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R. Nixonas ryt kalbės 
kraštui

Ryt — spaudos konferencija
WASHINGTON. — Kongreso 

ir krašto, nekantriai laukiamas 
prez. R. Nixono sprendimas — 
ar vykdyti antiraketinės gyny
bos įrengimus JAV-se. greičiau
sia, bus paskelbtas ryt, penk
tadienį, R. Nixono numatytos 
spaudos konferencijos metu B. 
Rūmuose. Ji įvyks 12 vai. (11 
vai. Chicagos laiku) ir bus per
duota krašto radijų ir televizi
jos.

Šiandien prez. Nixonas taria
si su Kongreso abiejų partijų 
vadais ir su iš Vietnamo su
grįžusiu gynybos vadovu M. 
Laird. šeštadienį numatytas 
krašto Saugumo tarybos posė
dis.

Vienas svarbiausių klausimų 
— karinė padėtis Vietname ir 
busimoj: JAV karinė politika.

• Mao “Minčių” rinkinio R. 
Kinijoje per 2 metus išplatinta 
740 mil. egz.

JAV - Bonnos - Pekino ašis 
-didysis Maskvos slogutis

Maskva siekia Bonnos paramot 
ginče hu Pekinu?

BONNA. — Sovietų ambasa
dorius Fed. Vokietijoje, Sem- 
jon Carapkin, kovo 11 d apsi
lankė pas kanclerį K. G. Kiesin- 
gerį ir jam plačiai nušvietė ko
vo 2 d. kinų - sovietų pasienyje 
įvykusį incidentą, kurio metu, 
sov:etų šaltiniais, žuvo 31 rusas 
ir 34 buvo sužeisti. Vokiečių ži
niomis, Carapkino vizitas buvęs 
neįprastas, nes Maskva dar nie
kuomet nėra informavusi Bon
nos vyriausybės ypač apie ne
sutarimus komunistų “stovyk
loje”

Vienos valandos pasikalbėji
me Carapfcinas nurodė, kad 
nuo 1960 m. kinai abieju kraštų 
sieną yra pažeidę 2.000 kartų. 
Kiesingeriui nurodž’us, kad, gal, 
buvę kalti kinų pasienio vadai, 
Maskvos ambasadorius atšovė 
— ne. Jo nuomone, sienos pa
žeidimai esą Pekino vadų sąmo
ningai kurstomi ir tai atspindi 
to krašto “šovinistinę užsienio 
politikos kryptį”. Tai esanti 
grėsmė visiems Azijos kraš
tams.

R. vokiečiai teigia: Pekinas 
rėmęs Bonną

Carapkino - Kiesingerio pasi
kalbėjimo dieną R. Vokietijos 
partijos organas “Neues Deut- 
schland” paskelbė, kad kinai ko
vo 2 d. “išprovokavę” pasienio 
įvykį, siekdami remti Bonnos 
vyriausybės “provokacijas” V. 
Berlyne.

“Ar verta tiems sovietų rašytojams skųstis, leidėjo nesurandant? Čia 
jiems užtikrintas gyvenimas...” (Iš britų spaudos)

Batai, kurie traiško laisvę

Kova prieš Vakarų įtakas 
pagyvėjusi

Maskva. — Vakarų spaudos 
atstovai Maskvoje praneša, kad 
sovietų įstaigos tebėra susirūpi
nusios Vakarų pasaulio įtaka 
krašto jaunimui. Praėjusių me
tų įvykiai Čekoslovakijoje dar la
biau pagyvino režimo vedamą 
kovą bei kampaniją prieš sveti
mų kraštų įtaką politinėje, socia
linėje ar religinėje srityje

Sovietų spauda ar radijas vis 
dar skelbia apie reikalą kovoti 
prieš “užsienio kraštų subversi- 
ją” ir tuo pačiu metu nusiskun
džia sovietiniu jaunimu — jis 
nesąs pakankamai tvirtas ideolo
giniu požiūriu ir jam trūksta re
voliucinio ryžto ar ugnies... Nors 
sovietiniai ideologai pabrėžia, 
kad Sovietų S-je nepastebimas 
kartų, generacijų konfliktas, ta
čiau didelis šiam konfliktui dė
mesys kaip tik liudija priešingai 
— ideologai ir įstaigos rimtai su
sirūpinę.

Jaunimas nesugebąs atsikirsti 
Vakarų idėjoms

, . “Molodoj Komunist”, jauni-
Pranesama, kad r. vokiečių mo žurnajas> jlgame straipsnyje 

spėjimai neturėję ryšio su Ca- nesenjaj įspėjo jaunimą saugotis

Naujas JAV karinis vadas 
Europoje

WASHINGTON. — Prane
šama, kad ligšiolinis sąjunginin
kų karinis vadas Atlanto sąjun
goje, gen. Lemnitzer, liepos 1 d. 
pasitraukia iš pareigų. Jo vie
ton prez. R. Nixono paskirtas 
JAV divizijos vadas Europoje, 
gen. Andrew Goodpaster.

'• Montrealio “Žmogus ir jo 
pasaulio” paroda gegužės mėn 
vėl bus atidaryta.

rapkino pasikalbėjimu. Jis Kie- 
rsingeriui nebuvo grasinęs ar 
jam prikaišiojęs pasinaudojus 
sovietų - kinų nesutarimais (ko
vo 5 d. prezidento rinkimai V. 
Berlyne įvyko be sutrikimų ir 
R. Berlyno ir Maskvos kursty
tas nervų karas krizės krypti
mi buvo visiškai sužlugęs — 
Red.).

Maskvos slogutis — JAV, 
Bonnos ir Pekino “ašis”

Vienas didžiausių Maskvos, 
ateities plėtros požiūriu, slo
gučių, tai galima JAV — Fed. 
Vokietijos ir kom. Kinijos “a- 
šis”, kuri būtų nukreipta prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kad tai nėra negalima, liudi
ja ir W. Brandto, Bonnos vice
kanclerio ir užs. reikalų minis
terio neseniai pareikštos min
tys. Brandt pažymėjo: “Didžio
ji kinų tauta ateity suvaidins 
vaidmenį ne tik Azijoje, bet ir 
kitose pasaulio dalyse. Pra
slinks nedaug laiko ir Kinija už 
ims vietą pasaulio kraštų bend
rijoje”.

Jis dar teigė, kad nors Vokie
tija nepalaikanti su Pekinu dip
lomatinių santykių ir nesanti 
pasirašiusi prekybos sutarties, 
tačiau “mūsų prekybos ryšiai 
su Kmija nėra bereikšmiai”.

Tito vakar pareiškė: “jei So
vietu Sąjunga pasikėsintų prieš 
Jugoslaviją, kraštas būtų pasi
ryžęs gintis”.

Vakarų įtaka ir sovietų jaunimas
Sovietų įstaigos vis susirūpinusios Vakarų įtakų plitimu jaunimo tarpe — Jis kalti
namas “nesugebėjimu“ atsikirsti — Maskva vis kaltina sionistus ir ypač religijos 
įtakas — Religiniai raštai pasiekia Sovie tijos gyventojus — Krašte veikia 15 sektų, 
jaunimas jų nevengia — Jaunimas kaltas, nes... neturįs patirties.

bei pasipriešinti JAV, Vak. Vo
kietijos ir kitų kraštų slaptosios 
žvalgybos veiksmams. Tai ne 
naujas įspėjimas, jis betgi išryš
kina režimo įstaigų rūpestį.

Belgrade - įspėjimai, 
Maskvoje - pyktis

Tito įspėja Maskvą: 
mes ginsimės

Tito prieš stalinizmo atgijimą
BELGRADAS. — Čia vyks

tąs, ligi šeštadienio, Jugoslavi
jos kom. partijos 9-sis suva
žiavimas kreipia Vakarų dėmesį 
prezidento Tito pareiškimais. 
Suvažiavime nedalyvauja, išsky 
rus Rumuniją, nei vienas Var
šuvos sutarties kraštų narys. 
Įvairias pasaulio kom. partijas 
bei judėjimus atstovauja dele
gacijos iš 81 krašto.

Tito kaltinimai Maskvai
2.000 suvažiavimo dalyvių bei 

svečių Tito pareiškė, neminė
damas Sovietų Sąjungos, kad 
stalininis laikmetis su jo neigia
mais bruožais vėl atgimsiąs. De 
legatams plojant, Tito su dide
liu rūpesčiu nurodė į stalinizmo 
politinės krypties išryškėjimą 
sovietų politikoje: “Tariamai 
aukštesnių socializmo interesų 
priedanga yra įvykę bandymų 
aiškiai pažeisti socialistinio kra 
što suverenumą bei panaudoti 
karinę galią prieš nepriklauso
mą socialistinę plėtrą”. Tito to
liau teigė, kad tokia samprata 
galinti turėti rimtų pasėkų ne 
tik komunistų partijų bei judė
jimų politinei krypčiai, bet ir 
“tarptautiniam antūmperialisti- 
niam frontui”.

Tito buvo pirmasis komunis
tinio krašto vadas, 1948 m. nu
traukęs ryšius su Stalinu. Da
bar jo pareiškimuose išryškėjo 
mintis, kad autoritetinio, Mask
vos puoselėjamo stalinizmo kryp 
tis virstanti rimtu ir grėsmin
gu kliuviniu komunistams.

Straipsnio autorius, maj. gen. 
A. Malygin iškelia svarbų bruo
žą: sovietų studentai, kai kuriais 
atvejais, nesą pasiruošę reikia
mai atsikirsti siūlomoms Vaka
rų idėjoms. Jis primena Mask
vos universiteto filosofijos fakul
tete vykusias diskusijas su pa
kviestaisiais JAV ir Vak. Vokie
tijos studentais. Šie studijuoja, 
vykdant vadinamą “kultūrinių 
mainų” programą.

Studentai svečius pakvietė ap
svarstyti fašizmo ir vad. neona- 
cizmo klausimus. Kas gi įvyko? 
Pokalbis baigtas, studentams nei-

Teisiamųjų kovotojų už laisvę 
draugai ir giminės ties Maskvos 
teismu.

Maskva nusivylusi
Čekoslovakija

Nepatenkinta 
“normalėjimo” eiga

MASKVA. — NYT žiniomis, 
neseniai Maskvoje viešėjus aukš 
tiesiems Čekoslovakijos parei
gūnams, partijos sekretorius

B. Pastemak, rašytojas

L. Brežnevas pareiškęs, esąs, 
nepatenkintas Prahos vykdomu 
krašto “normalėjimo” vyksmu. 
Sovietų akimis, “normalėjimas” 
reiškia ne ką kita, kaip pilnu
tinę partijos galią bei įtaką kiek 
vienoje gyvenimo šiltyje, be to, 
ir krašto visišką pritarimą Mas 
kvos pirmaujančiam vaidme
niui, ypač santykių su užsie
niais plotmėje.

Maskvos diplomatinių sluoks
nių žiniomis, Brežnevas Prahos 
svečiams nurodęs, kad, jo nuo
mone, Čekoslovakijos kom. par
tija nesugebanti savo įtaka pa
siekti viso krašto sluoksnių. 
Atrodo, kad Kremliaus akimis, 
pirmuoju kaltininku čia esąs 
partijos sekretorius A. Dubček.
Netenka kalbėti apie dalinių 

atitraukimą
Jei Maskva nesanti patenkin-

giamai pasisakius prieš sovietų 
politinę sistemą...

Studentai — rusai, nusiskun
džiama, nesugebą reikiamai at
sikirsti vakariečiams ir jų aiški
nimai buvę blankūs.

Todėl ideologai dabar skelbia, 
kad kai kurie “politiniai nesu
brendę” sovietų jaunuoliai, nors 
savo veiksmais ir nevykdą ne
teisėtų žygių, tačiau, aplamai, jie 
“mūsų bendrijai gali padaryti 
didelę žalą”.

Plačiai pasklidę slapti leidiniai

Malygin dar nurodo, kad, ne 
be svetimų kraštų įtakos, kraš
te platinami ir jaunimą pasiekia 
mašinėle rašyti rankraščiai, esą 
“žalingi ideologiniu atžvilgiu”. 
Pogrindyje plinta kelių rašytojų 
nepaskelbti raštai, jaunimas do
mėjosi Litvinovo ir kitų bylo
mis, jis gerai painformuotas apie 
Pasternako ar Solženicino Vaka
ruose paskelbtas knygas.

Sovietinis žurnalas kaltina sio
nistus, kurių subversyviniai vei 
ksmai pasireiškę 1956 ir 1968 m. 
įvykiuos Lenkijoj ir kurie su savo 
įtaka veržiasi į Čekoslovakijos 
jaunimo tarpą.

Esą, Vakaruose gyveną žydai, 
tų sionistų dabar kurstomi veik
ti prieš Sovietų Sąjungą.

Turistai gabena religinę 
literatūrą

Teigiama, kad didelio budru
mo reikalinga ir religijos įtaka. 
Rusų jaunimas įspėjamas saugo
tis turistų, nes šie siekia į Sovie
tų S-gą slaptai įvežti religinę li
teratūrą. Malygin pažymi, kad 
1968 m. buvo 113 tokios litera
tūros įgabenimo atvejų.

Esą, šiuo metu Sovietų S-je 
veikia 11 nepriklausomųjų baž
nytinių judėjimų ir daugiau kaip 
15 įvairių sektų. Šių pastarųjų 
tarpe veikia įstatymais draudžia
mos sektos, kaip Jehovos liudinin
kai ir baptistai — “atskalūnai”. 
Visos šios sektos vilioja “nepas
tovųjį” jaunimą, organizuoda
mos susirinkimus, sutuoktuves, 
chorus ir sekmadienio mokyklas.

Baptistai renkasi, platina 
religinius raštus

Nurodoma į baptistų rengia
mus susirinkimus. Pvz. baptis
tų — “atskalūnų” Čeliabinskio 
mieste kviestame susirinkime da
lyvavo 200 gyventojų iš 13 sri
čių. Pernai vasarą Oriolo mieste 
susirinkę 150 narių klausėsi pa
mokslų ir giedojo giesmes švent
raščio temomis.

Panašus susirinkimas įvykęs ir 
Kazachstane, Alma -Atos mieste. 
Čia choro dalyviais buvo 10- 17 
m. amž. jaunimas.

Baptistai organizuoją sekma
dienio mokyklas Tadžikistane, 
Karagandos srity ir kitur. Vai
kams dalinama religinė literatū
ra. Pasirodo, kai kuriais atvejais 
į religijos įtakos “spąstus” pakliū
na ir “komjaunimo” organizaci
jos nariai.

ta “noimalėjimu” Čekoslovaki
joje, tai sunku tikėtis, kad būtų 
keliamas sovietų karinių dalinių 
atitraukimo klausimas. Jie įsi
kūrę krašte pagal praėjusių me
tų spalio m. pasirašytą susita
rimą ir jų skaičius, spėliojama 
Vakaruose, šiuo metu siekiąs 
tarp 75.000 ir 100.000 vyrų. 
Dar pranešama apie L Brežne
vo nepasitenkinimą Prahoje ne
seniai vykusio čekoslovakų pro
fesinių sąjungų suvažiavimu.

Dr. P. Litvinov, vienas nuteistųjų 
Maskvoje, vis dar populiarus so
vietinio jaunimo tarpe

Vietname
Apšaudymai aprimo, laukiama 

naujų puolimų
SAIGONAS. — Priešas va

kar apšaudė apie 20 bazių ir 
vietovių. Kiek aprimus puoli
mams, sausumoje, Saigono sri
tyse įvyko keli susidūrimai su 
priešu. JAV kariniai sluoksniai 
teigia, kad komunistai savo ži
nioje turį tūkstančius vyrų, ku
rie dar fronte nepanaudoti. To
dėl šiomis dienomis laukiama 
naujų puolimų. Vietkongo sluok 
sniai Paryžiuje teigia, kad “puo 
limai bus dar smarkesni, kol 
neišvaduosime Vietnamo”.

Grąžins 50.000 karių? '
NYT žiniomis, gynybos vado

vas M. Laird, 5 dienas viešėjęs 
Vietname, svarstęs klausimą, 
dar šiais metais grąžinti į JAV 
40.000 - 50.000 JAV karių. Jis 
Vietnamo veiksmų padėtį smul
kiai nušvies prez. Nixonui.

Pentagono žiniomis, praėj. 
savaitę P. Vietname žuvo 350 
JAV karių. Tai mažiau kaip 
savaitę anksčiau.

To paties laikraščio žiniomis, 
Washingtonas kreipėsi į Sovietų 
Sąjungą, jos prašydamas pa
veikti Hanojų veiksmų siauri- 
nimo kryptimi. Spėjama, kad 
šį klausimą šiomis dienomis, kai 
bedamasis su sovietų ambasa
dorium Dobryninu, palietęs val
stybės sekretorius W. Rogers.

• Londone vagys pagrobė 
250.000 dol. vertės paveikslus. 
Jų savininkas lordas Rockley, 
buvo išvykęs į Ispaniją.

• Moteris — karinėje tarny
boje B. Rūmuose. Nancy Buz- 
zard paskirta pirma moterimi 
pareigūne kariniame Baltųjų 
Rūmų skyriuje.

Kitas žurnalas, “Žumalist”, 
nusiskundė sovietinio jaunimo i- 
deologinio subrendimo stoka. Jis 
primena, kad naujoji karta su
brendusi pokario sąlygose ir ne
buvusi “kapitalistinės priespau
dos žiaurumų”, liudininke.

Tad, netenka stebėtis, teigia
ma, kad Vakarai siekia išnaudo
ti tą sovietinio jaunimo patirties 
stoką ir siekią jam įtaigoti “žmo
niškojo socializmo” bei, “pilnuti
nės demokratijos” sampratas.

šiū dienų vaizdai Viduržemio jūroje: JAV lėktuvas stebi sovietų karo 
laivą — raketnešj “Moskva”

TRUMPAI
De Gaulle kaltina ir 

pažada
Teigė kovosiąs prieš 

“agresorius”
PARYŽIUS. — Unijų vadai 

vakar kritikavo prezidentą gen. 
de Gaulle, nes jis, užvakar kal
bėdamas kraštui, juos kaltino, 
nes jie siekią “sužlugdyti valiu
tą, krašto ūkį ir pačią respubli
ką”. De Gaulle pažadėjo ginti 
kraštą prieš agresorius — jais 
esą ne tik kai kurie politikai, 
bet ir komunistai su anarchis
tais.

Vis dėlto, kovo 11 d. streiko 
vadai šiuo metu pasiryžę su 
vyriausybe vesti pasitarimus 
atlyginimų pakėlimo reikalu. 
Vyriausybė sutinka juos pakel
ti 4%, tuo tarpu darbininkų 
unijų reikalavimai siekia 12%.

“Apollo 9” šiandien 
į Atlantą

Nusileis į ramesnius vandenis
HOUSTON. — “Apollo 9” žy

gio 10 dienų kelionė šiandien 
baigiama. Erdvės tyrinėjimų į- 
staiga pakeitė nusileidimo At
lante vietą, nes nusileidus į aud 
ringus vandenis — grėstų trijų 
astronautų saugumui.

Jie šiandien nusileis valandą 
vėliau kaip numatyta, papil
domai apskrieję žemės rutu
lį. Vakar pranešta, kad erdvė
laivis nusileis į pietus nuo Ber
mudų salų, Atlanto vandenyne 
ir tai turėtų įvykti 12,01 vai. 
dienos metu, rytų laiku (11,01 
vai. Chicagos laiku).

• Trys Europos kraštai, Fed. 
Vokietija, D. Britanija ir Olan
dija pasiryžo bendromis pas
tangomis gaminti uranijų, nau
dojamą atominiams reakto
riams. Sprendimas padarytas 
3 kraštų septynių ministerių 
Londone. Pradžioje numatytos 
dvi įmonės Anglijoje ir viena 
Olandijoje. Šis žygis nukreip
tas prieš JAV monopolinę pa
dėtį uranijaus gaminimo srity.

• Naujas povandeninis, ato
minis JAV laivas, “Sunfish”, 
šį šeštadienį nuleidžiamas į van
denį.

Hong Kongo gripas grįžo 
į Kiniją. Liga, kilusi Kinijoje, 
šiuo metu Kinijoje yra pasie
kusi epidemijos lygį.

