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I S V I S U R 
JAV atmeta Maskvos 
pasiūlymą Ženevoje 

ŽENEVA. — JAV vyriausy
bė čia vykstančioje nusiginkla
vimo konferencijoje vakar at
metė sovietų pasiūlymą: "įvesti 
visišką nusiginklavimą vandeny 
nų dugne pasaulyje". JAV de
legacijos pirmininkas G. C. 
Smith nurodė, kad Washingto-
nas domisi klausimu: neleisti 
jūrų dugne naudoti atominius 
ginklus. Tačiau jis teigė, kad 
Washingtonas priešingas už
drausti paprastuosius ginklus 
ar net karinius įrengimus, ku
rie gali būti naudojami taikos 
tikslams. 

Sovietų delegatas A. Rošin nu 
rodė, kad Maskvos pasiūlymas 
esąs pateiktas svarstyti, bet... 
ne versti jį priimti. 

SAIGOMS SUTINKA TARTIS SU VIETKONGl) 
P. Vietnamo prezidentas pasiūlė be sąlygų slaptai tartis su komunistų Frontu, Yiet-
kcngu — Laikysena, visiškai priešinga ligšioliniams pareiškimams — Gali turėti 
svarbių pasėkų, pirmoje eilėje, politiniams sprendimams Vietnamo klausimu. 

Staigus posūkis 
politinio susitarimo kryptimi 

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prez. Nguyen V a n Thieu vakar 

Po Kanados Trudeau 
pasitarimų 

Prez. Nixonas pakviestas j 
Kanadą 

WASHTNGTON. — B. Rū
muose vakar baigti dviejų die 

M. Ayub Khan. Pakistano prezi
dentas, vakar pasitraukęs 

Pakistano A. Khan 
pasitraukė 

pareiškė, kad jo vyriausybė pa- Į t a s k a l b ė t i 
sirengusi vesti privačius pasita
rimus su komunistų "Tautiniu 
laisvinimo frontu". Prezidentas 
nestato jokių sąlygų i r tikisi, 
kad Frontas, esąs Vietkongo po
litiniu įrankiu, pr i tars pasikal
bėjimams. Thieu spaudai pareiš
kė, manąs, kad tie pasitarimai 
galėtų vykti Paryžiaus taikos 
pasitarimų rėmuose. 

būtų buvusios visai nepriimti
nos, bū ten t : 

— jis tikisi sėkmės Paryžiaus 
taikos pasitarimuose, 

— šiuo metu dar neatėjęs me-
ap:e P. Vietname 

P. Vietnamo prezidento pareis 
kimai liudija naują ir s taigų po
sūkį. Ligšiol jis i r kiti Saigono 
vyriausybės nariai griežtai atsi-
sakvdavo kalbėtis su Vietkon-

Pareigas perdavė' 
generalinio štabo viršininkui 

KARAČI, Pakistanas. — Pa
kistane .ypatingai rytinėje kraš 
t o dalyje, vykstant neramu
mams ir gresiant civiliniam ka
rui, prezidentas Mohammed A- gu. Tik po ilgo delsimo P . Viet-
yub Khan vakar atsistatydino namas buvo sutikęs įsileisti Viet 
ir pareigas perdavė kariuome- kongo atstovus Paryžiuje, 
nes gen. štabo viršininkui. Riau I § i u o metu sut inkant kalbėtis į 
šės krašte buvo kilusios dar privačiai, Vakarų stebėtojų spė- j 

nų prez. Nbcono pasitarimai su prieš 3 mėnesius. Pradžioje ne- l jama, kad tai gali reikšti ir ne I 
Kanados min. pirmininku P. E. ramumus kėlė tik studentai, ve- į taip tolimą susitarimą politiniais 
Trudeau. Jis pakvietė preziden- liau į riaušes įsijungė vis pla- klausimais. Vėliau sektų — ka- j 
tą Nbconą apsilankyti Kanado- tesni gyventojų sluoksniai. 1 riniai sprendimai ir... galimas ! 
je. , JAV įstaigos šiomis dienomis ; karo Vietname sustabdymas. 

Trudeau savo viešnagės Wa- į ren?ėsi iš Pakistano evakuoti 
shington3 metu atskirai tarėsi 1.100 JAV piliečiu. 
ir su valstybės sekretorium W. j 
Rogers. Pasitarimuose dalyvavo R l l S a s - m u z i k a s n e n o t l 
Kanados užsienio reikalų vado- i a r i T t i 

Prašo leisti pasilikti JAV-se 

esančių J A V karių dalinį ati
traukimą. Tų vyrų krašte esą 
540.500. 

— P. Vietnamo vyriausybė 
nemano, kad atnaujinti Š. Viet
namo orinius puolimus šiuo me
tu būtų tinkam..-: atkirtis Viet-
kongui vykdant puolimus. 

Būdinga ir t a . kad Van Thieu 
pasisakė esąs patenkintas san
tykiais su JAV delegacijos Pa
ryžiaus pasitar.~-.uose pirminin
ku H. C. Lodg ' . Tie ryšiai esą 
sklan dėsni kas p su buvusiuoju 
amerikiečių delegacijos vadovu 
Harr imanu. 

Pasisako prieš š . Vietnamo 
taikinių puolimus 

vas M. Sharp. Vienas pagrindi
nių klausimų, kėlusių kanadie
čio dėmesį, buvo JAV antira-
ketinė gynyba ties Kanados pa
sieniu. Prez. Nbconui teko kel
ti argumentus, kurie liudytų. 
kad toji gynyba esanti ne pro
vokacinio pobūdžio, be t įnašas 

Laukiama komunistų a t sakymo 

Naujasis pasiūlymas — pri
vačiai tar t is su Frontu — esąs 
pateiktas komunistams Paryžių 
je. Prezidento nuomone, a t sa 
kymas galįs būti teigiamas. 

Dar vienas port inis Saigono 
posūkis y ra tai, kad Van Thieu 
pasikalbėjime su spaudos a t s to 
vais pareiškė, jog j is "supran
t a Fronto keliamus politinius 
klausimus a r jų sunkumus" . 
Tai ir vėl būdingai nuomonės 
pakeitimas, ypač. kad P . Viet
name prezidentas bei kiti Sai
gono vyriausybės nariai Fron
tą ar Vietkongą jau ištisą metų 
eūe buvo smerkę, kaip papras
tą šiaurės Vietnamo ^rankį. 

Netenka abejoti, kad P. Viet
namo sta igus vingis turės į ta
kos ir JAV politikai Vietname. 
Ji VVashingtone svarstoma šią 
savaitę, čia viešint JAV amba
sadoriui E . Bunkeriui ir gen. 
A. Goodpasteriui. 

Šių dienų Saigone — 
naudojami dviračiai 

be automobilių, matyti ir Įprastines "rikšos" ir plačiai 

JAV protestantai tariasi Vatikane 
Aptars ir diplomatinius ryšius 

su Vatikanu 

Nevv York. — Ryt, ketvirtadie 
nį numatyti svarbūs JAV žymių 
protestantų dvasininkų pasitari
mai Vatikane. Juose dalyvaus ir 
du, iš JAV atvykę, Romos katali
kų Bažnyčios dvasininkai, 
sininkai. 

Su popiežium Paulium VI-ju 
numatyta aptarti visą eilę klausi
mų. Jų svarbiausi: JAV-bių dip-

Audiencija pas popiežių — 
vidudienį 

Aštuoni iš JAV atvykę dvasi
ninkai šiandien turi pasitarimą 
savo tarpe. Rytoj rytą jie tariasi 
su Vatikano Krikščioniškosios vie 
nybt's skatinimo sekretoriato na
riais, gi vidudienį numatyta au
diencija pas popiežių Paulių VI. 
Pasikalbėjimai numatyti ir penk 
tadienį. 

Šalia minėtų klausimų, kiti ap 
omatinės atstovybes Vatikane tarsiami klausimai: krikščioniškų 

klausimas, Romos katalikų daly
vavimas Bažnyčių Tautinėje ta
ryboje, žydų - krikščionių bend
radarbiavimas ir ekumeninė pa-Prcz. Nixonas vakar pareis 

kė, kad šiuo metu Vietnamo dėtis šių dienų pasauly 
klausimą sprendžiant, daugiau
sia reikšmės turį slapti pasita
rimai. Jis nenurodė, ku? tokio 
pasitarimai v y k s t a 

Aštuoni atvykę iš JAV 

P. Vietnamo prezidentas, prie
šingai jo buvusiems pareiški
mams, dabar iškėlė ir ki tas pa- I p.vietnamo prezidentas Van Thieu 
žiūras. Anksčiau kai kurios jų I — naujasis vingis politikoje 

NEVV YORK. — Vakar pa- Į 
skelbta, kad rusas muzikas, ne- j 
sutikęs su sovietų simfoniniu ! 
orkestru grįžti į Sovietų S-gą, į 
Vsevelod Ležnevas, esąs pasi- ' 
slėpęs ir prašąs jam leisti apsi- ; 

Izraelis nusivylęs JAV laikysena 
pasaulio taikai. Trudeau sugrį- . 
žus į Ottavą. jam teks šiuo klau i O " * * JAV-se. Jo žmona nese-
simu plačiai diskutuoti su kana- i n i a i m i r u s i S ° v i e t u Sąjungoje. 
diečių opozicija. I A P i e t a i P ^ e l b ė E. Fned, imi-

Pasitarimuose paliesti ir kiti • frantų advokatų draugijos pir-
klausimai, kaip Kanados santv- I m i n i n k a s -
kiai su NATO. noras Kanadai i • * r u s a s neprašąs azilio tei-
megsti ryšius su Kom. Kinija. s ė s - *** n o r J s - k a d 3 a m b ū t ^ l e I S 

nusiginklavimas, Vietnamas, be j į apsigyventi, kaip "tūkstan 
to, ir rytų - vakarų santykių 
raida. Buvo iškelti ir grynai ū-
kiniai klausimai. Kanadai rūpi 
stabilizuoti pasaulines kviečių 
kainas. Trudeau dar pareiškė 
kanadiečių norą į JAV-bes dau
giau įvežti naftos gaminių. 

• Afrikiečiai, atstovaują 40 
kraštų, kreipėsi į J. Tautų Sau
gumo tarybą, prašydami aptarti 
"vis blogėjančią" padėtį Narni -
bea, anksčiau vadinamoje Piet
vakarių Afrikoje. 

• P. Vietnamo prezidentas 
Van Thieu gegužės 2 7 - 3 0 d. 
lankysis P. Korėjoje ir su pre
zidentu Chung Hee Park aptars 
padėtį Vietname, 

čiams kitų". Jis norįs čia "gy
venti ir groti violenčele". • 

Fried pareiškė, kad Ležnevas 
apsilankysiąs imigracijos įstai
goje New Yorke. 

T R U M P A I 
• Sovietų inžinieriai Jemene 

skubiai stato 175 mylių ūgio ke-
'. lią tarp Raudonosios jūros uos-
| to Hodeida ir Taiz miesto. Mas

kva Jemenui suteikė 30 mil. do-
i lerių paskolą. Keliai tiesiami 
Į nuo 1966 m., iš krašte išvykus 

JAV misijai ir nutrūkus diplo
matiniams santykiams. 

• Bonna prieš NPD "laikraštį. 
Fed. Vokietijos vyriausybė krei 
pėsi j Konstitucinį te^mą Karls-
ruhės mieste, prašydami išaiš
kinti, ar NPD. "neo-nacių" par
tijos leidžiamas savaitraštis 
"Deutsche National Zeitung" 
yra pažeidęs federalinės konsti
tucijos dėsnius. Laikrašl*^ per
nai buvo paskelbęs straipsni, 
kurio antraštėje Izraelis pava
dinta? "nusikaltėliška valsty
be". 

• 100.000 .japonų demonstra
vo ties 11 JAV bazių. .Tie reika
lavo atsisakyti sutarties su JA 
Valstybėmis ir panaikinti bazes. 
Jų krašte yra 149. JAV yra jsi-
pareigoiusios ginti, reikalui e-
sant. Japoniją. 

• Izraelio lėktuvą nnmnšus 
Jordane, tai krašte sukėlė nepa
prastą džiaugsmą. Izraelis, savo 

. ruožtu, paskelbė, numatąs ateitv 
Richard B. Russeil. vienas jtakinąiau- . . ZT . . . m ; t .- J , I kovoti su arabų partizanais. 

Izraelis prisibijo JAV - Maskvos 
artėjamo 

WASHTNGTON. — Valst. de
partamentas paskelbė, kad pasi
rengimai sukviesti keturių di
džiųjų valstybių pasitarimus 
sprendimui Art . Rytuose rasti, 
bent ligšiol nebuvo sėkmingi. 
Jau daugiau tenka dėti vilčių į 
abišalius pasitarimus t a rp JAV 
ir sovietų, ar t a r p JAV ir pran
cūzų. 

Pabrėžiama, kad sovietų i r 
prancūzų laikysena kiek paki
tusi, nes jie j au nebereikalauja. 
kad Izraelio daliniai visiškai ap 
leistų 1967 m. karo metu jo 
užimtas sritis. 

VVashingtono padėtis Izraelio 
atžvilgiu šiuo metu kebli: jis 

JAV kariai vis suseka priešo ginklų 
ar maisto atsargas 

A. Ebano žygiai buvo 
nesėkmingi 

Vietname 
Rado priešo ryžių a t s a r g a s 

SAIGONAS. —- J A V marinai , 
vykdydami valymus išilgai Lao
so sienos, rado komunistų ry 
žių atsargas, iš viso 600 tonų. 
Manoma, kad tai gali apsunkin
ti priešui pulti P. Vietnamo šiau 
rės rytų sri ty. 

Susidūrimai su priešu nebuvo 
gausūs. Kovos laivas "New Je r -
sey" ir kiti 7 laivai apšaudė Viet 
namo pakraščius su priešo įsi-
stiprinimais. B-52 bombonešiai 
numetė 1.000 tonų svorio bom
bų į šiaurę nuo Saigono. 

Ar puls priešo bazes 
Kambodijoje? 

JAV karinė vadovybė Vietna
me kreipėsi į prez. Nbtoną. p ra 
šydama leisti pulti Š. Vietnamo 
12 bazių Kambodijoje. Prez . 
Johnsono laikmečiu panašūs pa
siūlymai B. Rūmų buvo atmest i . 

Pasitarimuose su popiežium 
dalyvauja šie Amerikos protes
tantai: episkopalų Bažnyčios va
dovaujantis vyskupas John E. 
Hines, Jungtinės metodistų Baž
nyčios, Bostono srities vyskupas 
James K. Matthevvs, liuteronu 
Bažnyčios Amerikoje preziden
tas dr. R. J. MarshalI, baptistų 
pasaulinės sa-gos vicepreziden
tas dr. John W. VVilliams, Tauti
nės Bažnyčių Tarybos gen. sekr. 
dr. R. H. Edvvin Espy ir ekume
ninių reikalų tarybos direktorius 
d r. R. C. Dodds. ' 

jų Bažnyčių misijiniai uždavi
niai, veikla teisingumo bei taikos 
srityse, mišrių vedybų klausimas 
ir kt. 

