimą. 

Of. Tel. HE 4-2123. Nranj GI 8-8196 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. !r penktad. 
2-4 ir 6-8. Treč. ir Seštad. uždaryta. 

TEL. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA TR CfflRURGfc 
6648 South Albany Avenoe 

Vai.: ptrtn., antrd., kstv. «—8 *a* 
vak., penktad. Ir Šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą. 

T d . ofiso P R 8-6448 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso teL 76T-2141. Namu 688-4A59 
VAI i l t i m . 
•eaKl, i—a. 
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Busufolba — 

LIETUVIŲ RUSINIMO PRIEMONĖ 
Nors tautų suvirinimo kati- sų kalba tapo TSRS tautų tarp

ias nėra vienų rusų išradimas, nacionalinio bendravimo ir ben-
tačiau nė viena tauta šiai akci- dradarbiavimo kalba. Todėl LK 

PINIGAI - MODERNI PRIEMONE 
Bet pinigai kelia ir sunkumu 

Nuo seniausių laikų iki dabar 
žmonės sako, kad pinigai yra 

A. BENIITIS 

jai nevartoja tokių griežtų ir Partijos CK ne kartą atkreipė 
greitų priemonių, kaip rusai, partinių organizacijų dėmesį j 
nuo XV amžiaus laikų nutautinę tai, kad reikia plačiau organizuo-

pytojai. nuošimčių rinkėjai, ku
rių pastovus kapitalas prie 10 

brangūs, galingi ir landūs : sli- .'pasisavinimus. Dėlto iki tarptau- -90 kartų padidėjusių išlaidų 

VASARI016 GIMNAZIJA LAUKIA 
VAIKŲ IŠ JAV 

Pokalbis su gimnazijos direktorium V. Natkevičium 
\ T T . ALSEIKA, musę spec koresp. New Yorke 

dus, apgaulingi, klastingi ir žiau tinių modernių pinigų išradimo greičiau sutirpsta. Priešingai,, Vasaiio 16 gimnazijos Vokie- j pasiekę svarbių ir žymių vietų, 
rūs, nes jie dalyvauja visose: vyriausybės jų išplaukimo pu- vyriausybės, pavieni asmenys, ti joje direktorius Vincas Natke- Į Ar galite pasakyti, po kiek abi-
gyvenimo apraiškose. Be to, at- siausvyrą kontroliuoja atskiro- turintieji skolų, didėjant pinigi- vičius beveik ištisą mėnesj sve- j tuiientų gimnazija yra išleidusi 

ir surusinę dešimtis tautų, dau- ti rusų kalbos mokymąsi... Sie- j rodo. kad pinigai yra pastovūs, mis sutartimis. Visi šiandieni- nei apyvartai, suranda daugiau čiavosi JAV ir Kanadoje. Vie-! pastaraisiais metais? 
gybę milijonų kitataučių gyven- kimas išmokti rusų kalbos yra j savistovūs _ nepriklauso nuo niai finansiniai pasitarimai, kaip galimybių jas likviduoti, mflia- nas jo kelionės tikslų, atrodo, — 1970 metais išleidome tris 

OJU- . draugiško broliško požiūrio į ru- j žemių valdovų, valstybių vyriau pakelti ar numušti pinigų ver- ei jos metu pagyvėja investaci- buvo sudominti Amerikoje gy- — atsakė Natkevičius. — 1971 
Po I pasaulinio karo sukurto- sų kalbą ir kultūrą išraiška, no- į sybių. nes, kai karaliai, impe- te, atsisakyti nuo aukso parite- jos į nekilnojamąjį tturtą, nes venančrus tėvus siųsti savo vai-j metais taip pat tris, o šiais me~ 

i r ookaro rrv-ais vnar- ištfės- -as « , -«• ™**vn ~n«v rs»ir9 ratoriai, tautų despotai mirda- to (lyginimo aukso su kitomis jis tiksliausiai išbalansuoja ka- kus gimnazijon. Antra, daugiau I tais bus du. 
vo, kai keisdavosi prezidentai,; valiutomis), neimti kitos vals-:pitalų perkamąją galią. paskatinti aukoti jau pradėtai — Galite mums papasakoti, 
valstybių įgaliotiniai, tarybos, i tybės pinigų, mokėti už juos ma Finansų istorija žino tris bū- bendrabučio statybai užbaigti.'; kur yra pasireiškę Tamstos va-
kai žmonijai atstovaudavo jau i žiau ar daugiau, liečia pinigų dus infliacijai sustabdyti: kainų V. Natkevičius lankėsi pir-į dovaujamą gimnaziją baigę? 
naujos kartos, pinigai likdavo j išsipirkimus. tarpvalstybinius reguliavimą, pinigų iš apyvartos miausia atvykęs i Chicagą (joje- — Vokietijoje gyvena keli 
vis tie patys, tik sunkiau ar • prekių atsiskaitymus, eksportų: išėmimą f siaurinant viešąsias '• buvo du kartus) dar šiuose JAV j medicinos gydytojai, buvę mū-
lengviau sugaunami. didinimą. Vyriausybės nevaržo- j išlaidas) ir naujų pinigų išleidi-1 miestuose: New Yorke, Los An- j sų gimnazijos abiturientai, dar 

ji ir pokario metais ypač išplės- ras geriau pažinti rusų tautą, 
ta komunistinė sistema šioje glaudžiau bendrauti su visomis 
srityje nedaug ką naujo atnešė, tarybinėmis tautomis", 
tiktai carizmo laikais praktikuo 
tus rusinimo metodus pakeitė 
ta prasme, kad vietoje prievar
tinio suprovoslavinimo turi bū
ti taip pat prievartos būdu bru
kama komunistinė indoktrinaci-
ja. Tikslas tas pats: visokerio-

Kaip žinoma, rusų kalbos mo
kymas okup. Lietuvos mokyk
lose pradedamas jau nuo n pra
džios mokyklos skyriaus ir vė
liau per visus skyrius bei klases 
eina kaip pagrindinis mokymo 
dalykas, kuriam skiriama dau-pai spausti užimtų kraštų jvai , . , , _ , ,, 

— . 1 7. ~ , T ^ % . gybe valandų. Rusų kalbos mo-
nų tautybių gyventojus, kad r . . . . , * . . jie viešajame, asmeniškame gy 
venime ir šeimose kalbėtų ru 
siškai. Visų sovietinių respub-

kėjimas privalomas visiems mo-
kytojams, įstaigų tarnautojams, 
prekybininkams, mokslininkam, 

S u l o m u n l s C ' n a r t i j ų vadovS ^ n i a i n s , praktiškai viso kraš- j vieji 'buvo "daugiausia nepatva-j P3* 
yra įpareigoti ypatingu būdu ^o gyventojams, nes j<» nęmo- rūs, nepastovūs arba išnykda- į 

»-^orrcc r,fie™loei ^ ! , ^ ,01-o, v o s u pačiomis gentimis ir tau
telėmis. Tik paskutinės įvairios 

Svarbiausia yra klaidingas m o s ^^ prispausdinti bankno- j mą su lygiu ar mažesniu keiti- i gėles, Kanadoje — Hamiltone, 
<niodimasis kad nuo krašte e- t u daug^-u. išimti dalį iš apy-i mo santykiu. i Montrealy įr Toronte. Be to, 
Lnčių pinigų kiekio priklauso: v a r t o s • ^ P P aS a l s * ^ aP"! neuresiia ' ̂  k e l i 0 s e v i e t o v ė s e N e w J e r " 
bendra gerovė. Pinigų istorija '• skaičiavimus reguliuoti kainas; v ^ | sey valst. Paklaustas, kada jis 
yra sena, kaip ir pati žmonija, i i r t u o V*™ pinigų vertę. Svar-į Depresija yra priešinga^ m 

kėdamas, negalėsi atlikti įstai
gose ir kitur įvairių reikalų, nesaugoti savo respublikų gyven

tojus, kad niekur nebūtų iške- ^""^ "LTT . . „ . 
i;__-„ +„ •• • u . susikalbėsi su gausiais Sovietų 
liamos tautines savvbės. , . . _ . , . TZr 

bmrokratais, kurių gera dalis 
it. yra iš Rusijos atkelti kolonistai, 

Kad lengviau apgautų pa- nemoką lietuviškai, 
vergtas tautas, komunistų va- — 
deivos į Sovietų komunistų par
tijos programą įrašė Lenino žo
džius: "Reikia tik ateityje už-

bet dar nepasisekė surinkti vi-! bu- k a d modernioji moneta bū-
sų jų pavyzdžių, nes primity- j t u pastovi ir apsimokėtų tau-

Infliacija 

atskrido į šią šalį Natkevičius 
fliacijai finansinė padėtis. Ji at- i atsakė : atvykau š. m. kovo 25 
siranda tada, kai valstybės leis- j d., o išvykstu atgal Vokietijon 
davo pinigų kiekius pagal turi-j iš Chicagos balandžio 22 d. 
mą deponuotą garantinės me-! Jam lankantis Nevv Yorke, 

Tačiau S. Šimkus neslepia, kad 
"pasitaiko žmonių, kurie dėl sa

keli inžinieriai. Visi dirba savo 
srityse. Turime ir du kunigus 
(Damijonaitį. Šulcą), nors pas
tarasis baigė ne mūsų gimnazi-
j % -

Direktorius čia nurodė į visą 
ei\. moksleivių pasižymėjusių 
pavardžių, štai jie: studentų ir 
šiaip visuomenės gyvenime veik
lūs yra Mečys Landas, Petras džiagos svorį — aukso kiekį, ka-1 jūsų bendradarbis pasiteiravo 

Valstybių vyriausybės turi i da auksinės monetos slėpė pini-1 diretkoriaus. kaip sekasi su au- į Nevulis. šis pastarasis studi-
iškasenos atskleidžia vis skir-! nepastovų pinigų vertės garan-|gų vertę savyje, o ant bankno-j komis, kaip vyksta bendrabučio! juo ja lituanistiką Muenchene 
tingus jų vienetus. Istorikai ir j tijos depozitą, pagal kurį at- i tų buvo pažymėta aukso svoris, į statyba ir pan. | pas prof. Baldauf. Savo veikla 

tikrinti laisvą sovietų tautų kai- V° . i n t e r e s ^ J f t E f t , TJ^ 
bų vystymąsi, visišką laisvę į * ™ . Z d e l k l tu^bjektvvių 
kiekvienam sovietų piliečiui kai 
bėti, auklėti ir mokyti savo 

bei subjektyvių priežasčių nesi
moko rusų kalbos. Tačiau mo-

vaikus bet kuria kalba, neda- *7^ spauda, radijas ir televi-
rant jokių privilegijų bei apri- **. nauji socaalimai n- ekono-
. . . . °. *. _ .. miniai santykiai skatma rusų 
bojimų ir neverciant vartoti , „ , J . „ . J 
vienas ar kitas kalbas. Broliškos **?** "**>£** K*™° ^ 7 e n " 

tojų tarpe didėja skaičius žmo
nių, kurie geriau ar silpniau mo
ka rusų kalbą" (44 pusi.). 

kolektoriai tvirtina, kad pinigai 
per savo ilgą, įvairią formos ir 
vertės keitimosi raidą stengėsi 
išlaikyti savo medžiagoj ką tai 
skirtingo, brangaus, patraukian
čio, vertingo, t. y. savyje talpin
ti visų aplinkos patarnavimų 
ir gėrybių sumos vertę. Pasku
tinį šimtmetį panašūs bandy
mai nebuvo praktiški, sėkmin
gi — kartais net kenksmingi 

JAV lietuviai žymiai aukojo pasižymėjęs Andrius Šmitas. spausdina atitinkamą skaičių j kuriuo valstybės turėdavo išsi-j 
popieriniais banknotais vienetų, \ pirkti. Tai buvo lyg tarptautinė 
kurie dėl įvairių priežasčių svy-1 taisyklė, apribojanti pinigų ka- j 
ruoja ir keičiasi. Kartais karai, j limą ir spausdinimą. Bet tada 
gamtinių nelaimių nuostoliai, j pinigai buvo patikimesni, pasto-
negrąžinamos paskolos, kariau-1 vesiu ir tarptautiniai. Jų išlei- j sidomėjimas Vasario 16 gimna- j kilusių, jūsų gimnazijos buvu-
jančių šalių rėmimas ir kiti po-! dimas ankštai ribojosi bendrąja zija Vokietijoje? Ar mūsų išei-j sių auklėtinių? — toliau kiau
ksimai, komerciniai išskaičiavi- Į verte, nors aplinka reikalavo viai linkę aukoti, remti materia- į šiame, 
mai vidaus ir užsienio rinkos' jų daugiau: gyventojų skaičius i jjai tą gimnaziją ne tik JAV-se, — Na, žinoma. Visų neprisi-