KALENDORIUS
Kovo 13 d.: šv. Ansovinas, 

šv. Eufrazija, Meldutis, Valga.
Kovo 14 d.: šv. Kirinas, šv. 

Matilda, Sugardas, Vilgailė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi lengvi sniego 
krituliai, temp. sieks 30 ir dau
giau 1. F., ryt — be pakitimų. 

Saulė teka 6:06, leidžias 5:54.
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PALAIDOTAS MUZIKAS J. STROLIA

MUSŲ KOL 0 N / J 0 S E

Išsigandę, nuliūdę, nustebę. 
Netekome žmogaus, kuris lietu
viškos kultūros lobynui yra da
vęs daug nenykstančio turto. Ne 
tekom muziko ir kompozitoriaus
J. Strolios.

Gailisi jo ir vyčiai. Ypač Chi
cagos vyčių choras gailisi gerojo 
savo mokytojo. Jo sūnus Faustas 
Strolia yra choro vedėjas, tad 
chorui teko susipažinti ir su Ve
lioniu. Ne vieną kartą jis mokė 
choristus dainuoti, o choristai, 
norėdami savo meilę, padėką ir 
prisirišimą pareikšti, buvo su
ruošę jo 70-ties metų sukakties 
minėjimą, kas vyčius prie velio
nio dar labiau pririšo.

Vasario 21 dieną pranešimas 
apie mirtį pritrenkė choristus. 
Tą sekmadieni, vasario 23-čią, 
choras turėjo atlikti programą 
Brighton Parko lietuvių bend
ruomenės ruošiamame Vasario 
16-tos minėjime. Faustas neatė
jo diriguoti, jis jtau budėjo prie 
tėvelio karsto. Kaip ten tas dai
navimas beišėjo... Bet į vieną dai 
ną — “Gaideliai gieda” — cho
ristai visą savo liūdesį sudėjo. 
Juk tos dainos autorius yra a.a. 
Juozas Strolia.

Po tos programos visi choris
tai nuvyko į laidotuvių koplyčią.

A. a. Juozo Strolios 70 m. amžiaus sukakties minėjimo dalyviai. Tą 
minėjimą buvo suruošę Chicagos vyčiai 1967 m. liepos mėnesį. Pirmo
je eilėje viduryje stovi velionis.

CLEVELANDO SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS

Nedaug tėra kuopų, norinčių 
prakalbėti, pasipasakoti mūsų lie 
tuviškajai išeivijai apie tai, kas 
jų susirinkimuose kalbama, kas 
nutariama, kokie darbai planuo
jami ateičiai. Todėl mažas tėra 
ir šis L. Vyčių Veiklos skyrius. 
Labai gaila. Tik Clevelando sen
jorai savo veiklos neslepia, daž
nai apie ją parašo. Ir šį kartą 
bus čia apie jų susirinkimą, įvy
kusį vasario 23 dieną Igno ir An- 
tosės Visockų namuose.

Narių į tą susirinkimą buvo 
prisirinkę daug. Visą mėnesį ne
simatę, buvo jie pasiilgę vienas 
kitų, draugiškai plepėjosi, ir, jei
gu naujasis pirmininkas A. Ma- 
čiokas nebūtų sudaužęs į stalą 
kryželiu, vyčiu ir trispalve pa
puoštą, ir nebūtų pakvietęs prie 
maldos, būtų pamiršę, kad yra 
atėję į susirinkimą.

Sekretorės Marijonos Trainaus- 
kaitės nebuvo: ji dalyvavo gim
tadienyje savo tėvelio, 83 metų 
sukakusio, tad jos pareigas susi
rinkime ėjo Petras Zigmantas. Fi 
nansinį pranešimą padarė iždi
ninkė Stasė Sankalaitė, o apie 
“saulėtos dėžutės” stovį — Ro
žė Sadauskienė.

Apie A.L. tarybos veiklą papa
sakojo J. Kuzas. Papasakojo jis ir 
apie Vasario 16-tos minėjimą. Iš
kilmingas ir patriotiškas buvęs 
tas minėjimas, tik solistai galė
jo dar stipriau pasirodyti ir dai
nos galėjo būti labiau parinktos. 
Gražiai minėjimą pravedęs in
žinierius R. Kudukis. Solistė Gri- 
galiūnaitė sugiedojusi abu him
nus. Miesto tarybos narys lietu
vis Eduardas Katalinas pasakęs 
tokią gražią kalbą, kad susirinku

Nuvyko pagerbti savo mokytoją, 
padėkoti Jam už visa, ką jis lie
tuvių tautai palieka. Dar pagie
dojo ten jam “Marija, Marija”, 
pasimeldė, apygardos dvasios va
dui kun. Jonui Savukynui vado
vaujant, o choro pirmininkas J. 
Aukščiūnas pasakė atsisveikini
mo žodį.

Ne vieni vyčiai ten giedojo, ne 
jie vieni ten meldėsi. Buvo ir 
daugiau giesmių bei maldų. Bu
vo daugiau ir atsisveikinimo kai 
bų. O dų velionio sūnūs — Faus
tas ir Herkulis — smuiku pagro
jo Šuberto “Maldą”.

Laidotuvėse karstą nešė vy
čiai. Gerosios Šv. Kotrynos baž
nyčioje buvo gedulingos pamal
dos. Tos bažnyčios vargonininku 
ir parapijinės mokyklos mokyto
ju yra vyčių choro vedėjas Faus
tas Strolia. Jis per gedulingas mi
šias savo tėveliui vargonais gro
jo, o keli šimtai mokinių giedo
jo ir priėmė šv. komuniją.

Ant a.a. Juozo Strolio karsto 
liko padėtas ružavas gėlės žiede
lis. Ir daug ašarų liko. Ir neišsa
kyta padėka žmonių širdyse. Pa
dėka už tą daugybę lietuviškų 
dainelių, mums ir ateinančioms 
lietuvių tautos kartoms paliktų.

E.P.

sieji susijaudinę plodami net at
sistoję.

Toliau R. Sadauskienė papa
sakojo apie prieškalėdinį pokylį. 
St. Sankalaitė, K. Petkūnienė ir 
Rožė Sankalienė davė parengimų 
komisijos veiklos metinę apyskai 
tą. Kartu jos pranešė, kad kovo 
mėn. 16 dieną Igno ir Autorės 
Visockų namuose, 14037 Super- 
ior Road, bus kortavimo popie
tė ir ragino ne tik narius joje 
dalyvauti, bet ir draugus atsives
ti. Prasidės 2 vai. Bus daug ver
tingų dovanų ir skanios vaišės.

Buvo pakalbėta ir apie šv. Ka
zimiero šventę Pittsburghe. Dėl 
didelio nuotolio nedaug kleve- 
landiečių tesiruošė į ją vykti.

Buvo apgailestauta, kad kai 
kurie senjorai ir senjorės nebesi
lanko į susirinkimus. Laukiama, 
kad pasitaisys. Nors šiaip Cleve
lando senjorų kuopa šiais me
tais padidėjo keturiomis naujo
mis narėmis. Šiame susirinkime 
ir vėl viena buvo priimta — at
skaitomybės tvarkytojos K. Sa
dauskienės mamytė Bronislava 
Kliauzienė.

Buvo perskaitytas Vidurinių 
valstijų apygardos pirmininko 
Vinco Pavio laiškas, kuriame jis 
kvietė Clevelando senjorus vy
čius dalyvauti centro valdybos 
posėdyje, įvyksiančiame kovo 30 
dieną Youngstovne, Markauskų 
namuose. Kai kurie tuojau pasi
žadėjo ten būti.

Susirinkimas buvo baigtas mal
da. Po jo K. Petkūnienė pakvie
tė visus prie vaišių stalo. Gar
bės vietoje buvo pasodinti: K. 
Sadauskienė, A. Bujokas, K. Pet
kūnienė ir Pinkūnienė. Jų visų 
gimtadienis buvo tą dieną. Gar
bės vietoje buvo pasodinti ir šei
mininkai Visockai, neseniai at-

Kenosha, Wisc.
LIETUVIAI MAISTO 
PARDAVIMO MUGfeJ

Kovo 2 d. Kenosha, Wisc., 
Eaigle salėje įvyko maisto išpar
davimo mugė. Dalyvavo lietu
viai, vokiečiai, lenkai, danai, slo
vakai ir kitos tautos. Salė dide
lė, o žmonių kaip prikimšta. Sta
lai lūžta įvairiomis maisto gėry
bėmis. Moterys šokinėja apie 
stalus, pardavinėdamos maisto 
produktus. Jau iš vakaro vieti
nis dienraštis įdėjo dvi nuotrau
kas; viena buvo vien lietuvių 
moterų, o kita visų dalyvaujan
čių tautų moterų su įvairiais 
maisto produktais.

Šioje mugėje lietuvius atsto
vavo lietuvių moterų klubas, va
dovaujamas T. Balčiūnienės. 
Lietuves buvo matyti pardavi
nėjant grybus, ežius, cepelinus, 
napoleoną, lašiniečius, tortus, 
kopūstus su dešrelėmis, kugelį 
ir virtinius. Norint geriau supa
žindinti visuomenę su lietuvių 
liaudies išdirbiniais, buvo išsta
tytas gražiai išdrožinėtas lietu
viškas kryžius ir kiti drožiniai. 
Pasisekimas buvo labai didelis, 
taip, kad viskas buvo išpirkta. 
Kad svečiai nenuobodžiautų, bu
vo suruošta ir programa, kurio
je taip pąt dalyvavo įvairios 
tautos. Lietuvius atstovavo S. 
Milašiaus vadovaujama šokių 
grupė “Bijūnas”, praeitais me
tais International Institute Mil- 
waukeeje laimėjusi premiją, o 
šiais metais dalyvavusi Wiscon- 
sin gubernatoriaus inauguraci
jos iškilmėse. Prie šios mugės 
paruošimo labai daug prisidėjo 
Baltūsienė, Darbutienė, Genienė, 
Grigaliūnienė, Gedgaudienė Kle- 
vickaitė, Lirgamerienė, Lebec- 
kienė. Milašienė, Pelanis Mari
ja, Pelanis Stefanija, Skirmun- 
tienė, Šukienė, Vedeikienė ir 
Žvirgždienė.

Reikia pažymėti, kad kai ku
rie asmenys Lietuvos visiškai 
nematę labai gerai darbuojasi 
Lietuvos naudai. Sekantis mote
rų klubo uždavinys yra gerai

šventę savo šeimos židinio 34 
metų sukaktį. Visi buvo papuoš
ti gėlėmis, ir buvo sugiedota 
jiems “Ilgiausių metų”. O ant 
stalo buvo didelis tortas.

Petrui Zigmantui ir K. Petkū- 
nienei už šio susirinkimo nuošir 
dų globojimą Clevelando senjo
rų kuopos vyčiai dėkoja.

Senelis

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

Lietuvos Vyčių organizacijos 
centro valdyba savo posėdžiui 
rinksis p.p. Marks namuose, 52 
Indian Trail, Poland, Ohio. Tai 
Youngstowno priemiestis, į pietų 
rytus nuo miesto centro. Posė
dis bus kovo 30 dieną. Posėdžio 
dalyviai, atvykę į Youngstowną 
prašomi kreiptis pas p.p. Pavius, 
705 Cassius Avenue, tel. 747— 
9497, arba tiesiai pas p.p. Marks, 
tel. yra 757—2210. Posėdis pra
sidės 1-mą valandą p.p. Raštiš
kus pranešimus posėdžiui prašo
me siųsti sekretorei Nancy Ko
ber, 2 Bayview Avė., Port Wa- 
shington, N.Y. 11050. Praneši
mai turėtų būti prisiųsti iki ko
vo 15-tos, kad kovo 30-tos po
sėdžiui galima būtų paruošti jų 
nuorašus.

F.V.

Central Intelligence Agency (ČIA) 
direktorium pakviestas gen. Ro
bert Cushman. Jis buvo vienas iš 

i vadų Vietname.

i Lietuvą atstovauti International
Institute Milwaukeeje ir suruoš
ti iškilmingus pietus šokėjams.

Waukegan, Illinois
SUŽIEDUOTUVES

Petras ir O.ga Markūnai, g. 
1026 Lincoln St., Šiaurės Chica
goje, praneša, kad jų duktė Re
gina Vanda susižiedavo su Ro
ger Charles Siske iš St. Louis, 
Missouri.

Regina yra baigusi Illinois u- 
niversitetą kaip gailestingoji 
šešeilė, dabartiniu laiku ji tęsia 

1 studijas Miehigano universitete, 
siekdama magistro laipsnio.

Jos sužieduotinis Roger Char 
les Siske baigė Ohio universite-

R. V. Markūnaitė
tą bakalauro laipsniu ir gegužės 
mėn. Miehigano universitete bai 
gia teisių mokslą daktaro laips
niu.

Jungtuvės įvyks š. m. gegu
žės mėnesį Ziono lietuvių liu
teronų bažnyčioje, 2209 S. Bell 
Avė., Chicagoje. Kor.

j Gardner, Mass.

MIRTYS

— Gediminas Nevardvorskis
mirė sulaukęs 51 metų amžiaus.

, Paliko žmona, sena motina, E- 
milija Padalevičienė, 2 seserys,
Jane Joniikenė Ir Emilija Swe- 
ney ir du sūnūs. Prieš porą me
tų mirė jo duktė.

— Adomas Dapkevičius mirė 
sulaukęs 85 m., po ilgos ligos. 
Paliko sūnų Joną, dukrą Fr. 
Burbienę ir 4 anūkus. Buvo gi
męs Panevėžio apskr.

— Augustas Gelčius mirė tu
rėdamas 83 metus. Paliko duktė 
Veronika Grigaliauskienė, BŪnus 
Juozas ir sesuo Dluskienė, Buvo 
gimęs Šilavoto par.

— Jonas Marcinkevičius mirė 
sulaukęs 78 m. Paliko duktė 
Stella Stonienė.
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KOSTAS BUTKUS 
Tei. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
'iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
4. LIEPONIS

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

Visi gražiai palaidoti su baž
nytinėmis apeigomis. *

VYČIŲ VEIKLA

Atholo ir Gardnerio vyčiai iš
rinko valdybą : Howard Beau- 
dette pirm., Charles Genaitis 
vicepirm., prot. rašt. Mary Gau- 
ronskas, kas. Nellie Melaika, fin. 
sekr. Leonardas Davidonis, kon. 
Vincas Višniauskas, dvasios va
das, kun. Albinas Yankauskas.

Du nariai ruošiasi vedybom: 
Richard Genaitis su panele Don
na Brodęriek iš Charlestown. 
Jų vestuvės bus liepos 13 d. 
Charlestowne.

Taip pat Michael Waslaske 
ruošiasi vestis su panele iš A- 
tholo, tuoj po Velykų.

— Vyčiai paminėjo savo pat
roną šv. Kazimierą, šv. Mišios 
buvo kovo 3 d. Šv. Pranciškaus 
par. bažnyčioj. Po pamaldų bu
vo bendri pietūs Tully Brook 
Inn. Gardnišlds

ALIARMUOJANČIOS ŽINIOS 
APIE FLORIDUOTĄ 

VANDENĮ

Detroito laikraštyje “Detroit 
Free Press” rašoma, kad pagal 
surinktus duomenis iš mokslo 
laboratorijų, vandens floridavi- 
mas esąs labai kenksmingas 
žmogaus sveikatai. Ypatingi duo 
menys yra gauti Rochesterio u- 
niversitete, kuriame dirba dr. 
Donald R. Tavęs ir jo kolegos. 
Jie surado, kad kai floridas pa
tenka organizman, tai jo daugu
ma pasilieka sujungta. Apie 
15% pasirodo esąs laisvas, ku
ris iššaukia keletą reakcijų.

Aliarmuojančios žinios atei
na ir iš Montrealio ir Ottavos 
mokslininkų. Florido kenksmin
gas poveikis pasireiškia inkstuo
se ir kauluose.

Reikėtų, kad mūsų gydytojai 
susipažintų su mokslininkų iš
vadomis.

“Detroit Free Press” laikraš
tis anksčiau visom keturiom 
gyrė floridą ir puolė visus tuos 
kurie ėjo prieš floridavimą.A.M.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINUS 

2868 West BSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 1—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8222 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5O7B

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

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

Route 25, Elgin, Ulinois

Ofisas 8148 West BSrd Street 
TeL: PRospect 8-1717

Rezld.: 8241 West BBth Place 
TeL: REpubUc 7-78B8

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; tm- 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest BSrd Street
Kampas 63-člos ir California 

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

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

Rezld. tel. WAlbrook 6-3048
Rezld. Telef. 232-4688

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 S. Pulaski Road (Cr&vrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Pritma ligonius pagal susitarimą; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-S222

THE LITHUANIAN W0RI.D-W1 DE DAILY 
4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlovv 5-9500

S Seeond class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, — S except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian 5 
Catholie Press Society

= Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries.

Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. 
$17.00 9.00 5.00 2.00
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 5.50 2.25

— Prenumerata: 
s Cook County. Illinois 
= Kitur JAVS Kanadoj ir kitur užsieny

S * Redakcija straipsnius tai- 
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
3 dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
5 kainos prisiunčiamos gavus 
3 prašymus.
FiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiL

TeL ofiso HE 4-8842, rez. 888-2238 Ofiso HE 4-1818 Rez. PR B.B801

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street 
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-2
antr., penktad. 1-6, treč. lr šešt. ilk
susitarus.

Ofiso — RE 4-6768.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olst Street
Valandos: antradieniai*, penKtadle- 

nal* 2—9 v., šeštadieniais 10-1 o p. 
Ligoniai priimami pagnl susltarlma

Dr Ant. Rudoko kabinetų perėmė 
optometristas

0R. EDMUND L CIARA
2709 W. 51st Street 
Tel — GR 6-2400 

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

Ote. 785-4477. Reti. PR 8-6280.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHERURGfi 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija ir moterų Ugos 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
j Namų — rez. PRospect 8-2081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki S vai. lr nuo B iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso lr bato tel. OLympic 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 We«t 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.

____________________
Tel. ofiso tr buto OLymplc 2-4162

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir C-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU m VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MED.JAL BUILDING 
7166 Soutb VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vol. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. rito iki s vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 282-2212

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Prlknlnlja tik suzitarus

• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 2 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 3 
niais — 8:30 — 12:00.

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(7l-o« lr Campbell Avė. kampos) 
Vai kasdien 9-11 rytu Ir 4- ’ » v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’’.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS T.roos 
Tei. Ofiso PR 6-7800; Nuimi 025-7627

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ii 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 09th Street
(Tel. 737-2200 ofiso ir rozidencljoe’
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES TR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71 st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, 01

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 832-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUance 6-4410 
Rez. G Ko v elilU 0-0017 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vol. 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vok.: 
antr. lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonaa — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. v*, 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 6-8002

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
IJGO8

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ii 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vaL popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-612!

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.

Trečlad. ir šeštad. uždarytą^
Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenne

Vai.: pirm... antrd., ketv. B—g vaJ. 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-6160

DR. F. C. WINSKUNftS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v p. p. Ir 7 tkl 8 v. v 

Treč. *- šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vol.: pirmad., antrad., penktad., 1-4 
lr «-8 v. v., ketvlrt- «-8 v. vakaro 

Šeštadieniais 11.1 vol. popiet.



Griūvą stabai ir

BAIMINGOJI VIENYBĖ
P
Per visą pusšimtį metų ko

munizmo teoretikai nuolat kar
tojo, kad komunizmas panai
kins karus, kad socialistinės 
valstybės neturi su kuo dau
giau kovoti, kaip tik su bur
žuaziniu pasauliu, kad tarp so
cialistinių valstybių neįmano
mas karas. Kad tai yra tik 
svajonė, buvo daugeliui aišku, 
bet tik dabar tebuvo įkalta 
paskutinė vinis į tą komunis
tinės vienybės mito grabą, kai 
komunistinė Kinija jau gana 
stipriai susikovė su Sovietų 
Rusija. Savu laiku Leninas y- 
ra pasakęs: “Mūsų tikslas su
kurti socialistinę visuomenės 
santvarką, kuri, likvidavusi 
žmonijos susiskirstymą į kla
ses, likvidavus bet kokį žmo
nių vienas kito išnaudojimą, 
tautų viena kitos išnaudojimą, 
neišvengiamai iš viso pašalins 
bet kurią karų galimybę”. 
Tarptautinės vienybės komu
nistai negalėjo pasiekti, komu
nistinės valstybės vis labiau 
piaunasi, tačiau viena vieny
bė tebeegzistuoja komunisti
niuose kraštuose ir ji egzistuos 
tol. kol komunizmas bus toks, 
koks jis yra dabar — tai bai
mės vienybė.