Šios savaitės pasitarimai įvyks
ta, susitarus ekumeninių klausi
mų tarybos JAV-se direktoriui 
dr. Dodds su Vatikano krikščio
niškosios vienybės sekretoriato 
vadovu, vysk. J. G. M. Wille-
brands. 

nenori atsisakyti keturių kraš- Izraelio užsienio reikalų mi
tų bendrų pastangų ir tuo pačiu ; r i t e r i u i Ebanui lanki usis Wa-

sių senatorių JAV kongrese, prane
šęs turis plaučių vėžį. Jis tikisi sena 
loriaus pareigose hūti ligi 1°72 m. 

juos puldamas tik jų pačių kraš
te, 

metu siekia Izraelį įtikinti, kad 
nauji žygiai nepažeistų Izraelio 
interesų. 

• Buv. prez. Eisenhowerio 
sveikatos padėtis tebėra grės
minga. Gydytojai vakar sKelbė. 
kad ligonio pasveikimas nesąs 
tikras. 

• Devyni asmenys įsiveržė į 
cheminės bendrovės Dow įstai
gą New Yorke ir padarė nuo
stolių baldams ir kilimams. Į-
monė gamina napalm sprogme
nis, naudojamus Vietname. Su
imtųjų tarpe buvo keturi dva
sininkai ir viena vienuolė. 

• Antrasis širdies perkėlimas 
V. Vokietijoje kovo 22 d. įvyk
dytas Muenchene, Vak. Vokieti
joje. Pradžioje paskelbta, kad 
naujoji širdis veikianti norma
liai. Nenurodytos pavardės. 

• 106 mil. auto vairuotoju 
JAV-se — neseniai paskelbta. 
Tiks'iau, gyventojų, turinc'.ų tei 
sę vairuoti au+ovežariius dabar 
vra 105.790 000. 1 2 ^ vairuo-

shingtone jis dėstė, kad naujo 
karo Ar t . Rytuose neiauktina 

kad 4 pasitarimas negalįs ir 
būti vaisingas. 

Pašto ženklai Mongolijoje 

ESSENAS. — Kai praneša Šv. 
Gabrieliaus filatelistų sąjunga 
Vakarų Vokietijoje, neseniai 

Izraelis dabar būkštauja. kad Į Mongolijos sovietinė respublika 
JAV vyriausybė vis labiau ar- j išleido pašto ženklų seriją su 
tėjanti prie Maskvos pažiūrų. E- Į krikščioniškais paveikslais. Vie
šą, VVashingt>nas galįs su Mas- įname iš jų atvaizduotas Šv. Jo-
kva susitart dar prieš s u t a - m a s Parmos saloje, kituose italų 
riant JAV ir Izraeliui a r sovie- menininko Machiettis Šv. Onos, 

Švenčiausios Mergelės ir kūdikė
lio Jėzaus paveikslai, Boltraffios 
Marijos atvaizdas ir Morettos Šv. 
Roko atvaizdas. 

tams su ararais. 

• Belgijoj* susidūrus dviems 
traukiniams, žuvo 20 keleivių ir 
sužeista 70, 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 26 c " šv. Kaštuias, šv. 
Teklė, Arbut s, Gėle. 

Kovo 27 d : šv. Jonas Dam., 
šv. Lidija. Meldutis, Rimantė. 

O R A S 
Oro biurą.- praneša: Chicago-

je ir jos apy. nkėse šiandien de
besuota, at-ales oras, temp. 
sieks 30 ir daugiau 1. F., ryt — 

Paliks galioti 1 0 ^ mokesčio 
pakėlimo įstatymą 

WASHINGTON. — Senato
riai Dirksen ir Ford vakar pa
skelbė: prez. Nixonas šiandien 
numato prašyti Kongreso dar 
vieneriems metams pratęsti 10 
rr pajamų mokesčio pakėlime 
įstatymą. Jis galioja ligi š. m. 

Kataliku Bažnyčią JAV-se at-Į liepos 1 d. Nurodoma, kad ko-
stovauja pasitarimuose svečių tei : vojant su infliacija tenka grieb-
sėmis, Charleston, S. Carolinos" tis dviejų priemonių: mažinti 
valst., vyskupas E. L. Unterkoef-; išlaidas ir tęsti ligšiolinių pa-
ler ir prel. B. F. La\v, Romos ka-, jamų plaukimą, 
talikų vyskupų ekumeniniais ir . . . . . . . 
tarpreliginiais klausimais komite, ^ g U l I l O S s a » ° j e - n i e k o 
to vykd. direktorius. n a m o 

Gyventojai tebesi priešina 
britams 

ANGLTLLA. Karibų jūroje. 
— Salos gyventojų pasiprieši
nimas ir demonstracijos, bri
tams okupavus salą. vis mažė
ja. Vis dėlto, dalis gyventojų 
nutarusi toliau protestuoti. Bri
tų komisaras A. Lee pareiškė, 
kad "chuliganai prisijungę prie 
nepatenkintųjų" ir siekią tero
rizuoti tuos gyventojus, kurie 
britams reiškią simpatijų. 

• Hn\aj»ose. Oahu saloje, SU 
Henolulu miestu, 10 r^ gyvento
jų, arba apie 56.700, serga ast
ma a r rienlige, a rba ir abiem 
ligom. 

tojų. tai gyventojai t a rp 20 ir Į iš dalies saulėta, be pakitimų. 
24 metų amiūaus. | Saulė teka "»:44, leidžias 6:09. 

Naujas "Actą Baltica" tomas 

KOENTCSTEINE: Baltijos In
stitutas Koenigsteine Vakarų Vo
kietijoje išleido septintąją A C T -
A BALTICA tomą, redaguotą 
Andriaus — Namsons. Tur in in
game leidinyje randami doku
mentuoti straipsniai apie sovieti
zacijos pasėkas Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje bei sociologines a-
nalizes iš Kauno kultūros istori
jos 

Prahos įvykių atgarsiai; 
Latvijoje 

"Estonian Even t s " paskelbė, ? 
kad Čekoslovakijos okupacijos • 
metu ir Latvijoje buvo pastebėtas! 
karinis judėjimas ir buvę suėmi-Į 
mų. Latvijoje laidojus tris latvių' 
kareivius, žuvusius Čekoslovaki-; 

I 
joje, tai Rygoje sukėlė prieš ko
munistinį režimą nukreiptas 
riaušes. Prahos parlamento bu
vęs pirmininkas J. Smrkovski per 
nai lankėsi Rygoje ir jo pareiški
mai apie buvusias reformas Če
koslovakijoje buvo sukėlę gyvas 
diskusijas. 

Invazijos metu Estijoje lankėsi 
čekų prekybos delegacija. Jos na
riams buvo uždrausta pasakoti 
apie tikrąją padėtį krašte. 

• JAV-se per metus įvykdo
ma daugiau 1 milijono abor tų . 

Praha. — Čekoslovakijos žinių 
agentūra CTK praneša, kad Cej 
koslovakijos kino filmų ir televi
zijos aktorių kongrese priimta re 
zoliueija. reikalaujanti pravesti' 
krašte demokratinius rinkimus.; 
"Visuomenės atstovų rinkimai,\ 
rašoma rezoliucijoje — privalo' 
būti laisvi ir atstovauti piliečių 
valia, kaip tai buvo pažadėta pa
skelbus naujojo kurso siekimus. 

• JJU (.ni.jofe šių metų pradžio 
je gyventojai turėjo 1.270 000 
spalvotos televizijos priimtuvų. 
Nespalvoto? TV priimtuvą bu- Į viename P Vietnamo 
vo apie 20 miL I kariai ir vietos sryventojai 

miestų — 

http://pasitar.~-.uose
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GLOBOJA CHICAGOS S K A U T I N I N K I Ų - K Ų R A M O V E 

GIMTADIENIO SUEIGA 
Glostant šiltiems pavasario Švenčiant 47 gimtadienio pyra-

saulės spinduliams kovo 16 d., 
sekmadienį, į Chicagos Jaunimo 
centrą rinkosi uniformuoti L.K. 
Algimanto laivo jūrų skautai, 
budžiai kandidatai, jūrų budžiai 
ir Nidos laivo sesės jūrų skautės 
atšvęsti brolijos jūrų skautų ša
kos 47 gimtadienj. J iškilmingą 
sueigą atvyko ir Vidurio rajono 
vadas v.s. V. Tallat-Kelpša, va
deiva ps. M. Jakaitis, tuntininkas 
s. J. Paronis bei keletas kitų va
dovu ir jūrų skautų bičiulių. 

Oficialią iškilmingos sueigos 
dalį pravedė Algimanto laivo 
vadas v. v. J. Jovarauskas. Po 
vėliavos įnešimo, laivo įsakymų, 
sveikinimo žodį tarė v. s. V. Tai 
lat-Kelpša, prisimindamas broli
jos jūrų skautų veiklą Lietuvos 
nepriklausomybės laikais, iškel
damas Baltijos jūros reikšmę Lie
tuvos valstybei ir jos žmonių ge
rovei. LSB jūrų skautų šaką 47 
metų veiklos proga sveikino ir s. 
J. Paronis, linkėdmas našaus dar 
bo ir geros veiklos. 

Išnešus vėliavą buvo pravestos 
gimtadienio ceremonijos. Uždeg
ti žvakutėms ant tradicinio gim-

go žvakutėms, brolis skyriaus ve 
dejas kvietė visus brolius ir se
ses, beplaukiančius pirmyn, ret
karčiais pažvelgti atgal į nu
plauktą kelią, pasimokyti iš pra
eities patyrimo ir neišleisti iš akių 
mūsų gimtojo uosto švyturio. 
Kartu sveikino ir naujai sudary
tą bebrų valtį L. K. Algimanto 
laive, visiems linkėdamas išaugti 
gerais jūrų budžiais, pakviesda
m a s užpūsti žvakutes. 

Linksmojoje sueigos dalyje dai 
n a s pravedė j . v. s. Br. Juodelis, 
iškviesdamas jūrų būdžius su 
nauja iškylos daina, kuri labai 
smagiai nuskambėjo, pritariant 
visiems sueigos dalyviams. Po 

* 4-3LS) 

LSB Jūrų skautų šakos gimtadienio pyragas su 47 žvaki::o:::is Chicagos 
jūrų skautu ir jūrų budžių iškilmingoje sueigoje k o v o 16 d. Iš k.: E Leipus. 
R. Vidžiūnas. G. Čepėnas. A. Regis. B. Skvirblys. V. Čekanavičius. Pr. 
Skvirblys. K Jonynas. R. Adomaitis ir V. Siliūnas. Prie pyrago — Algi
manto laivo vadas v. J. Jovarauskas, pravedęs sueigą. 

Nuotr. Br. Juodelio 

TĖVAI, VAIKAI IR "EGLUTĖ" 

Kad "Eglutė" pasiektų kiek- i kankamo dėmesio, vaikas jau-
vieną. kuriam ji skiriama, rei- čiasi a ts tumtas , jo dėmesys pri-
kalingas jaunų šeimų dėmesys, i gesinamas, arba visiškai už-
Tų šeimų, kurių namuose auga i spaudžiamas. Netenka aiškinti, 
pa ts jauniausias lietuviškas at- : kad reikia milžiniškų pastangų 
žalynas. Ar pakanka, kad vai
kas vien tik gauna "Eglutę"? 
Vaikas gavęs turi ją skaityti, o 
paskaitęs reaguoti. Reikia, kad 

bei sumanumo lietuvišką žodį 
vaikams spaudos pagalba per
teikti. 

"Eglutė", būdama lietuviško 
rašytų savo pastabas laiškuose žodžio nešėja, kiek sąlygos lei-
"Eglutei" . kad remtų ją savo džia. bando iškelti lietuvių kal-
rašiniais bei piešiniais — žodžiu, bos grožį, jos lankstumą, išsi-
reiMa, kad pats dalyvautų "Eg- I reiškimo platumą bei muzikalinį 
lutėje". Tuo atsiekiama — vai- į žodžių sąskambi 
kas darosi užinteresuotas, kas | To siekiant, talkon gražiai pvrago vaigvmo ir kavos gėrimo i . . . , . . . . 

toliau vėl skambėjo jūrinės d a i . M f ka ip laikraštėlyje rašoma,^ta-j jungiasi menminkai. žodi susbp 
nos, akordeonu palydint ps. M 
Jakaičiui. 

Užbaigus iškilmingą sueigą, jū 
rų skautų gimtadienio proga bu
vo pavaišintos Jaunimo centre 
sueigas turėjusios kelios skaučių 

da ir pati "Eglutė" darosi lau- rindami vaizdu, kad vaikui būtų 
kiama, svarbi ir miela. j pilnesnis jspūdis. Redaktorės in-

Kaip to pasiekti ? "Eglu tę" j teligentiškas vaizdų panaudoji-
skai tydamas vaikas dažnai dei- I rnas rašinius pagyvina, pagilina, 
kal ingas pagalbos. Tos pagal- j daro suprantamesniais. Dėlto 
bos j is tikisi iš tėvų. I š niekur j kiekvieno mėnesio "Eglutė" t a r -

draugovės ir visi s. V. Kučo ves- k i t u r - . t D c i š ^ v ų pirmoje eilė- f si gyva šakelė jungiasi į viso 
to Lituanicos tunto skautų vie
netų vadovų posėdžio dalyviai. 

Gaila, kad per skautų spaudą 
tadienio pyrago buvo pakviesti j atsilankyti kviestų jūrų skautų-
ilgamečiai brolijos ir Jūrų skau- čių tėvelių dalyvavimas šioje ju
tų šakos vadovai, ta proga žodį rų skautų gimtadienio sueigoje 
tariant LSB Jūrų skautų skyriaus buvo negausus. 
vedėjui j . v. s. Br. Juodeliui. Dalyvis 

pridėto vaizdo — Jis ieško atsa
kymo kitur, dažnai būdamas ne
atlaidus. Kur tokiu atveju jis 
kreipsis? Aišku — į tėvus. Čia 
ir vėl drąsu tvirtinti, kad ne 
kas kitas — tėvai atsakingi a r 
"Eglutė" vaiko širdelėje prigis. 
Nepakankamas tėvų kruopštu
mas gali lengvai virsti nepatai
soma klaida. Vaiko dėmesys 
"Eglutei" gali būti užmigdytas. 
Kaip to išvengti? Vaikus žavi 
legendos, pasakos, gyvuliukų gy 
venimas. Visa tai jiems mistiš
kas pasaulis, pilnas nepaprastai 
jdomių paslapčių, šiems daly
kams vaikas visada turi laiko, jo 
galioje visada šiems dalykams 
pakankamai vietos. Čia ir klau
simų daugiausia: kodėl, kaip ir 
kas. 

Tebūna jiems leista tuo pa
gyvinti. Čia vaiko vaizduotė ku
ria neįtikėtinus vaizdus, daro 
labai įdomias išvadas ir fanta
zijos pasaulyje sukuria ypatin
gas situacijas. Visa tai žadina 
norą žinoti. O kai nežinojimas 
tanų>a toks didelis, kad vaikas 
nepajėgia savyje talpinti — ieš
ko pagalbos. I r čia tėvai yra 
pirmasis ir dažnai vienintelis 
šaltinis šiam troškuliui malšin
ti. Klausdamas vaikas atveria 
save ir tada jo atvirumą svar
bu panaudoti nuoširdžiai kalbi
nant rūpimu klausimu. Laiku 
parodytas šiltas i r draugiškas 
dėmesys suar t ina tėvus ir vai
kus. Jie darosi pasitikį i r atvi
ri, tuo palengvindami jų mažy
čio pasaulio vadovavimą. Vaikai 
visada to siekia, O tėvai? De
ja, ne visada. Padaryki te "Eg
lutę" tarpininke t a rp savęs ir 
vaikų! 