Spaudoje žinomas ir dirbąs su 
— Norėčiau jūsų paklausti, j socialdemokratais Arturas Her-

— kalbėjomės su V. Natkevi- j manas įr kiti. 
čium, — ar jaučiamas dar su-: — Bet juk yra ir JAV-se iš-

apyvartai vyriausybes verčia, augdavo, pramonė stiprėdavo, j bet ir kituose kraštuose, pvz. 
spausdinti vis daugiau ir dau- Į ūkis stengdavosi pagaminti vis į Australijoje ar toje pačioje Vo-

tautų draugystės ir savitarpio 
pasitikėjimo sąlygomis naciona
linės kalbos vystosi lygiateisiš
kumo ir savitarpio praturtini- Savo "studijoms" paremti au-
mo pagrindu". torius tam tikru būdu apklausi-

Šie žodžiai praktiškai yra ne nėjo Zarasų, Jonavos ir Raseinių 
kas kitas, .kaip. to paties Lėni- r a j ° n | S T l S S 2 * 2 £ ** 
no žodžiais tariant, "opiumas rusų kalbą įsisavinę". Iš jo pa-

įstumdavo į ekonominius sun 
kūmus. Dėlto pirmiausia buvo 

menu, bet galiu paminėti prof. 
dr. R. šliažą (Erie u-te), che
miką dr. Vidm. Raišį, Chica-
goje mag. Ad. Brinkį, dr. Edm. 
Vasiliauską ir eilę kitų. 

per neapdairumą jie savo kraštą giau pinigų, čia pradžioje mflia-1 daugiau produktų, žaliavų, o | kieti joje? 
ciniai simptomai nepastebimi, j prekyba be užsieninės rinkos _ Noriu pasakyti — atsakė 
bet vėliau didesnis prieauglis ga-' merdėdavo, sindikatai neįmano- j direktorius. — kad ir šį kartą 

išimamos iš apyvartos auksinės, Į u' privesti prie tokios ribos, kad1 mi — konkurencija bujodavo,; JAV lietuviai aukojo, palyginti, j JAV lietuvių vaikai gimnazijoje 
sidabrinės monetos, o vėliau at-j visos garantinės priemonės su-| ° Pinigų kiekis vis tas pats. Vy- g a n a gausiai, žinoma, daugiau-, _ Mielas direktoriau, Vasa-
sirado modernusis banknotas —i tirps vien savų pinigų iš užsie-; riausybės neturėdavo galimybių j si a gimnaziją remia JAV lietu- j rio 1 6 gimnazijoje, atrodo, vis 
paprastas .popierinis pinigų| nio išpirkimui, ypač ryškiai pra-; paskleisti jų daugiau _ visose, viai. bet neatsilieka :r Vokietijoj • daugiau mokosi ir JAV lietuvių 
ženklas, tik su jo medžiagos ir 
darbo gamybos verte, įstatymu 
paremtas ir su pastovumo ga
rantija. 

liaudžiai", tiksliau — sovietu ^k e l b t l* duomenų matyti, kad Nors esamos finansų teorijos į v e r t e krinta. Nusistovėjus irimus, siaučia nusiminimas, des-1 daugiau remia. 
. . _. ,. daugiausia rusų kalbą moka jau 

pavergtoms tautoms. Stalino ° .. H , . JT. ; ., . . , _ . . nesnio amžiaus žmones. Taip laikais ir ypač po n pasaulinio ., _ -^ ^ ^. . . r 
„ * ,. „ . . 16-20 metų amžiaus grupėje 

rusų kalbos nemoka tik 6,1%, 
silpnai kalba 42 ,4^ , rusų kalba 

turi galutinai 
Praktiškai formavimas ir dabar 
beatodairiškai vvkdomas. 

karo Kremliaus vadeivos vis 
dažniau ėmė kalbėti ir rašyti 
apie naujai buriamą sovietų į ^ į ; i r rašo ^ ^ 
tautą. Buvo nustatyti terminai b a - r ^ 
(is pradžių 25 metai, vėliau o0 , ' . . . L. i \ i J - - - t L karnai panašus procentai rusų metų), kada si naujoji tauta . „ , • -- .—..— : , . , ,. . V ->*• kalbos mokėjimo atžvilgiu yra turi galutinai susiformuoti. . _ „ , "̂  ^ ^ :. 

ir 21-25 m. amžiaus grupėje: 
8.8: 29.6: 35.6; 10.4 proc. Ta
čiau rusiškai nemoka 41 — 45 

Tai gerai žinome mes. lietu- metų amžiaus grupėje jau 54,6 
viai, žino ir Amerikos aukštieji proc., 46 — 50 metų grupėje — 
pareigūnai. Štai neseniai (V.6) 50 proc., 51 — 60 m. grupėje — 
"Human Events" laikraštis pa- 65,2 procentai. 
skelbė savo bendradarbio Ver-
don Cummings rašinį "The Dra- . , . , . , , *• on- * T-OTA.» , Autorius pažymi, kad vyrai matic Changes ta USIA . ku- ^ . „•, , « ; -.v, ,. . , T l T . genau moką rusu kalbą kaip name iškelia mums įdomia JAV ° _~7 A-. * , , , . . . . * ; . moterys. Pabrėžia, kad raudo-informacines tarnvbos, kunos .. * . . . 
.. . . . . .. _, , noji armija esanti labai gera ru-
zmioje yra ir Amerikos Balsas, k a H > o s ^ j ^ ^ Aukštąjį 
^rsimnko Frank Shakespeare ^ ^ į* 
mstrukają nevartoti '-sovietų s 5 š k a i fc fr g]c 
tautos" termino, nes tai esanti - ^ T Z ; * , J.. 
^., . ' , . . . Tačiau 68,4 proc. savamokslių tikra nesąmone. Tokios tautos .v, . , _ . —, * .., , rusiškai nemoką. Baigę pradžios nesą, esa tik ukrainiečiai, gru- . . #>x. , _ ?%K. . . Y2_...... . t bei aštuonmetes mokyklas ru-zinai, latviai ir kitos tautos, o . » , . ^ 0 . įnt, . \ . . . . . siskai nemoka 8,4 - 52,6 proc. ne kokie sovietai - _. „̂*̂ ^ T - • ^ ^ ••?-, • , ,- -, , gyventojų. Įvainų techniškųjų Nors rusišku bolševikų oku- _„ .. , * . ų . . . . ^ J . • f profesijų darbuotojai turi gerai 

dar jį riša su konkrečia verte, j n o r m a l i krašto rinka yra tada,; P^racija. bankrotai. varž\-tvnės . . 
medžiagine garantija, bet jau j j ^ vis3i pasiūla, jvertinta tais nuneša paskutines santaupas, į-į " ^ S ^ u kaip ,0 abiturientu 

r a 

; Didėjant pinigų 
j ir jų lygybė: 1=2. 1=4, 1=10: nojamus turtus. Yra ir daugiau; 
Į ir t. t., žiūrint, kiek kartų padi-; ^^ašte silpnybių, kurios priveda | 
j dėjo piniginių vienetų. Tokia fi- į P r i e t o k i ^ finansinių kraštutinu-

Kol galutinai moderniškų pi- i nansinė padėtis vadinasi inflia-; m u -

tės aukso gabalą. 

Ptmgu pasidalinimas 

nigų esmė nusistovės ir jie bus 
tinkami tarptautinėj rinkoj. 

puotoje Lietuvoje "sovietų tau- ka1bėti rusiškai, kaip jau ir esą. 

mąją galią ar vienetų skaičių 
pakelia, o savąjį susilpnina ar
ba priešingai, nes vien išmainy
tos įvežtos nykstančios prekės, 
žaliavos krašto neturtina. Ypač 
yra nuostolinga, kai pinigai yra 

skystėja pinigų vertė, kai grį- j ekonominėse šakose jaučiamas j gyveną, nors jie žymiai mažiau, vaikų. Jie į pirmą klasę priima-
žęs perteklius nebūna išimamas ^ valiutos trūkumas. Tai ir yra Į turi. Klausiat apie Australiją7 • „^į "po 4 pradinės mokyklos 
iš apyvartos, bet išleidžiamas į \ depresijos esmė. : ]\fa, ji per toli, tad negalima į skyrių. Už pragyvenimą bei vo-
vidaus rinką. Tada pinigų kiekis Tada gyventojai nepajėgūs | tikėtis daugiau aukų. Sunku pa- kiečių kalbos pamokas" jie per 
staigiai padidėja ir savaime jo pirkti, mokėti skolas, mokės-j sakyti, kurie lietuvių telkiniai mėnesį moka ne taip daug 

vos 42 dol. Sakykit, kiek šiuo 
metu mokinių iš JAV? 

— Dešimt. Pagal miestus: 
trys iš Chicagos, trys iš Cleve-
lando, du iš Los Angeles, po 
vieną iš New Haven ir iš Bos
tono. 

— Ar jų pakanka? Ar tiki
tės daugiau? 

— Na. žinoma, — atsakė V. 
Natkevičius, — juo labiau, kai 
bendrabutis mergaitėms jau be
veik pastatytas. Mes norėtume, 
kad tų mokinių iš JAV skaičius 
padidėtų bent iki 20-ties. 

Vilties turime. Tikiuos kelių 
mokinių iš Chicagos, Detroito 
ir iš Los Angeles. 

Didžiausias rūpestis — 
bendrabutis 

Žinome, kad jūsų didžiausias 
rūpestis dabar — bendrabučio 
statyba. Taip pat patyrėme, kad 
mergaičių bendrabutis jau bū
siąs galutinai baigtas šių metų 
rugsėjo mėn. Dalį lėšų skiria 

i Nukelta į 5 pusi.) 

cija. Ji savo kraštui nėra žalin- Šiandien Lietuvoje ir kituose I 
ga ir. nusistovėjus pinigų kie- okupuotuose kraštuose dirbtinė 

šiandien pinigai tvarkomi vie- kiui. gali tapti normalia 'pade- depresija siaučia nuo pirmųjų-
rtaip viduj, kitaip užsieny, nesjtimi. tik su sunkesne kišenine: okupacijos dienų, nes čia paskir-
B čia sugrįžę valstybei gali būti i matematika ir viešąja buhalte- j tas beverčių rublių pastovus 
pelningi, arba nuostolingi. Tai Į rija. Infliacija nėra atsitiktinis! skaičius. lygus pusei ar mažiau 

I paaiškėja, kai jie išperkami bet) vidaus ūkio pasikeitimas, bet; bendros krašto metinės produk-
kokia bendra tarptautine verty- j daugiau vyriausybės kūrinys. į eijos. tiesioginė prekyba su už-1 
be, kuri svetur pinigų perka- Į Valstybės, kurios turi viduj sko- Į sieniu ir bendro likimo kaimy 

lų. gali infliaciją sufabrikuoti,: n a j s uždrausta ir pinigų padau-; 
o tautos dėmesį nukreipti į kitas ' Sėjimui, krašto praturtėjimui ir 
priežastis. Pinigų vertės kriti-'• gerovės pakilimui nėra ne tikį 
mo — infliacijos metu atlygini-1 galimybių, bet ir perspektyvų, j 
mai, kainos kyla, apyvarta di- ——~~~~ 
deja, bet gerovė gali ir kristi,! — Supykimas beveik niekada į 

išleidžiami į kitas valstybes už j žiūrint, kas ir kaip šią nepasto-' nebūna be priežasties, bet tik 
patarnavimus, pasigrožėjimus, i vią padėtį sugebės išnaudoti. j retai jis būna su pakankama i 
ar šiaip už flzinius bei protinius1 Pirmosios jos aukos — tau-Į priežastimi. 