*
Baimės siaubas, nesvarbu 

tai Kinija, Albanija ar Sovie
tų Rusija, yra toks pat visur, 
jis toks pat yra ir palyginti 
naujoj socialistinėj valstybėj 
Castro Kuboj. Kaip “Chicagos 
Sun - Times” rašo, šiandien 
Kubos sostinė Havana yra pa
versta į nieką, tai esąs miręs 
gyvųjų miestas. Kubiečiai sto
vį eilėse prie restoranų ir krau 
tuvių, krautuvės tuščios, pini
gas nuvertintas ir nieko nega
lima už jj pirkti, amerikietiš
ki automobiliai, dabar jau de
šimt metų senumo, vis labiau 
išimami iš rinkos, nes nėra da
lių jų pataisymui, gazolino 
trūksta. Be Sovietų Sąjungos 
pagalbos Kubi būtų seniai su
žlugusi, tačiau Castro nėkeii- 
č’a ir Maskvos, nes Kuba nori 
likti nuo Kremliaus nepriklau
soma, o Maskva to priklauso
mumo už suteiktą pagalbą la
bai reikalauta. Castro gyven
tojams pažadėto panaikinti p;- 
nigus ir viskuo anrūpmti, bet 
tai tėra tik pažadas, kurio dar 
nė pradžios nematyti ir kuris 
niekada neiš-upi'dys. šiuo me
tu viskas yra normuota — 
maistas, gėrimai, drabužiai, ga 
žolinas, žaislai, tabakas, elek
tros gaminiai ir daugelis ki
tų dalykų, ta 5’au labiausia gy
ventojus pažeidžianti norma y- 
ra laisvės normavimas. O ten, 
kur pradedama normuoti lais
vė, kur įvedami jos suvaržy
mai. visada tuoj prireiks ir ki
tų normavimų — ten reikė3 
normuoti ir gaminius. Niekur 
nėra tiek daug planavimų, tiek 
daug tvarkos nuostatų, tačiau 
niekur nėra tiek daug netvar
kos ir trūkumų, kaip komunis
tiniuose kraštuose, nes pagrin
dinis dalykas gerovei yra lais
vė. Skurdas ir baimė yra tik
rai tam tikra prasme visus ko
munistinius kraštus vienijan
tis bruožas. To nėra atsikra
čiusi Sovietų Rusija, to nėra 
išvengę ir neseniai susikūru
sios komunistinės valstybės.

Spaudoj ir gyvenime
NEPAMIRŠTI MODERNIŲJŲ PAGONIŲ

Negalime užsidaryti tik siaurame 
savųjų sūkury. Nors kartkartėmis 
tenka pažvelgti, kas dedasi ir ki
tuose kultūros baruose. Čia mums 
padeda spauda. Tarp naujai pasi
rodžiusiu knygų yra iš prancūzų 
kalbos verstas leidinys “The Priest 
Today”, parašytas J. C. Barreau 
ir D. Barbės, į anglų kalbą išver
tė N. Challe (išleido Paulist Press 
Deus Books, Glen Rock, N.J. 1969. 
85 psl. $1.95).

Veikale išryškinama kunigo mi
sija moderniaisiais laikais, ypač pa
brėžiant, kad misijonierių reikia ne 
tik Afrikai ir Azijai, bet ir moder

tf.

Tačiau visuose tuose komu
nistiniuose kra'tucse yra di
delė baimės vienybė. Ir štai 
dabar, kai .susirėmė Sovietų 
Rusija su komunistine Kinija, 
abiejuose kraštuose vieningai 
prasidėjo demonstracijos prieš 
viena kitą. Vieningos demon
stracijos būna ir Pekine, ir 
Maskvoj, ir Havanoj ir kitur, 
nes, kas nenori būti vieningas, 
tas pasirenka kalėjimą. Apie 
tą vienybę Sovietų Rusijos ra
šytojas Solžei e nas savo kny- ! 
goję “Cancer Ward” rašo, ka
da vienas komunistinėje “lais
vėje” gyvenąs pilietis skun
džiasi buvusiam kaliniui: “Jūs 
gi bent mažiau turėjote už mus 
meluoti. Jums tiek nereikėjo 
lankstytis ir šliaužioti. Jūs bu- į 
vote areštuoti, bet mes kaip 
galvijai buvome varomi į mi
tingus jūsų 'keikti ir jus pa
smerkti. Jūs buvote uždaryti 
kalėjiman, o mes buvome ver
čiami pritarti toms bausmėms, 
kurios ant jūsų kraunamos. 
Ar atsimenate, kaip laikraščiai 
rašydavo, kad visa Sovietų 
liaudis ka’p vienas žmogus pa
kilo pasipiktinusi, kai patyrė 
apie tokius anksčiau niekada 
nebuvusius niekšus. Ar su- j 
prantate, ką tat reiškia “visi 
kaip vienas”? Mes juk esame l 
'kiekvienas skirtingi ir staiga 
— visi kaip vienas. Kai mes . 
nlojome, turėjome laikytis ran
kas iškėlę, kad būtume tikri, 
jog tai mato kaimynai ir mi
tingo vadovybė”.

Tai tokia yra krašto vieny
bė, kurią aprašo gerai sovie
tini gyvenimą pažįstąs rašyto
jas. Tačiau tai paskiro kraš
to vienybė, o komunistinių 
kraštų vienybė tuoj dingsta, 
kai paskiri kraštai atsipalai
duoja bent kiek nuo baimės.

*
Šitie visi konkretūs įvykiai 

net ir didžiausiam pesimistui 
rodo, kad anksčiau ar vėliau 
komunistinis pasaulis subyrės, 
kaip ir daug diktatūrų, kurios 
rėmėsi bizūru Iš antros pu
tės. šie įvykiai rodo, kad ko- 
n unistinis pasauli? skaidosi ir, 
ka Maskvoje rėkia, kad šalin 
Mao Tse - tųr.gą ir Pekine stu
dentai šaukia, kad į kartuves 
Erežnevą, tai reiškia, kad ko- 1 
n.unis'tinis mokslas anie vienv- j 
oe jau yra palaidotas. Be tų i 
kcmunistmį pasauli dar šiek 
tiek vienvbėj palaikiusių ko
munistinių mitų, kad komu
nistai vieim kitus akai myli, 
komunizmas greičiau skaidy- 
sis negu buvo numatyta. Ir 
tas skaidymosi procesas vyks
ta tikrai labai greit. Juk dar 
prieš dešimtmetį toliau atski
lusi tebuvo tik Jugoslavija, 
šiandien jau yra suskilę ųe 
ilk komunarinio pasaulio, bet 
ir laisvojo pasaulio komunis-
ai. Komunistinė Markso moks 

lo neklaidingumo šventykla ai
žėja ir visiems gyvenantiems 
baimės vienybėje ar laisvėje 
vis daugiau aišku, kad šios 
sistemos grius. Su tuo griuvi
mu daugeliui tautų ateis vėl 
naujo gyvenimo pradžia, ku
riame nebus baimingosios vie
nybės, nes ji yra ne kas kita. 
kaip vergija. Al. B.

niesiems pagonims krikščioniškuose 
kraštuose. Neužtenka kunigui ap
tarnauti tik tuos, kurie ateina j baž
nyčią ir kleboniją. Tai bus kunigo 
degradavimas j eilinius valdininkus, 
o jis yra ir turi būti apaštalas, ku
riam turi rūpėti sielos ir kitų, ku
riuos tik jis galėtų pasiekti.

Šis apaštalavimo uždavinys netu
ri būti svetimas ir pasauliečiams. 
Knygoje iškalbingai pareiškiama: 
“Nuo pat savo atsiradimo dėka jos 
steigėjo minties, Bažnyčia yra hie
rarchinė. Tačiau tai nereiškia, kad 
ji turi pasilikti autoritatyvinė ar 
kad viskas turi ateiti tik iš vyrės-

BALTAS TURTINGAS PASAULIS
Miestai išaugo, kaimai praturtėjo, bet klausimas liko neišspręstas

Nūdien mokslininkų tarpe pa
plitusi nuomonė, kad pasauliui 
gresia skurstančių ir daugiausia 
spalvotų tautų karas prieš tur
tingas ir daugiausia baltas tau
tas. Šiandien matome daug di
desnį nelygumą tarp turtingų ir 
vargšų, nei bet kada anksčiau. 
Ir pažymėtina, kad tas skirtu
mas labiau tvyrojo tarp rasių, o 
ne tarp klasių.

Technologijos pagalba 
žmonės turėja

Tuo klausimu rašydamas, a- 
merikiečių sociologas Peter Dru- 
ckeris savo knygoje “The Age of 
Diseontinuity” pastebi, kad tai 
esąs naujas dalykas. XVI š. Ki
nija buvo daug turtingesnė už 
Angliją. To meto kinas bajoras 
gyveno labai panašiose sąlygose 
į anglų bajorą. Per tuos du šimt
mečius panašiai gyveno ir abiejų 
šalių vargšai. Tačiau nūdien, 
anglas darbininkas (jau nemi
nint amerikiečio) gyvena daug 
geriau už bet kurį daugumos 
kraštų pasaulio pasiturintį žmo
gų. Dabar pasaulis pasiskirstė į 
tautas, mokančias operuoti tech
nologiją taip, kad jos pagalba su
kuria turtą, ir tautas nemokan
čias to padaryti. Turtingose tau
tose technologija sugebėjo nuos
tabiai plačiai užpildyti plyšį 
tarp turtingo ir skurdžiaus, ne- 
paversdama turtingo vargšu, 
kaip Marksas pranašavo, bet 
vargšą padarydama turtingesnių. 
Tačiau tarp turtingų ir skurstan
čių tautų technologija sudarė to
kį plyšį pajamų ir galimybių at
žvilgiu, kokio niekad nėra buvę 
anksčiau.

jeigu tokia spraga, rašo P. 
Druckeris, būtų buvusi daug 
anksčiau, ji nebūtų labai lemtin
ga. Jeigu prieš 400 metų skur- 
deiva kinas būtų gyvenęs kaip 
anglų lordas, niekas Anglijoje to 
nebūtų žinojęs. Tačiau šiandie
ną mes patys tiesiogiai matome 
televizijoje, kaip kitos tautos gy
vena. Tuo būdu spraga jaučia
ma kaip esanti mūsų pačių ben
druomenėje. Ir būdinga, kad pir
miausia ją matome kaip rasinį 
plyšį. Dabar mada kalbėti apie 
“Šiaurės — Pietų” plyšį, kuriuo 
kaltinamas klimatas už dviejų

niųjų kaip armijoje”. Apaštalavi
mo veikloje yra reikalinga visų ini
ciatyva, misijonieriškas uolumas, y- 
pač savo pažįstamų, draugų, kurie 
dar nėra laimėti Kristui. Knygoje 
sakoma: “Reikia būti įsitikinusiems, 
kad vienintelis žodis, kuris bus iš
klausytas, yra draugo žodis. Patsai 
misijų darbas yra padaryti, kad mū
sų draugas Kristus būtų žinomas 
mūsų žemiškiems draugams”.

Nors knyga yra daugiau taikyta 
Prancūzijai (ir yra kiek sausoka), 
tačiau religinės minties mėgėjams 
bus naudingas skaitymas bet kuria
me krašte. J. Pr.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė AI. Baronas
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Minia šaukė ir ūžė kaip laimingas krioklys.
— Draugai, — iš visų jėgų šaukė kalbėtojas, — aš 

pakartoju, jūs negyvensite ilgai šiame skurde, tačiau 
aš kviečiu saugokite visi savo turtą ir savo sveikatą, ka
dangi jūsų tėvynės yra sunaikintos ir kiekvienas iš jū
sų turės pradėti gyvenimą iš naujo.

Ir taip toliau paskaitininkas kalbėjo, skelbdamas 
vis daugiau ir daugiau padrąsinančių informacijų. Jis 
kalbėjo beveik valandą ir klausytojų veidai švietė nuo 
optimizmo ir vilties. Kai kurios senyvos moterys verkė 
iš džiaugsmo.

Kai kalbėtojas baigė savo pranešimą, žmonės vėl 
pradėjo šaukti ir ploti rankomis. Tada lenkų sekcijos 
pirmininkas davė ženklą sustoti ir beveik tą pačią minu
tę jie pradėjo traukti religinę giesmę.

Susirinkimas (buvo baigtas, bet žmonės iš pastato 
skirstėsi nenoriai. Jie buvo labai laimingi.

— Vytautai, kokia gf'tavo nuomonė apie tą pra
nešimą, kurį dabar girdėjai? — paklausė Boleslavas iš
ėjus iš salės.

— Mano nuomonė yra aiški ir trumpa. Aš ma
nau, kad kalbėtojas kalbėjo kaip vaikas vaikams.

— Tu esu absoliučiai teisus, — sutiko Boleslavas.

P. GAUČYS

trečdalių žmonijos nesugebėjimą 
nugalėti skurdo. Tačiau tai yra 
pavojinga save apgaudinėjanti 
pažiūra. Kinai, didžiausia iš 
prieš industrinių tautų, yra šiau 
riečiai. Visa Indija yra į šiaurę 
nuo pusiaujo. Visos Pietų Ameri
kos gyventojų centras klimato at
žvilgiu yra vidurinėje zonoje. Ta 
čiau faktas, kad visos pasaulio 
turtingos tautos, išskyrus japo
nus, yra baltos ir visos pasaulio 
skurstančios tautos, išskyrus dalį 
Lotynu Amerikos, yra- spalvotos. 

Rasinis plyšys tautose

Kad plyšys yra perdėm rasi
nis, tai aiškiai matome JAV, kur 
dauguma skurdžių yra negrai. 
Amerikos negras, rašo P. Drucke
ris atstovauja skurstančioms tau
toms turtingiausioje valstybėje. 
Tuo būdu Amerikos negrų prob
lema yra svarbiausias, aštriau
sias ir gal pavojingiausias pasau
linio masto problemos pavyzdys. 
Jeigu JAV, pasaulio turtingiau
sia, technologiškai pažangiausia 
ir vadovybės atžvilgiu sėkmin
giausia šalis, negalės pakelti juo
dosios mažumos ūkinio bei socia
linio lygio, tai bus baltųjų ir juo
dųjų akyse neišsprendžiamo ra
sių konflikto įrodymas. Ir tuo 
pačiu, jeigu amerikiečiams pa
vyktų greitu laiku pakelti juodų
jų gerovę, tai labai pasitarnautų 
sprendžiant pasaulio rasių prob
lemą.

Ir vistik rasės dingstim, paste
bi P. Druckeris, negalima išaiš
kinti to atsilikimo. Juk yra ir ne
baltų rasių, sugebančių pasiekti 
didelę pažangą, kaip tai matome 
iš japonų, o taip pat ir trijų ne 
komunistinių kinų bendruome
nių: Hong Kongo, Formozos ir 
Singapūro. Jos visos parodė ne
paprastą sugebėjimą greitai pa
siekti ūkinės pažangos ir sociali
nio iškilimo per pastaruosius 20

Netoli Bien Hoa Pietų Vietname varomi suimti Šiau 
rėš Vietnamo kareiviai.

— Aš esu taip piktas ir iš antros pusės man taip gai
la tų žmonių, kurie taip pasitikėjo kalbėtoju. Jie šian
dien yra laimingi, tačiau netrukus jie bus pikti ir nu
sivylę. Aš negaliu įsivaizduoti, kaip rusai dabar gale 
tų apleisti savo dabartines pozicijas. Jie niekada nepa
sitrauks iš niekur be karo. O dabar, kalbant apie ka
rą, kas gi laimėjo karą? Žinoma, ne Amerika, ne Ang
lija ar Prancūzija. Ne. Jos pralaimėjo karą.

— Žinoma, jos pralaimėjo. Net aklas ir kurčias 
žmogus gali matyti, kad jos pralaimėjo karą, — tvirti
no Vytautas.

— Ir dabar, kalbant apie tų pavergtų kraštų iš
laisvinimą, — tęsė Boleslavas, — mano nuomonė yra 
ši: sąjungininkai niekada nekariaus prieš Rusiją dėl to
kių mažų valstybių kaip Lietuva, Latvija ar Estija. Net 
ir dėl Lenkijos. Visiškai sąjungininkams neapsimoka ei
ti į karą su Rusija, nes šios pavergtos šalys neturi aukso, 
anglies kasyklų, mineralų, alyvos ir t. t. Ir dar yra vie
na priežstis. Ta gudrioji lapė, aš manau, Anglija...

Bet Boleslavo kalba buvo pertraukta, kai tuo pa
čiu metu mažiukas senas vyras pasirodė prieš juos. Vy
ras buvo linksmas. Pasitenkinimas švietė jo apvaliame 
veide, jis skubėjo, laikydamas ryšulį po ranka.

— Kaip laikais, ponas Vizgirdai,^kur dabar taip sku 
bi? — paklausė Vytautas savo tautietį ūkininką.

— Taip, ponas Budry, aš labai skubu, — atsakė 
vyras pilnu džiaugsmo balsu, — aš nešu į miestą tru
putį cigarečių, šokolado, kavos ir cukraus. Mano šei
ma visa tai sutaupė tam, kas būtina. Aš manau, kad 
už tai gausiu kostiumą, batus ir dar kai ką. Jūs gir
dėjote, kaip lenkų karininkas pasakojo mums, kad mes 
greitai grįšime į savo tėvynes. Mes juk negalime grįžti 
į savo kraštą tuščiomis rankomis. Atsiprašau, aš labai

metų. Tuo pačiu laiku yra eu
ropinės kilmės tautų, kaip pvz. 
Lotynų Amerikoje, kurios, atro
do, to sugebėjimo neturi.

Kad jokia šalis netapo turtin
ga, pažangia pramonine tauta 
nuo I-jo Pas. karo laikų, suda
ro svarbią politinę ir socialinę 
pasaulio ūkio problemą. Tarp 
1860-1910 m. kas dvidešimt me
tų iškildavo vis nauja didelė pra
moninė tauta. Tai pažadino vi
suotinę viltį, kad ūkinė pasaulio 
raida laikytina užtikrinta. Bet 
dabar per pastaruosius penkias
dešimts metų toks įvykis nepa
sikartojo.

Pramonė neturtingose tautose

Beveik prieš dvidešimts metų 
prez. Trumanas paskelbė savo 4 
punktų programą, skatinančią ū- 
kinę atsilikusių tautų raidą. Nuo 
to laiko pagal statistikos duome
nis ūkinis augimas tiek pakilo, 
kad esą prašoko didžiausių pa
saulio optimistų viltis. Pramonės 
gamyba sparčiai didėjo daugely
je atsilikusių pasaulio šalių, o že
mės ūkio gamyba ir našumas 
staiga pašoko aukštyn kaip tik 
tada, kai kiekvienas prarado vil
tį, jog pasaulis gali išvengti ba
do. Galima pacituoti daug duo
menų, rodančių, kad per pasta
ruosius dvidešimts metų ameri
kiečiai laikėsi teisingos ūkinės 
raidos politikos. Deja, iš tikrųjų 
prez. Trumano pradėtoji politi
ka per pastaruosius dvidešimts 
metų buvo nesėkminga. Ji nesu
gebėjo duoti vieno esmingo da
lyko: naujo didelio ūkio augimo 
pavyzdžio. Piniginės ir ūkinės 
pagalbos išvystymas pasireiškė 
tik tam tikro kiekio gėrybių pa
gaminimu ir darbų padidėjimu.