Neteko girdėti, kad vaikas ne
norėtų jo vardu ateinančio laik
raštuko. O ypač jei tą voką ir 
pats su pasididžiavimu atplėšia. 
Neieko girdėti iš vaikų, kad "Eg 
lutė" nepatraukli. Tai sako tė
vai, kurie nesugeba a r nenori 
patiekti to. kad "Eglutė" tap
tų jo vaiko neatskiriama drau-
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TeL ofiso HE 4-5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S TR C H I R U R G A S 

8434 West 71st Street 
VaL: pirm., ket*. 1-4. vakar, 
ante.. penktad. 1-5, treč. fa- šefe. 
susitarus. 

re*. S8&-2233 Ofiso HK 4-J.S18 Rez. PR «»_9SOl 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus l igos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell A v© kampai) 
Vai. kasdien »— 11 ryt^ Ir 4— ' • v 

Seštad. 9 v. r. — 2 v. popiet. 

: - 9 

Ofiso — HE 4-5758. 

DR. S. ir M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West o l s t Street 

Valandos: antradieniais, penjrtadle-
naia 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p o. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas 

DR. EDMUND L GIARA 
2709 W. 51st Street 
Tel — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. i—4 ir 7—9: antrad ir penk
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai. 

Lituanicos tunto Perkūno draugovės draugininkas s. v. v. si. Romas Rū
p i n t a s su iškilmingoje Vasario 16-tos tunto sueigoje pašventinta draugo
vės včSava Greta vėliavos — kūmai p. Danguolė ir Aieksas Vitkai. 

Nuotr. G. Plačo 

"SKAUTU AIDO" 
PASISAKYMAI 

"Skautų Aidas" su savo redak 
torium v. s. A. Saulaičių ir ad
ministratorium K. Šimėnu nepra 

ją 'Sk. Aido" prenumeratorių. 
3. Švenčių, gimtadienių ar var 

dinių proga draugams perkame 
dovanas. Padarykime jiems skau į v saulė, ar tamsi migla 
tiška dovaną, užsakydami me-1 drąsiai buriuoja įgula, 
tams "Sk. Aidą". Mūsų draugas 

je ji ir turi ateiti. Kai vaikas meduko gyvastingumą ir p a s 
su savo laikraštėliu rankose at- t kirtį. Bet rišančių, iliustruo-
eina nežinodamas, abejodamas, j jančių ir pačios redaktorės di-
ar nesuprasdamas, dėmesio sa- \ džiulės pastangos ne visuomet 
vo klausimams jis turi susilauk- j pakankamos, kad pasitaikanti 
t i čia pat, neatidėliojant. Tin- | žinia, a r rečiau vartojamas žo-
kamai paaiškintas, o jei reikia dis užsiliktų "gyvas" vaiko a t -
ir pavaizduotas žodis lieka vai- j mirtyje. 
ko atmintyje ir jis daugiau jo i Ir čia vėl pirmąją pagalbą 
neklausia. Tas pa ts įvyksta ir ! teikia tėvai. Jei kilusiems klau
su kitomis "Eglutę" beskaitant j simams vaikas nesugeba a t ras -
kylančiomis problemomis. Kilu- ti atsakymo, jei žodžio prasmė g e -1T ^ vaikiškam pasaulyje 
šiems klausimams nerodant pa-1 nepaaiškėja iš rašinio turinio ir J J ^ , teikėja. Kad "Eglutė" ne-

' būtų vien tik prievolė, o miela 
statyta viešnia v.s. Flora Kurgo- kalbėjo. talkininkė naudingai pralei-
nienė pasidalino saro kelionių Matėme Vilniaus ir Trakų vaiz d i : a n 1 : laisvalaikį priklauso nuo 
įspūdžiais po Europą ir parodė dus. Mums ypatingai įdomu bu- ^~ jj. ^ n u o \jgcn ^ u o jų 
eilę įdomių skaidrių. Sueigos da- vo matyti garsiuosius Aušros Var p r į k J a u S 0 a r vaikas "Eglutę" 
iyvėms, kurių dauguma gimusios tus, kurių vard tuntui mes pri- g k a i t o „ m g a u n a p a b a i g a i 
šiame krašte, įdomiausi buvo į- klausome. Ubai įdomios skaid- wrM p r i m i n t i > k a d š a l i a vaiko 
spūdžiai ir vaizdai iš mūsų tevųjrės iš Trakų apylinkių. Rodyda- n a m ų > «Ęgiutei» pakankamą dė 
žemes Lietuvos, apie kūną vieš-ima skautininke nepagailėjo ir is ^ rivaio parodyti i r fite-
nia skautininke sentimentaliai toriniu žinių. Koudingos skaid- ^ t i n ė mokykla įvedant "Eg-

res iš Rasų kapinių, kuriose ] u į ę „ . p r o g r a m ą , k a i p pagal-
tiek žymių ir i jsipelniusių Lie b f e ę s k a i t y m o p r i e m o n ę . Bet 
tuyai zmomų amžiną poilsi radę, m j a u K t a t e m a < k u p i a p a s i s a . 
privertė mus phai susimąstyti. Į ^ r e i J d a ^ ^ utuanistinių 

Programine .eigos dalis baig- m o k y k l ų m o k y t o j a i . 
ta seses Prackf.aites deklamaa- ' 'Ec^^tė8 , , talka 
ja "Himnas" ir visų bendra dai-į 
na "Pražydo jazminai". ' " 

Tuntininkė s. Eidukienė tarė _ Amerikoj 8 7 ^ gyventojų 

Ofc. 735-4477. Rez. PR 8-6*60. 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
SPECIALYBE — XERVC TR 

EMOCI>~fcS LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pnlaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

ASSOCIATK OPTOMETRISTS 
Lieruvibkai kalba 

DR. FRANK PLEŠKĄS, 0PT. 
S424 W. 63rd St. . GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaikei akiniu- Ir 
"conta<?t lenses". 

Valandos pagal sioBitartma 
Uždaryta trečiadieniais 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAT-S LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namu 02S-76»7 

5159 So. Damen A v e n n e 

Valandog tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta. 

Rez. Tel. GI 8-0878 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

Akušerija ir moterį; Ilgos 

6 1 3 2 So. Kedzfe Ave. , W A 5-2670 { T e l 7 3 7 . 2 2 9 0 o f i s o i r rezidencijom-
Valandos pagal sus i tar imą Jei ne- Priima ligonius tiktai susitarns — 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. ( B y aPPl->-

Telef. 4 2 3 - 2660 

D R . E. R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue 
Vai., pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. TreČ. Ir 
seštad. 8 v. r. iki 3 v popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPF.DIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 

Jūrų Budžių iškylos daina 
Linksmumas eina per mares 
Kai vėjas pučia i bures. 
Ir tra-lia. lia: ir tra-lia. lia: ir tra-lia, 

Ivlia. lia. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namq — rez. PRospect 8-90S1 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
i i i i I 

2656 West 63rd Street 
PinnaiL. antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 18 lkl 3 vai. Ir noo 5 Iki 8 v.v. 
ŠeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PS 8-6960 

DR. L JATULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šeSt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba arustta-
rn*. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
Oflsas 2454 W. 71st Street 

Vai-: antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. n u o 6—8 vakaro 

Ofiso telef . 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6780 

tra-lia 
te skustis, aimanuoti. Jie zmn j _QL,- f;„„; • 

. , . , , , . , . ,. ; nebūtinai turi būti skautas, kad 
ateiti su viltim. Kad Kiesviena die 
na bus geresnė, negu praėjusioji, 
su pasitikėjimu skautais. 

Yra, tačiau, tam tikru, labai 
mažai mūsų pastangų reikalau
jančių, kasdieninių reikalų, ku
rie "Skautų Aidui" daug padė
tų. Šį kartą administrciia norėtų 

skaitytų "Sk. Aidą", bet gal tokiu 
taps su juo arčiau susipažinęs. 

Dovanokime skautiškas dova
nas ir ne skautams, užsakydami 
jiems "Sk. Aidą". 

4. Administracija dėkoja "Sk. 
Aodo" rėmėjams už pagalbą pra 
eitvie. Prašo ir toliau ' Sk. Aido" 

r.istracija savo rizika siuntinėja 
kelis mėnesius žurnalą nemoka-

kreiptis į skautus - SKautes ir jų neužmiršti ir nors dalį, pelno iš 
vadovus ir paprašyti mažos pa-į parengimų skirti "Sk. Aidui." 
slaugos. Į Leidimo ir persiuntimo išlaidos 

1. Daug rūpesčio sudaro m e t i - h . v i a M m s brangi kiekviena, 
nės sąmatos sudarymas. Admi- n o r s įr mažiausia, parama. 

5. Pasitaiko kartais nusiskun
dimų, kad "Sk. Aidas" nepasie-

:;ai, nebūdama tikra, ar prenu- j kia skaitytojo. Tokiu atveju, il-
•rata bus atnaujinta. Skaityto- Į ga]- nelaukdami praneškite savo 

jai vėluoja su prenumeratos at- j adresą administracijai, kad ga-
-aujinimu. Jeigu laiku prenume-i įima į,Q t ų susidariusias kliūtis 
ratOS būtu atnaujintos, atkristų , išaiškinti ir jas pašalinti. 
::aug rūpesčiu. 6. Mes darome viską, kad "Sk. 

Kaip galint greičiau siųskime Aidas" būtų jūsų nuolatinis sve-
• Sk. Aido" prenumeratas. čias. Kviečiame ir jus i pagal-

2. Vadovai yra prašomi pasi- bą. Prisidėkime šiandien, nelauk-
rūpinti. kad kiekvienas vienetas darni rytojaus. "Sk. Aido" Admi-
turėtu "Sk. Aido" platintojus, nistracijos adresas: 45 Alban St.. 
Dar daug yra -kautu, negaunam Dorchester, Mass. 02124. 
čių "Sk. Aid..", jeigu kiekvienas 
skaitytojas surastų dar bent po 
vieną nauia "Sk. Aido" skaityto
ją, atskiro numerio išleidimo sa
vikaina žymiu sumažėtu ir mes jų skaučių Gabijos draugovė ko-
būtumėm pajėgūs praplėsti ir pa Vo 9 d. Jaunimo centre turėjo į-
gerinti žurnalą. domią sueigą. 

Labai girtinas praktiškas rei- Pradžioje perskaityta poema 
kalas — rinkti "Sk. Aido" pre- 'Ak norė tum" ir daina "Graži 
numeratą kartu su skauto nario Tėvynė mano" sudarė įspūdin-
mokesčiu. gą įvadą 

Suraskime bent po vieną nau- gininkės ^ 

GABITOS DRALGOVĖS 
SI EIGOJE 

Aušros Vartų tunto vyresnių-

jiimesnei eigai. Drau-
s. E. Šaičiūnienės pri-

O kapitonas išdidus 
M u s veda pro naujus krantus. 
Ir tra-lia. lia. . . 

Baidares šoka ant bangų 
Keliauti upėmis smagu. 
Ir tra-lia, iia. . . 

Canoe. baidarių iškyloj 
stovyklą statome saloj. 
Ir tra-lia. lia. . . 

Žvejai, sugavę daug žuvies, 
Į vaišes mus visus pakvies. 
Ir tra-lia. lia. . . 

Laužai liepsnoja vakarais 
Ir skamba dainos ežerais. 
Ir tra-lia. lia... 

Išaušta rytas vėl šviesus 
Ir plaukti ragina visus. 
Ir tra-lia. lia.. 

Ar audros, ar šviesi diena 
Mus lydi bangos ir daina 
Ir tra-lia. lia... 

B. Juodelis 

šiltą žodį Gabijos dr-vės sesėms miršta nepadarę testamentų. 
Apie 100 miL dol. ieškiniai pa> 
tenika į teismus k a s savaite, nes 
palikimas reikia vienaip a r ki
taip realizuoti. 

už tokios įdomios sueigos pravedi-
mą. Tėvų komiteto nariams bu
vo įteikti remčiu ženkliukai. Ka
vute ir nuomonių pasidalinimu 
baigta ši ne ei i i nė sueiga. Besi-
skirstydamos sesės pageidavo a-
teityje daugiau panašaus pobū
džio sueigų. 

Ramutė Plioplytė 

VYRIAUSIA SKAUTININKE 
KANADOJE 

LS seserijos .yriausia skauti
ninke v. s. Mai i na Jonikienė šią 
savaitę lanko v<aučių vienetus 
įvairiose Kam;, s vietovėse. Y-
ra numačiusi . ./.yvauti visoje ei
lėje pasitarimu :. posėdžių su va
dovėmis, lankyti 
se. Platesnis šie 
džių aprašymas 
je "Skautybės K< 

vienetų sueigo-
s kelionės įspū-
ulps ateinančio-
I io" laidoje. 

DR. ARNĄ BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 r. 
v&k. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 W. 63rd Street 

VaL: Kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. ir Seštad. uždaryta. 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DJ 

Kabineto teL 687-2020 
Namu teL 839-1071 

Vizitai paęral susitarimą 

Ofiso Ir buto teL OLympic 2-1381 
DR. F. Y. KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So . 49th Court , Cicero 

VaL kasdien 10-12 Ir 4-7. 
ir SeStad. tik susitarus. 

Trečiad. 

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

TeL 6954533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Borte 25, Elgin, Illinois 

Ofisas 3148 West 63rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Plaoe 
TeL: REpobUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; fa»-
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai. 

Lituanicos tunto Perkūno dr-vės skautai su savo v> 
tunto sueigoje. Trečioje eilėje draugininkas s.v. R R; 

pavaduotojas V. Juodgudis. 

iava iškilmingoje 
oinskas ir draug. 

Nuotr. G. Plačo 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: Kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel, WAlbrook S-3048 
Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AK r SERU A TR MOTERŲ LIGOS, 

GtNTEKOLOGrae CHIRURGIJA 
6449 S. Ptdaski Road (Crawford 
Medical Bofiding) TeL LC 5-6446 

Priima llconius pa 
jtt neatsiliepia, akam 

parai susitartma; 
mblnt) H n S-S3S3 

TeL — REUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Ltetofls eydytojas) 
8925 West 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. SeStad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta. 
TeL ofiso Ir boto OTuympfo 2-413* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1-1 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

iSskvrua trečiadienius. 
Šeštadieniai* 12 iki 4 popiet. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KfDtKTT; TR VAIKŲ LIGŲ 
S*»ECIALJSTfi 

MED»OAL BUTLDrNG 
7156 South Western Avenne 

Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penki 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. seštad 
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rez. teL 239-2*19 

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

Ofiso tel. RTOiance 5-4416 
Rez. GUovehill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket nuo 12 *mL 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pa^al susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—1J 
v. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 • . va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. teL WA 5-30*9 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

BE>"DRA PRAKTTKA IR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 9L 
Tel. PRospect 8-1233 

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Jkl t 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kito 
laiku pagal susitarimą. 
Of. Tel. HE 4-2123. Varno GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja lieonios tik 
Vai.: 2—* p. p. ir 6—8 v. raX. 