Vincas Natkevičius. 
— B. Franklin Vasario 16 gimnazijos direktorius 

tos" terminas ir labai atsargiai _ , . , . . . h J.. . , r 
... . Koichozų administraoiTOie dir-mmimas (jo su žiburiu nerasi K«~*i~a. • "V 

-Gimtajame krašte"), bet yra ̂ ^ ^ ™" 
leidinių, kuriuose okupantų agi
tatoriai nevengia jų minėti ir Baigdamas savo rašinį S. šim- j 
net piršti, šiuo atžvilgiu mums kus skatina komunistų partijos! 
įdomus "partinio darbuotojo" darbuotojus dar labiau sustip-
S. gimkaus fgim. 1931 m. Jo- rinti rusų kalbos mokymą, ruo-
niškyje) rašinys "Internaciona- šiant specialius rusų kalbos kur-
Linis auklėjimas ir kalbų mo- sus. geriau propaguoti rusišką 
kymasis Tarybų Lietuvos kai- literatūrą bei spaudą. 
me", paskelbtas "Komunisto" . . M.,. . , 
«_ 9 Zm m š i a p r o g , a pazymetma. kad 
* • A iVIZ 1970 m. g>-ventojų surašymo 

* duomenimis Sovietų valdomų 
Cia autorius, pabrėžęs, kad tautų tarpe rusų kalbą kaip ant- • do bruožus. Slinkdami bažnyčios prieangiu, sutinkame 

Sovietai leidžia "klestėti tarybi- rają laisvai vartoja toks gyven- ir jo pasirinktąją, kurios pavydėtino pražilimo plaukai 
nėms tautoms", rašo: "Gyveni- tojų skaičius procentais: toto- įprasmina jos autoritetingumą. Tai penkių vaikų moti-
me vykstąs laisvanoriškas rusų riai — 62,5. gudai — 49, kaza-! na, su kuriais čia pat ir susipažįstu. Visi gražiai kalba 
kalbos mokymasis turi teigia- chai 41.8, ukrainiečiai — 36.3.j lietuviškai. 
mą reikšmę, nes padeda keistis armėnai — 30.1, gruzinai —j Po pamaldų pietaujame jų namuose, įskaitant uos-
patyrimu ir kiekvienai nacijai 21.3. Is pavergtų pabaltieičiųį vius Barškiečius ir jų sūnų arch. Simą su žmona. Netru 

IS AMŽINOS VASAROS 
1 KANADA 

KLEMENSAS GALIŪNAS 

Vieną sekmadieni prie bažnyčios sutinku kuklų stu
dentą, kuris po laimingo pasprukimo iš Červenės mir
ties nasrų daugiausia tūnodavo užsidaręs kambary. Tai 
Bronius Vaidila pučia pypkės dūmą. Jo mintys visada 
su gero humoro priemaiša, nors laikas ir pagilino vei-

ria vien knygų skaitymui, o televizijos pasižiūrėti užten-;kad jis čia "kaip ąžuols tvirts prie Nemunėlio". Nieko 

bei tautybei naudotis kultūri- tautų čia "pirmauja" latviai 
niais visų TSRS tautų ir pašau- 45.2 proc. Toliau eina lietuviai 
linės kultūros pasiekimais. Ru- — 35.9, estai 29 procentai b. kv. 

kus mūsų skaičių dar padidina kaimynai Kiškiai. Nors 
taip pat judrūs, kaip ir losangeliečiai, bet nė kiek šiems 
negiminingi. Šią šeimą varginau iki išvažiavimo. Gėrėjau
si auklėjimo metodu, kur jaunimas savo laisvalaikį ski-

ka tik vieną, kitą valandą savaitgalyje, 
Kaip statybininkas, domėjausi ir jo darbais. Nors 

Torontas ir turėjo galimybe plėstis į šonus, bet kažko
dėl veržiasi į viršų. Daugiaaukščiuose pastatuose nuo
mos yra aukštesnės, negu mažesniuose namuose. Dau
gelis amerikiečių ten perkasi didelius žemės plotus ir 
persikelia gyventi. 

Vieną ramią popiete aplankiau minėtus Barškie-
čius. Tai buvęs Žemaičių Naumiesčio ilgametis viršai
tis, dar tebeturįs ir viršaičio ženklą, kurį užsikabindavęs 
ant kaklo pareigų metu. Nors ir senyvo amžiaus pasie
kė Kanadą, dar spėjo taip susitvarkyti, kad nuosava
me name, gaudami pensiją, gali džiaugtis gyvenimo sau
lėlydžiu ir gėrėtis gausiu būriu anūku. Tik sunkiai per
gyveno staigią mirtį sūnaus, kurio šeimoje liko pora ma
žamečių vaikų. Žemaitiška ypatybė nepasiduoda nutau
tėjimui ir svetimoje žemėįe sunkiai prigyja. 

neatbodamas, su dideliu pasisekimu plukdo į Lietuvių 
fondą tūkstantines sumas. Gerokai kuplesnis, to paties 
optimistiško nusiteikimo ir su visais daktaro privalumais. 

Mane domina rezidencijos vidus: aiškiai matyti, kad 
tai ne standartinis projektas. Masyvinio medžio orna
mentuoti išbaigimai ir prie to priderinti masvvūs baldai. 
Tai pirmas Toronte toks butas, kur dominuoia kokvbė 
ir erdvė. 

Ponia, atrodo, mėgsta svečius. Stalas puošniai pa
ruoštas. Svečiui pilna laisvė — su stikliuku daryk ką no
ri. Pokalbyje nuklydome ir į tolimąsias Šiluvos apylin
kes, prisiminėme tos pat šeimos tuo laiku buvusią stu
dente Ole, kurią kartą iš Šiluvos lydėjau, sergėdamas 
nuo raudonarmiečių dezertyrų. Ji bijojo miško, o aš jos 
studentiškos kepuraitės. 

Po vakarienės radome prieglobstį specialiai įreng
tame namų rūsyje. Granitinis akmenų židinys, priešais 
jį pianinas ir kiti instrumentai. Tuo naudojasi visi šei-

. mos nariai. Gėrėjomės liepsna židimie. Viename rau-
Ta pačia proga turėjau mint] pasimatyti su būvu-* 
^auČiškės dvaro studentu, o šiuo metu Kanad 

tuvių fondo pirmininku dr. A. Pacevičium. Jis anais 

IVT.I SU D U \ T J - ' i , . . • * , . ' . ' . . . 

{r i . T • donomis anglimis apimtame kerne pasirodė žmogaus vei-
sio Lauciškės dvaro studentu, o šiuo metu Kanados Lie- , , „. . *; . . K . \ 

do torma su žėrinčiomis akimis. Gal tai kokio buvusio 
, , pažįstamo vėlė norėjo dalvvauti mūsų pokalbvie? Bu-
laikais mane supažindino su geriausiai putojančiu alum. ., . . . , . ..'. , . . . . . .v... 
v . -i , • i - i • n -i I U A " . ~ • i ' v o vidunaktis, kai atsisveikindami išsiskyrėme ištikimais 
Kaune ir mėlynakėm plaštakėm. Po pasikalbėjimo te le - i , . . . . . . . 
t t i • - • • - draugais, nes mus junge tolimos praeities gražus pnsi-ronu, antrą valanda, įam pačiam vairuojant automo-, . . . r 
,... . . , . , .T. , i minimai. bilj, sustojome prie dviaukščio pastato akmens iasadu.. 
Pažvelgus i aplinką ir pati daktarą, susidarė vaizdas, S (Bus daugiau) 

i 



DRAUGAS, pirmadienis, 1972 m. gegužės mėn. 15 d. 

Prieš kurį laiką Balzeko lietuvių kultūros muziejų aplankė iš karto net 
keturi lietuviai kunigai: kun. cir. Ignas Urbonas, kun. dr. P. Celiešius (iš 
Europos atvykęs!, kan. V. Zakarauskas, kun. Fabijonas Kireilis. Kairėje 
Stanley Babekas. jr. ir K. Petrauskas. 

KELIONĖ j BRAZILIJOS KAIMĄ 
Tolimam krašte vokiečiai ir lenkai 

A. SAULAITES, SJ 

Senoje gyvenvietėje "Aš manyčiau, kad tokie ma
ži kraštai, kaip Indija ir Pakista

nas, neturėtų savo tarpe ka
riauti", aiškina man jaunas bra
zilas. Panašiai apie Braziliją gal 
voja užjūrių gyventojai, bet, jei
gu jie būtų 36 valandas keliavę 
autobusu ir dar nepasiekę kraš
to sienos, jų nuomonė greitai 
pasikeistu. 

Apie didelį kraštą kalbant, 
vis atsimeni, kad nė viena jos da
lis neatvaizduoja to krašto įvai
riaspalvio gyvenimo. Todėl iš 9 
milijonų Sao Paulo miesto iš
vyksti autobusu i Brazilijos kai-

Dar gaidžiams vos pradėjus 
giedoti, atsirandame Santo An
gelo mieste ir jame praleidžiame 
laika iki aušros ir kito autobuso. 
Atrodo kaip naujas miestas su 
centrine aikšte, gėlėmis ir m e 
džiais papuoštas su tam tikru 
naujakurių pasididžiavimu. Bet 
gyvenvietė sena: čia prieš 350 
metų buvo didingas indėnų mies 
tas, jėzuitu misijonierių įsteig
tas ir vėliau turtų ieškotojų ir 
ispanų, portugalų kariuomenių 
sunaikintas. l i k o tik du nauji 
praeities paminklai: prieš 40 me-

mą tolimuose Rio Grande do! tų statyta katedra pagal jėzuitų 

SOVIETAI PROJEKTUOJA 
KELIONE Į 31ABSA 

Sovietų laikraštyje "Lenine 
vėliava" tilpo aviacijos inžinie
riaus A. Trofimovo straipsnis 
apie būsimus skridimus j Marsą. 
Trofimovas rašo, kad pasiųstie
ji dabar "robotai — biologai" 
tyr inės gyvybės galimybes ant 
Marso, bet kad tam bus rei
kalinga pasiųsti ir žmones, kad 
tuos tyrinėjimus patikrintų. Ga
limas daiktas, rašo inžinierius, 
kad Marso planetoje yra visai 
kitokios cheminės ir biologinės 
sąlygos kaip mūsų žemėje ir 
kad automatiškieji aparatai, 
kuriuos me» ten siunčiame, ne
at idengs Marso gyvenimo savy
bių. Tik žmogus galėsiąs tai 
nus ta ty t i ir anksčiau ar vėliau 
turės iąs ant tos planetos pavir
šiaus nusileisti. 

Nuo 1971 m. lapkričio suka
si aplink Marsą du Sovietų sa
telitai, fotografuoja Marso pa
viršių ir daro atmosferinius ma
tavimus. "Marsas-3" nusileido 

j an t Marso, bet po poros sekun-
'džių nustojo veikusi TV. "Mar-
sas -2" yra nuleidęs ant Marso 
kapsulę su Sovietų emblemomis. 

A r sovietams pavyks išlipti 
Marse, tuo tarpu sunku pasaky
ti. Tuo tarpu jie da r nėra bu
vę mėnulyje. AL T. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
GERIAUSIA DOVANA 

JAUNOMS MARČIOMS 
Jei jūsų marti yra lietuve ai 

eitos kilmės, geriausia vedybine 
k>vana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienės, 

Popular Lithuanian 
Recipes 

Penktoji lakia 
Visų įprastų lietuviškų valgių 

receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba 
surašyti, ir lengvai įvykdomi. 

Kaina tik S3.0C 
Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Sti. 
Chicago, Iii. 60629 

Persiuntimo išlaidoms prašoma pri
vati 25 et., o Illinois gyventojai prt 
deda dar 15 et. mokesčiams. 

K K A L E S T A T E 

Dideli* 4 inJ*v«Min.i mūr. bun«alow. 
centralinis gazzu šildymas. 36 p. 
sklypas. Rinktinėje Marųuett* plco 
vietoje. 

Mūr. 1M aukšto. 6 ir 4 k&mb 
Modernus ir švarus, vidus kaip nau
jas. 

10 bato. 10 metu amžiaus. Gagre 
pko. rajone. Geros pajamos. 

12 bato: 6 po 4 kaino., 2 po 5 
kamb. ir 4 po 3 kam b. Centralinis 
antomat. Šildymas G^ros pajamos, 
matos išlaidos. Namas kaip !elS-

Induram* — Income Tax 
Votary PnbiJc 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2951 W. 63rdSt, 436-7878 

iiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimifiiiiiiiiiimmu 
Didžiojo poeto Dantės intymiuo

sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū-

! rinys, paįvairintas nuostabaus gro-
j žio ei lėmis. 

Naujasis Gyvenimas 

Verookamai surandam nuomininkus 
BUD'S R. E. & INS. 

BALYS BUDRAITIS 
4369 So. Archer Avenue 

TEL. -— 254-5551 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PT7BIJC 

EVCOME TAX SEBVICE 
4258 S. Haplewood Av. CL 4-7450 

Tvarklnįral patarnauja vlaala Re*. 
Eetate reikalais. Be to 51a veikla 
Notariatas, daromi ir lilldijaml ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai Ir įvairūs blankai. 