Dabar, rašo P. Druckeris, mes 
turime suprasti, kad krašto pa
žanga negali būti žemės ūkio fi
nansuojama, kaip tai yra buvę 
XIX šimtmetyje. Praeitam šimt
metyje tankiai apgyventose ša-

Gynybos sekret. Melvin Laird kalbasi su Pacifiko vadu adm. John 
McCain ir gen. Earle Wheeler, jungtinio štabo viršininku. Honoluluose, 
kur sekretorius sustojo grįždamas iš Vietnamo.

lyse žemės ūkis buvo naujosios 
pramonės civilizacijos įtakoja
mas labai paviršutiniškai. Taip 
pvz. Austrijos, Šveicarijos ir šiau
rės Italijos kaimuose 1920 m. 
žmonės tebegyveno tradicinėje 
kultūroje ir civilizacijoje. Savai
me aišku, jie turėjo daugelį nau
joviškų įrankių, o taip pat gele
žinkelius ir elektrą. Bet tai maža 
teturėjo įtakos jų gyvenimo bū
dui, jų pažiūrom ir nusiteiki
mam. Jie darė labai nedidelę įta
ką bendram ūkiui. Panašiai bu
vo Prancūzijoje ir Skandinavijo
je.

Tuo pačiu laiku gyventojų di
dėjimas ūkiui buvo naudingas ir 
nesudarė grėsmės. Jie didėjo ly
giu greičiu Europoje, JAV ir Ja
ponijoje, kaip dabar didėja atsi
likusiose tautose. Tačiau, užuot 
visą dėmesį telkusios į maisto 
pramonę, jos sudarė rinkas “duo
nos gamintojų” šalims: Rytų Vo
kietijai, Vengrijai, Vakarų Rusi
jai, Ukrainai, Rumunijai, Ameri
kai ir Australijai. Tuo būdu tos 
centro, rytų Europos ar užjūrio 
šalys galėjo finansuoti savo pra
monės vystymą išvežamais že
mės ūkio’ gaminiais. Tose šaly
se žemės ūkis technologišku po
žiūriu nebuvo pažangus ir jam 
nereikėjo tokiu būti, nes kiek bū
davo pagaminama, tiek ir išve
žama.

Pigus maistas už senas skolas

JAV tarp 1870 ir 1890 metų 
daugiau gavo iš užsienių kapita
lo savo geležinkelių statybai, nei 
jo išleido per 20 pastarųjų metų 
pagelbėdamos atsilikusioms tau
toms. Beveik nieko iš tų kapita
lų Europa neatgavo, nes daugu
ma tų korporacijų bankrutavo. 
Tačiau per visą tą laiką Europa 
gavo pigų maistą, kuriuos maiti
no savo miestų gyventojus.

Nūdien, rašo P. Druckeris, 
jau nebegalima žemės ūkio pa
jamom finansuoti pramonės plėt 
ros. Taip pat jau nebegalima kai
mą laikyti atskirtą nuo moder
niosios visuomenės ir nuo moder

skubu, — pakėlė vyras pagarbiai kepurę ir nuskubėjo 
stovyklos vartų link.

— Ką jis sakė, Vytautai, nieko nesupratau? Aš ne
moku lietuviškai.

— O, Boleslavai, jis jau yra apnuodytas. Jis toks 
pabėgėlis, apie kurį man kalbėjai dar prieš einant į su
sirinkimą. Jis jau pasirengęs vykti į Lietuvą.

— Vargšas žmogus, jis jau užkrėstas. Visa stovykla 
yra užkrėsta, — Boleslavas parodė pirštu į pastatus. — 
Einame, Vytautai, į mano palėpę, pasikalbėsime dau
giau.

Abu vyrai pasuko skersai didžiąją aikštę.
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Buvo šviesi rugpiūčio diena.
Vėlyvą popietę kažkas pabaladojo į duris:
— Prašau įeiti, — pakvietė Vytautas.
Tuoj pat prasivėrė durys.
— Sveiki gyvi, — sušuko Donaldas garsiu ir drau

gišku balsu. Rankose jis laikė didelį maišą.
Kambaryje kilo didžiulis susijaudinimas. Kiekvie

nas pašoko iš savo vietos ir skubėjo pasitikti netikėto 
svečio.

— Donaldai, iš kur tu atvykai iš dangaus ar iš 
žemės? — paklausė nustebęs Vytautas.

— Ne, o kaip tik iš Vokietijos. Žiūrėk, ką aš jums 
atgabenau.

Donaldas paieškojo maiše ir ištraukė keletą dėžu
čių sūrio ir mėsos, priėjo prie senosios motinos ir pa
dėjo jai ant kelių.

(Bus daugiau)

nios technologijos. Automobilis 
ir sunkvežimis, radijas, televizi
ja ir elektros jėga kaimų bend
ruomenę įjungė į miestų visuo
menę. Prieš šimtą metų miestas 
buvo išimtis, o visuomenė pag
rindinai buvo kaimiška. Šiandie
ną kaimo visuomenės beveik ne
bėra ir ji gali būti tokia laiko
ma tik ten, kur nesinaudoja mies
tų pranašumais.

Kartu su tuo žemės ūkis išsi
vysčiusiose šalyse (išskyrus Ru
siją) yra labiausiai technologiš
kai pažengęs. Kaip to paseka, že
mės ūkio našumo diferencialai 
tarp išsivysčiusių ir neišsivysčiu
sių šalių toli pralenkia gamybos 
diferencialus. Apskaičiuojama, 
kad neišsivyčiusiose šalyse plie
no fabriko našumas tesiekia tik 
trečdalį Europos plieno fabrikų 
našumo. Tačiau mes nesistebi
me, matydami našumo diferen
cialus santykiu 1 prieš 10 ar net
gi 1 prieš 25 žemės ūkyje išsi
vysčiusių ir neišsivysčiusių ša
lių.

Prieš 50 m. Kinijoje ir netgi 
Indijoje vienas akras duodavo 
daug daugiau ryžių nei Vakarų 
šalyse. Šiandieną Kalifornijoje 1 
akras duoda 10 kartų daugiau 
ryžių nei Kinijoje. Savo ruožtu 
Kinijoje 1 akras duoda triskart 
daugiau ryžių nei Indonezijoje ir 
dukart daugiau nei Indijoje.

Tose sąlygose neturtingų ša
lių žemės ūkis negali konkuruo
ti su Vakarų ūkiu, nepaisant la
bai žemų anų kraštų ūkininkų 
darbo jėgų išlaidų. Jeigu žemės 
ūkis XIX šimt. ir netgi Stalino 
laikais Rusijoje teikė kapitalus 
pramonės plėtrai, šiandieną jis 
pats reikalauja labai didelių ka
pitalų įdėjimo. Anų laikų šūkis 
“keturiosdešimts akrų ir vienas 
mulas” šiandieną jau nebegali 
padaryti našaus ūkininko. Da
bar jie jį daro kaimo vargšu.

Apie tai, kokios įtakos neišsi- 
vysčiusios tautos turėjo JAV pa
galba ir kaip buvo išvengta kla
sių karo Amerikoje, pakalbėsime 
kitą kartą.
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Čiurlionio ansamblis, kuris dainuos šį Sekmadienį Chicagoje.

ČIURLIONIO DAINOS VARGO AŠAROMS 
NUSLUOSTYII

Pokalbis su Čiurlidnio ansamblio dirigentu ir vadovu Alf. Mikulskiu

Šį fctvaitgaJj Chicagoje įvyks
ta sukaktuvinis Balfo seimas 
šios bendrinės visų lietuvių šal
pos organizacijos 25 metų su
kakčiai paminėti. Seimas bus 
užbaigtas visų Chicagos lietuvių 
seniai laukiamo Čiurlionio an
samblio koncertu sekmadienį 3 
vai. p. p. Marijos aukšt. mokyk 
los salėje. Ta proga apie Čiur
lionio dainas, pasisekimus ir 
viltis tegu kalba pats Čiurlionio 
ansamblio dirigentas muzikas 
Alfonsas Mikulskis, ansambliui 
vadovaująs nuo jo įsikūrimo 
1940 m. Vilniuje.

— Sii Tamsta teko spaudo je 
kalbėtis prieš 6 metus (1963.11. 
26) Čiurlionio koncerto Chica
goje proga, kur Drauge paskelb 
tame pasikalbėjime tarp kitko 
viešai pareiškėte, kad “Ameri
kos mokyklos jaunimo muziko
je iK'auklėja, n ('auklėja nė pas
taugi/ jausmo, tad meninis dar
bas vis sunkėja...** Bet dabar 
tie 'Žmonės, kurie girdėjo Čiur
lionio paskutinius koncertus 
New Yorke bei Detroite . (ir 
spauda, neišskiriant New York 
Times), su didžiausiu pasiten
kinimu kalba apie Čiurlionio me 
nbij lygį ir net skelbia naują 
ansamblio atgimimą. Įdomu, ko
kią sintezę Tamsta galėtumėt 
išvesti tarp prieš šešerius metus 
spaudoje tartų žodžių ir pasku
tinių Čiurlionio pasisekimų.

— Ką tuomet kalbėjau apie 
vietinių mokyklų ir aplinkos 
mūsų jaunimui daromas neigia
mas įtakas mūsų choruose kul
tūros darbą dirbti, su širdgėla 
turiu patvirtinti Ansambly jau 
nimo turime mažai, o bėdos su 
juo daug. Visa veikla ant vy
resniosios ir viduriniosios kartos 
dainos meno mėgėjų pečių. Yra 
ir žavių išimčių, bet jos taip 
nežymios, kad neduoda ateičiai 
didesnių vilčių, nei entuziazmo. 
Nesu pesimistas, bet sekančios 
Dainų šventės laukiu su neri
mu, nes visi chorai pergyvena 
panašias bėdas, o keli jau ir nu
stojo veikę. Kiek dainininkų 
sustos estradoje, vienas Dievu
lis težino.

Gražesnių vilčių teikia vai
kų ansambliai ir jaunimėlio iki J 
15-kos metų, dar tebesančių tė
vų valioje. Jei bendruomenės 
institucijos ir mokyklų vadovy
bės tinkamai vertins ir sudarys 
sąlygas, galime sulaukti gražių 
išdavų.

Dėkoju už gražų vertinimą 
mūsų šio sezono koncertų. Tų su 
žibėjimų priežastis — dideliam 
žygiui lengviau pasiruošti. Su
telkėme gerąsias pajėgas, pa
dirbėjome, kaip Čiurlionis yra 
įpratęs, dar ir su kaupu, tad ir 
išvados aiškios.

New Yorko koncerto proga 
ansamblis laimėjo puikų kank- į 
lių orkestrą, kokio niekuomet 
nėra turėjęs. Čiurlioniui talkon 
atėję 10 vyresniųjų Vysk. Va

lančiaus lietuviškos mokyklos 
kanklininkų-ių pasiliko pasto
viai ansamblyje kankliuoti. Tad 
dabar turime 15-kos kanklių 
gerai paruoštą orkestrą su tri
mis didžiaisiais kontrabasais. 
Turime ir pučiamuosius liaudies 
instrumentus.

— Tikime, kad prie paskuti
nių koncertų pasisekimo daug 
prisidėjo (ir Chicagoje prisidės) 
gerai atrinktas ir paruoštas re
pertuaras. Prisimename, .muz. 
Vyt. Marijošius po New Yorko 
koncerto “Darbininke” prikišo, 
kad koncerto dainos daugumo
je Tamstos paties harmonizuo
tos, o atstumta visa eilė kitų 
žymių lietuvių kompozitorių. Į- 
domi tuo klausimu būtų Tams-

Alfonsas Mikulskis,
Čiurlionio ansamblio dirigentas

tos nuomonė?
— Vienas iš pagrindinių kon

certo pasisekimo laidų — tai ge
ras programos, dainų parinki
mas ir jų sudėstymas, kad kon
certas praskambėtų lyg vienti
sas stilingas kūrinys.

Kodėl programa sudaryta 
daugiausiai iš mano paties har
monizuotų dainų?. Tuo klausi
mu jau daug kartų spaudoje e- 
su pasisakęs, bet galiu ir dar 
pakartoti. Todėl tai darau, kad 
Čiurlionio ansamblis nėra įpras
tinė tarptautinio stiliaus cho- 

, ras. bet visai skirtingo, visai sa
vito stiliaus folklorinis ansamb
lis. Jo tikslas - — formuoti ir iš
laikyti tautos dvasią savitą, lie
tuvišką. Užuot paplitusių sveti
mų pigių damelių. grąžinti į tau 
tos gyvenimą gražiąsias savo 
liaudies dainas kankles, šokius 
ir papročius. Žinant mūsų liau
dies dainų kultūrinę vertę pa
saulio folklore kuris daro gar
bę tautai ir valstybei, origina
liame, autentiškame, etnogra
fiškame, menniame apipavida
linime pareikšti scenoje ir sve
timiesiems. jungiant ir mūsų 
tautinius liaudies muzikos in
strumentus, šokius bei tauti
nius rūbus.

Tokio stiliaus meniniam an
sambliui dainų joks lietuvis kom 
pozitorius nesiėmė harmonizuo
ti — apipavidalinti, apart mud
viejų su komp. Jonu Švedu, nes

garbė neleido pastudijuoti liau
dies muzikos instrumentų tech
nikos. Tad repertuarą atrinkti 
ir ap pavidalinti tenka pačiam, 
o kaip būtų gera ir palengvėtų 
darbas, jei kiti kompozitoriai 
ateitų į talką. Jei imčiau pro- 
gramon tų kitų žymiųjų kom
pozitorių pagal tarptautinius 
harmonijos principus harmoni
zuotas mūsų liaudies dainas, pro 
grama netektų savo stiliaus ir 
pats ansamblis liktų įprastiniu | 
keturbalsiu choru, kokių yra pil I 
nas pasaulis, tuo niekeno dė
mesio neatkreiptume ir savo tau 
t’nės misijos neatliktume. Da
bar mūsų dainas, muzikos in
strumentus, ypač kankles, tau
tinius šokius bei rūbus žymiau
si pasaulio folklorininkai, muzi
kos mokslininkai bei kritikai 
aukščiausiai įvertina, kaip gra- i 
žiausią, įdomiausią ir turtingiau I 
šią folklorinį meną, neišskiriant 
ne’ jo apipavidalinimo, nei iš
pildymo.

Kaip matote Vyt. Marijo
šiaus, E. Vasyliūnienės ar A. 
Sk. priekaištai yra visai be pa
grindo.

— Kadangi šį koncertą Chi
cagoje rengia Balfas, kuriam ir 
Tamsta ir Čiurlionio ansamblis 
dažnai parodot šiltą respektą, 
gal koncerto repertuare esate | 
pramatę ką specialaus, kas pri
mintų tautos kančias ir vargus, 
kad mūsų širdys meno poveiky
je liktų dar atviresnės į nelai
mę patekusiam broliui lietiniui?

— Balfo sukakčiai skiriamo 
koncerto programa bus Čiurlio
nio stihaus liaudies dainų su ma 
ža specialia išimtimi. Ta pati 
programa, kurią išpildėme PLB 
seimo koncerte Nevv Yorke. Bet 
turime ir išskirtinę staigmeną 
— Lietuvio giesmę. Ji yra lais
vės kovos metams kultūriškai 
atžymėti PLB valdybos kon
kursų laureatė. Jury komisijos 
premijuotas tekstas Vinco My
kolaičio - Putino, o muzika lai
mėjusi pirmą premiją — komp. 
Broniaus Budriūno. Ją esame iš 
pildę savo koncerte Detroite, 
tik Drauge ir Tėv. Žiburiuose 
buvo parašytas klaidingas pava
dinimas. Giesmė įspūdinga tiek 
savo tekstu, tiek muzika.

Tačiau pats tauriausias pat
riotizmas glūdi mūsų senolių su
kurtose liaudies dainose. Čia 
•jis nemeluotas. Tyras, kaip Lie
tuvos upių vandenėlis, skaistus 
kaip ka'mo mergaitės veideliai, 
taurus, kaip Lietuvos žemės ar
tojas. ir šventas, kaip broliij 
partizanų šviežiai aplaistyta 
Lietuvos žemė. Jis žmonių šir
dyse geriausiai sužadina tau
riuosius tėvynės ir artimo mei
lės jausmus.

— Kaip iš toliau atrodo Chi
cagos lietuvių muzikinis gyveni
mas ir ateitis? Kas be ko, mes 
gerai prisimename, kokių ova
cijų susilaukėt m Dainų šven
tėje atidirigavęs savo dalį.

— Gera prisiminti didingas 
Dainų šventes. Paskutinioji man 
buvo dešimtoji diriguota Dainų 
šventė, mažas jubiliejus.

čiurlioniečius riša su Chica
ga labai draugiški santykiai su 
sesute Dainava ir kitais cho
rais, su kuriais turėjome bend
rus koncertus, pokylius ir asme
niškus ryšius.

Muzikinis gyvenimas man 
kiek primena Kauną. Ypač ope
ra suteikia visai išbaigtą lietu
viško didmiesčio įspūdį. Stipriau 
šią įspūdį iš muzikos srities Chi
cagoje man padarė komp. D. 
Lapinsko operos, ypač Maras. 
Tiek muzikinių, tiek sceninių - 
vaidybinių bei šviesų efektų ga
bus panaudojimas tikrai labai 
talentingas ir turi daug gerų 
perspektyvų kompozitoriaus, 
kartu ir mūsų muzikos ateičiai. 
Čia reikšmingas šuolis į pasau
linį muzikos gyvenimo avangar
dą.

— Šie metai oficialiai pava
dinti švietimo ir lietuviškos šei
mos metais. Tad šia proga įdo
mi Tamstos nuomonė, kiek Čiur 
lionio ansamblis išeivijoje prisi
dėjo prie lietuviškos šeimos ug
dymo ir kaip vertinat ansamblio 
atiduotą dalį lietuvybės išlaiky
mui. .juoba, kad prieš 6 metus 
spaudoie viešai pareiškėt: “Ne 
iš baimės apleidau tėvynę, bet 
kovoti už jos laisvę...?**

— Kalbant apie reaiią para
mą, suteiktą Čiurlionio ansamb 
ho mūsų lietuviškai šeimai, man 
gražiai prisimena koncerta; Au
strijos ir Vokietijos lietuviško
se stovyklose. Salės būdavo iš
imtina’ pilnos šeimų su vaikais. 
Paaugęs jaunimas klausydamas 
sukosi ant ūso mūsų dainas, Už
sirakinėjo. pramokdavo. Po kon 
cento, bedraugaudamas su čiur- 
lioniečiais. pasitikslindavo dar 
ir padainuodavo, taip ir palik
davo puokštė pamėgtų čiurlionie 
<hu dainų. Rytojaus dieną par
bėgęs namo gimnazistas tėve
liams krykščia, kiek Čiurlionio 
dainų Jis jau moka. O, va. ran
koje vokiškas laikrasis — klau 
sykitės, ka’p vokiečių laikraštis 
giria mūsų Čiurlionį, mūsų dai-

Christine Cornh, 6 m., kuri čia ma
tyti su motina, mirė. Jai vasario 8 
d. buvo įdėta berniuko širdis. Ope
racija padaryta Cineinnati ligoni
nėje. Mergaitė buvo viena iš pen
kių vaikų, kuriems padarytos to
kios operacijos. Kiti vaikai daug 
trumpiau gyveno.

NUSIVYLĖ ATEISTINE 
PROPAGANDA

Kaip praneša “Sovietų Sąjun 
gai tirti institutas ’’ Muenche- 
ne, dešimtmečiais vedama plati 
ateistinė propaganda Rusijoje 
neatnešė lauktų vaisių. Tai pa
tvirtina sovietų spauda ir pro
pagandistų pareiškimai ateisti
niuose kongresuose bei pasita
rimuose. Patys ateistai supran
ta, 'kad taip vadinamais moks
liniais bei materialistiniais me
todais negalima žmones įtikinti 
atsisakyti religijos teikiamos 
paguodos. Ieškant naujų būdų 
kovai su religija, sovietų ateis
tai daug vilčių deda į naują gin
klą prieš religiją steigiant mies- 

I tuose, kaimuose ir fabrikuose 
socialistiniai psichloginių patari
mų židinius, kuriuose tikintieji 
galėtų ameniškai gauti įvairius 
patarimus ir atsakymus dvasi
niuose ir pasaulėžiūros klau
simuose, kad nebesikreiptų pri
vačiai į dvasiškius.