Trečiad. ir Seštad. oždaryta 
TeL PRospect 6-9409 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( V A Š K A S ) 

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenne 

Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6—8 »al 
j vak.. penkt Ir SeStad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą-

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmiock 6-S545 

< Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL PR 8-7773. Rez. PR 6-47.12 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 6Srd Street 

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai., 
antrad. ir penkt. i — t vai. 

Prilmlnaja tik suattarua 

TeL ofiso PR 6-6446, rem. H E 4-3150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S TR C H I R U R G A S 

3107 We*t 71st S tree t 
p. p. ir 7 iki 8 • . * Vai.: 2 

Treč. 
Jki 4 v. 
'- Seštad. pagal susitarimą 

Ofiso teL 767-2141. Vaina 636.4850 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS TR C H I R U R G A S 

6449 So. Pnlaskj Road 

Vai.: pirmad., antrad. 
ir «-S v. ? ketrlrt. 

• š i ta dieniais n . l 
. penktad., 1-4 
6.8 v vakaro 

vai. popiet. 
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Politinis trikampis 

WASHINGTONAS - MASKVA 
- PEKINAS 

Dešimtį metų užsitęsęs ideo
loginis Sovietu ir kiniečių ko
munistų ginčas pastaruoju me 
tu įgavo labai ašir ias formas, 
kai. nepavykus idėjiškai vie
niems kitus įtikinti, buvo grieb 
tąsi "įtikinamesnių" priemonių 
ligi tankų ir sunkiųjų artileri
jos pabūklų imtinai. Priešingu
mai tarp Maskvos ir Pekino 
taip toli nuėjo, kad šiandieną 
jau niekas nebekalba apie ga
limą apsimetimą kapitalistams 
apgauti ir niekas nebe abejoja, 
kad nesantaika t a rp dviejų ko
munistinių galiūnų didės. 

Dar Stalino laikais, kai ru
sai su kinais gyveno medaus 
mėnesį, rusai suprato, kad ki
nams anksčiau a r vėliau prisi
reiks erdvės. Taigi jie visomis 
išgalėmis stengėsi kinų dėmesį 
nukreipti į pietryčius, labai re
tai teapgyvento AusTralijos že 
myno link. Todėl visomis išga
lėmis buvo tiek kinų. tiek ru
sų remiama komunistinė revo
liucija Indonezijoje, stengian
tis palenkti ją komunizmo įta
kai, kad ji būtų til tas kinų 
žveiui į Australiją. Tačiau Ki
nijos kareivių masės pėsčios į 
Australiją nenueitu, o pastatv-
ti galingą karo laivyną, kuris 
j a s perkeltų pro Austra'iios, 
D. Britanijos. JAV ir kitu kra.š 
tu didineru laivvnu užtvaras. 
nebuvo ir nėra bet kurios ga
limybės. Karinis laivvnas vra 
kom. Kinijos Achilo kulnis, 
nes. baigiantis pilietiniam ka
rui maršalas Čankaišekas. pa
si t raukdamas į Taivanio (For-
mozos) salą. beveik visus Ki
ni ios laivus išsigabeno, o Mao 
nauio laivyno nesukūrė. 

Nuo ekspansijos į Australi
ja kinai ats isakė ir savo dėmė
si nukreipė i sriti. kūna i užim
ti laivvno nereikia, mažiau bū
t ina ir labai aukšta karo tech
nika. Kinų karinė vadovvbė 
mano. kad šiam reikalui vra 
patikimiausias kinu pėstinin
kas , kurių galimo karo atveiu 
-He galėtu pastatyt i gal visą 
šimtą milijonų. 

Sibiras, maždaug Kini ios di
dumo sritis, dabar rusu valdo
ma, iš esmės nėra rusiška, nrie 
šineai — mongoliška ir azija
t iška, taigi labai arsima kinam 
tiek g-eoerafiškai. tiek etnogra
fiškai. Tai labai retai gyvena
mas kraštas, kai į pietus nuo 
io Kiniios pusėje gyvena mili-
ionai kinu. Tai suprasdami ru
sai visomis išgalėmis stengęsi 
Sibirą kolonizuoti. Tačiau di
džiuliuose nlotuose 1914 m. te
buvo 10.5 mil. gyventoiu. 1939 
m. ju skaičius buvo pakilęs ligi 
22 mil.. bet šiuo metu 10 mili
jonų kv. kilometrų (Europos 
didumo) plote tėra 23 mil. gy
ventoiu. Nepaisant visų prie
monių, gyventojų skaičius Si
bire kiekvienais metais suma
žėja apie 50.000. Prievartos 
būdu įkurdinti rusai ir kitos 
tautos iš Sibiro bėga. Šia pro-
"•a prisimintina, kad Sibiro ko
lonizacijai prievartos būdu tar 
navo ir lietuviai, rusų per pa
skutinį šimtmetį gana gausiai 
tremiami. 

Rusų - kinų galimą konflik
tą aštrina ir kiti dalykai. Tš jų 
pažymėtina nuo seniausių lai
kų buvusi rasinė neapykanta, 
y r a išlikusi dar iš XIX a. lai
kų, kai vakariečiai sutartinai 
eksploatavo kinus, grobstė jų 
žemes, buvo užėmę geriausius 
Kinijos miestų kvartalus ir juo 
se jsiru-šę moderniškus getus. 

Iš visų vakariečių kinai ma
žiausia neapykantos jaučia a-
merikiečiams. Tiesa, ir ame
rikiečiai pirkliai aktyviai da-

DRAKONO ĮGĄSDINTOJI MEŠKA 
Sovietai ieško taikos sambūvio vakaruose 

GEDIMINAI GALVA ! Budapešto nutarimai 

lyvavo Kinijos ekonominiame 
suskurdinime. tačiau Amerika 
niekada netroško Kinijos že
mių, o v?liau ji kinams gero
kai padėjo techniškai ir ūkiš
kai. Pokario metais, pradėjus 
Kiniioje reikštis komunistinei 
revoliucija.. JAV bandė san
tykius derinti, nepavykus — 
rėmė nac.onalistus kinus ir vė
liau, nematydamos laimėjimo, 
pagalbą nutraukė. Tačiau tau
tinę Kiniją ir dabar teberemia, 
nepripazirflamos kom. Kiniios. 
Kai kinai komunistai bandė 
ieškoti kai kurių kontaktų. JA 
Valstybės atsuko jiems savo 
šal tus pečius. Tačiau iš esmės 
ryšiai nėra visiškai nutraukt i 
ir net šiuo metu Varšuvoie 
ir ki tur Įvyksta JAV ir raud. 
Kiniios diplomatų betarpiški 
susitikima;. Kai kurie JAV po 
'įtikai (Kcnnedvl linkę pripa
žinti kom. Kiniją. 

u. 

Ta : . kas keliais atveiais įvv-
ko Usurio saloie. išreiškė aukš 
čiaupia rusų - kinu santykiu lū
ži ir visiškai pakeitė politinio 
valstybių susigrupavimo gali-
mvfoes. šiandieną nei JAV-se. 
nei Rusi ,oie nebetikima į gink
luota JAV-Sovie tų Sąjungos 
konfliktą nors ne taip seniai 
tokios galimybės visu aštrumu 
iškildavo. Tiesa. Maskva tebe-
kaltina JAV ir rėkia, kad jos. 
susidėjusias su raudonąja Ki
ni ia. ruošiančios Sovietu S-gos 
žemiu rasidalinmą. Tačiau ly
giagrečiai tokiu pačiu ba1su 
šaukiama :š Pekino, kad JAV 
esančios su sovietų vadais su-
sitarus 'os pagobti ir užvaldyti 
Kinijos žemes. 

Vadinasi, šiandieninė pasau
lio polnika sukasi aplink Wa-
3hingtono - Maskvos - Pekino 
trikamnj. Kiekviena minėtu ie-
gr\i nori būti jo viršuje, kitos 
iėgos 'sakvsime Prancūziia"* 

čia kain ir neegzistuoja, nors 
Maskva ir šaukia anie iau su
kur ta Pekino - Bonnos aši. So
vietai neabejota, kad rimto iu 
konflikto su kinais atveiu V. 
Vokietna tikrai bandvtų pri-
siiunoti Rvtu Vokietiją. 

Maskva iaip nat deda visas 
nastan&'f-s kad konflikto su 
kinais atveiu JAV su savo sa-
i:inprim'nk'»is remtu rusus arba 
rr-až5aus :a bū*u beša l i škos . N e -
nrinuolama; Maskvos dmloma-
tai savo flemaršuose. kuriuos 
p-Hik.) (IHj'iin'u vals+vbiu sos
tinėse tnciau PO Usurio inci
dento, P. u odė rimtai gresiau-H 
onHnnnii navoju. Žinia, kad 
\Ta=kvp Voai rimtai trokšta 
JAV - K ;nlios susikirtimo ir to- į 
<1PI r^mia Vietnamo karą. Pe
kinas t rokšta R u s i j o s - J A V 
konflikto lv°dai. kaip Amerika i 
nieko neturėtu orieš. ieieu ru
sai su k->ais susiremtu. Kiek
vienas iš šiu t r i iu partneriu 
nori iuoktis paskutinis. Tačiau 
šiandiena dar nieko tikro ne
galima pasakvti. a r dviefu 
"marksu" (ruso ir kino") kon
fliktas srreitai ivvks a r iš viso 
u's kada ivvks. Tegalima pri
leisti, kad konfliktas galimas. 

Mums labai įdomu, ką jis 
atneštų Lietuvai. Realiai gal
vojant rusų įsitraukimas prieš 
kinus, net ieigu nebūtų pralai
mėjimo, galėtų atnešt i Sovietų 
imperijos skilimą, tuo pačiu 
ir mūsų tautos laisvės viltys 
padidėtų. Tačiau jau dabar 
okup. Lietuvos žmonės rimtai 
nuogąstauja, kad naujo karo 
atveju Lietuva pat i r tų skaudų 
^na ik in imą ir apiplėšimą, k ra 
š tas turėtų pakelti gausias 
kraujo aukas, kurias sudėtų 
ginant pavergėjo interesus. 

b. kv. 

Kovo 2 d. įvykęs kinų rusų 
susidūrimas Damanskio - Cen 
Pao saloje patarnavo sukelti ne
paprastą riksmą Kinijoje. Kovo 
14 ir 15 dienomis šūviai salelė
je, kurią abi šalys savinasi, iš
šaukė naujus politinius išpuo
lius abiejuose kraštuose. Apta
šyti raš ta i teišreiškia tik dalį 
įniršio. 

Maskvos teigimu kinų pasie
nio karininkas Hutou pareiškė, 
kad iis turįs Pekino įsakymą 
ginkluota jėga užimti Čen Pao. 
Sovietų kovo 15 d. raštu Kinijai 
Maskva griežtai atmeta Pekino 
reikalavimus grąžinti jos varldo-
mas kinų žemes. Maskvos nuo
mone Sovietų - Kinijos siena e-
santi "šventa ir neliečiama". 
Jei kinai pažeisią Sovietų teises. 
sulauksią triuškinančio atkirčio. 

Drakono, pasakų būtybės, ug 
nimi spiaudančios gyvatės men
ki smūgiai meškai iššaukė stai
gų posūkį Maskvoje. Vakarykš
tis imperialistas, panaudojęs ka 
riuomenę Čekoslovakijai politiš
kai tramdyti , netikėtai virsta 
taikos skelbsiu. Grėsmėje meš
ka t ampa taikos balandžiu. 

Varšuvos santarvės pasi tarimas 

Kinija šiuo metu tik graso. 
Ji nenajėei ūkiškai ir kariškai 
pradėt'" karą prieš Sovietus. Dra 
kono sparnai per silpni, jo ug
nis šiuo metu nepavojinga. So-
netMe gąsdina ne jo šūviai pa-
sienvie. bet reikalavimai sugrą
žinti j am priklausančias žemes. 
Kmiios veržia nežada gero a-
teitvje. 

Ideologinio bičiulio, bet poli
tinio priešo pažadinti Sovietai 
net ūkus ėmėsi žygių užmegsti 
glaudesniems saitams su vaka
riečiais, kurie buvo įžūliai uja
mi per pastarąjį ketvirtį šimt
mečio. 

Vienu metu Maskva padarė 

ni'nistcriai pienininkai ir kom
partijų sekretoriai susirinko po
sėdžiui kovo IT d, Budapešte. 
Kirą dieną A. Kosyginas pa
siuntė raštą nusiginklavimo ko
mitetui, kuriam priklauso 18 
va^siybių, Genevoje. 

Budapešte si. Iriam taikos 
Europoje, raš te siūloma bran-
durlinis nusiginklavimas pašau-

Naujas Sovietų posūkis 

Varšuvos santarvės, oficialiai 
keistai vadinamos Varšuvos su
t i r t ą s valstybėmis, pasitarimo 
eigą lėmė ne tik kinų spaudi
mas, bet ir savybės nesutari
mas. Rumunija garsiai šnekCjo 
prieš Kinijos smerkimą ir ne-
r r i l arė Federalinės Vokietijos 
ir .JAV ujimui. Žymi dalis pa
sitarimo dalyvių tylomis ru
munams pritarė. Maskvos at
stovai Brežnevas ir Kosyginas 
buvo priversti taikstytis nau
joms sąlygoms. Jie vengė stip
rinti kai kurių kompartijų nir-
Sul; prieš jų r.aruošiamą pa-
sirarimą Maskvoje. 

Sovietų atstovai apsigavo. 
Jiems mažai tepatarnavo san
tarvės susirinkime pirmininkau
ti pakviestasis A. Dubčekas. Jis 
tepatalkinmkavo oosėdį užbaigti 
per pustrečios valandom. Jų lau-
<p didžiausias nusivylimas Mask 
voje, kai rumunai, kitoms kom-

I partijoms pritarus, iškėlė dau-
i gelį rusų kompartijai nepriim-
' tinų reikalavimų. Maskvoje ko
vo 22 d. vykęs paruošiamasis 
kompartijų pasitarimas baigėsi 
'.osutaręs, kad kompartijų susi
rinkimas turėjęs įvykti gegu-

• j.ės 1 d. yra per ankstyvas ir 
atidėtas birželio 5 d. 

Budapešte susirinko Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Sovietų. Vengrijos. 
VoKKtijos kompartijų sekreto
r e i , ministerių tarybų pirminin
kai, gynybos ministenai ir už
sienio reikalų ministeriai. 

Politiniame santarvės pasita
rime įsakmiai vengta politinių 
klausimų, kuriuos kėlė Sovietų 
atstovai. Ten neužtinkame Ki
nijos. Federalinės Vokietijos ir 
JAV puolimo. Nutylėtas nese
niai vykęs ginčas dėl Vakarinio 
Berlyno, užmiršti Artimieji Ry
tai. Vietnamo karas. 

Santarvės nariai sutarė vie
ninteliu klausimu dėl Vokieti
jos padalinimo ir Oderio - Nei
sės sienos. Santarvės nutarime 
sakoma: "Viena pagrindinių są-
Hgų Europos saugumui užtik
rinti — laikyti neliečiamomis 
Furopf je esančias sienas, imti
nai Oderio - Neisės, ir pripažin
ti Vokietijos demokratinę res
publiką ir Federalinės Vokie
ti ios respubliką, kuri turi at
sisakyti polėkio atstovauti vo-
kiecu tautai ir bet kurių bran
duolinių ginklų. Vakarų Berlv-
n^s raudojasi ypatinga padėti
mi, tačiau nepriklauso Federa-
linei respublikai". 

i Ši nutarimo ištrauka rodo, 
i kad Sovietai siekia toliau sve-
: .imus kraštus Europoje valdy-
j ti. Iškeliamas Europos saugu-
I mo ir branduolinio nusiginkla-
i vinto klausimas su JAV susitar

ti visais klausimais, imtinai Viet 
namą. Kinijai apsupti ir vėl įta-

! i o s sritimis pasidalinti. 