Savita tvarka 

Sul valstybės pietuose, žinoda
mas, kad pamatysi dar vieną šio 
įdomaus krašto veidą. 

Lenkai ir lietuviai 

Patogūs autobusai sujungia 
visą kraštą, nes geležinkelis te
bėra vystymosi laipsnyje, o lėktu-

"redukcijų" stilių ir paminklas 
indėnų vadui, kuris savo kraštą 
gynė nuo baltųjų kolonistų. Ta i 
net ir dabartinių gyventojų liau
dies didvyris, kurio žodžiai iškal
ti akmenyje, kad neduotų ramy
bės norintiems kitus pavergti: 
"Si žemė turi savininką". 

vax euiniam piliečiui per oran-; T r € Č j ą k e l f o n ė s d i e n ą a t s i r a n . 
gūs. Pirmieji 400 km. iki Cunti- d a m e Cem) L a r g a ^ m ^ , 

nuo Argentinos sienos. Autobuse 
paskutines dvi valandas girdėti 
tik lenkų (jie išlipo prie savo ko
lonijos pusiaukelėje) ir vokiečių 
kalba, prie kurios turėsiu per tą 
savaitę priprasti. Miestelyje ma-

mintį vežimėliai, nes kelias eina 
pajūrio kalnynų paviršium. 
Gamta keičiasi, daugiau matyti 
nepaprastai gražių pušų, vadi- i 
namų Paranos pušimis, kurių 
viršūnė yra plokščia lyg grybo. ^ k e ! i «g a ūšaį»5 k y . g a l g a r a 

Curitiba, Paranos valstybės! ^ kilę seniausi vietos gyvento-j 
sostinė, yra kartu ir lenkų imi- I lai> esą Argentinoje ir Uragvaju-į 
grantų sostinė. Cia iškilmingai fe užsiima gyvulininkyste. Jų; 
197] m. lapkričio mėnesį minė-j plačios kelnės, raudonas kaklą-; 
ta 100 metų lenkų imigracijos raištis, juoda kepurė, storas dir- Į 
valstybės seime, teatruose ir aikš. žas su revolverio makštimi ir 
tėse. Gyvena apylinkėse ir lietu
vių, kurių apie 30 šeimų yra 
Sao Paulo lietuviams kunigms 
žinomų rr kasmet aplankomų. 

Kai atvykau į autobusų stotį, 
išgyvenęs 18 mėnesių Brazilijo
je, pagalvojau, kaip sunku būtų 
tikram turistui, nemokančiam 
kalbos, keliauti nepažįstamame 
mieste. Bet ir senas brazilas leng 
vai pasimestų šiame didmiestyje, 
kurį prieš 30 metų galėjai per 
pusvalandį pereiti, o šiandien jo 
gaio nematai. 

Lmai ir gonkos 

Toliau per Santa Catarina ir 
Rio Grande do Sul valstybes ke
liaujame su draugu jėzuitu. No
ri nenori, žiūrėdamas pro auto
buso langą, galvoji apie Lietuvą: 
tai linų laukas ir sandėliai, tai 
medinai namai, papuošti gon-
komis ar langinėmis, tai tokia 
švelni, žalia gamta, kurią matai 
Lietuvos fotografijose. Na, ir tą 
vaizdą dar papildo šviesiaplau
kiai italų, vokiečių ir kitų tauty
bių imigrantų vaikaičiai, pakelė
se žaisdami. Gal kai kurie ir yra 
lietuviai. 

Kelias pradeda leistis žemyn. 

tamsūs plaukai skiria juos nuo) 
gyventojų daugumos, 1824 ir to
limesnių metų vokiečių imigranj 
tų ir jų palikuonių. 

Vokiečiai imigrantai 

Mano draugas juo arčiau na- į 
mų, juo daugiau rodo savo šed-1 

mos įtakos. Medžių ir gėlių var-Į 
dus daugiausia težino vokiškai, j 
kaip tėvai ji yra išmokinę. Paro-j 
do man gražų krūmą, vadinamą 
"Weihnachtsblume*\ žydintį 
žydria melsvai-rausva spalva Ka 
ledų metu. Kaip šie vokiečiai ir 
austrai kolonistai išlaikė savo 
kalbą rr papročius per 150 metų, 
kaip ir JAV Penrayfvanijos vo

kiečiai, paaiškės vėliau. 

Pagaliau išlipame dulkėtame 
kelyje už miestelio, tipiškame to 
krašto kaimely. Aplink Cerro 
Largo miestelį susitelkę 20 bran
duolių, turinčių po 60-120 šei
mų, pusiau vienkierniais pasiski rs 
čiusių. Daugumas vokiečių kil
mės, nors yra ir italų, o dabar at
vedus geležinkeli, "brazilų" 
bendrai. 

Tokio branduolio ar kaimelio 
gyvenimas sukasi apie jų "vilą". 
kaip jie vadina kaimelio centrą 

Pamažu paaiškėja ir šios 
bendruomenės gyvenimo būdas. 
Ji turi savo valdybą, kurioje reiš
kiasi seni ir jaunesni, chorą ir 
mokyklos komitetą. Mokyklos ko 
mitetas užsilikęs iš tų laikų, ka
da Brazilijos valdžia nesteigė 
mokyklų iš viso bent provincijo
je, o darbštūs emigrantai norėjo 
bent esminio išsilavinimo vai
kams — čia analfabetų yra ma
žiau 1 proc., ir tai ne vokiečių 
kilmės (Brazilijoje 1970 metais 
buvo 70 proc. beraščių). Gavę 
paramos iš miesto ir valstybės 
valdžios, palaiko komitetą, kuris 
rūpinasi mokyklos pastatu, šva
ra ir užlaikymu. 

Kažin ar bendruomenei rei
kia choro, nes bažnyčioje gieda 

| visi, dar gi. kaip jaunimas aiški
na, keturiais balsais "pagal vo
kišką paprotį". Bet ypatingomis 
progomis choras paruošia gies
mių, kurias traukia jauni ir seni 
vieneto nariai. 

Pernai bendruomenės valdy
ba suruošė primicijas vienam čia 
išaugusiam, sutelkdama valgius 
ir programą, daugiausia jaunimo 
išpildytą. Tai buvo tokia šventė, 
kad net jaunojo kunigo giminei 
nepriklausantieji sa tė , jog tai bu 
vo džiaugsmingiausia jų gyveni
mo diena, net didingesnė už jų 
pačių vestuves. 

J lietuvių kalbą vertė A. Tyruo-
lis, Goethės. Šilerio, Šekspyro ir 
kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom. Įrišta j 
kietus įvairiaspalvius viršelius. 

Kaina $2.00. Gaunama DRAUGE 
ir pas knygų platintojus. 
IUinois State ffvyentojai prie kainos 

turi pridėti o'H taksų. 
llllllllllllllllilIlilIlIUIIIIIIIHIIIIIllltilUIIII 

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI J LIETUVA 

Gteru prefciu didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai. Šaldytuvai, televizijos, do-
ter. (sertifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. 68th SC, Chicaco, m 60629 

T E M T . WA 5-2787 

B MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkt dalimis ir išmokėtmai 

39% iki 50% nuolaida 
SOTJTHWEST FiatNITURE 00. 

S. Western — Tel. GR 6-4421 

M O V I N G 
SERSNAS perta—ta baidus ir kitos 
daiktas. Ir S toli miesto leidimai ir 
pilna apdraoda. 
2047 W. 67th Place - WA 5-8063 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu valdymas — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So Kedzie Ave. PR 8-2233 

Alstp, 111. 7 kamb.. 1 lh vonios, 
"split-level". Air cond.. 2 maš. ga
ražas. 4 kamb. su kilimais. Žieminiai 
langai ir sieteliai Aptvertas kiemas. 
Arti mokyk, ir susisiekimo. $28,000. 

385-8320 

BERWYN — Specialiai investuo
tojams. Apyl. 35 ir Oak Park Ave. 
4 butų rezidencija. 3 butai po 2 
kamb. ir 3 kamb. Visi apstatyti. Pa
jamų S400 per mėn- 50 p. sklypas. 
$24.900. SVOBODA, 2134 S. 6 1 * 
Ct. BI 22162 arba LA 1-7038. 

S E A L E S T A T E 
Wt — m • m — m m ^ — s>s>»sMBaBf—asjs^— — w • » 

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ 

Saulėtus naujas i-jų butų mūras po 
5 kamb atsftiri rattiant šildymai. 
karpetai, abu butai air coad., naujas 
garažai, už $41.000. 

Tvarkinga* 10 kamb. mūras. Nau
ja*) guzu šild. Garažas. Arti 70-tos — 
W>stern. $19.500. 

H kambariu. 2 aukštu namas. 5u p. 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 9 S-tos 
— California. $19.400. 

•Z-jų aukštu mūras. Liuksus butas 
Ir modernios biznio patalpos. 50 p. 
sklypas. Garažas. Galimos pajamos 
$6.500 metams. T>abar už $45,000. 

Plato* sklypas prie gražaus Mar. 
quette pko. $10.000. 

Geras 2 bwt mūr.. apie IS metų 
ir 2-auto garažas. Marųuette pk,, 
atskiri gazo štld.. platus lotas, greit 
galima užimti. $37.500. 

Šviesos 2 batu mūras arti Stan
dard banko. Atskiri gazu šildymai. 
Garažas. Sausa* jrensrtaa beinmentM. 
AukSta pastogS. $22.400. 

Modernas — S-j>p nneea«m. bevelk ' 
naujas mūras. Prie pat Max<ruette 
pko. Gazu automat. oro Šildymas — 
vėsinimas Gražūs karpetai Ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000. 

Tvirtas fl'/.kamb. mūras. 114 vo
nios. Karpetai. Įrengtas beismentas. 
garažas. Marooette pke. $26,600. 

Svaras 7 kamb. mfbraa. Gražiai J-
rengtas beisraentaa. baras, "air eoud", 
uždaras porčiua, garažas. Tuoj galima 
užimti. Marqnett* Pke. $23.600. 

VALDfS REAL ESTATE 
7051 S. Waslrtenaw Av. RE 7-7200 

VYRAI I R MUTEKYš 

S A L E S P E O P L E 
F-or Cnlcago-'s Xt>rtb.W€5»t Side 

MEN AND WOMEN 
FuB or Part Time. Will Make Big 
Money SeHing Real Estate 

Vor Personai taterview OsU 
o36-33%i — Mi Thompsor. 

HELP WANTED — VTBA1 

AUTOMATIC 
SCEEW MACIHNE 

Men to set-up ;uid op*-rate Daven-
port. ExperiPtu:*<l ouly need appiy. 
Ali benefits. 

WARE RROTHEBS 

65fh - Rockwel! — $34,900 
2 butai po 5 kamb. Mūrinis. Visi 
dideli kambariai. Naujas šildymas 
ir elektra. 2 maš. garažas. Puikiam 
stovy. 
293-S50O — 448-3110 

D Ė M E S I O 

COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
2501 W. 69tb St., CblcagO. m. « 0 « » 
3333 S. Halsted. Cblcago. m. SO«08 

TeL WA 5-2737; 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CEKTTFTKATAI Ir ArTOMOBttlAI 

T. ValanrJnas 

FOB RENT OR FOB SALE 

F" OR RENT OR SAXiE 
ARIJNGTON HEIGHTS 

3 bedroom d«plex, 1-1/2 bath-s faani-
lj- room. basemeut, garage, yard. 
$290.00 per month. Sales price $33.600 

TEL. — 272-2603 

IŠNUOMOJAMA — FOB 81347 

IŠNUOM. Marcraette pke. miega
mas kambarys nerukančfetm pensi' 
rankai arba dirbančiam asmeniui. 
Galima naudotis virtuve. Skambint 

W A 5-6742 
Snuom. 4 kamb. butas 2~me aukš

te. Suaugusiems 4590 S. T aiman 
Ave. 525-2641 

DAUGYBE LIETUVOS MIKSTK. 
LTC aprašoma dr. i. Vagnoros, j 
MIC. knygoje; 

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje" 

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
Įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui. 
besiiominčiam Lietuvos istorija ar 
vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl — Kaina tik $3.00 
Galima įsigyti "Drauge". 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rnžin grindis 

S. BUBNYS, Tel. RE 7^5168 

T E L E V I Z I J O S 
Krautuvė Marauette Parke 

^alvotoa Ir paprartoa. R*dli»l 
Ir a»ereO. 