REIKALAUJA . 
STREIKŲ TEISĖS

Čekoslovakijos profesinių są
jungų centrinė taryba savo po
sėdyje svarstydama šaukiamo 
kongreso programą, nutarė rei
kalauti krašto valdžios išleisti 
įstatymą, suteikiantį darbinin
kams teisę streikuoti. Prahos 
televizija, pranešdama apie šį 
nutarimą priminė, kad Čekoslo
vakijos darbininkai buvo pirmie 
ji, kurie pradėjus vykdyti de
mokratines reformas Čekoslo
vakijoje, ėmė reikalauti panai
kinti spaudos cenzūrą ir suteik
ti darbininkams teisę streikuoti.

nas, KanKies, sokius ir ragelius. 
Paskui jaunimo stovyklose, su
siėjimuose ir mokyklose skam
bėjo mūsų gražiosios liaudies 
dainos.

Šiame krašte išsipildė mano 
didžioji svajonė — išleidome dvi 
dainų plokšteles, kurios yra lie- 
tuviškos šeimos mokykigyvi 
dainų vadovėliai. Jei ir dabarti
nis mūsų jaunimas susikibęs į 
ratą, valandas dainuoja nepri- 
trūkdamas dainų — tai Čiurlio
nio ansamblio tautinėj misijos 
sėkmingas rezultatas, nes da
bar dainuojamų jaunimo da’aų 
repertuare daugumą sudaro 
Čiurlionio repertuaro dainos, ku 
rių iki Čiurlionio įsikūrimo nie
kas nebedainavo. Tad prieš še
šerius metus mano tarti žodžiai, 
kad ne iš baimės ayle" lau ’ė- 
vynę, bet kovoti už jos laisvę, i 
man atrodo darbais yra su kau
pu paremti. VI. Rmjs.

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH. CHRYSLER, IMPERIAL 

Likę tik 80 automobilių.

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite i CHICAGO TAUPYMO BENROVĖh Taupytojų Praturtėjimo PlanąI Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MĖNESINE TAUPYMO LENTELĖ:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

2 VES. 4 YRS. 6 YRS. ' 8 YRS. I 10 YRS.!

SAFITY Of ■ 
YOUA SAVINGS v

SAFETY DEPOSIT BO.\ES on $8,000.00 
Certificates

on Pass Book 
Accounts

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN ,.akel prc,

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7
H O U R S . Mon. 12 P.M. to 8 P M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat: 9 to 11 

2 FREE PARKING LOTS

INSUREO

$10.00 $252.13 $524.08: $833.30 SI, 167.46 S1534.511
20.00 504.26 1.058.16 i 1,666.591 2,334.911 3,069.02
10.001 756.39 1.587.2512,499.89 ! 3.502.37 1 4,603.53 
40.0011,00853 2,116.3313,333.18' 4,689.82 1 6,138.04'
5000 1.260.66 2.645.41 '4.166.48! 5,837.28' 7.672.55!
60 00 1.512.79 3.174.49 !4,999.78! 7.004.73! 9.207.06
7.1,00 1.764.92 3.703.58 5.833.07 8.172.19 10.741.57 i
80 00 2.017.05 4.232.66 6.666.37' 
90.00 2.269.18 4.761.74 7.499.66'

9.339.65
10.507.10

12,276.08
13,810.59'

100.00 2,521 32 5.290.82 8.332.96 ' 11.674 58 15.345.09

MIAMI, FLORIDA
Vasario 16-tos dienos aukos Ir vardai aukotojo

$50.00 — Dan Kuraitis.
$25.00 — Mr. ir Mrs. V. P. Yan- 

kus, Mr. ir Mrs. Peter Šilas, Mr. ir Mrs, 
K. Bukaveckas, Catherine Jeznis.

$20.00 — Sandaros 52-ra kuopa, 
Adolfas Kamarauskas, Mr. ir Mrs. J. 
Gus, Mr. ir Mrs. Peter Medelis, 
Aleksandra Savoiskis.

$16.00 — Mr. ir Mrs. Stongvila.
$15.00 — S.L.A. kuopa.
$10.00 — Kun. Jonas Bakšys, Jonas 

Savalionis, Antanas Dicmonas, Mr. ir 
Mrs. Algirdas Brazis, Mr. ir Mrs. A. 
Telsinskas, D. Bruuklys, Kaulaklų šei
ma. J. Bartušis. Joe Brovvn, Mr. ir 
Mrs. J. Valys, Mr. ir Mrs. J. Liudžius, 
Ste’la Kodis, kun. Francis Juras, Mr. 
ir Mrs. A. Alekna. Mr. ir Mrs. Valu
sis, K. Kudotas, Mr ir Mrs. Norbu- 
tas, Moterų Sąjungos 18-ta kuopa, 
Mr. ir Mrs. L. Stasiulis. A. L. Ru- 
dinskas. Ant Ruzys. Mrs. Helen Ti 
to, Mrs. Emily Sievers.

$6.00 — Mr. ir Mrs. s. K. Butnis. 
Mrs. A. Mockus.

$5.00 — Sofija Druziliauskas, Vla
das Klemka. Prel. Jonas Balkonas, 
kun. Andrew Senkus, Kazys Kudulis, 
Mr. Jeronimas Landsbergis, Valerija 
Norvaišienė, Stefanija Jezerskis, Ona 
Kaulakienė, Florent Rodgers, S. Yaz- 
peltas, T. Negenskas, Mr. ir Mrs. P. 
Keblinskas, Mr. Justinas Mischik. S. 
Zaveckas, Josephine Kriscunas, Rose 
Javvars, Mr. ir Mrs. J. Ratkus, Mar- 
cela Garolis, M. Žemaitienė, Jonas 
Šeštokas, Bronius Sergautis, W. P. 
Zees, Petras Pocius, Adomas Noreika, 
Mr. ir Mrs. Victor Kraus, Rože Pau-

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVE
PRIME & CHOICE MĖSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą

2433 West 69th Street 
Chicago, UI. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai. Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vak.

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL
4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

lauskas, Emilija Žemaitis, Mary 
Adams, Povilas Krauciukas, Domi nikas 
Slivinas, Jonas Banys, Mr. ir Mrs. J. 
Verbela, A. Dravinskas, Mr. ir Mrs. J. 
Nevis. Mrs. J. Jazbutienė, Mrs. M. D. 
Dapkus, Mr. ir Mrs. A. M. Augnis, A. 
Zaliduonis. Mr. ir Mrs. Miškinis, Mr. 
ir Mrs. W. Jakštas. J. VVarsiackas, J. 
S. Reedy, A. Maliauskas, Mr. Peter Su
kis, V. Rusinskas, Mr. ir Mrs. V. Se- 
moska, Mr. ir Mrs. Sapenas, Jadvyga 
Tubelienė, Mrs. Novasaitienė. Mr. Vil- 
džius,, Mr. Grikonls, Peter Katen, Mr. 
ir Mrs. J. Bauža, Mr. Peter Stevens, Pe
ter SkikOnas, Mr. ir Mrs. Paknis, An
na Navickas ir Anita Kams, Raymond 
Paul. $3.00 — E. Varinauskienė, Mari
jonas Totoraitis, Mrs. Kaunas, Mrs. O. 
Rauktis, po du dolerius ir po dolerį 
aukojo 20 žmonių. Dar vienas žmogus 
aukojo $10.00 be vardo.

Iš viso šiemet surinkta aukų $906.00. 

Pinigai visi pasiųsti j Centrą,

Elena Verbela

imiiiiiiiiiimiiiiitriiiimiiliiiiliiiliiiiiiiii

AUKSINIAI
RAGELIAI
PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir
siu!..”

Savo Jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



Kovo men. 22-rą dieną 
Šeštadienį 

7-tą valandą vakare
lietuvių

NAMUOSE
3009 Tillman Street 
Detroit, Michigan

DRAUGO DAILIOJO ŽODŽIO

KCNCEBTA
IR AŠTUONIOLIKTOJO

Programą išpildys: Solistas S. BARANAUSKAS,
Akomp. ALV. VASAITIS

rašytojas A. BARONAS ir
aktorė Z. KEVELAITYTE-VIS0CKIEN2

ROMANO PREMIJOS {TEIKIMAS
Laureatui JURGIUI GLIAUDAI premiją įteiks mecenatas 

KUN. B. SUGINTAS.
Dalyvavimas šioje šventoje yra mūsų k ui t Arinio gyvenimo rėmimas 

ir pačių dalyvių meninis atsigaivinimas. Visi kviečiami dalyvauti.

BILIETAI GAUNAMI:

Spaudos kioske— pas
Vytautą Čižauską.

Neringoje — pas Vladą 
Paužą.

Windsore — pas Birutę 
Januškienę.

S
i ,

KAIP DETROITAS RUOŠIASI 
“DRAUGO” ŠVENTEI

Pirmą kartą už Chicagos ribų 
įvykstančioje “Draugo” šventėje, 
kurios metu bus įteikta aštuonio
liktoji romano premija, dalyvaus 
labai plačios apylinkės lietuviai 
ir tai jau dabar matyti iš pakvie
timų platinimo. Šios Detroite 
nepaprastos šventės metu, be 
premijos įteikimo iškilmių įvyks 
koncertas, literatūros vakaras ir 
susipažinimo kavutė.

Detroito organizacijos ir pavie
niai asmenys į šį nepaprastą įvy
kį nuoširdžiai atsiliepė ir rengė
jams — L. Žurnalistų s-gos cen
tro valdybai—atėjo su visokerio
pa parama.

Dariaus — Girėno klubas ap
mokėjo nuomą už Lietuvių na
mų sales. Juozas Briedis, namų 
pardavimo įstaigos savininkas, 
apmokėjo pakvietimų ir progra
mos spausdinimo išlaidas. Skau
tai ir ateitininkai palaikys tvar
ką didžiojoje salėje ir padės sve
čiams įsigyti naujai premijuotą 
rašyt. Jurgio Gliaudos romaną. 
Indrės Damušytės vadovaujami 
ateitininkai papuoš sales. Audro
nės Tamulionytės' žinioje bus 
skautės, Rimo Bulotos žinioje 
skautai.

St. Butkaus kuopos šauliai 
vad. Vinco Tamošiūno prižiūrės 
tvarką prie įėjimo į sales ir prie 
įėjimo pardavinės (jei jų dar 
liks.) pakvietimus. Jūrų šauliai 
uniformuoti ir vadovaujami My
kolo Vitkaus prižiūrės tvarką 
Lietuvių namų apylinkėje ir rū
pinsis automobilių apsauga.

jau pasižadėjo: Irena Garliauskie- 
nė, Salomėja Grigaitienė, Tere
sė Ivanauskienė, Teresė Merke- 
vičienė, Anelė Pašukonienė, Da
nutė Petronienė, St. Pranienienė,
Ona Pusdešrienė, Ona Rukšte- 
lienė, Marija Šimkienė, Sofija Si- 
rutavieienė, Marija Sims, Diana 
.Šostakienė, Valerija Šulcienė, Al
dona Tamulionienė, Petrė Stuns- 
kienė, Bronė Selenienė, Bronė 
Nakienė, Lidija Mingėlienė ir 
Irena Alantienė. Jei ponių kas 
nors dar norėtų savo pyragai
čiais ar tortais prie šios kavutės 
prisidėti, skambinti V. Šulcienei 
tel. VE 8-5254. Sekantį kartą 
pranešiu kaip Detroito vyrai 
žada prisidėti prie susipažinimo 
kavutės pasisekimo.

Abi radijo valandėlės taip 
pat daug prisideda prie šios 
“Draugo” šventės išpopuliari
nimo. Todėl rengėjai yra dėkin------------------------------ ------------
gi ,L.ietUn ‘U ?elwd'iiU.i valandįs LIET. MOKYKLA “AUŠRA” 
vedėjui Rapolui Valatkai ir radi- PAMINĖjO VASARIO 16-JA 
jo klubo valdybos pirm. Vaciui
Urbonui bei pranešėjui R. Korsa- Vasario 16-tos dienos išvaka- 
kui, kad nepagailėjo valandėlės I 05 Lit- mokykla “Aušra” kaip ir 
metu laiko nuoširdžiai informavo ' kiekvienais metais paminėjo va- 
plačios apylinkės lietuviškąją sar*° 16 d. reikšmę. Tą dieną 
visuomenę apie Šią nepaprastą mokykla turėjo sutrumpintas pa

Regina Kryžanauskaitę interpretuos pora dainų, šokyje, Toronto stu
dentų choro koncerte Detroite.

šventę.

Pakvietimai vis dar platina
mi. Be tų platintojų, kurie pami- į pildė salę. 
nėti mūsų pagrindiniame skelbi- 1 
me, dar platina jonas Atkočai- 
tis, Rimas Korsakas, Liuda Ru
gienienė, Albinas Grigaitis, Da
nutė Petronienė, Vincas Tamo
šiūnas, Stasys Garliauskas, My-

mokas. 11 vai. Šv. Antano para
pijos salėje mokyklos mokiniai 
pasipuošę tautiniais rūbais pri-

St. Butkaus kuopos šaulės mo- kolas ’Vitkus ir žurnalistų sąjun
terys, kuopos parengimų vado 
vei Valerijai Šulcienei vadovau
jant ruošia visiems svečiams ne
mokamą susipažinimo kavutę. 
Jai patalkins moterų sekcijos va
dovė Lidija Mingėlienė su šau
lėmis ir Leonardas Šulcas.

Visa eilė Detroito ponių kavu
tės rengėjams pasižadėjo iškepti 
po tortą (kitos net du). Štai kas

gos centro valdybos nariai.
(sln)

KANADA — JAV
Konkretus pozityvaus darbo 

vaisius, mūsų studijuojančio jau
nimo, bus galima pamatyti ir iš

Negalint dalyvauti mokyklos 
ved. p. Paužai, minėjimą atida
rė tėvų kom. pirm. L. Kalvėnas, 
trumpai aptardamas Vasario 16- 
sios reikšmę, prašydamas vienos 
minutės susikaupimu pagerbti 
žuvusius.

Po to buvo pakviestas tos mo
kyk. mok. dr. Misiulis, kuris pla
čiau imdamas nuo 13-14 šimt
mečio, papasakojo apie Lietuvą 
ligi 1940 m. birželio 15 d.

Lit. mokyklos mokiniai, kurie 
buvo paruošti gerb. mokytojos

d., Mercy Kolegijoje, McCauley 
auditorijoje. Tai Toronto studen 
tų choro koncertas.

Dėmesys tokiems organizuo
tiems jaunimo vienetams duoda 
stiprybės jų darbui ir ilgina to
kio vieneto gyvavimą. Tie, kurie 
dabar savo brangų, tarpstudijinį 
laiką atiduoda lietuviškos dainos 
ar šokio populiarinimui ir puo
selėjimui, reikia tikėtis, kad atei
tyje pasiliks ir kituose lietuviško' 
gyvenimo baruose. Toki vienetai ■ 
dažnai būna kalvėmis drausmin 
go, darbingo ir atsakomingo atei 
ties žmogaus, kurių mūsų tautai 
reikia ir reikės.

„ ,.x Tat, priimant ir tai dėmesin,Aloyzas Baronas literatūros sven- . f i . • •
tėję paskaitys pluoštą humoristi- be to, kad turėsime progos įs- 

girsti naują, jauną ir stiprų mu
zikinį ansamblį, kuriame atski
riems talentams suteikiama pro
ga pasireikšti, visa Detroito vi
suomenė kviečiama rengėjų gau 
šiai į šį koncertą atsilankyti.

nių eilėraščių.

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus 
(deda ‘'‘Plaster Board”. Visi) rūšių

grindų ir sienų plytelSs.

12737 Grandraont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

VVJLB stotis — banga 1400
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p. p. 
Patricia, Bandža tel. 278-3265
Algis Zaparackas tel. 549-1982

llllllllllllllllllIflIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

girsti jau šį šeštadienį, kovo 15 Kaunelienės, programą atliko la
bai gerai

Po minėjimo tėvų kom. pa
kvietė mokytojus, mokinius ir tė
velius prie skanių valgių.

Komitetas

Nuo jauniausio iki ilgiausiai 
pagyvenusio šeimos nario, kiek
vienas praleis šį vakarą malo
niai ir turiningai.

Karilė Baltrušaitytėj dramos stu- 
! dentė iš Chicagos, dalyvaus kon
certo programoje kartu su Toron
to lietuvių studentų choru š. m. 
kovo 15 d. Detroite, Mich. Jos pa
sirodymas Detroite yra pirmas,

Po koncerto visai Detroito stu | beL gyvendama New Yorke. ji jau
dentijai ir moksleiviams vyrės- ’ programų^pmvtd^TheŠ-
niems negu 16 metų, koncerto viškuose parengimuose.
rengėjai ruošia susipažinimo ar-____________
batėlę su Toronto stud. choro da- — Inž. Jurgis Mikaila įsigijo 
lyviais, Dievo Apvaizdos parapi- namus Detroito priemiestyje 
jos salėje. Arbatėlei galioja tik j Southfielde, 24334 Pierce ir Šio- 
koncerto bilietai. I mis dienomis jau persikėlė ten

Jdv. gyventi.

TRUMPAI
— Kaziuko mugė, kurią suruo

šė darbštūs abiejų tuntų skautai 
patalkinant abiejų tuntų tėvų 
komitetams ir tėvams, kovo 2 d. 
Lietuvių namuose praėjo su ne
paprastu pasisekiau. Abu tunti- 
ninkai Audronė Tamulionytė ir 
Česlovas Anužis labai džiaugia
si, kad šių metų mugė buvusi 
viena pelningiausių. Tai, žino
ma, pasiekta visų bendru darbu 
ir iš anskto geru pasiruošimu. Be 
bendros valgyklos, kuria rūpino-i 
si skautų bei skaučių tėveliai,1 
veikė dar gražiai vyr. skaučių į-( 
rengta kavinė, kurioje tarp kit-i 
ko, buvo galima paragauti tikro' 

i lietuviško midaus. Berniukai skau j 
tai scenoje irgi buvo įsirengę 
lietuviškų valgių valgyklą. Po
nios (jaunystėje buvusios skau
tės) turėjo velykinį stalą.

Didelė prekyba vyko pačių 
skautų pagamintais daiktais bei1 
rankdarbiais. Rimui Korsakui 1 
vadovaujant skautai buvo priga
minę daug įvairių drožinių, ta
čiau jų ne visiems pirkėjams už
teko. Mergaitės taip pat savo 
rankdarbių ir lėlių prekyboje ne
teko visų savo prekių. Gausus 
dovanų paskirstymo skyrius pre
kybą baigė dar mugei nepasi- 

i baigus. Visko net neįmanoma su
minėti, kad salių papuošimai, ki
toks kaip kitais metais stalų iš
dėstymas ir pan.

J mugę buvo atvykęs distrikto 
skautų direktorius John. S. Hom 
gren, kuris labai stebėjosi, kad 
100 lietuvių berniukų skautų tiek 
daug galėjo padaryti. Mugę ati
darė LB apyl. pirm. Algis Rugie
nius.

— Vincas Tamošiūnas sėk
mingai atstovauja Detroitą pla
tindamas Br. Kviklio “Mūsų Lie
tuvą”. Jis vienas jau išplatino 
daugiau kaip 30 komplektų (po 
4 tomus). Šiomis dienomis “Mū
sų Lietuvos” komplektais jis ap
rūpino Antaną Pašukonį ir My
kolą Rizį Windsore) ■

— Radijo klubo valandėlė sek
madienio rytais prailginta iki 
vienos valandos ir nuo ateinan
čio sekmadienio (kovo 16 d.) 
^prasidės pusvalandžiu anksčiau

8 vai. ryto. Stotis WQRS FM 
1051 Mc.

— “Antro Kaimo” kolektyvas 
ketvirtą kartą atvyksta į Detroi
tą ir duos spektaklį bal. 12 d. 7 
v.v., Liet. Namuose. Paskutinį 
kartą antrakaimiečius matė-:

me prieš tris metus — 1966 rp. 
sausio 29 d. Kaip tada, taip ir šį 
kartą “Antrą Kaimą” pakvietė 
Detroito Neo-Lithuanų korpora
cija.

— Kur stovyklaus skautai? 
Tai nuspręs abiejų tuntų tėvai 
savo susirinkime kovo 16 d. 12 
vai. L. namuose. Detroito skau
tai yra gavę keletą kvietimų sto
vyklauti su kitais vienetais. Susi
rinkime visi pasiūlymai bus ap
svarstyti ir vienas iš jų bus pri
imtas.