— Amerikoj per metus mirš
ta 1,200 asmenų dėl to, kad į 

Šios sąlygos vertė Sovietus gerklę patenka pašaliniai daik-
pas:?enkinti tik ankstesnio san- i tai. Perspėjami saugotis dirbti-

du žygius. Varšuvos santarvės I tarvė? nutarimo pakartojimu. ! nių dantų dėvėtojai ir vaikai. 

JAUNIMAS APLEIDŽIA KAIMĄ 
Jaunuoliai iš kaimo traukia į miestus 

JURGIS VfiTRA 

Lietuvoje vyko nepertraukia- I maža Galis jų tesugrįžta. Tai jau 
mas gyventojų judėjimas. Dalis subkk+yvių priežasčių išdava . 
kaimo gyventojų pasi traukė j į K a i m o n e d a U a 
miestus pokario siaubingais me | ' . _ -

Xornjaunimo sekretorius ryš
kiai pavaizduoja jaunimo ne-
,!a'ią kaime — darbas sunkus, 
o pažangos nepadarysi, neiškil
ai: 

"Į S a u s i m u s , ką veiks baigę 
mokyklas, tik 7 Šeduvos. Bai
sogalos. Grinkiškio. Šiaulėnų, 
Sidabravo. Pociūnėlių mokyklų 
vienuoliktokai pareiškė norį dir
bti žemės ūkyje. Būdinga, kad 
kai kurie mokiniai tėvų Įtikinti, 
jog likti kaime jiems neverta. O 
juk visos šios mokyklos y ra ne 
kur ki tur , bet kaime, ir kolūkių 
tarybinių ūkių laukai pro jų lan
gą matyti . 

Panašius ketinimus pareiškė 
ir- aštuonmečių mokyklų išleis-
tuvininkai. 

Daugiau kaip pusė vienuolik
tokų dirbti žemės ūkyje nenori 
dėl nepatenkinamo darbų or
ganizavimo kaime (kai k u r dar 
nėra išeirrirnų dienų, neretai dar 
bo diena t runka 1 0 - 1 2 valan
dų), dėl per mažos mechaniza
cijos, dėl per menkos kvalifi
kacijos kalimo perspektyvos. 
Kita dalis pareiškė: kaime nuo
bodu kultūrinis - masinis dar
bas senokų laikais atsiduoda... 

Darbo sąlygos žemės ūkyj*1 

via dėlto dar nėra lengvos ir 
daueeliu atvejų blogesnės negu 
pramonėje. Ten atplušai 8 va
landas cecre prie staklių ir ilsė
kis kaip patinka. O ir pats dar
bo procesas kaime sunkesnis, 
mažiau parankus susikaupimui. 
Ypač gyvulininkystėje. Juk mel
žėjoms dažniausiai pačioms ten
ka na^erti, valyti karves, jas 
melžti. Darbas t runka nuo tam
sos liei tamsos. Anie reguliarų 
gyvulininkystes darbuotojų po
ilsi sunku ir kalbėti. Tiesa, fer
mos vis labiau mechanizuoja
mos bet mechanizacijos tempą; 
ne ner daue spartūs ir da r ge

tais, kai varu buvo vykdoma že
mės ūkio kolektyvizacija ir kraš 
te virė aštri kova. 1959 m. pa
dėtis nusistovėjo. Kaime liko 
1.7 mil. gyventojų. Nuo 1963 
m. ne tik prieauglio žymi dalis, 
bet ir suaugusių kai kurios šei
mos vėl ėmė judėti į miestus. 

Šis apibendrinimas nėra vi
sai t ikslus, nes dalis jaunimo, 
baigusio specialiuosius a r aukš
tus mokslus, įsidarbino vado
vais žemės ūkyje. 

Jaun imas ir toliau t raukė į 
miestus. I r tėvų paskatos turi 
į juos įtakos geriau išsimokslin
ti inžiinerium. gydytoju, negu 
skursti kolektyviniame žemės 
ūkyje. Tik mažesnė jaunimo da
lis linkusi pakelti dabartinį sunk 
meti kaime. 

Jaunuolių blaškymas 

Radviliškio komjaunimo sek
retorius Vladas Būtėnas, mit
rus žaliukas galvoti ir plunksnai 
valdyti, atvirai aptaria kaimie
čio nedalią (Valstiečių laikraš
tis, 1968. Ns. 4 ) : 

"Senesnieji ne be reikalo su
siėmę už žilų galvų — kas po 
metų kitų sės už naujų t rak to
rių, kombainų, ateis prie pir-
maveršių bandos, kas pakeis 
juos, nuo senų laikų žemėn pra
kaitą liejusius. 

Ne per seniausiai sutikau kol
ūkinio gyvenimo veteraną "Nau 
josios sodybos" kolūkio pirmi
ninką P . Vaškelį. J is tuoj su 
bėda: 

— Padėk, sekretoriau. Pr i t rū
kom traktorininkų. Iš armijos 
grįžusius vyrus nukreipk, ar ką. 
— 200 rublių per mėnesį mokė
sim... 

Tvir tai neprižadėjau P . Vaš
keliui. Negaliu pažadėti ir ki
tiems. Nukreipimais iš rajono 
maža ką padarysime. Juk su- rokai ptsilieka nuo produkcijos 
grąžinti jaunuolį į ūkį — ne ver- didėjimo. Štai mūsų rajone dar 
šį į aptvarą įvaryti. Jaunimo tik 43 proc. visų karvių melžia-
vykimc iš kaimo priežastys sly- mos mechanizuotai, 
pi k u r kas giliau, ir apie jas Teisingi ir abiturientų prie-
galvoti reikia pačiuose ūkiuo- kaistai dėi kaimiškų profesijų 

Buvusio prez T r u m a n o asmeniškasis vagonas. Kuriuo jis važinėjo 1948 m. rinkiminės kampanijos metu. parduot 
as varžyt inėse už 77.000 dol. Los Angeles mieste Šį liuksusinį vagoną nupirko Kansas City bankininkas. 

se. Jos čia pa t — kaime. 
PHeš kurį laiką bandėme j a s 

kvalifikacijos kėlimo. Tik t rak
torininkai, vairuotojai ir kiti me 

paanalizuoti. Paaiškėjo, jog per chanizatoriai. tobulindami savo 
pastaruosius penkerius metus meistriškumą, gali gauti aukš-
kaimo gyventojų nuo 14 iki 29 tesnę klasę, o tuo pačiu, aišku, 
metų amžiaus mūsų rajone su- įr atlyginimą. O kitiems kaimo 
mažėjo 15 proc. Dauguma jau- darbininkams kategorijų nėra. 
nuoliu išvyko vos suėjus 17 me- n o r s -pe m e t a i iš metu mokosi 
tų. Tiems, kurie mokosi techni
kumuose, aukštosiose mokyklo
se, t a rnauja tarybinėje armijo
je, su komjaunimo kelialapiais 
išvyko Šiaurėn. į Tolimuosius 
Rytur . Kazachstaną, blogo žo
džio nepasakysi . Jų išvykimo 
priežastys — suprantamos. Vi
sa bėda, kad paskui į ūkius vos 

vairiausiuose agrozooratcliuo-
se". (T. p.) 

Kolūkiai negloboja jaunimo 

Komjaunimo sekretorius tei
sus kal t indamas kolūkius ap
kerpėjimu ir nesirūpinimu jau-

(Nukelta į 7 psi.i 

KANONIZACIJOS BYLA j pijonės vardą Italijoje ir būda-
Romos Vikariato kurijoje į ma gabi violenčelistė labai pa

baigtas informacinis procesas j sižymėjo Romos operos orkes-

Rūkas ant vieškelio 
Romanas 

STASIUS BŪDAVAS 

B anglų kalbos vartė Al. Baronas 

48 '**% 

Saulėlydis buvo čia pat. Jis vis artėjo. Vakaro dan
gus atrodė gilus ir ramus, kaip vaiko mėlynos aky^. 

Kada Vytautas praėjo priemiesčius ir prarėjo kilti 
i Gruenbergo kalva, naktis krito j klonius ir daubas. 
Vytautas pradėjo skubėti. Tačiau jis nesuspėjo. '"harlott-
tė pasirodė kalvos viršūnėje, kai jis dar tebelip į kalvą. 
Jis sustojo ir žiūrėjo į ja. Ji sustojo taip pat ir šaukė: 

— Ar tu ten Vytautai? — Jos balsas bm > ryškus 
vakaro ramybėj ir nuskambėjo kalnais ir kloniai^ 

Vytautas nieko neatsakė. Charlottė pa 1 i p-» žemyn 
keletą žingsnių ir vėl sušuko: 

— Sveikas, Vytautai, ar tu ten? 
— \ e , čia yra Donaldas, — jo balsas skambėjo 

kaip varpas, tada atsiliepė aidas ir po to plačia: pasklido 
nakties karalijoj. 

Dabar Charlottė pradėjo greičiau ir greiči? i skubėti 
žemyn. Bet ii bėgo per greitai ir paslydo, nes i-elias bu
vo apsidengęs ledu. Vytautas bėgo jos pasitikti, "et ji sly
do žemyn ir žemyn. Ji šaukė tikrai ar tariam^ iŠsigan-

Jî  įasi Kartais !a-sudavė pirštų galais jam per skruostus, — tu nori m a - ^ u o t i kai kurio VVood elgimo->.. , » j a u ^ 
ne paerzinti. — apsikabino jį ir pabučiavo. ! bai laisvai, ir aš nežinau, ką jis taip daro. Pavyzdžiui vie-

Jie pasuko miesto link. Jie ėjo gyvai šaligatviais i r | ną dieną jis atėjo, kaip paprastai, kramtydamas gumą. 
džiaugėsi grvnu žiemos oru. Netrukus jie įėjo į kavinę. ! Aš jam pasakiau: Ponas VVood. jus esate džentelmenas 

— Vytautai, tu mane per daug erzini dėl to W o o d , ; i r negromuluokit mano akivaizdoje. Man nepatinka. 
Tik karvės ir avys atrajoja. Tu esi žmogus ir išsilavinęs 

šventumo garsui nustatyti vie- \ t re . 32 metų amžiaus sulaukusi 
nos Romoje gimusios mergai-į mirė 1929 m., pasižymėdama I dusi. Pagaliau ji puolė j išskėstas Vytauto randas ir ap-
t ė s Rosa Giovannetti, kuri 1920 į nepaprastomis krikščioniško sikabino. 
metais laimėjo plaukimo čem- > gyvenimo doryhėmis. | — Tu, tu netikęs berne, — ji kaltino jį linksmai ir 

— pradėjo mergina kalbėti, kai jie susėdo prie staliuko 
nuošaliame kampe. — Ir tu žinai, kiek man galvos skau
dėjimo dėl jo. Bet žiūrėk, šiandien aš norėjau pakalbėti 
su tavimi labai svarbiu reikalu. Tai ir yra priežastis, ko
dėl aš tave pasikviečiau. Tu gali įsivaizduoti, ponas 
VVood prieš keletą dienų vėl buvo Gruenberge. 

— Aš dėl to nesistebiu, jis yra užsispyręs vyras. 
— Kaip ir tu. O jūs, vyrai, vyrai. 
— Ir ko iis norėjo? 
— Tuo pačiu reikalu. Jis nori mane gabenti į A-

meriką. Aš jam atsakiau iabai rimtai ir nedaviau jo
kių iliuzijų, onas ood, aš jam pasakiau, 
kių iliuzijų. Ponas VVood, aš jam pasakiau, savo miru
sios motinos ir savo brolio vardu, kurio likimas nežino
mas, aš negaliu tau duoti aiškaus atsakymo. 

— Tai labai suprantamas atsakymas. O ką Donal
das pasakė? 

— Jis visiškai nieko nepasakė. Jis buvo ramus ir va
landėlę galvojo. Aš buvau nustebinta. Tada jis pasakė 
ramiu ir mandagiu balsu — aš turiu kiekvienu atveju 
rasti Europoje gerą mergaitę ir aš ją rasiu. Tuo metu 
man labai jo pabailo. Atvirai, juk jis puikus vyras. 
Man patinka jo būdas. Tai reta tarp vyrų. Jis yra kilnus, 
visada draugiškas ir niekada nesijaučia įžeistas. 

vyras. 
— Ir ką į tai Donaldas? 
— Jis nepasakė nė žodžio. Jis nustojo kramtyti ir 

atrodė truputį susigėdęs. Gal būt, aš buvau tuo atveju 
per stačiokiška. Bet tu žinai mane, aš buvau išauklėta 
griežto etiketo atmosferoj. 

Jie vėl užsisakė kavos. Vis daugiau ir daugiau žmo
nių rinkosi į kavinę. 

— Aš reikalinga patarimo. 
— O aš jaučiuosi šiandien kaip advokatas. 
— Nesijuok iš manęs. Vytautai, aš noriu žinoti 

tavo nuomonę apie emigraciją. Aš galvoju vykti j Ame
riką. Kaip galvoji tu? 

— Žinoma. Jau seniai aš galvoju palikti Europą. 
Ir tam yra priežastis, kadangi nematyti galimumu grįž
ti atgal j Lietuvą bent artimiausiu metu. Jūsų situacija 
ta pati. Pomeranija yra okupuota ir negreit bus laisva. 
Taigi tavo atveju aš vykčiau į užsienį. Bet Iš antros pu
sės čia yra Vokietija, o tu esi taip pat vokietė. Gal būt, 
tu turi numačius galimumus pasilikti čia? 

— Ne, aš nematau iokių galimumu. Vakarų Vokie
tiją pasidarė mums per maža. Be to. vis daugiau ir dau
giau pabėgėlių į ją atvyksta. Taigi tėra tik vienas ke
lias — vykti j užsienį, bet tik j Ameriką. Ir dar vienas 

I klausimas. Ką tu galvoji apie poną W o o d ' Ar jis pa-
— Taigi todėl aš ir norėjau pakalbėti truputį apie! dės man pasiekti savo kraštą? 

jį, — ji pakėlė kavos puodelį. — Atvirai, aš negaliu tole-l (Bus daugiau") 



KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI 
IR NAUJOS PASTANGOS 

Liet. bendruomenes konferencija su spaudos atstovais 
JAV LB centro vaidyba pir

madienio vakarą Jaunimo cent
ro patalpose buvo sušaukusi lai 
kraštininkų. radijo ir televizijos 
atstovų pasicarmą. Dalyvavo a-
pie 20 žmonų. Informacijos va
dovas agr. A. Santaras painfor
mavo apie centro valdybos dar
bus, raš tu ir žodžiu perteikda
mas šiuos fak'us: 

JAV L B centro valdyba buvo 
sudaryta 1967 m. lapkričio m. 
Svarbesni jos darbai: 

Pravestas Kultūros kongre
sas. 