Pardavmia* ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. S»tb St. — bei. 776-1486 

Kasom. l-m« aukšte 4 kamb. bu
tas. Karlas vanduo ir vonia. Kneip-
tis 3-čiam aukšte iš šoao 

450b S. Honore St. 

MEN VVANTED 
70 SHIP rlND RECnVE 

PIPE 
Some experience in material handling 
heipfuL Good working conditions. Ex-
celient fringe benefits. 

CaŪ for appt. 785-3020 

MANAGER VVAUTED 
Porest Park resadent to maname n e » 
local laundry & dry cleaaing' store. 
Exeellent opporttmity for person wit3ti 
experience in bustoesa or willixig to 
learn. 55ome mechauical ability pre-
ferred. Trainiag propram provided. 
Salary oommensurate with esperi-
ence. Profit sbarin*: availaUe. 

Fo i fnrtbei informatior vtmtaci 

MB. STROM — 829-0362 
R E A L E S T A T E 

S A L E S M E N 
Kacperiencėd in selling- in Direct bo-
mes, Hom« sete, Dinner parties, Orr-
ice i»ts. direct sales in realty. 

m 0FFER Y0U: 
1. Convplete training program wrtb 
complfite sales promotion kits. 
2. Hfehest oommission3 paid tfeelcty. 
3. JJe credit rejeets. 
4. Complete hospital and Hfe ineuran-
ee jrfan. 
5. Bonus paid montbly. 
Our oompany has opened u, new Offfice 
ir> Cbioagr) fo.r our Co»n.ple*e PSanaerl 
O/otmmiuuty Project in Arizona. Ji 
you're ready to .«*art rnalcing top 
eomm. and bonus, call for a oonfiden-
teal appointment 

4 4 9 - 9 4 2 9 
SHEET METAL ASSEMBLERS 

FOR SHEET METAL SHOP 
Restaurant equipment. lst & 2nd 
shifts. Tjp to $5.83 per honr. Ex-
oeOent fringe benefits. 
CaM MR. WEISSER — 296-5586 

I E Š K O N U O M O T I 

Reikalingas miegamas kambarys 
dirbančiam vyrui, Marąuette pko apyL, 
arti Western Ave. Skambinti 

PR 6-5951 . 

D Ž M E S I O 

SIUNTINIAI f LIE'UVA 
Ir kitus kraštus 

NTEDZTVSRA^ 44)65 Archer Ave. 
CHcago, IH., 606S2, tH. YA 7-5980 

10% — 20% — SOffi P<Į*MI mofcgalt 
ož apdraad* nuo ugnies *r antnmo-
hfHo pu*? 

S208Vi W K S T »5th Street 
Ctiicaeo, niinofe* 

TeJ. GA 4-8654 tr G R 6-43S» 

Hl i t l I l I l I l I l i r i l l I I I IUmnmiHrMrmf imrH 

"LIETUVOS ATSIMINIMA 
Rart«« Valanda Jau 30 
K«w Jera«y, Vew Tork, ir Commctl 
rut H«*uviams! Kas SeStadienj. nu« 
& Htl 6 vaj. p. p.. » w B v n Stotie* 

m K « u m i K n n i i c NT<9W T o r k « < «̂ao wi^ AM ir 97.9 
F R A N K Z A P O L I S m«s. ™>. 

Dtrefct. — Dr. Jofetttas 9. <t#kna 
1467 Force Drrre, 

Mouatataslde. 9 . 4. 070M 
TeJL 3S2-SS6S (ooda 26 tA 

BT71LMNO & REMOOELING 

Perskaitę "Draugą"' duo 
kitę kitiems pasiskaityti 

REMTOTTUOJU MCRĄ fTuckpoirtt-
ing), STOGUS tr TONAS. 

TeL RE 7-0425 

Braziluos pietūs yra "klaidingi" kuriame yra viena krautuvė, tu-

MES TEBEMOKAM 
6 % už 2 Metu 

Certifikatus 
MnJrattrn f~>Mf> 

5 % % už 1 METŲ CEimFUMTūS (Minimuml 1,000) 
1447 So. 49th Cotirt 
Cicero, UI 60650 

TEL. — 656-6330 
4o«epii F. Grihanskas, 
Efcecutive Secretary 

Open Bion. 9-8; Tuea, Thvn. Pri. 9-5; Sat. 9-1; Closed Wed 

S A I N T 
A N T H O N Y 

S A V I N G S 

Heating Contractot 
Įrengiu naujus Ir peratatau se
nus visu rūSių namo apšildymo 
pečius ir air conditioniugr — i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinaa (gutters). \andens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai Apsltalc'ta.vtroas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATEVG & SHEE7T METAL 
4444 s. Western, C*Joago. nO<V>9 

Telefonas VI 7-3447 

HELF WANTEP MOTERYS 

PUT A LITTLE FUN 
IN YOUR U F E ! 

, Demontratc ctethes. Free $40« Ward— 
j rx»be. Part time or full Time. Tb«» Fa-

j TeL — 969-7740 

W A I T R F S S E S 
, Exper'd, or win train. Good pay 
; -— ehance for advancement. 
j Appfy ra person or eaR 829>661l) 

STEAM N £G6r£R 
1114 West Ormak Road 

Kviečiame taip pat Xlau3ytis — 
Lietuviukų Kultarinių Valandų augiu 
kalba, » Seton Hali TTntversitoto 
radijo stoties: (N«w Jersey WSOU 
(89.6 meg. FM) PlriHad., 8:05-9:00 
v. r. r Vadovauja prof. J. Stukas) 
tttmMiiimimiMiiiiunNniiumiiiiftnnr 

EESKO DARBO 

Sąžininga moteris, kvalifikuota 
sfaugyti ligomus. ieško darbo. T d 
^4-4!8f vakarais 5—9 val.: §e5f 
ir sekm. rytais 9—12 vai. 

8 i M E S I O ! 

sutvarkyti — kalnai prie jūros, 
lygumos krašto gilumoje, upės 
teka Į vakarus ir šiaurėn, užuot 
TŪTOS link. Vis artėja mūsų kelio
nės tikslas, Cerro Largo miestelis 
daugiau kaip 1000 km. nuo Sao 
Paulo. 

rmti visko po vieną egzemplio
rių ir priimanti paštą bei laik
raščius. Priešais stovi jų pačių 
statyta koplyčia bažnyčios dy
džio, šalia kaipinės, bendruome-
r ės salė ir vienos ar kelių )dasių 
mokykla. 

(iHiminrMiinniitnmiiiitmHfii(nTnuiiiimim*iifiiiiifiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii 
FRANK'S T V and RADIO, I N C 

3340 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252 
DIDELIS PASnaNETMAS IVATRIAUSrŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO. 9TEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELFVTZUOi APARATAI 

'<HM.»H ln.HUIHH»n(IIMIIIHH(H(lltTlf1III!nilIlliniHIIifHnUU;: M.Mi l idHfmiUtHir 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdr-iastas nefkrunstvTrm* 
įvairių atstumų 

«^3 WKST 34th PLACE 
M , FRontlpr 6-1882 

Kas tik tori gerą skoni, 
viską perka pas lieponį. 
UEP0NIS 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R M I T U R E C E M T E R I N C . 

Marq«ett8 Pk,, 6211 So. W«twn, PR 8-5875 
Pūmadieniaa h- ketvirtadieniaia auo 9.00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai, rak, Sekmad. atdara nuo 12 r. ūd 5 v. popiet. 

r^ 
H I S T O R Y OF LITHUANIA 

Ką tik išėjo i-« spaudos nauja angių kalba knyga 
"History o£ Lithuania" skirta Lietuvos jaunimui ir ameri
kiečiams, šioje knygoje kondensuotai aprašyta iietuvią 
tautos istorija nuo seniausių amžių iki mūsų laikų,; turi 
142 psl., 38 iliustracijas ir 4 žemėlapiais. Kaygos autorius 
yra prel dr. J. B KONČIUS; išleido J. A. V. Lietuviu 
Bendruomenė. Knygas kaina 2 dol. Gaunama "Draajjp", 
*T>4.j W. 63 st., CJacago, SL 60629. 

^ = = r ) 
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GYVENIMAS HOT SPRINGS, ARK. 
A&TMtfUS R1T1&KIS 

Hot Springs radioaktyvus Avenue. Tai aukštutinio miesto 
vanduo tuo žymus, kad jis kur dalis. 
tai žemės gelmėse renkasi ant N. Metų dieną Hot Springs 
atomines energijos įkaitintos mieste mačiau žydinčias ruža-
žemes sluoksnio ar plutos ir ky- vas rcžes. kurias vėliau nuviri-
ta paviršiun 143 laipsnių karš- no šalna ir net pumpurus sau-
čio. Per parą to vandens iškyla sio 12. 13 ir 15 d. Mat. čia tem-
apie milijonas galionų. Miesto peratūra pareina nuo vėju. Jei 
muziejaus patalpų rūsyje ir pučia šiaurės vėjai tai tempe-
miesto parke yra įrengtos pom- ratūra naktį žemesnė, jei vėjai 
pos. kurios tą vandenį iškelia pučia nuo Meksikos įlankos tai 
viršun ir surenka j tam padą- atneša daug drėgmės ir šilumos, 
rytą rezervuarą, o vėliau iš ten ; Hot Springse vra 3 katalikų 
tas vanduo patenka į devynias! bažnyčios. Dvi bažnyčios baltie-
valdždos priežiūroje veikiančias šiems ir viena šv. Gabrieliaus 
vonias. Vanduo švarus ir neturi; juodiesiems, šv Jono bažnyčia 
nuosėdų net po 2 parų. Vandens, yra senamiesty, o Šv. Marijos 
sąstatas skelbiamas viešai prie; yra prie Central Ave. šv. Jono 
hidranto u-miesto fontanų. Van-; bažnyčios klebono žinioje yra 
duo tun maždaug 4,5<r calcium1 pradžios ir vidurinioje mokyk 

L 

A. f A. 
ONAI ZAKARKIENEI mirus, 

jos sūnums RLBERTUI ir marčiai JULIE bei EDVAR
DUI ir marčiai LEONAI, ir anūkams giliausią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi 

Lietuvos Vyčiu Choras 

Korp! Giedros vyresniųjų surengto septynerių metų a. a 
centre balandžio 23 d. 

Onos Krikščiūnienės mirties minėjimo dalyviai Jaunimo 
Nuotr. A. Gulbinsko 

ALKOHOLIZMAS Ar aš alkoholikas? 

Šie yra alkoholizmo pažymiai:; 

1. Noras gerti prie kiekvienos 
Alkoholio naudojimas vystė-Į pagrindines grupes: 1) neuriti 

si lygiagrečiai su civilizacija, nę ir 2) addiktyvinę. Neurotikai j 
Netgi Senasis Testamentas ne- alkoholikai naudoja gėrimą pri- j progos. 

ir 4,S% dlicao. o kitų imneraį j fosTTįrie ŠvTl^ariįs^bažlv-! fc"»g» nelietęs »» klausimo, j spausti vidinių neramumų. Ais-j 2 ^ ^ p a v i e n i u i . 
labai mažai. Be karšto minerali- [ čios yra 7 aukštu Šv Juozapo! Civilizacijos pradžioje vynas, a- kių nenormalumų jų gyvenime! 
nio vandens, kurį daug kas lais- j ligoninė Į his ir midus buvo pagrindiniai per daug nerandama. Jų gyve- į 3. Staigus gėrimas ( 3 - 4 stik-
vai pilasi j indus prie hidranto,! Keli maži autobusai palaiko! svaiginamieji gėrimai. Viduram- nimas klostėsi normalia vaga iri Uukai iš karto). 
dar yra šalto mineralinio van-1 mieste susisiekimą Kainuoja 251 * * &***& Pasiekta "didel-į iki girtavimo pradžios jie pajėgė į 4 A H ^ ^ l o j i m a s kaip 
dens šaltiniai katoų pašlaitėse J eentai, bet naktį W šventadie-
bet yra "biznio" įstaigos, kurios ; niais autobusai nevaikščioja. 
tą vandenį pardavinėja 

Bilietus maudytis išsrperka 
piliečiai savo nuožiūra laisvai 
h* savo apsisprendimu. Vienas 
bilietas kainuoja 2,80 dol. 

Hot Springs miestas neturi 

Taksi mieste yra užtektinai. 
Hot Springse susisiekimą su 

pasauliu palaiko lėktuvai ir au-

lės pažangos' 
stiliuoti. šis 
kiai pakeitė svaiginamų gėrimų 
naudojimą ir sukėlė žmonijai 

į naujų problemų. 

kai išmokta de- i gyventi mažiau ar daugiau nor-
'atradimas" aiš-1 maliai (miegui, nervų ramini-

tobusai. Pati pigiausia susisieki
mo priemonė, tai autobusai. 