— LB apylinkės narių visuoti
nis susirinkimas įvyko kovo 9 d. 
L. namuose. Pranešimus pada
rė apyl. pirm. Algis Rugienius, 
Jubiliejinių metų kom. pirm. Jo
nas Urbonas, iždininkas Stepas 
Smalinskas ir rev. komisijos aktą 
perskaitė Petras Griškelis (kiti 
rev. kom. nariai Kazys Veikutis 
ir Leopoldas Heiningas). Po il
gesnių diskusijų visi pranešimai 
buvo priimti ir valdybai išreikš
ta padėka už atliktus darbus.

— Į naują L. B. apylinkės 
valdybą susirinkimo metu buvo 
išrinkti: Jonas Gaižutis, Jurgis 
Jurgutis, kun. Alfonsas Babonas, 
Ona Valatkienė, Stepas Smalin
skas, Vytas Petrulis, Leonas Pe
tronis, Leonardas Šulcas, Rimas 
Korsakas, Vladas Selenis, dr. 
Kęstutis Keblys, kandidatais Pe
tras Griškelis ir Leopoldas Hei
ningas. Į rev. kom. išrinkti: Al
gis Rugienius, Antanas Zaparac
kas, Juozas Racevičius ir Vladas 
Staškus (kandidatas). Prieš ren-! 
kant valdybą pirm. A. Rugienius 
pranešė, kad valdybos posėdyje 
buvo nutarta dėl gausaus darbo 
ir naujų projektų valdybos na
rių skaičių padidinti iki 11. Susi
rinkimas tam projektui pritarė. 
Susirinkime dalyvavo 90 narių, 
pirmininkavo Pranas Zaranka, 
sekr. Danutė Jankienė.

— Mirė Helen Rauby (Elena 
Stankutė — Raubienė). Velionė 
buvo radijo klubo steigėja, ilga
metė to klubo pirmininkė ir radi
jo valandėlės direktorė bei pra* 
nešėja. Ji priklausė katalikių mo
terų s-gos 54 kuopai, Balfo sky
riui, tautinės sąjungos skyriui, 
organizacijų centrui ir kitoms or- 
organizacijoms. Būdama DLOG 
(org. centre) sėkmingai platino 
Karo bonus. Velionė buvo gimu
si Pensylvanijoje, bet visą savo 
darbingo gyvenimo dalį pralei
do Detroite, gi pastaruoju metu 
gyveno Fort Lauderdale, Fla., 
kur ir mirė kovo 3 d. Jos kūnas 
buvo atvežtas ir pašarvotas Step- 
Stepanausko koplyčioje. Kovo 7 
d. po gedulingų pamaldų Dievo 
Apvaizdos Bažnyčioje, buvo pa
laidota Mount Olivet kapinėse. 
Liko nuliūdę: brolis, trys seserys 
ir kiti giminės.

— Detroito L. Organizacijų 
centro (DLOC) metinis narių 
susirinkimas įvyks kovo 30 d. 12

antvilneles
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

vai. L. namuose. Organizacijos 
prašomos laiku savo nariams pa
rūpinti mandatus. Bus renkama 
nauja valdyba ir svarstomas 
ateities darbų projektas.
— Į “Šilainės” 20 metų sukak- 
t'es minėjimo banketą pakvieti
mus platina Alf. Kasputis tel. 
TA-5-8093 ir Jonas Ratnikas tel. 
LO 2-2137. Rengėjai pageidau
ja, kad būtų užsisakomi stalai, 
bet ne pavienios vietos. Banketas 
įvyks gegužės 24 d. St. Clemens 
salėje (19600 Ford Road).

— Mikas Stunskas gyvenan
tis netoli Detroito Rochesteryje, 
šiomis dienomis išėjo į pensiją. 
Jo žmona Petrė Stunskienė šia 
proga suruošė gražias vaišes Lie
tuvių klube. Dalyvavo apie 130 
svečių. (sln)

GYVĄ LIETUVĄ MAČIAU

Apie Detroite įvykusį Vasario 
16 šventės paminėjimą jau buvo

BILIETAI Į TORONTO 
STUDENTŲ CHORO

KONCERTĄ
Bilietai į Toronto Stud. Cho

ro koncertą, kovo 15 d. Mercy 
kolegijoje, MoCauley’s and., 
8200 W. Outer Drive (prie 
Souhtfield greitkelio) bus par
davinėjami prie įėjimo kasos 
šeštadienį, nuo 5 v. v iki 6:30 
vai. v. Kadangi programa bus 
pradėta punktualiai, visus ne
apsirūpinusius bilietais prašome 
kuo anksčiau atvykti, Bilietų 
kaina: suaugusiems 3 ir 4 dol., 
gimnazistams ir pensininkams 
2 dol- ir pr. mok. mokiniams 
nemokamai. (pr.)

(Nukelta į 6 psl.)

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos. veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas 4. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Rroa<lway, So. Boston, Mass. Tel.

ą-048H len pat gaunamas ir 
•i«>-nrašti-- 'iirutigas**

Gaunama
$2.50.

‘Drauge.” Kaina

Illiaois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% taksų.

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMŲ BALDAI 
30% ik 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmoketinai. 
sotu HVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
; naudinga paskaityti knygą, kuri 
| priverčia žmogų pagalvoti, ati- 
i trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.

JUBILIEJINIO BALFO SEIMO 
PROGRAMA

1. Balfo 25-Jų šalpos darbo metų paroda jvyks S. Balzeko Liet. kul
tūros muziejuje, 4012 S. Archer Avė. Parodos atidarymas jvyks kovo 
14 d. 7 vai. vak.

2. Še rno pradžia 1969 m. kovo 15 d. 9 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje, 4557 So. Wood Street, Chicago.
Pietų pertraukos metu nemokami pietūs seimo dalyviams.

3. Seimo ba -ketas kovo 15 d. 7:30 vai. vak. toje pačioje salėje.
4. Sekmadienį, kovo 16 d. pamaldos:

a. Katalikams koncelebruotos šv. Mišios Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje. Pamokslą pasakys kun. dr. F. Gureckas. Gieda Dai
navos ansamblis, ir sol. S. Baras.

b. Liuteronams - evangelikams pamaldas laikys senj. kun. A. Tra
kus.

5. Čiurlionio ansamblio koncertas kovo 16 d. 3 vai. p. p. Marijos

Aukštesniosios Mokyklos salėje. Bilietų kainos: $5.00. $4.00, $3 00 
ir $2.00.

SEIMUI RENGTI KOMITETAS

DIETIŠKI PRODUKTAI 
ORGANIŠKI VITAMINAI

PASS’ HEALTH FOODS
Telef. — 778-9131 3248 West 55th Street

CHICAGO, ILLINOIS 60632
J

Maloniai kviečiame atsilankyti j Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos rengiamą

KONCERTĄ,
įvykstant} 1969 met. kovo mėn. 15 dien. 7 vai. vak. 

Naujosios lietuvių parapijos salėje, 18022 Neff Road.

Dalyvauja:

Solistė Irena Stankūnaitė.
Solistas Algimantas Grigas. 
Akomponuoja muz. Regina Brazaitienė. 
Kompozitorius Stankūnas.

Bilietus rezervuoti pas P. PUŠKORIŲ 486-8613 

VEIKS BUFETAS IR BARAS.



6 DRAUGAS, kelvirtadienip. 1969 m. kovo mAn. 13 d.

10% — 20% — .30% pigiau mokėsit 
už apdrnuilą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

320836 West 95th Street 
Cbieago. Illinois 

Tel. GA 4.8054 lr GB 0-4330

C L A S S I F I E D GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

DAŽYMAS-PLASTERBOARD 
SURIŠIMAS

PLOVIMAS ir kiti dekoravimo 
darbai atliekami pigiom kainom.

RUSINSIĄS 434-0137

R E A

to metu senumo, 4 butų mflr. na
mas. Atskiros šild. sistemos. 4 maš. 
mflr. garažas. Arti 59-Pula,ski.

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS _ VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KmOK^AST^Alj

2457 VVest 69th Street 
Tel. HE 4-7482

Arti Marąuette Pko.

HELP VVANTED — VYRAI

Inž. Vyt. Kamantas kalba Lemonto lit. mokyklos mokiniams.

LEMONTO MAIRONIO LIT. MOKYKLOJ

Vasario 16 d. Lemonto Mai-' eilėraščiais ir savo rašiniais. Se 
ronio (lituanistinė mokykla minė-1 sutės Soliūnaitės padainavo, 
jo Vasario 15 d. šeštadienį pa- akompanuojant vyresnei sesutei 
mokų metu. Minėjimą pradėjo- Rasai, dvi liaudies dainas. 8 sk. 
me Amerikos ir Lietuvos him- Į mok. R- Burba paskaitė savo 
nais ir giesme “Marija, Marija”, parašytą rašinį “Vasario 16-
Kun. dr. F. Gureckas savo gra
žioje kalboje palietė mūsų jau
nimą, mūsų studentus raginda
mas nepalūžti, bet išlikti lietu
viais ir gerais studentais. Po 
kalbos tara. dr F- Gureckas 
buvo mokyklos vardu apdovano 
tas tautiniais rūbais pasipuošu
sia lėle. Įspūdingai kalbėjo inž. 
Vytautas Kamantas. Jis Lietu
vą palygino su Pueblo laivu, ku
ris plaukiojo laisvas, kol komu
nistai jį pagrobė ir įgulą metus 
išterorizavę paleido. Tuo jis iš
reiškė viltį, kad ir Lietuva vie
ną dieną atgaus laisvę. Įdomu 
buvo mokiniams, nes tai vienur, 
tai kitur jo kalboje reikėjo at
sakyti tam tikras istorines da
tas. Meninę programą pravedė 
Kristina Griniūtė, pradėdama 
savo parašytu rašiniu “Kaip aš 
įsivaizduoju Lietuvą.’’ Toliau 
sekė pačių mažiausių deklama
cijos. Vieni išsigando prie mik
rofono atsistoję, kiti gana did
vyriškai išėjo Tautinius šokius 
išpildė darželio, I, n, HI sky
riaus mokiniai, čia pat globoja
mi savo mok K. Abromaitytės. 
Taip pat ir didesnieji pašoko va 
dovtoujami p. M. Umbrasienės. 
Po to sekė vyresni mokiniai su

toji”, o Linas Mastis padeklama
vo eilėraštį “Šiaurės pašvaistė”.

Aukštesniosios Lituanistinės 
Mokyklos mokiniai išpildė dvie- 

I jų dalių montažą “Kas mums 
yra Lietuva” ir “Ką mes žadame 

i jai”. Dainos buvo pravesta mok 
' dr. J. Briedžio, akompanuojant 
jam pačiam pianinu.

Malonią staigmeną minėjimui 
baigiant padarė kun. G. Kijaus- 
kas, kuris buvo atvykęs atlan
kyti Lemonto ateitininkų. Kun- 
G. Kijauskas sveikino moki
nius ir visus minėjimo da
lyvius. Savo kalboje apgailesta
vo, kad nespėjo laiku atvykti į 
minėjimą.

Po minėjimo svečiai ir moki
niai buvo pavaišinti kava ir py
ragaičiais, kuriuos mamytės 
paruošė. Minėjimo programoje 
pasireiškė visi mokyklos moki
niai, juos gražiai paruošė mo
kytojos: A. Grinienė, R. Mastie- 
nė, E- Razmienė, ir Z. Katiliš
kienė. Kristina Griniūtė

— 1980 m. JAV bus 235 mil. 
gyventojų.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
* DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiimmiimimiimimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiit

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Cbieago, Illinois

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EXPKESS 

MARQUETTE GIFT l'AIUTA, SERV 
2608 «»tb St. Tel. WA 5-2781
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 >3o. Halsted St. Tel. 254-8.32(1

Lietuviu bendrove turinti teist 
siuntinius slysti savo vardu IŠ Chi 
iagos tiesiai Į Lietuvą

Didelis pasirinkimas įvairiu me 
džiagu. ital lietpalčiu lr kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanu už
sakymai

E. Ir V Žukauskai

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Cbieago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

AGENTCRA 
Namu, gyvybes, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl. 
mokėjimo są
lygos.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

iliiiliiiliiiilliiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANOKCS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect. 8-9533

imillllllHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIi

Lemonto lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka programą.

DETROITO ŽINIOS

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 6»rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnaa K Šimulis

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

MOV I N G
SERENAS perkrausto baldus n 
kitus daiktus. Ir iš tok miesto lei 
ilimai ir pilna apdrauda.
1047 W 87th Plm-e WA 5-8063

REAL ESTATE

Savininkas dėl ligos parduoda 2-jų 
butų mūr. naimų — 5 ir 3^ kamb. 
Garažas. Gerai įrengtas rūsys ir 
visa gerame stovyje. Kreiptis tel. 
767-0388. ’ii

STATOME tylUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

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

ti kamb. (4 mieg.), 13 metų mūr. 
bungalow. Prie 71 ir Kedzie. 1% vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 7 1 ir Calitornla. $19.000.

ji/į kmh. 3 metų mūr. bungalou 
prie Marąuette Pk $18,500.

8 butų 2 aukštu geltoni, plytų mūr 
prie 56-os Ir Kedzie. $75,000.

IH aukšto (5% ir 4 ti kmb.) s 
metų mūr. prie 68-čios lr Kedzie 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St. Tel. 925-6015

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksus naujas mūras (po

3 mieg.), mūro garažas, alumin. lan
gai, karpeitai. Arti Maria High. 
$49,950.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mleg.), 
karpetal, įrengtas beismentas, visi 
priedai, garažas. Marąuette pke. 
$29.000.

Pajamų mūras — 5 lr 3 kamb.
Visi nauji įrengimai. Arti 60 — 
Callfornla. $21,000.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tu mūro rezidenciją. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios,
2 auto m O-o garažas. Palikimas. ' 
$25,000

7 kamb. mūras tr mūro garažas 
Gazu Šildymas švarus, gražus, pi. 
gus $20.000.

$14.200 pajamų IS apartmentlnlo 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

Gelsvas 2-Ju butų 1 fi meti) mū
ras. Atskiri šildymai Air cond. Kar- 
petai. Apie 50 p. lotas $42,900.

3-ji.i butų mūras. 2 auto garažas, 
platus lotos, geležinė tvora, naujas 
gazu Šildymas, arti mūsų. $28,600.

I x>tas dviem butam. S n pBdu prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Ageney. 2925 W. 03. I»R 8-0032 i 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

PROGOS-OPPORTUNITIES

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis su namu. Parduosi
me už geriausią pasiūlymą, nes sa
vininkai nori poilsio. 2445 VV. 7Ist 
St., tel. PR 8-9856.

~ "isiovkItb'dabar!

Prie 68 lr Hestern 2 butai po 5
kamb. Platus sklypas. $24,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

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

70 ir Waslitenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. Ir butas rūsy 3-jų kamb.
$28.900.

VAINA REALTY
I2517 W. 71st St.. RE 7-9515

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50, • 

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 

bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois

1% aukšto mūr. 5 ir 3 karnb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 lr Pu kiš
ki. $28,000.

2 po 4 kamb, med. Rūsys, garažas.
Gage pke. $17,500.

0 ktunb. mūru “raneh” su 3-Jų
»ktnto.b^akiaw?.raT32jĮlot()100x800 p 'gyventojai turi prie jos kainos

2 po 0 kamb. mūri nia Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2737 M. 43 St. — Ct 4-2890

Tvarkingas, teiBingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to. veikia Notariata 
daromi ir liudijami vertimai. Tvat

omi pilietybės dokumeiaai. pildo 
• i i n, ome Tax ir atliekami kitok1

imnavuiuu
ŠIMKUS REAL ESTATE 

NOTARY PUBLIC
1259 S. Maplevvood Av- CL 4-74541

fĮIlIlUlUIlIlIlIllHillO.ilIlUli.llilllllllllIlMlIĮĮIIOIIUlIlIlIlllHlUIlllIlHllUlH 
UUHUIUIUIIUIUUIIHUIIUUIIUIIUUIIUUUIUIIIUIIUUIUIUIIUIUIUIUUIIUIU

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
ues jis plačiausiai skaitomas h, 
ūvių dienraštis G1 skelbimų kai

11,, orieinainoa

W E L D E R
For a.ppliunee manufacturer near 
vvestern Mibnrb. Good salai*}’ and bo
nus. Overtime. Electric are vvcldlng. 
Steady full time job. Paid holidays, 
vaeations and hospltal Insurance.

Tel.-AC 7-1509
WAKEHOU5E MEN

Nights — Order filling, 
iTrudk loading.

CALL 376-9500 
after 10 A.M. — Mr. Dominic.

HELP VVANTED — MOTERYS"

SECRETARY
FOR BUYER’S OFFICE 

Immediate opening. Dictaphone or 
shorthand.

APPLY IN PERSON OR CALL
CARU PIETSCH 334-7900

TSC
4747 No. Ravensvvood Avė.

SECRETARY
Bright reliable mature \voman 

Kor Secretarlal position. 
Shorthand and aeeurate 

typlng reąuired.
WILL WORK FOR 2 ENECUTIVES 

OFFERING A VAR1ETY 
OF DUTIES.

EXCELLENT STARTING SALARY 
AND A FULL PACKAGE OF 

COMPANY BENEFTTS 
Apply or Tel. for Appointment: 

Mr. Kaatory — 327-3911 
MIRACLE WHITE C0.
1741 W. Fullerton Avenue

pridėti 5 proc. mokesčiams.
............. ....y...................................... .
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii 
JEIGU JUMS R E I K I 4 
GRAŽU, VIZITINIU KORTELIU 
•treipkitės , ‘Draugą", kuris <pau- 
•inn tokius dalykėlius gražiai, gre 
ai ir prieinama kaina

' ’žaakvmus au pinigais siųsklt*

D K 4 T 5 A 9 
154 "5 \V . >-tl i ’,31 h m r ee >

' HTt AGO II LINOIS 6062V
'llllllllll IIIIIIII I llllll 111*11

R E A L ESTATE

Leiskite padėti surasti jums Namų, 
Statybai vietą ar Biznį Ludington 
apyl.

K. R. ANDERSON REALTY 
& INVESTMENT CO.
602 W. Ludington Avė.

Ludington. Michigan 49431
(Atkelta iš 5 psl.) 

rašyta. Buvo tuose aprašymuose 
kažkodėl mažai kalbėta apie pui
kią jaunimo atliktą meninę pro
gramą.

Po turiningos politinės progra
mos dainavo tikrai jaunos mer
gužėlės ir berneliai dobilėliai 
iiuo 13 iki 17 m. amžiaus. Ir jie 
dainavo nuostabiai suderintai ir 
harmoningai.
Chore dainuoja 58 dainininkai: 

40 mergaičių ir 18 bernelių. Cho
rui, šios sudėties, tokioje gausio
je klausytojų auditorijoje, teko 
viešai lyg egzaminą laikyti pir
mą kartą ir jie pasigėrėtinai 
dainos: “Gintaro kraštas” (Pun
sko daina) — harmonizuota St. 
Sližio. “Mano tėvynė” — muz. 
Br. Budriūno, “Mergytė jaunoji” 
(liaudies daina) — harmonizuo
ta St. Sližio ir “Tėviškės namai” 
(kantatos I-ji dalis) kompoz. Br. 
Budriūno.

Detroito visuomenė tikrai 
džiaugiasi šiuo jaunu choru. 
Prieš kiek metų tas pats chorve
dys Stasys Sližys vedė mergai
čių chorą. O dabar šio choro vie
tą užėmė mišrus. Chorui pianinu 
akompanuoja R. Sližytė, smuiku 

groja Leonora Michaels — Mi- 
kulionytė ir akordeonu groja Al
dona Petrauskaitė. Choro pra
nešėja Kardė Veselkaitė.

Po choro dainų sekė tautiniai 
šokiai, kuriuos šoko Šilainės šo
kėjai. Vadovė Gobienė. Šilainės 
šokėjai ir šokėjos, kiek vyresnio 
amžiaus jaunuoliai pasiekė tauti
nių šokių meno lygio. Ši šokėjų 
grupė yra pagarsėjusi visoje lie
tuviškoje Amerikoje.