Vasario 16 d. minėjimams 
1955 ir 1969 m. paruošti straips 
mai anglų kalba, paruošta doku
mentinė medžiaga.. 3 programos 
įrašytos j juosteles. Medžiaga 
visoje Amerikoje buvo plačiai 
panaJdota amerikiečių spaudoje 
ir radijo programose, net ir Chi-
cagoje straipsniai pakliuvo j a-
mcrikiečių spaudą. Apylinkės 
buvo patenkintos. Tai pirmas 
toks įv^kb. kad tokiu plačiu 
r_iastn ta i buvo padaryta. Tas 
T>at<- buvo daroma ir birželinių 
įvvkių atveju. 

Rūpintasi ITJ tautinių šokių 
šventės reikalais. Apgailestau
ta, kad šokių šventės komitetas 
nepakankamai bendradarbiavo 
su centru ir dar nėra atsiskai
tęs. 

Bendrai ~u Vliku suorgani
zuotas Jungt. finansų komite
tas, rūpintasi 30 reikalais ir pa
čia rinkliava. 

U e t m i u mokslininko 
suvažiavimas 

Dalyvaujama Čiurlionio gale
rijos globos komitete. Daug rū
pinamasi besistengiant Įsteigti 
informacijų centrą. 

švietimo tarybos darbai 

1968 m. vykdytas mokinių 
reikimo vajus. įsteigti 4 nauji 
vaikų darželiai. I š viso yra 16 
darželių. Išsiuntinėta priešmo
kyklinio auklėjimo priemonių 
katalogų sąrašai ir duota para
ma toms priemonėms įsigyti. 

Paskelbtas "'Eglutės*' rašinių 
konkursas — Jaunųjų premija. 

Paruoštos jaunimo vasaros 
stovykloms lituanistinės progra
mos ir išsiuntinėtos organiza
cijoms ir stovyklų laikytojams. 

Rūpinamasi vadovėlių bei pra 
fmų rengimu ir tobulinimu. 
Ruošiami kataliku ir evangelikų 
tikybos vadovėliai, taip pat dai
navimo, priešmokyklinio auklėji 
mo ir bendruomeninio auklėji
mo vadovėliai. Rengiamas Lie
tuvos žemėlapis, aiškinamasis 
lietuvių kalbos žodynas ir V-
VTII skyr. pratimų pataisyta 

1 latfa 
Leidžiami jaunimui skaitiniai: 

A. Giedriaus — Tėvų pasakos 
I Ir TJ dalys. Jukis ir Vauva. 
A. Grincevičiaus Velykų dova
nėlė, seselės Perpetuos eilėraš
čių rinkinys vaikams. Bando
ma okupuotoje Lietuvoje išleis
tas mažiesiems knygutes pri
taikyti mūsų reikalams. 

Jaunimui pritaikytiems kūri
niams (apysakos ir dramos) p a 

nuoliai šiandien laikomi miestu. 
kriminalinė pabaisa. 

Vadinasi taip degeneravosi ki
nas, jog vieton to, kad skleistų auk
lėjimo tendencijas, pasidarė rafinuu 

• ta kriminaliniu nusikaltimų mo-
kykla. 

fToliau, šių laikų grožinė lite
ratūra (turiu galvoje padorius ro
manus) irgi labai sunykusi. Gali
ma sakyti, kad baigia išnykti ir po-

val. p.p.. L.A-P. klubo patalpo- etai, nes i poeziją pradedama žiū-
se įvyks LB. Hartfordo apylin- rėti. kaip i atgyveną. Bet vieton 
kės* metinis narių susirinkimas, . to knygynų lentynos užverstos kri-
kuriame bus renkama apylinkes minai, ir sekso literatūra ir gyve-
va-ivba. Politinį pranešimą pa- nimo patirties neturįs jaunimas tą 
•j , :vs Vliko pirm- dr. Kęstutis literatūrą labai mėgsta. 
Valiūnas. Po susirinkimo sve- Todėl kyla klausimas, kur eina-

' ėiai ir susirinkimo dalyviai bus me? Didžiuotis vien raketomis ir a-
pavaišinti kava ir užkandžiais. I tominėm bombom neužtenka, rei-

lietu- i kia atsiminti ir visokių žalingų įta 

MŪSŲ kolonijose 
Hartford, Conn. 

SVARBUS L. B-NĖ-S 
SUSIRINKIMAS 

Dalyvaus VLIKO pirm. dr. 
Kęstutis Valiūnas. 

Kovo 31 d., sekmadienį, 3 

1AV LB centro valdyba po savo posėdžio. Iš kairės (sėdi) švietimo tarybos pirm onas Kavaliūnas, -aur.irno reik. 
vadove Dalia Tailat-Kelpšaitė. pirm. Bronius Nainys, v. .;: - ' jor.as Borevičius. vicepirm Vaidas Adam
kus, (stovi — spec. reik. vadovas Povilas Žuirbakis. iic:r. Kostas Dočkus, inform. vadovas Antanas Šantaras. 
sekx Stasys Džiugas ir organ. reik. vedėjas Petras Petr saitis. 

M M Nnotr. A. Gulbinsko 

Hartfordo ir apylimaų 
viai. prašomi t ame svarbiame 
susirinkime gausiai dalyvauti. 

J . Bernotas 

VIS GAIVALINGIAU SROVENA SYVAI 
Paskirstytas L? pelnas 

Organizuojamas lietuvių mok 
slininkų konferencija - suvažia
vimas 1969 m. Darbo dienos sa
vaitgalio dienomis Jaunimo cent 
re Chicagoje. 

Pravesti rajoniai LB apygar
dų ir apylinkių suvažiavimai JA 
Valstybių rytinio bei vakarinio 
pakraščio apygardų ir Chicago-
je. Suvažiavimuose svarstyta 
veiklos pagyvinimo, lėšų telki
mo ir ki t i reialai. 

Dalyvauta veiksnių konferenci 
joje Vliko seime. Alto suvažia
vimuose. PLB - JAV - Kanados 
bendruomenių pasitarimuose. 
Latvijos nepriklausomybes sven 
tes minėjimo VVashingtone ir 
Latv.ų dienoje Chicagoje. 

Pradėti paruošiamieji organi
zacinei TV* damų šventės dar
bai. Ji ruošiama Chicagoje 1971 
m. liepos 4 d. savaitgaly. Re-
pertuarr kom. pirm. — muz. 
Armonas. Bus išleistas naujas 
dainų rinkinys, už geresnes ski
riant premijas. 

Rūpinamasi prof. Z. Ivinskio 
veikalo — Lietuvos istorija — 
išleidimu. Veikalo — t rys to
mai. Tariamasi su prof. Puzinu 
dėl Lietuvos proistorės paruo
šimo knygos. Liet. fantai skiria 
lėšų. 

Glaudžiai bendrada.'V-.njama 
su latviais ir estais. 

Turėta trys pasitarimai 
Miko ir Alto pirmininkais. 

Valdyboje sugyvenimas ge
ras, draugiškas ir nuoširdus. Po 

Kar ta is da r pasigirsta balsų. 
kurie, nors ir rezervuotai, pa
sisako prieš Lietuvių Fonde 
'"užmarinuotus" pinigus, teig
dami, kad. esą, būtų naudin
giau, jei pinigai būtų panaudo
jami kokiam nors sroviniam 
tikslui. 

Gera ir natūralu , kad lietuvis 
koji visuomenė yra Įvairiaspal
ve savo nusistatymais, pasaulė 
žiūra bei nuotaikomis. Šiuo at
veju tačiau negalima išjungti 
iš visuomenės veiklos visoms 
srovėms bendrų reikalų, kurie 

paskelbtas konkursas būtų puoselėjami bendrinių or-
(premijų suma 1500 dol.). Ter- j ganizacijų. kurių tarpe Lietuvių 
minas š. m. kovo 15 d. Dar ne
turime da\*inių anie konkurso 

rūpėjo platūs tautinės veiklos 
barai, pareikalavę išsamių svars 
tymų ir nemaža laiko. 

Norėtųsi čia nors ir trumpai 
paminėti, kad 1962 m. L F pa
skirstė tik 1200 dolerių visų 
savo pajamų, kai tuo tarpu 1968 
m. pelnas jau sudaro 28.000 
dolerių sumą. Tačiau ir ši suma 
toli gražu nepatenkina mūsų 
taut inės veikios .^reikalavimo, 

nančius filmus, natūralaus juoko ir 
tokius nežalingus dalykus, kaip 

į "Grafas Montekristo*', Indų Ka-
t y t a : stipendijos lituanistinėms j pas'" ir kt. 
studijoms — 5600. grožinei lite- ' 

kų prievartaujamą žmogų ir atei
ti jam i pagalbą: su visokius pavo
jus skleidžiančių židinių pažaboji
mu arba pašalinimu, su žmogaus 
kūnui ir dvasiai reikalingų sąlygų 
paruošimu, kad jo prigimtis pasi
darytų sveika ir morali, kad jis ga-

Po I-jo Pasaulinio karo žmonės Į lėtų kaip pridera atlikti savo prie-
mėgdavo i kiną lankytis, nes ten : voles valstybei ir Pasaulio Kūrėjui. 
rėdydavo dažnai rimtus ir pamoki- Kitaip žmonijai gresia sužvėrėjimas 

KUR EINAME? 

ir moralinis išsigimimas. 
Lso Kvecas 

ra tū r . — 2200. švietimui ir litu
anistinėms mokykloms —10150. 
muzikinės kultūros ir meno puo
selėjimui — 1800. periodinei ir 
neperiodinei spaudai — 3050, 
mokslo veikalų paruošimui ir 
leidimui — 6800 dolerių. 

Atskirai norėtųsi paminėti, 

SICLO REHABDLirCOTI 
VIENUOLIJĄ 

Čekijos krašto valdžios svei-
Dabar po 40 metų evoliucijos ki-Į 

nas pasikeitė, degeneravosi. Dabar i 
filmuose vyrauja tik dviejų kryp- katos ministras dr. Vlcek, spe-
čių temos: kriminalistika ir seksas.' cialiai tautinės Tarybos komi-

! Apie 80-90 proc. kino lankytojų da sijai pateikė pasiūlymą rehabi-
Ibar sudaro nepilnamečiai jaunuo- lituoti Čekijos Gailestingųjų 
j liai. kuriuos tokie dabartiniai fil- Brolių vienuoliją, kuri 1950 me-
mai labai vilioja ir gadina. tais, kartu su kitais vienuoly-

Nepaprastas nusikaltimų padau- nais buvo panaikinta Čekijos 
kad L F t a ry t a yra nutarusi kas j gėjimas pas nepilnamečius jaunuo- sveikatos ministras dr. Vlcek 

rezultatus. 
Mokvtoiams tobulintis kas- i 

met rengiamos studijų savaitės. 
Leižiamos Švietimo Gaires. 

Fondas per septynerius savo 
veikios metus j au visiškai tvir
tai reiškiasi lietuvybės įšlaikv-
mo bei tau t inės kultūros ba
ruose. 

Kai kas net i r dabar vis kla1'-

nes ilgoje prašymų virtinėje meta: iš savo pajamų bent 25 r > 
būtų reikėję apie 70000 dolerių. 
Šis palyginimas . odo, kad LF 
uždaviniai vis kaupiasi ir didė
ja — kas ka r t ris racionaliau 
administruoti naiiu Įnašus ir 

sk i r i mokslinių veikalų leidi
mui. Tai yra principinis įsipa
reigojimas, nagai kurį šiais me
t a i s jau susitarta su prof. Z. 
Ivinskiu, kad jis parašytų trijų 

liūs yra dažniausiai tokių filmų j - reikalauja vėl leisti Gailestingie-
takos rezultatas. Nepilnamečiai jau šiems Broliams tęsti savo veik-

ią ligoninėse, kur taip labai 
kas) , dr. K. Ambrozaitis. inž. V. 
Kutkus ir J A V L B cv atstovai 
kun. J. Borevičius. J. Kavaliū-

trūksta medicinos personalo.. 

plėsti fondą ir nariais i r pini- tomų (apie 3000 psl.) Lietuvos I nas ir A. Šan ta ra s (sekreto-
gais. Tačiau ne tik LF vadovy- istorijos veikalą, kurio galutinis 
bei. bet ir visur menei y ra tas paruošimas užtruks apie 5 me-
pats prašvmas ir ta pati parei- t u s . Numatoma, kad toks moks-

nis ir St. Rudys, mokykloms 
teikiama ir materialinė parama. 

Parūpintos stipendijos litua
nistikai studijuoti Foruhamo u-
niv?rsitete ir Pedagoginiam li
tuanistikos institute. 

Stengiamasi parengti moky
tojo vadovą, skatinti ir padėti 
mokykloms Įsigyti vaizdines 
priemones, skaidres, projekci
nius aparatus, išleisti spalvavi-
mui knygutes mažiesiems, pra
vesti tarpmokyklines varžybas, 
plėsti senosios išeivijos kar tos 
jaunimo lituanistini švietimą. 

Kultūros fondas 

Norima padaryti periodiniu lei- j dingsi supran ta ir pačius LF 
diniu. į tikslus, manydami, kad pinigai 

Mokyklas vizituoja A. Masio- j renkami konkrečių ir realių ga-
limvbių Lietuvos laisvinimo rei
kalui. Tuo t a rpu L F t ikslas yra 
lietuvių švietimo, mokslo, kul
tūros rėmimas, skatinimas bei 
usrdvmas. Tai y ra pagrindinės Į 
LF verkios gairės ir t ik šiems 
reikalams skir iamos visos fondo 
pajamos. 

Visiškai supran tama taip pat. 
jei didžioji fondo pajamų dalis 
sk inama švietimui, nes susirū
pinimas lietuviškai galvojančiu 
prieaugliu y r a visų mūsų vil
čių pradžia ir pabaiga. Tik iš 
jų ta i po tu r ime tikėtis susilauk
sią visuomenės veikėjų, rašy
tojų, kultūrininkų ir politikų. 
Tik tuo būdu galime užtikrinti 
ir visos mūsų tautinės veiklos 
tęstinumą išeivijoje. Lietuvybės 
išlaikymas n ė r a tik tur imo kon
servavimas, bet daugiau kūry
ba ateičiai. 

Tokios Įžanginės mintys nėra 
priekaištas, be t greičiau primi
nimas, kad pelną skirstant L F 

ga — visomis išgalėmis parem
ti fondo veikią. 

Kai"D jau mine:a. LF taryba 
komisijai pavedė paskirstyti 28, 
000 doleriu suma. Buvo oaskirs-

linių veikalų paruošimas 
lomas kasmet. 

b u s 

rius). 
L F t a ryba norėtų paminėti 

sąžiningą ir kruopštų komisijos 
pasišventimą skirs tant pelną, 
kuris — tikime bus tinkamai su-

. i l IUntlIh't i lHiMHIfi lUIl It l I l I l ISHIlimill 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

ROMANAS 
O. NENDRĖ 

Tremtinių, tik atvykusių į A-
L F pajamoms paskirstyti ko- j prastas bei Įvertintas ir plačio- | meriką. gyvenimo anrašymas, ku 

misiją sudarė: LF ats tovai — i šios lietuvių visuomenės. 
d r . J. Valaitis (kom. pirminin- LF Taryba 

Leidžiami šie vadovėliai: El-
viros Narutienės III sk. prati
mai. Gerdos Česnienės — II sk. 
vadovėlis ir U sk. pratimai 
Sofijos Jonynienės — IV skyr. 
pratimai, dr. Zenono Ivinskio — 
Lietuvos geografija. 