Pati painiausia Hot Sprngs 
jokių fabrikų bei įmonių, todėl problema, tai butų kūrenimas, 
oras tyras ir lengva kvėpuoti. [ nes čia naktimis temperatūra 
Mat, kalvų šlaitai apaugę spyg-j pradeda kristi nuo rugsėjo ant-, . 
liuociais ir lapuočiais medžiais, i rosios pusės. Vėsa siekia 40 - 501 n a " ^ ) a aJk o h o l i 

Alkoholio naudojimas skubiai 
ėmė augti, o drauge ir alkoho-' 
lizmo pasėkos. Pluoštas statis
tinių davinių dalinai pavaizduo
ja šios problemos svorį. 

1. 80 mil. JAV gyventojų 

I vaistų 
i mui). 

AddiktyviJiio tipo alkoholikai' N e i g i m a s i r erzlumas kitiems 
gerokai skiriasi nuo pirmųjų. p r ; k a i š i o j a n t . 
Juose jau jaunystėje pradeda 
reikštis tam tikros ypatybės, j 6. Gėrimas iki sąmonės pra-, 
kaip: 1) nesugebėjimas prisi-1 radimo. 
taikyti prie esamų sąlygų, 2) I 
nesugebėjimas sugyventi su ki-1, I*, 

7. Laikymas ir slėpimas 

tais mokykloje, vėliau darbovie io namuose, darbovietėje, 
| automobily. 

Hot Springs magnolijos amžinai 
žali, aukšti, stori medžiai, jų 

Fahrenheito laipsnių ir taip iki į 
lapkričio mėn. dienomis tempe-1 

žievė ruda, kaip paupių alksnių' ratūra siekia iki 60-70 laips-
ir po žydėjimo mezga didelius j nių. Miesto didesni pastatai šil-
kankorėžius, kuriuose bręsta j domi gazu, tai skelbiama iška-
raudonos magnoli j ų sėklos. Prie bose. Mažesni namai bei jų kam. 
gydomų vandens vonių namų j bariai šildomi dujomis. Pasta-
susodintos amžsnai žalios ir gra- j rasis išdegina deguonį ir dvo-

2. 9 mil. asmenų yra alkoho
likai. 

3. 90«r alkoholikų yra na
muose, darbovietėse. 

4. 30 - 40^ automobilių ne
laimių įvyksta dėl girtumo. 

žiai pakirptos gyvatvorės. 
Kažkas paleido gandą, kad 

5. 30 9r visų policijos suėmi
mų yra dėl alkoholizmo. 

6. alkoholikų mirtingumas y-
ra 5 0 ^ aukštesnis, palyginus 
su negeriančiais. 

Farmakologiškai alkoholis vei 
kra kaip vaistai. Mažesniuose 

kia. Naktimis žmonės turi kel
tis ir kambarius vėdinti. Pasi-

Hot Springs miestas išsistatęs j turintieji piliečiai savo kamba-
uždarame šlaite, tai vasarą esą! rius apšildo elektra, 
karšta, o žiemą šalta. Tai ne-j Mieste visi kambariai namuo-
lesa. Miesto centras, nors tari i « i r viešbučiuose paversti a-, _ . _ 

12 aukštų pastabus, bet kalvos partmentais. Reiškia, kiekvie- {kiekiuose fis stimuliuoja, didės 
centre labai suartėja ir miestasį name kambaryje vra dujinė pIv-! niuose — slopina žmogaus ner-
m n ^ f j ^ .JfT Avenue,! ta virimui, šaldytuvas, vanduo,i vų sistemą, žmogaus protavi-
kunos pradžia susilieja su Park! sphitelė s u virimui ir valgymui mas, jo valia, percepcija, kont-

indais. Atseit, patys žmonės | rolė prarandami ir primityviniai 
gali pasigaminti maistą, nors, impulsai išlenda paviršiun, kar-
apunkui netrūksta įvairiais var-! tais priversdami asmenį elgtis 
dais restoranų ir yra daug mais- į beveik beprotiškai ir dažnai de-

tėje, 3) nepasitikėjimas savi' 
mi ir t. t. Jų gėrimas ateina be-i 8. švelnus rankų drebėjimas 
veik nepastebimai ir gėrimui i ypač rytais. 
priežastį kartais sunku atrasti.! „ „ . . 
Noras gerti ateina iš asmens1 . 9 " G e n m M £ * • ^ " ^ 

. . . . T . r v x- • • nnt sau "-oagelbėti . 
vidinių impulsų, pašaliečiui ne-. ^ ^ 
matant priežasties, šio tipo ai-j 10. Sugebėjimas vis daugiau 
koholikas geria daugiau, daž- išgerti nerodant intoksikasijos 
nai iki sąmonės praradimo. ' pažymiu. 

LAUKIA VAIKŲ... 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

vokiečių valdžia, dalį dengia lie
tuviai išeiviai. Kaip atrodys t a 
statyba ateity? 

— Be bendrabučio berniukam. 

Brangiai motinai mirus, 

DR. V A L E N T I N Ą PL IOPL į 
IR JO ŠEIMĄ 

giliai užjaučia 

Marija ir Henrikas Morkūnai 

to krautuvių. struktyviai. 
Daugelis pensininkų gauna! Kodėl tik dalis-geriančiųjų 

mažas pensijas, bet nori gyven- tampa alkoholikais? 
ti ramiame mieste, tai jie susi-j Psichologų nuomone kelias 
organizavo į pensininkų klubą | alkoholizmui yra vaiko vystvmo-1 

— toliau pasakojo diretkonus,! į. ten gauna po 60 c. pietus ir gj periode — vaikystėje. Alko-i 
_ dar bus patalpos bibliotekai, ^ kavos puodelį moka po 5 cen-: holikų apklausinėjimo daviniai 
kambariai laisvalaikiui ir kt. I r tus, bet šeštadieniais ir sek-i parodė, kad dauguma jų vai-

atveju vokiečiai padengs madieniais valgykla neveikia. Į kvstėje neturėjo progos gauti 
b a l i u s , lietuviai trečdalį. A l n U m • M 1 h- gau-> pakankamai tėvų meilės. Tai ga Valgyklos savikainos 

auueu. i-agai negalutinius a p - m o k a federalinė ;~ *-*—*-•«- •* «• --
skaičiavimus daugiau kaip 100. 
000 dol. Tas bendrabutis turės 
būti baigtas kitų metų rudenį. 
Jei klausiate, Įdek iš viso su
rinkome iš užjūrių bei Vokieti
jos lietuvių aukų bendrabučio 
statybai, galiu pasakyti, kad 
136,000 DM arba apie 30,000 
dolerių. , . . . 
Kelios šakėjų grupės į Chicaga ^J8^] "" ^ ^ pa^aikymuL 

Hot Springs mieste yra pasta-

ir Arkansas 
valstijų šalpos įstaigos. 

Penkių aukštų hotelį "South
ern" laiko Bronė Martinienė. 
Motelis Lucienės. Apartmenti-
niai namai: Mickaus. Goštau
to, Bernatonio ir kt. Adresai 
randasi telefonų knygoje. 

Arkansas valstijai reikš, lė-

kų atžvilgiu, skyrybų, mirties, 
nesugyvenimo šeimoje ar alko
holizmo. 

Alkoholikai grupuojami j dvi 

Paklaustas, kur siųstina pa
rama Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybai. Natkevi
čius atsakė — per BALFą. 

— Įdomu, ar jūsų vadovauja
mos gimnazijos moksleiviai šo
kėjai vyks į šių metų šokių šven
tę Chicagoje? 

— Taip, aiškiai vyks. — pa
sakoja V. Natkevičius. — Nu
matome, kad Chicagon šią va
sarą vyks bent 20 mūsų gimna
zijos šokėjų ir dar kelį palydo
vai. Vadovaus Eglė Pauliukony-
tė, gimnazijos mokytoja ir šo
kių vadovė iš Worcesterio. Mass. 
Gali būti. kad dar j Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo antrąjį k o n - * 
gresą vyks Vincas Bartusevi
čius su paskaita. 

Chicagon vyks ne tik gimna
zijos jaunimas, bet labai gali
mas dalykas, kad iš Muencheno, 
mokytojai Alinai Grinienei va
dovaujant, vyks dar apie 20 jau
nųjų šokėjų. Taigi tik iš V. Vo
kietijos galite šią vasarą sulauk
ti apie 40 jaunų lietuviukų. — 
baigė Vasario 16 gimnazijos di-
= <yct.-*riįį» v a e u ?f«txaw!ėaa 

tyta konvencijų salė suvažiavi
mams bei konferencijoms. Hot 
Springs mieste kiekvienais me
tais nuo vasario iki balandžio 
mėn. rengiamos arklių lenkty

nės. Publikos privažiuoja labai 
daug ir viešbučiai būna perpil
dyti, o kambariams kainos žy
miai pašoka 

F R A N K Z I M A N T 
Gyveno Brighton Parke, o anksčiau gyveno Town of Lake ko

lonijoje Chicagoje. 
Mirė gegužes 13 d., 1972 m. 4:35 vai. vakare, sulaukęs 78 me

tų amžiaus. 
Girnė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 58 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės Stella Ziegmont - Rage. 

Aldona ir Vai Kessler, Rev. Milan ir jo žmona, Mikired Brenkus, 
Michael ir Adele Ziegmont ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį po 7 vai. vakaro Zudeikio 
koplyčioje, 4380 So. California Avenue. Laidotuvės įvyks trečiad.. 
gegužės 17 dieną; 10:00 vai. bus paskutinės laidotuvių apeigos, po 
kurių bus nulydėtas į Liet. Tautines kapines. 

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

Vulhldę lieka: GIMINĖS 
Laidotuvių direktoriai D. Gaidas ir G. Dainrid, Tel. LA 3-0440. 

G e L e s 
VestaTems. ftanketams. fa^dotnTSnv 

ftr kitokioms progoms 
E L Ė 

i 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 
244S W. «3rt Street. Oiicago. rt!)noi« 

TEL, FR 8-08SS — PR 8-08S4 "** " 

A . | A . STASIUI RUTKAUSKUI 
staig;ai mirus, jo broliui VACIUI ir šeimai, brolio A N T A N O sū-
imi ANTANUI h- šeimai, pusbroliui PETRUI ERINGIUI su šeima. 
Lietuvoje: seserims STASEI ir VTRGINITAI ir broliui JURGIUI, 

giminėms ir artimiesiems reskiame nuoširdžiausia užuojauta ir kartu 
liūdime-

ANT J. MIKŠIAI 
ONA MIKŠYTČ 
KAZYS IR BRONIUS MIKŠIAI 

Onlyyoucan 
preventforestfires. 

J 
A. + A. 

ELENAI BILDUŠIENEI mirus, 
sūnums VYTAUTUI, LEONUI ir jų šeimom?, seserims. 
broliams ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi 

Domą Šleževičienė 
F. J. Mackeviėiai, A. 4. Viktai 
I. G. Cibai ir B. D. Ksūy 

wSŠ 

Pavinaii(j«)ki(«4 Draugo "(ia.vsifh'rt" ^U'HP 1 ! 

PA DĖKA 
Šiū metų gegužės 1 d. mirus brangiam broliui KL'N. 

VINCENTUI RUDŽINSKU1, nuoširdžiai dėkoju už dide
lį pasiaukojimą Jį gydant Dr. A. Kaveckui ir Dr. Wiicox. 
Dr. Vaičiui atvykusiam iš Chicago į laidntuves. Gerb. 
Toronto Šv. Jono Parapijos Klebonui kun. P. Ažubaliui 
daug padėjusiam ruošiant laidotuves. 

Prel. J. Tadarauskui, kun. D. Lengvinui ir kun. P. 
Ažubaliui koncelebravusiems Šv. Mišias. Dalyvavusiems 
laidotuvėse: kun. Dr. J. Gutauskui, prel. Mahony, prel. 
McMaster, kun. O'Rrourke, kun. St. Mozga ir kit. 

Londono klebonui kun. B. Pacevičiui ir prel. Maho
ny už pamokslus. Muzikams ponui ir poniai Paulioniams 
už liturginę muziką šv. Mišių metu. Visiems aukojusiems 
šv. Mišias, gėles, lankiusiems ligonį ir palydėjusiems i 
Šv. Jono Kapines ir visiems už jautusiems AČIŪ, AČIC. 