Šalia sėdėjusi ponia susijaudi
nusi kalbėjo: “Mūsuose įsivyra
vęs pesimizmas atrodo bus be pa
grindo. Jeigu vien Detroitas su
geba užpildyti 800 vietų salę, 
jeigu turime tik iš jaunimo su
darytą tokį žavų chorą ir šokėjų 
grupę, tai lietuvybė bent dvide
šimt metų tikrai dar gyvens”.

Už mus visus pasakė poetas H. 
Nagys Vasario 16 minėjime To
ronte: “Dabar jūs dainuojate už 
visus juos, nes jie užmigo po ty
los velėna. Po juodžemiu. Po le
kiančiu Neringos smėliu. Po ža
lia samana ir po raudonu žvy
ru... Broliai ir seserys, dainuoki
te, kolei jauni. Tik jauna širdis 
dainuoja. Dainuokite. Šokite. Bū
kite linksmi ir jauni, nes jūsų viė- 
nų yra rytojaus diena”.

Vasario 16 šventės proga šis 
koncertas buvo įvykęs muziko 
Stasio Sližio ir šokėjų vadovės 
Galinos Gobienės dėka. Malonu 
pastebėti, kad po mūsų ateina 
jaunieji gyventi.

VI. Mingėla

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta, prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dožo 
me iš lauko. Taisome mūrą '•tuck 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Vlsa» 
darbas garantuotos

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113
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M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. V I L I IVI A S
823 VVEST 34th PLACE 

Teki. — FRontier 6-1882

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTAT
2 po 0 kamb. mflr. Modernios vo

nia. alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29.900.

2 no 3H kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam , usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

14 butu, 2-ju aukštu mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke $83,000.

10 butų po 3 kamb. mflr. Alum. 
Langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

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

2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. TelraukitSs.

12 butu 1 metų modernus 1 rturtin 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukitSs.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. TelraukitSa

fl kamb. mūr. 'Bullt Ina”, kokll- 
nSs plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1H aukšto mūr. 5 tr 5 kamb. 1 
(BJliual. Atskiri šildymai. 2 auto ga 
ražas 67 ir Oaklsy ttš.SOO

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tol. 471-0321

Parduodamas 5 kamb. “raneh" na
mas su 50 p. šeimos kambariu rūsy. 
27 akrai žemės. Kreiptis tel. (815) 
838-4408.

................ >
Apyl. 67 ir Pulaski savininkas par

duoda 5 kamb. (2 mieg.) mūr. namą. 
Gazu karštu vand. apšild., centr. air 
conditioning, įrengtas rūsys, powder 
room. Mūr. garažas. įvertinimui tu
rite pamatyti. Susitarimui Skambinkit 
581-6476.
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiliiiiiiiiimimn

VYRAI IR MOTERYS

Eaoeelleot Opportunity ! 
VVANTED AT ONCE!

PRODUCTION OPERATORS 
TRAINEES (Malė) 

PACKERS (Female)
Steady Employment

Call — 827-8164, Ext. 27

WHEAT0N PLASTICS
1731 So. Mt. Prospect Road 

DĖS PLAINES. ILLINOIS

COLLEGE
STUDENTS

HOUSEWIVES

Take advantage of our free luneh 
time hours. Part time applieations 
now being aeeepted for restaurant 
work at Jaek In the Box.

117 E. CHICAGO
Short hours — High pay

Vaeations — Free Insurance — 
Meals

Can you keep the fact with the 
fastest growing company in the 
country ?

Tei. — 944-8700

TO PPS
NEEDS

MALĖ AND FEMALE 
HELP

BEAUTIFUL NEVV STORE 
offers

PART TIME OPPORTUNITIES 
FULL, TIME OPPORTUNTriES

• CASIIIE.RS
• INVOIC.E CLERKS
• STORE AIDS
• STORE CLERKS
• OFFICE MANAGER
• MARKERS

TDEAL WORKING CONDITIONS 
EKPERJENCE NOT NECKSSAftY 

WE WILL TRAIN YOU
INTERVIEVVING MONDAY

THRU FRIDAY 9 A.M. TO 4 P.M.

T O P P S
1603 OLD DEERFIELD ROAD 
HIGHLAND PARK, ILLINOIS

Between Route 41 and Ridge Road 
An Eąual opportunity employer

Remkit tuos biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REMKITE “DRAUGĄ’

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimmiii |

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
4 L E X ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, III. Tet. OL 6-2233 
turime šimtua namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
r kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigą 
r i&drinkti Iš katalogo.
"llIlllliilliiliiiiiiiiiiiiiuiiiiiiillllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllIllllllllilllllIlllK

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.



ORGANIZACIJŲ IR 
BENDRUOMENIŲ

DĖMESIUI
Prel. dr. Jonas Bičiūnas ža

da atvykti į Jungt. Valstybes 
š. m. rugsėjo - spalio mėne
siams. Jis kviečiamas sutiktų 
skaityti paskaitas šiomis te
momis:

1. Dešimtmetis Bažnyčios at
sinaujinimo ženkle (1959 — 
1969).

2. Lietuvis Antijochijos patri
archas, 25 metus apaštališkas 
delegatas (nuncijus) Indijoje ir 
Ceilone.

3. Vyskupas Motiejus Valau- J 
čius — Lietuvos rezistencijos 
vadovas, jo 120 metų nomina
cijos Žemaičių vyskupu sukak
tuvių proga.

4 Lietuva 16 šimtmečio ant
roje pusėje pagal naujai at
skleistus ano laiko dokumentus.

5. 400 metų sukaktis nuo jė
zuitų įkurdinimo Lietuvoje.

6. Vilnius — Lietuvos sostinė 
pagal lenkų šaltinius ir litera-

> turą.
7. Ar galimas, naudingas ir 

reikalingas šiandien dialogas su 1 
lenkais?

8. Slavų apaštalų šv. Kirilo 
vienuolikos šimtmečių sukaktis 
ir Rytų Bažnyčia ekumeninio 
sąjūdžio perspektyvoje.

9. Katalikų jaunimo globėjai 
ir jų idealai šiandien jų 400 me
tų mirties jubiliejaus proga.

b Asmenims, besidomintiems 
šiomis paskaitų temomis, patar
tina rašyti Mons. J. Bičiūnui, 
Via Zucchelli 12, 00187 Roma, 
Italija.

GALIMAIS VYSKUPŲ 
SUGRĮŽIMAS

Čekijos bažnytiniams reika- 
laims tvarkyti skyriaus vedėja 
kultūros ministerijoje profesorė 
dr. Eraea Kadlecova, Įkalbėdama 
kultūros ministro Galuska su
rengtoje spaudos .konferencijo
je pareiškė, kad Romoje gyve
nančiam Prahos arkivyskupui 
kardinolui Juozapui Beran pri
vačiai grįžti į Prahą nesą jokių 
kliūčių, tačiau norint, kad jis 
oficialiai galėtų perimti valdyti 

h Prahos arkivyskupiją, reikią 
specialaus susitarimo tarp šv. 
Sosto ir Prahos valdžios. Taip 
pat — pabrėžė profesorė Kad
lecova — ir tie vyskupai, kurie 
prieš keletą metų buvo slaptai 
pašventinti ,galės būti pripažin
ti Prahos valdžios tiik susitarus
su šventuoju Sostu.

ALEKSANDRAS

PECELCNAS

Gyveno 4201 S. Campbell Avė. 
Mirė kovo 11 d., 1969, 7:30 

vai. vaik., sulaukęs pusės amž.
G-iinS Lietuvoje. Kilo iš Pa. 

nevežio apskrities, Ramygalos 
parap. Amerikoje išgyveno 6 5 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Kazimiera (UlytS), 2 
sūnūs: Antanas, marti Kay, ir 
Vincentas, marti Irene, duktė 
Josephine Mlokalites, žentas 
Wllliam, gyv- Clnnaminson, 
New Jersey, mirusio sūnaus 
našlė Mariom, 9 anūkai ir vie
nas proanūkas, 2 broliai Juo
zapas brolienė Eva. ir Jonas, 
brolienė Elsie, ir kiti giminės, 
draugai ir pažjstamL

Kūnas pašarvotas I etro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Call- 
fornia Avė. .

Laidotuvės Jvyks penktam 
kovo 14 d. iš koplyčios 8:30 
vai ryto bus atlydėtas j švč. 
M M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurtoje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Sv. Kazimiero kapl-
UeNuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir paŽĮStamus 
dalvvautl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona. sūnūs. duk
tė, marčios. žentas, arnikai ir
Prto.idotuvlų direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA <J-4t>t-.

FIGHT HEART DISEASE

ai
GIVE HEART FUND

Kaip išsaugoti sveikatą DRAUGAS, 'ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 13 d,
A. + A.

PRANUI ŽIBUČIUI
mirus, jo žmonai SOFIJAI, sūnui JONUI 
ir dukrai BRONEI bei jų šeimoms gilią už
uojautą reiškia

Ona, Pranas, Ramute, Aloyzas 
Mučinskai, Daiva ir Diek Eilioti

ŠVIESA IR SVEIKATINGUMAS J U RG I U I J AN ICKU I
IR JO ŠEIMAI,

jo mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

Dr. Juozas ir Kazimiera Briedžiai

>mi- Jau rusų mokslininkai įrodė, 
ap- kad saulės šviesos trūkumas, už- 
už- sitęsęs ilgesnį laiką, sutrikdo fi- 

sau- ziologinę pusiausvyrą: būna ner- 
mū vų netvarkos priežastimi, suma- 

; or- žiną vitamino D pagaminimą or- 
sti- ganizme, susilpnina organizrųo 

:itas-gynimąsi prieš ligas.

aro-' Tyrimai, pravesti su pelėmis, 
nu parodė, kad tos, kurias siekė tik 

:vje dalis spektro spalvų šviesos, buvo 
ika_ silpnesnės kaip tos, kurios gau- 

davo fluorescentinės šviesos, tu- 
rinčios saulės šviesos savybių.

odė, Tačiau ir saulės šviesos beieš- 
iau- kant reikia vengti kraštutinumų, 
švy- Nustatyta, kad veidu ir ranko- 
oks-; mis žmogus per 10 minučių dieno 
kad je gauna tiek saulės, kiek jam rei- 
ji ir kalinga sveikatos išsaugojimui.

J. Daugį.

A. -f- A.
KAZIMIERUI TRUMPIUI

mirus, jo dukrai IRENAI GALINIENEI ir 
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

L.M.K.F. Bostono klubas

Kovo 13 dieną sueina metai, kai atsiskyrė iš mūsų tarpo 
mylimas vyras ir tėvas

Už jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios kovo 15 dieną 
šv. Šeimos Viloje ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 9 vai. ryto. Visus 
gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti velionį 
maldose ir dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę lieka: Žmona Antanina, dukterys Danutė ir Laimutė, 
sūnus Vytautas, žentai, marti ir anūkai.Mielam

JURGI UI JANICKUI
SU ŠEIMA,

jo mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, reiškia
me gilią užuojautą.

Bronė ir Albertas Kremerial

IŠSIRINKITE DABAR
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch) 

PARTNERIS
Tel.: 585-0242; 585-0243 I

MOKĖKITE VĖLIAU

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacilUiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

A. -J- A.
ALFA DAINAUSKAS

Gvveno Town of l ake apylinkėje.
Mirė kovo 11 d., 1969, 1:40 vai popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kražių parapijos.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Bernice Burton, žentas 

Joseph, ir Sophie Phillips, žentas Cyprian, anūkai: Robert, Barbara 
Miller. Thomas, Gary, Michael, Al, Kristine, Brian, David, proanū
kas Joey Miller, giminės: Sophie ir Stanley Draugelis, Emma ir Wal- 
ter Petunas ir Steve Rogers šeima, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai (Šv. Kryžiaus parap.).
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks penktad., kovo 14 d. iš koplyčios 8:45 vai. ry

to bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai Ir proanūkas.

Laidotuvių direktorius Eudeijiis. Tel. YA 7-1741

Pranešame, kad 1968 m. lapkr. 18 d. Lietuvoj 
staigiai mirė mano mylimas sūnus 

A. -J- A.
Inž. Algirdas Virgilijus Tijūnaitis 

Palaidotas Kuršėnų kapinėse.

Nuliūdusi Jadvyga Tijūnaitieoįė ir šeima
Mt. Carinei, Pa.

LAIDOTUViy DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

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

4605 - 01 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Kunigui VYTAUTUI BITINUI ir p. ELEONORAI 
SAMULIENEI su šeima, jų brangiai Mamytei 

A. f A. MARIJONAI BITINIENEI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Antanas ir Stasė Leikai 
Bronius ir Vlada žemliauskai

New Haven, Conn.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

A. A.
CAROLINE TARKOVSKI

Gyveno 2945 No. Kimball Avenue,, Chicago, Illinois.
Mirė kovo 11 d., 1969 m., 8:00 vai. ryto, sulaukus 75 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: William Paplauskas, 

marti Adeline ir Frank Paplauski, marti Irene, duktė Adele 
Costa, žentas Domlnick, 4 anūkai: William, Riehard, Janice ir 
Steven.

Velionės vyras buvo a. a. Stanley.
Kūnas pašarvotas Stanley koplyčioje, 3060 Milwaukee Avė.
Laidotuvės įvyks penktad., kovo 14 d. iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į St. Hyacinth parap. bažnyčią, kurioje 
10 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Liet. Tautines kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: -gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direkt. Stanley — Telef. 342-3330.

A. J- A.
ELZBIETA JUCIUS

DAMBRAUSKAITE
Gyveno Aurora. IU. Anksčiau gyv. Chicagoje — Bridgeporte. 
Mir© kovo 11 d., 1999. 7 vai. vak.
Gimė I/ietuvoje. Kilo Iš Šiaulių apskrities, Papilės parapijos, 

Jonaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 59 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Antanas, mai-ti Shirley. 

anūkės Jacoueline Shikt-r. jos vyras Donald, ii- Geraldine, brolienė 
Barbora Dambrauskienė, brolvaikiai: Juozapas Danes su šeima, 
Williams Danes su šeima ir Albina Mtchalec su šeima ir kiti giini. 
nės, draugai ir pažįstami.

Amžina narė T. Marijonų bendradarbių dr-jos ir šv. Kazimie. 
ro Sės. Rėmėju draug. Priklausė (Maldos Apaštalavimo dr-jai ir 
šv. Pranciškaus Sės. rėmėjų dr.jai.

liūnas pašarvotas Antano M. Pbillips koplyčioje, 3807 S. Mtua- 
niea Avenue.

Laidotuvės ĮVyks penktad., kovo 14 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta ( šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkės ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 VVest 7lst Street 
1410 Se. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Kovo mėn. 15-ta dieną, 1969 m. sueina penki metai nuo
mirties

YA 7-3401

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SŪNŪSLai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Mūsų brangaus ir .mylimo Vyro ir Tėvelio mirties sukaktį 
minint už jo sielą kovo mėn. 15 ir 18 dieną, 7 vai. ryto ir kovo 
mėn. 26 dieną, 7:30 vai. ryto bus atnašautos iškilmingos šv. 
Mišios Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 33rd St. ir So. Litua
nica Avė.; kovo mėn. 15 ir 19 dieną 7 vai. ryto šv. Mišios šv. 
Petro bažnyčioje, West Madison Street.

Giminės, draugai ir pažįstami maloniai kviečiami dalyvauti 
ir velionį prisiminti savo maldose.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs ir jų šeimos.

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672KLIMAITE

Gyveno 11013 Avenue B, Chicago, Illinois.

Mirė kovo 11 d., 1969 m., 1:00 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nubudime vyras Walter, sūnus Wal- 
ter, Jr., marti Martha, duktė Anna Schutz, žentas Edward, 10 
anūkų, brolis Antanas, Lietuvoje motina, 2 broliai ir 5 sese
rys, ir kiti giminės, draugai it pažįstami.

Kūnas pašarvotas Brown koplyčioje, 2939 East 95th St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 14 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Annunciata parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs- 
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, motina, broliai, seserys, 
marti, žentas ir anūkai.

(Laidotuvių direktorius Brown, Telef. 808-0155.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50 th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympie 2-1003

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 West 63rd St, Chicago, III.

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.

1
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 13 d.

X J laikraštį aprašymai, kalbų 
santraukos greičiau pateks, jei 
bus atsiųsta paruošus taip, kaip 
spausdinti. Visi tie, kurie tik 
atsiunčia angliškų kalbų fotosta 
tinęs kopijas, nori savo darbą 
perkelti ant redakcijos pečių. 
Lietuviškų laikraščių redakcijos 

X Kardinolas John P. Cody, 1 personalas ribotas. Kai susibėga
Chicagos arkivyskupas, prane
šė kun. E. Abromaičiui, kad šį 
šeštadienį dalyvaus Balfo jubi
liejinėj vakarienėj Šv. Kryžiaus 
par. salėje.

x Red. (Stasys Pieža, tėvų 
marijonų bičiulis, sutiko praves 
ti II1. Marijonų (bendradarbių 
seimą, kuris įvyks Kančios sek
madienį kovo 23 d., t- marijonų 
vienuolyne prie “Draugo”. Kaip 
jau anksčiau minėta, šv. Mišias 
11 vai atnašaus (kunigų Vieny
bės pirm., naujasis L. K. Spau
dos dr-jos pirm kun. Ed. Abro
maitis Per Mišias giedos vargo
nininkė Zita Simutienė su savo 
dainininkėmis. Pietus paruoš 
Brighton Parko skyrius. Prieš 
Mišias bus klausoma išpažinčių. 
Visi t. marijonų rėmėjai, bičiu
liai ir visi lietuviai maloniai 
kviečiami seime dalyvauti ir pa
gal išgales savo auka paremti
t. marijonų darbus, o jų yra į- 
vairių — spauda, klierikų auk
lėjimas, misijos Pietų Ameri
koje ir (kt.. Kas norėtų įsirašyti 
amžinais nariais bus seime ge
ra proga, tai padaryti.

X IStasys Balzekas, vienas 
iš pirmaujančių automobilių par 
davėjų Chicagoje, gavo 
Chrysler bendrovės prezidento 
informacijas ir nuotraukas nau
jo Chrysler bendrovės automo
bilio, pavadinto Concept 70 X- 
Jis pagamintas iš tvirto stiklo 
pluošto. Vienoje pusėje turi dve
jas duris, kitoj_ vienas. Durys
ne atsiveria, o nusistumia į (ša
lis. Langų šluostikai yra nuleis
ti žemyn, bet jeigu pradeda ly
ti, jie automatiškai iškyla aukš
tyn. Yra ir daug kitų pakeiti
mų

X Rekolekcijos moterims, ku
rias kasmet ruošia at-kės gied- 
rininkės, šįmet įvyks kovo 27, 
28 ir 29 dienomis, tėvų jėzuitų 
koplyčioje, 5620 13. Claremont
Ave., 7:30 vai- v. Kviečiame lie
tuves katalikes pasinaudoti pro
ga dvasiniam susikaupimui.

X Dr. Pranas Jaras, gyv. 
Highland, Ind., su šeima išvyko 
dviem savaitėm atostogų į Ja
maiką-

X J. Cijūnelienė, visų mėgia
ma aktorė, sutiko dalyvauti 
programoje ir pravesti meninę 
dalį Chicagos sfcautininkių-kų 
ramovės rengiamame pobūvy
je Jaunimo centre kovo mėn. 
22 d. 7 vai- 30 min. (pr.)

DAUG SUTAUPYSI pirkdamas 
Radio, Radio-Consoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai, 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai įv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedrasis, 10 
Barry, Dr., E. Northport. N. Y. 
11731, kuris “Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Slavings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Nuolatiniam raštinės dar
bui reikalinga moteris mokanti 
lietuvių ir rusų kalbas ir nors 
kiek rašyti mašinėle. Kreiptis 
raštu šiuo adr. “Draugas”, Adv. 
No. 6020, 4545 W. 63 St Chi
cago IU. 60629- (sk.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
nood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046. (sk.)