Suorganizuotas jaunimo te-
_ a t ias . Įsteigta dramos studija. 

Suorganizuotas ir sėkmingai 
su • ravestas I JAV ir Kanados to-

\ atro festivalis, praėjęs su ne
mažu pasisekimu ir davęs KF 
re'kalains anie 2500 dol. oelno. 

Wouldn't it be a 
shame if you saved 
a pilė of money for 
retirement and there 

retire to? 
was nothins 

'Drauge". Kaini 

i 

sėdimose visų nuomonės lygiai čia gražus A. Kairio nuopelnas. 
vertinamos ir sprendimai daro- Toks festivalis buvo D O B S iš-
mi remiantis daugumos nutari
mu, dažniausiai vienbalsiai. 

P r t ? r i a m a lietuvių papročiam 
apsaugoti Šv. Kazimiero kapinė
se komiteto veiklai. 

Materialiai paremti : Lietuvių 
archyvas. Muzikologijos archy
vas. Pedagoginis insti tutas. Cle-
velando Valančiaus vardo litu
a n i s t i n e mokyklos moksle v u 
ansamblio plokštelės išleidimas. 

Finansinis stovis blogokas. Su 
daro rupestj Kultūros kongreso 
6000 doleriu nuostoliai, švietimo 
tarvbos ir Kultūros fondo veik
a i dvc ju metu bėgyje gauta di
delė parama iš Lietuvių fondo 
f apytikriai 30.000 do l ) . Kitoms 
veiklos sritims .jaučiamas lėšų 
-rūk'imas. 

Numatyta suorganizuoti so-
<"*alinrs ir ekonomines tarybas . 
oadedant vargir.gesnėn padėtir. 
pakliuvusiems lietuviams. 

eivijoje. o net ir viso.Te mūsų 
tautoje. Teatro festivaliai bus 
rengiami ir ateityje. 

Paklausimai, diskusijos 

W k O Pranešimui 
paklausima 
metu buvo 
dėl tolimesnio '"Gimt. kalbos" 
likimo. Paaiškėjo, kad tas rei
kalas bus svarstomas centro vai 
dybos. Pareikštas nusistebėji
mas, kad Taut. šokių rengimo 
komitetas iki šiol vis dar nėra 
atsiskaitęs ir neperdavęs pelno. 
Pageidauta, kad visuomenė bū
tų painformuota, kaip kultūros 
reikalams buvo panaudota S30. 
000. gautų iš Lietuvu, fondo. 
Daugiausia tai buvo lėšos spe
cialiems nustatyt iems uždavi-
ni;ims. 

Vasario 16 d. proga Liet. ben
druomenės duotos sugestijos. 

kur siųsti aukos , nėra kas nors 
naujo, o pakar to j imas tų instru 
keijų. kur ias L. bendr. yra da
vusi ankščiau. Taip painforma
vo pirm. inž. B. Nainys. Į A h o 
reikalus bendruomenė nesikiša, 
o vra davusi direktyvų tik savo 
skyriams. 

Išryškinta mintis, kad reika
lingas dialogas ta rp Vliko, Aito 
ir Liet. bendruomenės, išspren
džiant aukų paskirstymo ir ki-pasioaigus 

diskusijos, kurių j tas problemas. Sėkmingesnė san 
iškeltas klausimas tvarka būtų įsteigus bendrą vi

sų šių veiksnių finansini fon
dą, bendromis pastangomis vi
sose kolonijose pravedant bend
rą rinkliavą. 

Posėdyje dalvvavo kun. J. Bo 
revičius. S.J., K. Barzdukas. D. 
Bielskus. K. Dočkus. K. Dran
ga. 9 t Džiugas. A. Gu!bins>ss, 
A. Kairys. V. Paškus. kun. J. 
Prauskis . Ant . Šantaras . M. š im 
kus. T. Siutas. J. Šlajus. M. Va
liukėnas. H. Žemelis. P . Žumba-
kis. 

Visi spaudos ir informacijos 
žmonės buvo vaišingai priimti, 

3, Daugi. , 

Taere's oniy one vay to save money 
:hat insures yoorcountry's future 
at the šame time. 

That's U.S. Savings Bonds. 
Wiūi U.S. Savings Bond*. you're 

• imply helping vonrcountry make 
:he future a littlebetfer than 
iiepresent. 

Abo, Savin gs Bonds are easy and 
ortoniatic. Ali you do is fiU out a 
•tilecardthroughaPayroliSavings 
'lan vrhere you vork. And thon 

• ou sit back and forget reia while 
be money pilės up. 

And if you set just a little aside 
-very payday, you'll utMl even 
eclthepiricri. 

.\nd vou don'thave to mušti r 

oins: likę setiing up eMtra 
laydaysfor the future. 

Vou pa- iw> 
jncon-c m 

If yonr Bor.ds are Iost destroyed, 
or stolen, ve sūnely replace them 
vithout cost-

So there's no risk. 
You can even ca-h in the Bonds 

vhenever you need to. for an 
emergency. 

Think aT>out Savings Bonds for 
your retirement. 

One S25 Bond a month tvonTd 
i be a pretty good ^art. 

It"? not only a way to 
' insure money for retirement. 

It's a wav to insure 
r*'—-nient. 

Take stock in America 
Buy U.S. Sav ;r.j3 Bor.ds & Fre?^om Shares 

G§ T%? tf-5. 0•*wm«' , v*** fKi p*r for risi* »<Įr~f6v *:*. 
lt a a"€Jg«Įf 'i a* • P«W^ w r v < . ,rt i,wpgf*t*m y^h Th* 
D««u>i l a k M a ) "ai lai t 

ris atitiks daugumos prisimini
mus. 

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į-
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
ti-

Realūs vaizdai. kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokiu 
varginančiu puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija. 

Gaunama 
S5.00. 
ni ino is State gyventojai pr ie k-*"*"* 

tari prMeti 5% taksa . 
"'imiiii'MiHiiimiMiiiHHifimuiHimmi 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraasto baldas ir 
kiras daiktas. Ir iš toli miesto lei
diniai ir pilna apdraoda. 
3047 W. 67th Place WA 5^668 

lOrį _ 20'^ — sOCr pigjao mok&«Jt 
ux apriranda mio usniies ir aatotno-
bilki pa* 

F R A N K Z A P O L I S 
:5_'0SU West 95th Street 

Chioaeo. l lUno^ 
Tel. GA 4-SS&4 )r GR 6-4539 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiHimiiniiiiun 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781 

METALO IR 
STIKLO: " 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn-
os, Turekliai 
' t 'Hi i l I ' l l l l l lHMitHll l l l l l i i l l lHl l l l imHMir 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TOSMOS F V P R E S S 

«*itgi n*rv fiiFT r\RftFS, ST;BV. 
-•«OH Rflti, st T p | . W A &.2787 
2.>Oi i»th st. Tel. W A 5-17S7 
SSSS v>. I lrt l . |«i s t T H . 2M-SS90 

I.lftuvlu ^«nd^r>vf turinti tet*e 
"luntinius *\:>xt\ m v o rardu i i CM-

OirMi. p««1rlnklma« )T»lrltj 
d* fLRij, ital ltetp«i£ig ir kitų pn 

Pri imami dolorlnlal dovanu 
•akymal 

prektn. 



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
SCENOS MENININKAI 

S C E N O J E 

Malonią staigmeną Los An
geles publikai kovo 15 Šv. Ka
zimiero parapi jos salėje paruošė 

muzikos dalykus originaliom 

rengta žiemos tema pritraukė 
daug lankytojų, kur greitos pa
davėjos patarnavo. 

Pažįstami turėjo progos sma-

scenos menininkų grupė "mu 

kalboms. Abu klausytojų buvo; Š i oie atmosferoje susitikti, ir pa
šiltai sutikti. Tenoras Pavasa- sišnekučiuoti. o rengėjai — pasi-
ris. pasirodęs koncerto pabaigo P a i r t i . (Vėliau duosime plates-

zikos, dainos ir dailiojo žodžio' 
koncerte". Koncertą suorgani-i 
zavo p a t y s savo iniciatyva ir! 
pastangomis, be (kaip yra j 
prasta) jokios organizacijos "už 
nugario", šeši susibaudėliai: 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
vokalistai — Florence Korsakai 
tė, Stasė Pautienienė ir Anta 

nį V. Salikio aprašymą. Red.) 

RADIJO KLUBO BALIUS 

Balandžio 19 d. Šeštadienį, 

je. ilgai nebuvo paleidžiamas 
nuo scenos. 

Koncerto organizatoriai turė
jo ir gražų tikslą — koncerto 
pelnu paremti Vasario 16 gim
naziją ir vietos lietuvišką radi- 5v- Kazimiero parapijos salėje į-

11 jo valandėlę. Nežiūrint, kiek v>'ks balius. Rengia —Los Ange-
[ buvo pelno ir kokia p roporc i ja ' l e s Lietuvių Radijo klubas. Pel-

į" | j i s padalintas, norėtųsi pastebė n a s b u s skiriamas radijo progra-
ti, kad naujai suorganizuotos m a i apmokėti. Bus ir programa, 
radijo valandėlės ateitis ir pasi- \ k u r i a - a t l i k s Regina Aukštkainy-

nas Pavasar is ir dailiojo ž o d ž i o ' s e k i m a s Paklausys nuo visuo 
interpretatoriai — Nelė Apei- • ™mmo ^ ° - kuriuo ji ryšis 
kienė ir Juozas Kar ibu tas . 

Tokioje izoliuotoje lietuvių 
bendruomenėje kaip Los Ange- i 
les, kur meninių pajėgų pasi- ' 
keitimas su gret imomis vietovė 
mis neįmanomas, tiems patiem 
menininkam t e n k a dažniau pa 
sirodyti scenoje, ir ta i sudaro 
tam t ik rą problemą. Mat. per-
dažnai m a t o m a s ir girdimas 
menininkas, no r s būtų ir aukš
tų kvalifikacijų, auditorijai pa
sidaro perdaug "paž įs tamas" ir 
nebe t a i p pa t rauklus . Organi
zatoriams tenka paieškoti nau
jų priemonių naujumo įspū
džiui išgaut i i r auditorijos su
sidomėjimui sukelt i . Tos prie
monės — tai originalus pro
gramos pate ikimas. 

bazuotis. Kai kas tiesiog klep
tomaniškai savinasi kitų dar
bus, ir j au net spaudoje valan
dėlės įkūrimo nuopelnus priski 
ria kokiam tai klubeliui. nors 
labai formaliai yra tai padariu
si LB Los Angeles apylinkė. 

Šiame scenos menininkų su
organizuotame koncerte atsilan 
kė ir dalyvius pasveikino filmų 
ir televizijos aktorė Rūta Kil 
monytė. 

SUSIORGANIZAVO 
STUDENTAI 

Praėjusių metų LB apylin
kės valdybos iniciatyva buvo 
suorganizuotas Lietuvių Stu-
aentų s-gos Los Angeles sky-

_ į tė ir Karote Dambrauskaitė; a-
kompanuoja Ona Metrikienė. 

Šokiams gros M. Krafto orkes
tras. Pradžia 6:30 v. v. {ėjimas 
3 dol. asmeniui. L.A LRK valdy
ba maloniai kviečia visus atsi
lankyti. 

— Šv. Kazimiero parapijos re
kolekcijos prasidėjo kovo 23 die 
ną, baigsis 30 d. Veda prel. Vy
tautas Balčiūnas. 

KATALIKAI IR " ^ 
PROTESTANTAI 

Vakarų Vokietijoje veikian
čios katalikų ir p ro tes tan tų ar 
timo globos organizacijos, pa
brėždamas savo apolitinį cha
rakterį, be rd rame pasi tar ime 
Freiburgo mieste, k u r dalyva
vo ir š iaurės Vie tnamo Raudo
nojo Kryžiaus organizacijos a t 
stovas, nu ta rė ar t imiausiu laiku 
pasiųsti visus re ikiamus įrengi
mus ir medicinos ins t rumentus 
vienai naujai 150 vietų ligoni
nei š iaurės Vietname į r e n g t i 

Yasario šešiolikto - minėjime, Philadelphijoje. svečius amerik ečius pas tinkant: < :š k. i d.): Algimantas Gečys 
Juozas Ardys, svečias kaibėto;as W. Thacher Longs reth. Robertas Račkauskas. Stanley Mankąs. Pennsyl-
van jos vicegubern .: irius Raymond J Broderick. Char es Chelednas. Phila. respublkonu pirmininkas Wiiiiarr. 
Devlin. Antbony N tvasitb ir Jonas Stikiorius. Nuotr. K. Čikoto 

PH-.ADELPHIA. Pa. 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI jis palygino su evangelijoje mi-
T - , , . -ic • nima sėkla, kritusia ant kelio. 
Ir sių metų \ asano 16-sios , , • ,. • i-- i J I - . . . . . . .. ' ant uolos, tarp ei SKecių ir i gerą — Lietuviu radijo valandėle; minėjimas DUVO oent pusmečio 

girdima Los Angeles KTY M14-; darbo rezultatas. Minėjimą ruo- žemę. Pabrėžė meilės ir auKos 
60 AM, kas sekmadienį nuo 5į šęs" JubiUejinių r etų "komitetas i Privalomumą Pamaldoms bai

giantis sugiedotas Tautos him
nas. 

v. V. iki 5:30 v. v. ir šiais metais, uidelių pastan-
Milda Grušaitė, gų dėjo. kad atkreipti ameri

kiečių dėmesį į faktą, kad Lie
tuva ir kitos Pabaltijo valsty
bės yra paverg: s ir neša sun
kią moderniojo kolonializmo ver 

Los Angeles Jaunimo ansam- g i j o s n a š r ą . Tai buvo priminta 
blis šiais metais birželio 28 d. ir! SVikakties išvakarėse, 'lietuviš-

JAUNIMO ANSAMBLIO 
SUKAKTIS 

rius. Reikia džiaugtis, kad po 
keliolikos metų pertraukos s t u ' ~ ^ * r e n S i a s a v o gyvavimo 20- ;Kf)S m u z į k o s radijo programoje. 

Šiame koncer te tokio origi- j d e n t ų s k y r i u s t a p o vėl atgaivin į t ąJ į gimtadienį. a p i e t a i rašė savo veda muosiuo-
nalumo ir buvo parodyta. Pir- t a s 
moję koncerto dalyje muzikai, i 

Ansamblis su savo šokiais da- se Philadelphijcs didieji ameri-
lyvavo Disneyland ir kitose įvai- kiečių laikraščiai. 

riaug au. 
Tautinius šokius pašoko ge

rai pažįstami žilvdniečiai ir Vin
co Krėvės šeštadieninės mo
kyklos šokių grupė, pasivadinu
si sa iūno vardu, OU, atrodc, 
prie auglio netruksią. Scenoje. 
bi>t^i. prieš metus matyto Žil
vi: o, nebuvo galima atpažinti. 
Kad šokiu būtų galima gėrėtis. 
neužtenka gražaus tautinio dra 
bvžio. Čia judesys, jo g. vumas 
ir grakštumas lemia. Žilvmie-
iMams linkėtina darbo ir prakai
to. Šarūniečiams šiuo atveju, y-
ra l e gviau. nes žiūrovą? čja 
stebi kaip vaikai atlieka suau
gusių vaidmenį. 