Padėka Laidotuvių Įstaigos Direktoriui Mr. Joseph 
O'Niel, labai rūpestingai patarnavusiam laidotuvėms. 

Marta. Rudžinskaitė 

i.£&m£fei 

ET 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TE V A S I R S Ū N U S -
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wesf 7 f st St, Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AJKSTE AUTOMOBELIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

MŽHia&E¥ANS 
6S45 SO. WESTERN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIC5 

* 3 e £ i C 3 MAŠINOMS VIETA 

REpoblic T-8600 REpublie 7-S601 
i i i ® =** A " ^ ~ • * • ' - • ^ I I I 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P, GAIDAS — SERALDAS F, DAIM1D 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South California Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4603-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

i ^ * S i f - ! t 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Uetnvią Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) į SONOS 
2S14 W. 2Srd PLACE Tril VTrginia 7-6672 
t424 W. 69th STREKT TeL REpnbiir 7-12U 
11028 Sonthwest Hig;hway, Palos HiUs. T1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. CAJUFOBNIA AVE TeL LAfayet te S-S572 

AHTANAS M. PHILLIPS 
S307 S. LITTJAN1CA AVY. T d . YArds 7-3401 

H0VILAS I. RIDIKAS 
SS54 S. ILVI^TED S T R E F T Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMlrt 
• Į M S. L n r A N I C A AVE. Te*. ¥Ard« 7-11S8-11M 

VASAITIS — BUTKUS 
446 S. 50th A \ X . CTCERO. rLL. TeL OLymplc 2-1003 

LEOMAnO BUKAUSKAS 'R SŪNUf 
645 Eas* 162nd S t ree t Sonth Holland 

10821 South Mlehigaii Avenoe. Chlcaso 
TEL. — OO 4-«228 

i \ ( 
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DRAUGAS, pirmafficnis, 1972 m.gčgu5ės mėn. 15» <1 

Chicagoje 
ir apylinkėse 
SAULIŲ PAVASARINIS 

PARENGIMAS 
X Kun. Jonas Stankevičius,I 

Sv. Antano parapijos klebonas,' ***& Vytuvų* Didžiojo šau-
Cicero, Ui., Lietuvių kat. spau- * • kuopos pavasarinis balius. 
dos bendrovės direktorių tary- Ruošiama įdomi programa, ku-
bos pirenininkas, ruošiasi daly- ri% atliks Waukegano ir Racine 
vauti "Draugo" su k r- krūviniame sekstetas. Dainuos naujas dai-
bankete, kuris rucšiamas laik-: nas. Atsilankę nesigailės, nes 
raščio 60 metų leidimo Chicago-; pirmą kartą išgirs malonias dai 
je proga. Šia proga jis paskyrė nininkes, kurioms vadovauja 
100 dol. auką dienraščiui parem- i Regina Ditkienė. 
tL Banketas Įvyksta sekmadienį, | Sesės šaulės, S. Cecevičienės 
gegužės 28 d. Martiniąue ręsto- i vadovaujamos, ruošia vakarienę 

CHICAGOS 2ESIOS 
GERIAUSIA MOKINA — 

AKLOJI 
AUGA LIETUVAIČIŲ 
VEDAMA LIGONINĖ 

Akla mergaitė Terryann Saurj Loreto ligoninė, kuriai nuo 
man. 17 m., neregė nuo pat gi-; 1938 m. vadovauja Šv. Kazimie-
mimo. mokėsi Foreman aukšt. 
mokykloje, gaudama vis aukš
čiausius (A) pažymius ir baig
dama gavo stipendiją toliau 

Į tęsti mokslą. Ji nori būti moky-

ro seserys, stipriu tempu auga. 
1968 metais buvo pastatytas 
naujas 8 aukštų rūmų sparnas 
su 100 lovų ir 5 aukštų diagnos
tiniai ir gydymo Įrengimai. Tie 

toja. Jos mokslo pažanga labaiį du priestatai kainavo 6 mil. do-

rano didžiojoje salėje, 2500 W. 
94th Place, Evergreen Park, IL 
Bus įdomi programa šokiams 
gros puikus orkestras. Kvieti
mus prašome užsisakyti pa
skambinus Draugo telef onu. 

X Poetas Bern. Brazdžionis 

iš 12-kos patiekalų, pagamintų 
pagal J . Daužvardienės receptų 
knygą. Laukiami ne t ik šauliai, 
bet ir rėmėjai. Atsilankiusieji 
gėrėsis gražiais muzikos gar
sais, linksmai pasišoks ir nuo
taikingai praleis savaitgalį. Šo-

dalyvavęs Chicagoje LB tarybos; j į j ^ grw K o s t o Ramanausko 
ir Lietuvių fondo suvažiavimuo- j o r k e s t r a s . / . Kaunas 
se, lankėsi ir Cicero Lituanisti- j 
nės mokyklose aukštesnėse kla- i CICERO KOLONIJOJ 
sese. Mokiniai turėjo progos su I _ A ^ j u o z a p a s Vaišnora pa 
sipažinti su mūsų didžiuoju poe
tu, davė eilę klausimų, prašė au
tografų. Mokiniai atsilankymu 
buvo labai pateenkinti. 

X Kun. dr. Viktoras Pavalius, 
mokėdamas Draugo prenumera-

lydėtas amžinastin gegužės 6 d. 
K Butkaus koplyčios nulydėtas į 
Šv. Antano par. bažnyčią, po pa
maldų būrelis tautiečių nulydėjo 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Prie duobės kun. J. Stankevičius 

Po Šilainės pasirodymo tautybių respublikonų dešimtmetyje, balandžio 29 d. Detroite. Iš k. į d.: V. Baukytė, 
A. Skrebutėnas. A. Čerškus. A. Sr.iaiiiįkaite. R. Selenis. R. Skrebutėnaitė. K. Mllerytė, A. Paškus, V. Rėklys, 
senatorius Robert P Griffin. L. Mikulionis, grupės vedėja Galina Gobienė. V. Bajelytė. R. Marčiukaitytė. 

Nuotr. J. Vaičiūno 

IŠ ARTI IR TOLI 

tą, prisiuntė 33 dol. aukų s p a u - | a t H k o g e d u l o i g a s < p B u t k u s 

dai paremti Kun. Pavalkis yra > l i ū d i n č i ų v e l ionio draugų vardu 
Vilkaviškio vvskupnos kunieas, l j • > . •• » »• „ J 

_.« , j pacĮe 'KOj0 v l s l e nis ir uzprase gedu 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Jurgis Juškaitis, baigęs 

mokslus š i ame kraš te i r šiuo 
metu gyvenas Mission Viejo, Ca 
lif., y r a prekybinio skyr iaus di
rek tor ius vienoje didžiausių 
J A V chemijos bendrovių Mon
santo. J o uošviai Nina ir Adol
fas Butkai , susižavėję graž ia 
gamta ir k l imato sąlygomis, su
laukę pensijos amžiaus, nu t a r ė 
ta ip p a t t en įsikurti. Neseniai 

— Bostono Lietuvių krepšinio ko
manda, laimėjusi JAV lietuvių var
žybose pirmą vietą, birželio 10 d. 
klubo patalpose. 368 W . Broadv.ay, 
rengia laimėjimo vakarą. 

— Mauricijaus ambasadoriaus 
ir ponios Balancy pakviesti Lie
tuvos a ts tovas ir O. Kajeckienė 
dalyvavo rengtame priėmime 
kovo 14 d. Tautos šventės pro
ga. Kovo 23 d. New Yorke įvy 
ko Baltijos diplomatinių atsto- į atstovams. 

, . . , . - i L>aucj\.<jj«_i v i :>icnii ii u i p o o * . ^ t u u . - * - VU ĮJ«»O»V*U iiiiaa. josim LOJ.L» pa.1. 
aukštąsias studijas baigęs R o - ; l o p į e t u m s velionis Juozas bu- jie apleido Chicagą ir Kalifor- * « * , » * . ! * * • * » « • konsu-
mos Gregorianum universitete 
i r gavęs bažnytinės istorijos 
daktaro laipsnį. Daugiau kaip 
prieš 20 metų atvykęs į Ameriką 
dirbo įvairiose vietose, gi dabar 
y ra klebonas St. John's parapi
joje Milpitas, Calif., kur yra pa
sta tęs bažnyčią ir gražiai susi
tvarkęs parapiją. Už auką nuo- j * 
širdi padėka, lC I U 1-

vo taikaus būdo ir ilgametis vie-juijoje įsigijo nuosavą namą. į i ^ p 
tos gyventojas. BUVQ papras! Šia proga jų duktė Ri ta i r žen-Į 
darbo žmogus, kol pajėgė dirbo, j t a s Ju rg i s Juškaičiai suruošė 

vų pasi tar imas. Jame ta ip pat 
os gei 

A. Simutis. 

AUSTRALIJOJE 
Sveikatai susiūbavus, buvo patai-1 j iems šaunų t r isdešimt penkerių 
pintas senelių prieglaudon, čia ir | vedybinio gyvenimo metų su-
užbaigė savo vienatvės dienas, kakt ies paminėjimą. Kar tu bu-
Garbė P. Kislaičiams už parodytą: vo atšvęstos Jurg inės bei R. i r J . 
artimo meilę savo senam tautie- į Juškaičių duk te rs Andreos pen-

D. ! kerių metų gimtadienis. N. ir A. 
• I Butkai mielai laukia svečių ir X Amerikos Lietuvių Romos i ———————— 

kataliky federacijos Chicagos j x Dali. Kęstučio Zapkaus di-1 pažįstamų iš Chicagos. 
apskrities susirinkimas įvyks'dėlės apimties dailės kūrinys: — Alės Rūtos, pro f. Z. Ivins-
sekmadienį, gegužės 21 d.. 3 v. j "Inner Eye" yra išstatytas Chi-j kio, dr. Ad. DamvMo, dr. A. Kli-
p. p. Tėvų marijonų vienuolyne. Į cagos Meno institute. Kūrinys j mo, r ašy to jo A. Kairio, J. Koje-
Susirinkime bus nustatomos ka-> yra vieno gydytojo dovana in- į lio ir kitų autorių s t ra ipsniai 
talikiškų organizacijų veikimo stitutui. skelbiami naujausiame "J Lais-1 
gairės. Pagrindinis pranešėjas į X Izabelė Siončienė buvo j vę" žurnalo numeryje. Plačiai 
dr . Zenonas Danilevičius. išrinkta nauja JAV LB Gage I paminimas neseniai Vokietijoje 

x Antanas Būga, ilgametis i Parko apylinkės valdybos pir- j miręs prof. Zenonas Ivinskis. 
J A V LB Bridgeporto apylinkės j mininke. Pirmas naujos pirmi-1 v . Pr ižg in tas paruošė Ivinskio 
valdybei pirmininkas ir Viduri- Į ninkės darbas yra organizuoti į <jarbų bibliogra,>ją. kurion y r a 
nių vakarų apygardos narys, orjvaju Jaunimo Kongreso reika-į į r a u k t a 120 knygų, studijų, is-
ganizuoja lėšų telkimą Jaunimo; larns. Naujoji pirmininkė to dar-; t o r m ė m i s temomis straipsnių. 
Kongresui Bridgeporto apylinkė j bo ėmėsi visa savo energija ^ i S p a u s d į n a m a s i l g a s pasikaibėji-
je. Sena Bridgeporto kolonija tu j jau yra padariusi gerą pradžią, 
ri daug lietuvių, kurie, nors ir I Gage Parko LB apylinkei nu-

rūpinosi tėvai. Džiaugiasi, kad 
ji padeda namus apšvarinti, val
gius gaminti, indus suplauti, 
dirba kieme. 

PAMINĖJO "DRAUGO" 
JUBILIEJŲ 

Laikraštis "The New World" 
įsidėjo informaciją, kad "Drau
gas šiemet švenčia 60 m, sukak
ti ir kad gegužės 28 d. ta proga 
bus iškilmingas banketas Mar
tiniąue restorano salėje. 

TEISĖJAS ĮSAKE 
NUTRAUKT TAKSIŲ 

STREIKĄ 

Apie 1,000 Geltonųjų taksių 
unijos šoferių sustreikavo. Gel
tonųjų taksių bendrovė iš viso 
turi 2,166 mašinas. Streikuoto-
jai reikalavo pašalinti prižiūrė
toją M. McGee. Teisme unijos 
prezidentas pareiškė, kad uni
jos vadovybė nebuvo davusi lei
dimo streikuoti. Teismas šofe
riams liepė grįžti j darbą, bet 
jie sakosi negrįšią. 