X Dr. VT Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 4S St.. 
CL 4-2390, (ak.) i

iš visų pusių daug panašios me
džiagos, ji užsiguli, pasensta ir 
kartais visai nebepasiekia spau
dos skilčių. Be to - vietoje įvy
kis tiksliau žinomas ir bus tiks
liau jo aprašymas paruoštas ne 
gu toli nuo to esančių asmenų- 
Taigi - greičiau ir tiksliau jūsų 
informacija pasieks skaitytojus, 
jeigu atsiusite ją paruoštą taip, 
kaip spausdinti.

X Stasys Pieža, Chicago A- 
merican redakcijos narys, in 
formacinio prieškomunistinio 
seminaro metu skaitys vieną iš 
penkių paskaitų: “Amerikiečių 
spaudai laiškų ir straipsnių ra
šymas ir jo galimumai ” S. Pie
ža apie seminarą pažadėjo pa
rašyti ir “Chicago American” 
dienraštyje.

X Michael Tonkūnas, mūsų 
skaitytojas Waterbury, Conn., 
mums prisiuntė 5 dol auką. 
Ačiū.

X Kęstutis Norkus, Hamil- 
ton, Pa., mums atsiuntė laišką, 
ragindamas sukelti vajų “Drau
gui” platinti. Jis neabejoja, kad 
tokiu atveju atsirastų daugiau 
skaitytojų Ta proga jis parėmė 
dienraJštį 5 dol. auka. Už viską 

- dėkojame.
x Bronius Aras, Silver Springs 

Md, prisiuntė 5 dol. auką. Dėko
jame.

x Stasys Mikulskis, uolus 
“Draugo’’ skaitytojas Chicagoje, 
atnaujino prenumeratą, nusipir
ko lietuviškų knygų ir dar pali
ko 6,75 dol. mūsų spaudos dar
bams paremti. Dėkojame.

X Dr. Laimutė (Griniūtė) 
ir Liudvikas Šmulkščiai, gyv. 
Chicagoje, ir šiais metais parė
mė Liet. Operą, paaukodami 50 
dol- (pr.)

X įspėjimas: Kovo 15 d. 
baigiasi išpardavimas Gradins- 
ko krautuvėje- Atd. kasdien lig 
6 v. v-, pirm. ir ketv. lig 9 v. v. 
2512 W. 47 Str., FR 6-1998.

(sk )
X “Du Broliukai”, Ainat. Kai

rio 3 veiksmų eiliuotas vaidini
mas, paįvairintas komp- J. Ber
tulio muzika, dail. J. Kiburo 
dekoracijomis, fealetm. S. Vel- 
toasio studijos šokiais ir baletu,
J. Narukyno kostiumais, stato
mas Alvudo Vaikų Teatro, į- 
vyksta kovo mėn. 23 d., sekma
dienį, 3 vai. p. ip- Jaunimo cen
tre.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”- (pr.)
f

PASKUTINIS PRANEŠIMAS
Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos 

ruošiamoji

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ 
PARODA

atidaroma sekmadieni, kovo 16-tą dieną, 4-tą vai. 
vakaro, Jaunimo centro antrame aukšte.

Visuomenė kviečiama gausiai apsilankyti. Įėji
mas laisvas. Paroda bus televizuojama.

Jaunieji mokslininkai savo darbus pristato 
3-čią vai. toje pačioje vietoje.

Atsižvelgiant į terminologinius sunkumus dar
bų aprašymai ar aiškinimai galimi ir anglų ka ba. 
Nor.nf.ems dalyvauti dar ne vėlu apie tai pranešti 
telefonu 434-2754 nuo 6 vai. vakaro.

KAS NORĖTŲ VYKTI Į VILNIŲ,
Rygą, Maskvą, Romą geg. 26 d., kviečiame tuojau registruotis, 

nes yra ribotas skaičius vietą.
AMERICAN TRAVEL SERVICE

Waiter Rask, prezidentas 
9727 SO. WESTERN AVE., OIIICAGO, ILL. 69643 

TEL. — 238-9787
Ekskursijai vadovauja W. Rask-Rasčiauskas 

Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus

■■■

Balfo jubiliejinio seimo banketo rengimo komisija. Sėdi iš k.: M. Peteraitienė, St. Semėnienė, ir B. Perry. 
Stovi J. Mackevičius, S. Toliušienė, K. Repšys, A. Vepštienė ir A. Gintneris. Banketas įvyks šeštadienį, 
kovo 15 d. 7 v.v. Šv. Kryžiaus par. salėje.

X Aldona Ruginienė, 1629 
S. 49 ave., po sunkių trijų ope
racijų guli Presbyterian St- Lu
ke ligoninėje, 1753 W. Congress 
Parkway. Ligonei reikia daug gana didelį įnašą mūsų lietu-
kraujo. Galį paaukoti prašomi! viškosios kultūros aruodan- Mi

TEATRO DEŠIMTMEČIO VAKARAS
Chicagos Scenos darbuotojų mis eilėmis, išreikšdamas links- 

sąjunga per eilę metų atliko, mus teatrui linkėjimus. Poetas

škamibinti į ligoninę telf. SE 
8-4411, Exit. 2543, šiomis valan
domis: pirmadienį — penktadie
nį 9—4 v., 5:30—7 v- v., šešta
dienį 91—3 v., o sekmadienį 2— 
5:30 v. p. p-

X Balto Chicagos apskrities 
skyrių atstovų informacinis su
sirinkimas įvyko kovo 8 d. Jau
nimo centre- Dalyvavo apie 30 
atstovų. Jį pravedė pirm. J. Ber 
tašius ir sekr- J. Litvinas. Pra
nešimą apie vajų padarė apskr. 
pirmin. A. Gintneris ir pasi
džiaugė, kad tiek daug buvo su 
rinkta pinigų šalpos reikalui. 
Padėkojo globėjams “Paramai” 
Janušaičiui su Mažeika, bei ra
dijo ir spaudai, nes tilk jų dėka, , . ... . perskaitė ir negalėjusio atvyktiĮ"**“. taip grasiai ausitvartty- dr p.
ti- Paskui Alb. Dzirvonas svei 
kino Balfo c. v. vardu ir pakvie 
tė visus dalyvauti jubil. seime, 
bankete ir koncerte. Balfo pa
roda bus atidaryta kovo 14 d, 
penktadienį, 7 vai. v. Ją tvarko t~Tras 
A. Baliūnas. Metinį susirinkimą teatras 
nutarta sušaukti po seimo. Pri
minta fantų rinkimas pavasario 
gegužinei birželio 15 d

x Ateities redakcijai reika
lingas kambarys. Kas Marąuette 
Parko ar Brighton Panko apy
linkėje sutiktų leisti naudotis 
kambariu rūsyje Ateities redak
cijai? Jei būtų toks geradaris 
spaudos mylėtojas — prašoma 
paskambinti Jonui šoliūnui —
RE 7-5096 arba į darbovietę 
(Sočiai fiecurity — TR 3-6200,
Ext. 53). Būsim nuoširdžiai dė
kingi. (sk)

nint dešimtmečio sukakties 
proga “Drauge” buvo išspaus
dintas akt. Zitos Kevalaitytės 
straipsnis, gi pabendravimo va
karas įvyko praėjusį šeštadienį.
B. Pakšto salėje- lĮ vakarienę 
buvo sukviesta asmenys tiesio
giai susisieję su teatro darbu: 
aktoriai, rašytojai, dailininkai 
ir scenos talkininkai, viso apie 
šimtinę. Vakarienę pradėjo LSD 
s-gos pirm. Sofija Adomaitienė 
žodžiu, kuriame pabrėžė, (kad 
per 10 metų, scenos darbuotojai 
pastatė 36 spektaklius. Kalbėto
ja prisiminė operos solistą A- 
Kutkų, vieną iš teatro žmonių, 
kuris negalėjo dalyvauti, bet 
siunčia sveikinimus. Taip pat

vardžio sveikįųimą.
(Savo ilgesniame žodyje Cleve

lando teatro grupės rež. Petras 
Maželis, šiuo metu padedąs sta
tyti Danos operą, pastebėjo, 

yra vienas iš tų 
mūsų kultūrinių žibintų, kuris 
šviečia lietuviškoje aplinkumo
je. Teatras neina ir negali eiti; 
taip vadinamus tarptautinius 
vandenis, tačiau jis lietuviško
jo jaunimo ir lietuviškumo at
žvilgiu atlieka didelį uždavinį. 
Jis kvietė teatralus būti ištiki
mus scenai aktoriaus pašauki
mui, nepaisant, kad kartais ir 
gana sunku-

“Naujienų” red. Alg. Pužaus
kas savo sveikinimą pateikė ge
rai sueiliuotomis humoristinė-

X Dr. Vandos Tumėnienės 
pagerbimas, kurį ruošia LMKF 
Chicagos įklulbas įvyks birželio 
8 d. 3 v- p. p. Jaunimo centre. 
Paskaitą, apie prelegentės kul
tūrinę, visuomeninę, pedagogi
nę bei ipolitinę veiklą, skaitys dr. 
Julija Monstavičienė. Meninėje 
dalyje: solistės Alė Kalvaitytė 
- Velbasienė ir Izabelė Motekai- 
tienė padainuos duetų ir solo, 
akomp M. Motekaitis. Poetė 
Gražina Tulauskaitė - Babraus- 
kienė paskaitys iš savo kūrybos. 
Svečiai bus pavaišinti. Maloniai 
kviečiame (lietuvių visuomenę 
šiame pagerbime dalyvauti.

x Edmundas Drąsutis, mūsų 
skaitytojas Philadelphijoje, 
Pa-,, dėkodamas už kalendorių 
ir korteles, pridėjo 5 dol. dien
raščiui paremti. Ačiū.

X Balfo Chicagos apskr. val
dybos posėdis įvyko kovo 8 d 
Jaunimo centre. Jį pravedė 
pirm. A. Gintneris ir sekret. V. 
Baleišytė. Buvo kalbėta apie va
jų ir paškaityta apskr. iždin K. 
Čepaičio sudaryta apyskaita. Nu 
rodyta kiekvieno skyriaus su
rinktos aukos Bendros apskr. 
vald. pajamos siekia $24,000. 
Apyskaita buvo peržiūrėta ir 
patvirtinta. K. Bružas kaJbėjo 
apie įsteigtą Beverly Shores 
naują Balfo skyrių ir kitus
aplankytus, kaip Gary, Cicero, ^blishmtmt”, kad “arti 25 proc. $500,000-

Kazys Bradūnas paskaitė ketver 
tą eilėraščių, gi kun- dr. J.
Prunskis, išreiškė nuoširdžius 
sveikinimus tam tiek daug mū
sų kultūrai nuveikusiam teatri
niam vienetui. Aloyzas Baronas užsitarnavę. Atėję į šį vaka 
paskaitė ciklą “Mūsų poetai ban rp mes pasigėrėsime savo poetų 
kete”, (kur apie banketą eiliavo skaidriomis ir grakščiomis poe- 
Brazdžionio, Radausko ir Bra- ^3°® eilėmis, išgirsime gyvą
dūmo poetiniais įvaizdžiais. Akt.
Kazys Barauskas sužavėjo že
maitiška pasaka- Akt. Zita Ke- 
valaitytė paskaitė gražių eiliuo
tų aktualijų apie aktorius,, ra-' darytas todėl, kad per eilę me- 
šytojus ir įkaitus teatro žmones, tų visiems kartu vis nebuvo ka- 
Akt. Julija Cijūnėlienė taip da susitikti pobūviui salėje, nes 
pat visus linksmai nuteikė ak- jei ir susitikdavo, tai tik darbo 
tualiomis “pranašystėmis”, kas metu. Po oficialiosios dalies vi- 
ištiiks mūsų vienus ar kitus me si draugiškai pabendravo išreikš 
nininlkius ar aktorius artimoje darni viltis, (kad teatras dar gy 
ateityje. Visos tos aktualijos vuos ir toliau, kuris taip reika- 
(buvo šiltai sutiktos, meniška ir lingas mūsų kovoje už tautinį 
spalvinga programa padėjo su- išsilaikymą. Vakaro metu bu- 
sidaryti nuotaikai ir įspūdžiui, vo išvardinta ir eilė mūsų jau- 
kad čia tikrai teatro darbuoto- nųjų aktorių, kurie yra dalyva- 
jų vakaras. Buvo draugiška ir vę viename ar kitame pastaty- 
ikiultūrine'a- Panašus nobūvis Da me. L. Augštys

Lietuvos kariuomenės kūrėjų - savanorių sąjungos centro valdybos na
riai. Iš kairės Matas Klikna, sekr., Juozas Rapšys, valdybos narys, dr. 
Kristupas Gudaitis pirm., Adolfas Juodka kas., Jonas Švedas vicepirm. 
Šios centro valdybos kadencija baigiasi birželio 1 d. Naują sąjungos 
centro valdybą, kontrolės komisiją ir garbės teismą 1969 -1971 trijų 
kadencijos metų terminui visame laisvame pasaulyje gyveną kūrėjai - 
savanoriai renka šių metų
respondenciniu būdu.

kovo — balandžio mėn. laikotarpyje ko- 
Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS
RINKIMŲ REZULTATAI
Antradienį šešiuose Chicagos 

warduose įvyko specialūs alder- 
manų rinkimai. Demokratai pra 
vedė savo kandidatus 11, 14, 32 
ir 42 warduose. Nepartinis kan 
didatas laimėjo 2-me warde. Ta
čiau 44-ame warde, demokratų 
partijos ir neprigulmingam 
(kandidatams, negavus papras
tos didžiumos balsų, teks vėl 
susikibti bal. 8 d- specialiuose 
rinkimuose. Trys moterys kan
didatės pralaimėjo. Iš galė
jusių tuose vvarduose balsuoti 
171,944 piliečių, (balsavo tiktai 
86,247 — atseit apie 50 proc. 
Saitas oras kitus atbaidė.
PAGYRĖ MŪSŲ POLICIJĄ
Paskutinėje Atlantic Monthly 

žurnalo laidoje telpa straipsnis 
aukštai pagirius Chicagos poli
ciją. Cituojama iš Willliam Tur- 
ner knygos “The Police Esta-

/A 47? TI
j. A. VALSTYBĖSE

— Literatūros vakaras Eliza- 
bethe. New Jersey L. B. apy
gardos valdyba rengiasi įdo
miam literatūros ir muzikos 
vakarui, šeštadienį, Ikovo 22 d- 
7:30 v. v. Elizabeth, Lietuvių 
laisvės salėje.

Išeivijoje mes per mažai dė
mesio skiriame savo raštui ir 
šykštokai gerbiame bei atmena
me tuos, kurie rašo ir kuria ir 
kartu krauna lietuviškos kultū- 

į ros Ikraitį dabarties ir ateities 
kartom. New Jersey L. B. apy
gardos valdyba yra pasikvietusi 
grupę rašytojų, kurie darbingai 
reiškiasi literatūriniame judėji
me. štai literatūros premijas 
laimėję Kotryna Grigaitytė ir 
Pranas Niaujokaitis, poetė O. 
Audronė ir poetas Leonardas 
Žitkus. Taipgi girdėsime du dai 
liojo žodžio interpretatorius: 
Ireną Vefoiaitienę ir Bronių Bal
čiūną. Muzikinę dalį išpildys iš
kilioji fortepijono virtuoze Ju
lija Ragauskaitė - Šušienė. Susi
domėjimas šiuo vakaru yra di
delis. Tikimasi, kad mūsų lietu
viška visuomenė į šį vakarą gau 
šiai atsilankys tuo parodydama 
savo neabejotiną palankumą ir 
pagarbą mūsų rašytojams ir 
menininkams, Ikurie to yra la-

rašytojo prozos žodį bei pasi
džiaugsime gražiu literatūros 
interpretavimu ir išgirsime nuo

ŽINIOS
(Chicagos) policijos, yra negrai, 
propoircionaliai daug daugiau 
negu New Yorke ir Los Ange
les.” Taip pat cituojamas Tarp
tautinės policijos pareigūnų są
jungos direktorius profesionalų 
policininkų standartų reikalams, 
George O’Connor, kuris sako: 
“Chicaga turi geriausiai Ameri
koje parengtą ir administruoja
mą policiją.”
RADO VERTINGĄ TAPYBĄ

SENIENŲ KRAUTUVĖJE
Frederick Crane, kukliai gy

venąs su 7 vaikais Highland 
Parke, neseniai miesto centre 
senienų krautuvėje už nedidelę 
sumą nusipirko alkį (patraukusią 
13x9 pėdų tapybą. Dabar pasi
rodo, kad ji gali būti vertinga 
17-tojo šimtmečio dailininko 
Guido Reni tapytas “Kristaus 
Nukryžiavojimo” paveikslas, ku
rio vertė galėtų siekti iki

IR TOLI
taikingos ir jausmingai išpildo
mos fortepijono muzikos, kurią 
išpildys pianistė Julija Rajaus
kaitė. (j. vts)

— Inž. Leonas ir (Sigita Toni
kai, iki šiol gyvenę San Francis- 
oo, Calif., persikėlė į Los Ange
les, Calif. ir įsikūrė Canoga 
Park. Tonikai augina tris duk
ras: Daivą, ^toniką ir Mildą.

— Newarko, N. J., (Sv. Jurgio 
pašalpinėą d-jos išrinkta nauja 
valdyba- Pirm. Eva Sharon, vi
cepirm. Kazys Šipaila, sekr. L. 
Morkūnas ir A. Bagdonavičienė, 
ižd. E. Rimelis, patikėtiniai Bag 
donavičius, C. Krumanas ir C. 
Strolis. Draugijos bendra šv. 
Komunija ir pusryčiai bus ba
landžio 27 d.

_  'Straipsniai apie Lietuvą.
Iš jau gautų Vliko Valdyboje 
iškarpų iš Pietų Amerikos spau
dos matyti, kad Argentinoje ma
žiausia penki laikraščiai paskel
bė gana išsamius pranešimus 
apie Argentinos lietuvių sureng 
tą Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą, o Venezueloj mažiau
sia du laikraščiai paskelbė spe
cialius straipsnius, nušviečian
čius Vasario 16-tosios sukak
ties prasmę ir Lietuvos neprik
lausomybės bylos esmę. (E.)

ITALIJOJE
— Romoje leidžiamoji Elta-

Press (italų k.) š. m. sausio 
mėn. numeryje praneša iš Var
šuvos, kad komunistinės Kini
jos ambasados rūpesčiu Varšu
voje buvę paskleista atsišauki
mų (lenkų kalba, kuriuose Ru
sija kaltinama plėšikiška politi
ka rytinėj bei vidurinėj Euro
poj, ir esą minima, kad Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj veikią 
“tautinio išsilaisvinimo sąjū
džiai”, kurių tikslas esąs išva
duoti Baltijos kraštus iš “mask- 
vinės vergijos”. (E)

AR VASARIS TURI 30 
DIENŲ?

Chicagos Cosmopolitan Natio
nal bankas išleido 1969 m. gra
žų sieninį kalendorių. Kai iš 
spaustuvės gavo 50, 000 egzem
pliorių pastebėta, kad vasario 
mėnesiui paskirta 30 d. Nega
vę kalendoriaus, daibar ieško 
tokio kuriozo.

MILIJONAS Iš LEDAMS 
KAUŠUKŲ

Ledams kaušukų išradėjo naš 
lė Ida Goldberg, gyv- 3180 N. 
Lake IShore drive, testamente 
paliko $1,250,000. Federalinė 
valdžia pomirtiniais mokesčiais 
pasiėmė $567,000. Illinois vals
tija gavo $27,000. Likučiai pa
dalinti 4 sūnums ir trims duk
terims bei 32 (kitiems asmenims-

NEGRAS AUKŠTOJE 
VIETOJE

Chicagos negras Ben Homan, 
buvęs Daily News reporteris, 
šiomis dienomis Baltųjų Rūmų 
paskirtas Bendruomeninių san
tykių tarybos direktoriumi. Jo 
žinioje bus 125 asmenų štabas 
35 miestuose. Jo metinė alga 
bus $38,000. Baltieji rūmai gi
riasi, kad Nixono administraci
ja jau pralenkė Johnsono vy
riausybę negrų paskyrimu į 
aukštas vietas.

Naujai pašventintą skaučių dr-vės 
Washingtone vėliavą laiko p. Pet- 
rutienė su paukštyčių garbės sargy
ba. Šventinimo apeigas atliko kun. 
K. Žvirblis, O.P.