RADO UŽ 40,000 DOL. 
VOGTO AUKSO 

Chicagoje policija rado 40,000 

su rusu biurokratija Ir rr.eii te d o L v e i t ė s P*™8*0 a u k a o ' l a i " 
komo Mallers rūmuose. 5 So. 

BRAZILIJOJ 
— Brazilijos jaunimas, ruoš

damasis n Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresui, išleido tur
tingą užrašų leidinį supažindin
t i skaitytojus su lietuvių padė
t im, veikla, problemom išeivi
jo j bei pačioj okupuotoje Lietu
voje. Be to, Jaunimo komitetas 
ruošia kursus Brazilios jaunimo 

Užrašų leidinys y r a puikus 
įvadas į šiuos kursus. Įvairios 
laikraščių straipsnių ištraukos 
pristato Kudirkos sunkią kovą 

milžinišką visos tau tos tautinį 
ryžtą ne t ik mokslo įstaigose, 
bet ir bažnyčioje, koncentraci
jos stovyklose ir pan. Pažvel
giama į patį Lietuvos jaunimą 
ir jo nusivylimą beprasmiška 
marksistine santvarka: kyla 
procentas jaunimo, kuris atme
t a peršamą rusiškąjį kultūrinį 
pakaitalą ir pabrėžia savo tau
tos kultūrines vertybes bei reli
ginius įsitikinimus. Pažymima, 
jog antireliginė propaganda ne
santi pakankamai moksliškai 

Wabash Ave. Areštuoti F rank 
Pedote, 53 m., ir Angelo Chio-
nis, 49 m. Auksas buvo išvog
tas iš Saslow bendrovės, kuri ap 
rūpina dentistų laboratorijas. 

lerių. Gavus iš gydytojų ir iš ki
tų aukų, pašalpos, dovanų, tel
kiant lėšas iš visų šaltinių, pa
vyko šią skolą išmokėti. Dabar 
telkiamos lėšos pagrindiniam se 
nojo pastato pertvarkymui ir at 
naujinimui, kas kainuos apie 
2 mil. dolerių. Ligoninei vado
vauja lietuvaitė seselė M. Ste
fanija. 

KOLUMBO VYČIAMS 75 M 

Blinois valstijoje Kolumbo 
vyčių organizacija švenčia 75 
m, sukaktį. Šioje valstijoje jų 
yra 270 kuopų su 72,000 nariais. 
Turi daug būstinių, kuriomis 
dažnai ir lietuviai pasinaudoja, 

RAŠO A P I E LIETUVIUS 
Laikraštis "Southwest News-

i Herald" dažnai rašo apie lietu-
! vius. Pvz. naujausiame numery

je įdėjo nuotrauką ir aprašymą, 
kaip Balzeko lietuvių muziejuje 
buvo pagerbta gener. konsule J. 
Daužvardienė 

SUMAŽINS ASMENINĖS 
NUOSAVYBES MOKESČIUS 

Illinois atstovų rūmai vienbal 
šiai nutarė, kad nereikia imti 
mokesčių nuo asmeninės nuosa
vybės iki 7,500 dolerių. 

TIRIA POLICIJA 
Chicagoje pradėti tyrimai po

licijos tarnautojų, turėjusių ry-
šij su kriminaliniu sindikatu. 
"Tribūne ' ketvirtadienį prane
šė, kad buvo sugautas vienas 

j policininkas, vogęs daiktus iš 
pagr įs ta Pabrėžiama ir i — - U n f- f f . - f -^ ^ f - ( 
mo tautinė pareiga išlaikyti lie
tuvių kalbą, ryšių svarbumas su 
užsienyje gyvenančiais, lietu
viškų parapijų ateitis ir pana
šios tautos sąmoningumo prob
lemos. 

trečiam policininkui. 

Daley atsisakė plano statyti 
naują aerodromą ežere. Esą, iš 
viso iki 2000 m. užteks dabar 
Chicagos tur imų aerodromų. 

— Algimantas Milvydas, n PLJK 
atstovas ir Melburno (Australija) 
Jaunimo komiteto narys. Yra bai
gęs inžineriją. Priklauso lietuviškoms 

lietuvių kalbos nebevartodami, 
visgi save laiko lietuviais ir pri
sideda prie lietuviškų darbų rė
mimo. Būga deda daug pastangų 
juos pasiekti. Pasisekus, apylin
kės kvotą išpildyti problemų ne
bus. 

s tatyta kvota yra virš $2,000. 
x Jerry Daimidaj; ir Dovydas 

Gaidas, Eudeikio iaidotuvių įs
taigos direktoriai, maloniai at
siliepė j Draugo administrato
riaus kvietimą dalyvauti sukak
tuviniame bankete, užsakė skel-i 

t imiausiomis dienomis. 

X Jaunimo kongreso uždary-1 bimą programiniame leidinyje ir 
mas bus liepos 15-16 d. d., To- \ paskyrė 50 doL auką spaudai pa 
ronte. Kanadoje. Uždarymo me- j remti. Sukaktuvinis banketas j -
tu bus paskelbti II Pasaulio Lie- vyksta geegužės 28 d. Martini-
tuvių jaunimo kongreso nutari- q u e restorano didžiojoje salė-
mai priimti Studijų dienose. Už
darymu sutiko rūpintis LB To

je, todėl pats laikas užsisakyti 
vietas. Tai galima atlikti pa-

ronto apylinkės pirm. Karpius, S skambinus telefonu LU 5-9500. 
pažadėdamas sudaryti specialią 
komisiją. 

x Sausio ir vasario mėn. iš
eidama LPDA sukaktuvinio vei

kalo apie Lietuvos universitetus 
parėmė aukomis šie užsakytojai: 
100 dol. Lietuvos karys savano
ris Bagdanavičius, Jonas, Hot 
Springs. Po 10 dol. dr .Darnusis 
A k. Zujus, J. Mikaila, Mor
kus Šimkus, A. J. Briedis. Gin-
tautaitė-Gudaitienė Elzė. Vyt. 
Izbickas, Balsys L. Po 5 dol.: 
R. Zaiuba, G. Balanda. P. Effer-
tas . M. Gorodeckaitė-Tarulis, K. 
Marijonus, J. Cicėnas, J. Kriš
tolaitis ir P. Karosas. Be to 
paaiškėjo, kad T. Daumbrausko 
paaukota ne 35, o 50 doL (pr.) 

X Korp N'EO LITHL'ANIA 
stato Vinco Krėvės dramos vei-

x Aukomis po 5 dol. savo dien
raštį parėmė: 

Pranas Ambrazas, Euclid. 
Ohio. 

Algis Tirva, Park Ridge, 111.. 
Antanas Piktuižis, Chicago, 
Juozas Banėnas, Philadelphia. 
Visiems rėmėjams nuoširdžiai 

dėkojame. 

organizacijoms, tautinių šokių gru-
mas su iš Lietuvos a tvykusiu j pci ir krepšinio komandai. 
jaunosios k a r t o s komunis tu in-į »«•« • 
telektualu. Žurnalas ska i t y to - ' KANADOJE 
j ams p radedamas siuntinėti ar- j _ Toronto Humber Valey mo-

jkyklojee Kiwanis klubas suren-i 
gė mokinių darbų parodą, kurio ' 
je buvo atstovaujamos įvairios ! 

gamtos mokslo sritys. Astrono
mijos srities pirmąją premiją; 
laimėjo J. Budnikaitė, 7 sk. \ 
mokinė. Jos įdomaus darbo nuo- į 
t r auka buvo įdėta "Etobicoke• 
Guard ian" laikraščio balandžio 
20 d. laidoje. 

— Midlande, Kanadoj, vietoj j 
seniau pastatyto medinio lietu-: 
visko kryžiaus bus pas t a ty t a s ' 
naujas atsparesnės medžiagos į 
kryžius. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

— Solistė Stase Klrmaitė-Pau 
X Lietuvių Prekybos Rūmai, tienienė dainavo Californijos lie 

š. m. 

— Okupantus nervina Vati- j 
kano radijas. Matyti, kad oku- j 
pantams y ra labai nemaloni per 
Vatikano radiją perteikiama lio 
tuviškoji valandėlė. Net Ištisą 

"įįŽZ 2l"dieną75 vaTpo' I tuvių "radijo' pavasario '£dų ba-1 f Į į , d i a i ° g ° J 0 ™ 3 , P a r a Š ė 

pietų, Beverly Country Klubo s a l i u j e , balandžio 28 d. šv. Kaži- | t U O J ^ į * T l ^ N r " l 0 ° ^ e " 
lėje, prie 87-tos gat. ir So. Wes- miero parapijos salėje, specia- ~ 
tern Ave., rengia linksmą 39 pa- liai jos balsui aranžuotas ištrau-
vasarinį banketą. Bankete bus kas iš muzikalinių pastatvTnų 
įteiktos jaunuoliams mokslui ei- "My Fai r Lady", "No Str ings", 
ti keturios stipendijos. Progra-1 "New Kaces of 1952 ir "Stop 
mą išpildys mėgiamoji solistė 

lietuviška valandėlė tai Mafijos 
darbas, atseit gengsterių. Visas: 
tas rašinys pavadintas "Pamfle; 
tas" , parodant, kad jame nieko! 
rimto, o turinyje — ne argu-the \Vorld I want to get off" lie 

Christine 'Milcriutė Lindquist, tuvių ir anglų kalbomis, o ta ip mantai, o plūdimasis. 

Oinž. BRSTAMIJOJ padainuodama keletą dainų. So-1 pa t ir Gruodžio "Rūtą", ftis 
i kiams gros buvęs Byansko or- i naujas solistės reper tuaro žan-

kaią SKIRGAILĄ gegužės 2 l ikes t ras . Kokteiliai prasidės 5; r a s labai pa t rauklus ir visiems 
d. sekmadienį, 3 vai. po pietų!vai. p. p., o vekarienė bus 6:00 pat iko. Žaisminga muzika. 
Jaunimo centre. Režisierė Ma-1 vai. vakare. Kas nori linksmai akompanuojan t W. Lockwood. 

— I^ankysis vysk. A. De-ksnys. 

Birželio 10 c Kakarų Europos 
lietuvių vyskupas dr. A. L. 

ryte Smilgaitė. Vaidinimas anV 
rą kartą nebus kartojamas. Bi
lietai gaunami "Margutyje", 

praleisti sekmadienio vakarą , jai davė progos išreikšti talen- Deksnys lankys Gloucc=terio ir 
gražioje salėje ir nuikioje ap- t ingos in terpreta torės sugebėji- Stroiirio lietuvius, o birželio 11 
linkoje. nedelsiant užsisakykite mus ir publika už tai atsidėkojo d. Leicesterio. Teiks sutvirtini-

2422 W. Marquette Rd. ir Vaz- Į bankete vietas. Bilietai gaunami Į ši l tais plojimais. Ta pati prog- mo sakramentą, laikys pamal-
nelio prek. namuose Gifts Inter-! pas visus Prekybos Rūmų direk-1 r a m a buvo atlikta balandžio i das. susitiks tautiečius priėmi-
national. n-m W. 71 St, (sk.) ' torius bei narius. tpr.) [mėn. pradžioje amerikiečiams, jmo salėse. 

D R A U G O 
SUKAKTUVINIS BANKETAS 

( S u p r o g r a m a ir š o k i a i s ) 

SEKMADIENĮ, GEGU2ES 2 8 D. 
MARTINIQUE RESTORANE 

2500 West 94th Place Evergreen Park 
Viena kaina (banketui, programai ir šokiams) $12.50 asmeniui 

DRAUGAS minis 60-ties metų sukaktį nuo to Laiko, kai 
yra persikėlęs iš Wilkes Barre, Pa. į Chicagą. Prisiminsime ir 
tuos, kurie lietuviškai spaudai atidavė savo gyvenimo dalį. 

Programą išpildys "Žibuoklių" sekstetas iš New Jersey, 
vadovas ir solistas — Liudas Stukas. Spaudos valsas bus gro
jamas Ąžuolo Stelmoko orkestro. 

Kokteiliai 5 - 6 vai. vak.; vakariene 6 vai. vak.; šokiai 
nuo 8 vai. vak. 

Kviečiame Jus ir Jūsų organizacijų atstovus dalyvauti šia
me minėjime ir pabuvoti vieną vakarą su spaudos žmonėmis 
DRAUGO SUKAKTUVINIAME BANKETE. 

A D M I N I S T R A C I J A 
— i r— 

R E D A K C I J A 
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