VL-.ėjimo dalyviai buvo giiiai 

romi lietuviškai ir angliškai. 
Pranešėjai buvo Virginija Ma-
"aiiskienė ir Gabrielius Mironas. 
Svečius kalbėtojus pr i s ta tė ad
vokatas Stanley Mankąs. Akom 
r>anav:mu gelbėjo Anelė Kauli-
nytė. Abiems šokių g rupėms 
vadovavo Es te ra Bendžiūtė. Šo
kiams akordeonu grojo R i m a s 
Juzaitis. Scenos meninis apipa
vidalinimas ir dekoraci jos — 
skulptoriaus Petro Vaškio. Mi
nėjimo programą paruošė i r j a i 
vadovavo Vincas Šaleiūnas. 

K . Č. 

Savųjų tarpe, minėjimas pra-
Kaip ir kiekvienas naujai su 

dainai i r poezijai surasta bend- organizuotas vienetas, taip ir rių tautų tautinių šokių progra-
rinė t e m a buvo įvesta į vieną j,studentų skyrius rodo daug akJmose. Porą kartų dalyvavo Chi- sidėjo pamaldomis už Lietuvą, 
logišką liniją, kylančią nuo pra | tyvumo. Tačiau ne pradinis ak \ cagoje tautinių šokių šventėse ir lietuvių parapijų bažnyčiose. Ta 

tyvumas, o ištvermė laike le- kasmet išpildo programą mokslo proga, vasario 16 d., šv. Mišias 
siaurės ^ p a - į m į a organizacijos pasisekimą. | gale — jaunimo šventėje. 

Šią jubiliejinę šventę ansam-

rastos tėvynės ilgesio ir nostal 
gijos, viliojamą 

Popietėj, šlapiam sniegui krin 
tant , rinkomės į vieną iš Drexel 
Institute of Technology salių, 
kur toliau vyko iškilmingas mi
nėjimas. Čia minėjimo atidaro
mąjį žodį tarė Jubiliejinių me
tų minėjimo komiteto pirm. Al
gimantas Gečys. JAV himną su
giedojo soliste Ona Salčiūnienė 
O ->rel. dr. Vytauto Martuse- I sujaudinti, kai minėj'.nuv. bai-
vičiaus invokaciją sekė Viešpa- \ giantis patyrė, kad New ? or-
ties Malda, giedama New Yorko : Ko L. Vyrų choro vadovui Vy-
lietuvių vyrų choro. Į tautui Ptroliai. šį k-\rta U kc 

1 diriguoti chorui nepaprastose STibernato- • ,. , . . . . . r ' . , 

švaistės" ir prasitęsančią į l a i s - ; T a d i r s t u d e n t ų veikla tu rė tų : 

vės h imno viršūnę. Lietuvių 
menininkų in terpre tuojama l i e - j t v t a . Vadovvbė turėtų veiklos! 
tuvių poetų (Augustai tytės-Vai k i a u s i m u s išdiskutuoti su vv re s ' 

būt i gerai išplanuota ir išmąs- Į blio vedėja O. Razutienė numa
tė atšvęsti gana iškilmingai: 
šventę pradėti banketu, kuriam 

I niaisiais ir jaunesniaisiais. j a u ! j a u nusamdyta salė gražiam 
I nimo vadais ir visuomenės vei-, Sheraton West viešbutyje. Ban

keto metu numatyta trumpa, bet 
meniška programa, su kuria ne
būtų gėda pasirodyti prieš ame-

ciumenes. Brazdžionio, Borcher 
to, Kiršos. Maironio. Vaičai
čio) i r kompozitorių (Bertulio. k ė j a i s E k s p e r t i š k a i jaunimo 
Budnuno, Gudauskienės. Gruo lietuviškos veiklos problemas 
džio, Kačanausko . Strolios, So- p o l i t inių studijų savaitgalio 
dnio, Ramanausko) kūryba bu p r a n e š i m e yra panagrinėjęs j au , į . . . . • , . -

nosios kar tos mokslininkas dr . vo ar t ima ir miela vyresniosios n o s i o s k a r t o s m okslininkas d r . j c i u s . Sekančią diena, sekmadie-
kartos auditori jai . Vyresnieji tą J o n a s 2 m u i d z i n a s . studentų » - U būtų pati pagrindinė iauni-
auditonją ir sudarė . Jaunesnie- g o s v a d o v y b e i b ū t u p r f t var tu j m o šventės programa išpildvta 
šiems, jei jų gausiau butų bu- s u t o m i s a n t i n u s susipažinti, j Culver Citv salėje. Cia irgi numa 
vę, pirmosios oahes repertua- S t u d e n t ų skyriui vadovauja: tomą gana'dideiė ir įvairi progra-
ras gal butų buvęs kiek ir per M Matulionis; kiti va ldybosUa , kurią koordinuoti pasiūlyta 
sentimentalus. n a r i a i _ B Jagminaitė, R. Ro-1 paprašyti A. Žemaitaitį, taip gra-

Naujumo š iam koncertui zenbiataitė, D. Tuminaitė, J. 
taip p a t suteikė po ilgesnės Šermukšnis. J. Venckus, V. Ka 
per t raukos į sceną grįžusios dvi tilius. ir K. Domkus. 
menininkės — solistė Florence 
Korsakaitė ir ak to rė Nelė Apei 
kienė. Buvo vėl miela išgirsti 
prieš kiek me tų buvusią čia 
dažną koncertinių programų 

J. Kj. 

PAMALDOS ŠV. 
KAZIMIERO BAŽNYČIOJE 

— Didysis šeštadienis: Išpa-

žiai surežisavusį dainų pynę. 
Į šios šventės programą pa

kviestos ir kitos jaunimo grupės 
iš netolimų apylinkių. Iki šiol W. Thacher Longstreth. Grcater 
teprižadėjo tik Seattle ir Vancou | Phiiadeiphia Prekybos rūmų vykdo-
veris. Į Šią iškilmingą jaunimo 
šventę numatyta pakviesti ir lat
vių, estų jaunimo grupes. 

Šios šventės pasisekimu rūpi-

I masis viceprezidentas, buvo svečias 
: kalbėtojas Vasario šešioliktosios mi-
I nėįime Philadelonijoje. 

Nuotr. H. M. Bauhof 

Pennsylvanijos 
riaus minėjimui skirtą prokla
maciją iš ^-ostinės Harrisbu'go 
atvežė ir ta proga trumpą kal
bą pasakė vicegubernatorius 
Raymond J. Broderick. Po jo 
sekė pagrindinė minėjimo kalba 
angiiškax. kurią pasakė Philadel 
phijos miesto tarybos narys ir 
Greater Phiiadeiphia prexybos 
rūmų vicepirm. W. Thacker 
Longstreth. J i s pasidžiaugė lie
tuvių ištverme laikant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo rei 
kalą gyvą ir pareiškė, kad lie
tuvius, šiuo atveju, turi parem-

Į ti visi laisvę mylintiieji žmonės. 
Daugybė pasaulį sukrėiu.-ių į-
vykių. kuriuos mes išgyveno
me, kartais nukreipia mūsų dė
mesį nuo fakto, kad pasaulyje 
yra dar daug žmonių, kurie lais 
vės nėra atgavę arba kuriems 
laisvė, ginklo jėga, buvo atimta. 
Kalbą baigdamas jis pareiškė. 

ap!inKybėse: minėjino j.';vaka 
rėse, Chicagoje. mirė jo tėvas. J 
Programai pasibaigus, j is išskri
do į savo tėvo muziko, kom
pozitoriaus Juozo Strolios lai- ^ Q | 
dotuves. 
^ Programai vykstant p « e - | į a s " ~ t į „ r r M •rVįiįgjŽL 
.simai bei paaiškinimai buvo da- Nuotr. K. Cikoto 

jka Vasario šešiolikto-

FRANKAS TV' and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTKD STRKF7T Telef — CA M M 
DIDELIS PA5IRLVKLMAS fVAIRIAL'SiŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS ER TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

dalyvę solistę F . Korsakaitę, tik žintis: 3-4 ir 6:30-8:00 v. p. p . 
rą menininkę i r balso tur t ingu Ugnies. Velykų žvakės, ir kr ikš I n a s i O. Razutienės pakviestas i atnašavo ir sukakčiai skirtą pa-
mu, ir scenine patirt imi. Ba- t o vandens šventinimas, krikš-
naičio "Aš per nakt į" ypač su- t o įžadų atnaujinimas ir Visų' 
silaukė daug katučių. 

rengimo komitetas. mokslą pasakė Sv. Jurgio pa-
Programos komisija: O. Barau-: rapijoje — klebonas, prel. dr. 

šventų l i tanija: 6:30 v. p. p.lskienė. B. Čiurlionienė, Puško-: Vytautas Martusevičius. o Šv. 
Buvusi Valstybinio t ea t ro ir I Velykų vigilijos Mišios ir ko- į rienė, J. Kaributas, Skiriutė, Gus- ; Kazimiero parapijoje — kun. 

vėliau Jaunimo tea t ro Kaune ak munija 7:30 v. v. 
tore Nelė Apeikienė Los Ange- Velyfag sekmadienis: P r i -
les scenoje pasirodė, regis, pir- sikėiimas, procesija ir Mišios: 

tienė, I. Tumienė. 
Meno parodos ir kitais meniš

kais reikalais rūpinasi: A. Zaliū-
mą kar tą . P i rmoje dalyje dek- 6 vai. Kitos Mišios 7:30, 8:30, nas, R. Bureikienė, S. Rauber 
lamavo t rumpesnius dalykus. 9:30.10:30 ir 12:30 vai. tas ir Leškienė. 

Išpažinčių klausoma rytais ir Muzikos komisija: G. Gudaus-
vakarais visų pamaldų ir Mi- j kienė, B. Budriūnas, A. Kazake

vičius. 

besilygiuojančius į bendrąją 
montažo tematiką, antroje — 
stipria d ramat ine į tampa pa
ženklintą Put ino "Vergą" 'kaž 
kodėl balade pavadin tą ) . Akto
rė vergą įtikinančiai išvedė iš 

sių metu. 

KAZIUKO MUGĖ 

Albinas Neveiauskas. Iškilmin
gai minėjim?F įvyko vasario 23 
d. Išvakarėse-, sukaktį paminė
jo Vinco Krėvės šeštadieninė 
mokykla. Sekmadienį, į sv. An
driejaus parapijos bažnyčią rin
kosi lietuviai iš Philadelphijos 
ir plačių apy.inkių. Organizuo-

Spaudos komisija: Alė Rūta iri tų vienetų moksleivių atei-
J. Kojelis. 

Visoms komisijų komisijoms ir 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

Marąuette Pk., 6211 So. V/estern, PR 8-5875 
i. LIEPONK 

Pirmadieniais ir ketvirta dienias nuo 9 iki 9:30. Kuom denom nuo 
9 iki f> vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 

If you Igtiore it, maybe itll go awaj& 
4» Andother 

famous cancer legends. 

Sekmadienį, kovo 16 d. Sv. Ka 
valdovo rūmų "i naujos būties • zimiero parapijos kieme skautai I komitetams padeda: I. Medziu-
nežinomą kelionę". į vėl surengė Kaziuko mugę. Apie'kas, Tumas, M. Kevalaitis, Ma-

Antrasis deklamator ius akto-1 kiemą apstatytos būdelės traukė: Žiulis, B. Brazdžionis, tai LB at-

tininkų. skautų, studentų atei
tininkų, neolituanų ir tautinės Kun. jonas Jutt-Jutkevičius. JAV LB 
sąjungos nešamos vėliavos iš
sirikiavo bažnyčios priekyje. 
Hiedant Vilti s chorui, šv. Mi-

rius Juozas Kar ibu tas deklama- pirkėjų akį. Juodos duonos, bei i stovai ir taip pat atstovai iš San-j šias atnašavo ir pamokslą pa-
vo šešis eilėraščius. Ilgiausias iš kitokių valgomų gėrybių ir rank-j ta Monikos. Tėvų komitetas: E.! sakė svečia.; kun. Jonas J u t t -
jų—Elenos Tumienės "In me- darbių galėjo visi prisipirkti 
moriam". Aktor ius sugebėjo 
deklamuojamų dalykų prasm-
ir grožį atskleisti . 

Pianistė Raimonda Apeikytė 
skambino lietuvių ir pasauli
nės muzikos kūrinius, o taip 
pat akompanavo solistams. TIK 
Florence Korsakaitė turėjo ame 
rikietį akompamatorių. Piani
nas, sakoma, sunkiausiai apval 
domas muzikos instrumentas, 
tačiau mūsų pianistės pirštams 
ir širdžiai j is pilnai paklusta. 
Reikia laukti, kad ateityje Rai
mondos Apeikytės vardas bus 
dažnai sut inkamas muzikos pa
saulyje. 

Sol. Stasė Pautienienė ir An
tanas Pavasar i s pirmoje dalyje 
dainavo lietuvių kompozitorių 
kurinius, ant ro je 

Skautų akademikų kavinė į-
Vilkas, J. 2ukas ir V. Irlikienė. j Jutkevičius. Savo pamoksle, mū 

V. Iri. j sų laikyseną :ėvynės atžvilgiu, 

os Angeles menininku koncerto da'yviai Iš kairės: sol. St Pautienienė, sol Ant. Pa\a .ns. akt Nele Apei-
pasaulinėsjkienė, akt J. Kaributai pianistė R Apdkytt. Wti R Korsakaite. 

! Tarybos narys pasakė pagrindinę 
kalba Vasario šešioliktosios minėji
me Philadelphijoje. 

Nuotr. K. t k o t o 

kad jungiasi su mumis maldoje, 
tikėdamas, kad ilgai netrukus 
Lietuva galės atšvęsti kitą — 
naują nepriklausomybės dieną 
Nežiūrint, kad su šia kalba bu
vo lyg ir užbaigta angliškoji 
minėjimo dalis, kalbėtojas su 
ponia pasiliko salėje ir sekė mi
nėjimo eigą iki galo. 

Antroje minėjimo dalyje, pri
ėmus rezoliucijas, sekė pagrin
dinė kalba lietuviškai. Ją pasakė 
svečias kalbėtojas. JAV LB Ta
rybos narys. kun. Jonas Ju t t -
Jutkevičius. J is kalbėjo apie tė
vyne, tėvynės meile, pareigas 
tėvynei, aukojimąsi tėvynei. Jis 
kėlė u mūsų nusikaltimus tė
vynei kai mes neatiiekrme sa
vo p-treigos. Tai buvo lyg ir są
žinė.- sąskaita, po Kuries seka 
gai>?tis ir pasiryžimas Icvyn? j 
aiylėU tarščiftu ir jdi aukotis | 

1 

^ In an aH-out effort to tvoid the truth, pcoplc hava 
\ created some pretty imaginative phrasea. 
P Likę the ever-popular "What I don't know can't 

hurt me." And "Never siek a day in my lifc." Yoo 
hear that a lot. Especially from people who are finallr 
forced to see their doctors. When it's often too iate. 

Logic docsn't vvork. Facts don't seem to sink in. 
We have no recourse bu t to fight £re witn £re with 
•ome more meaningful phrases. 

Likc «*i in 3 » beir.g savęd now, 1 in s could ba 
«aved if pcoole went fbr cbeckups every year." 

1 And "200,000 were »avrd lašt yeat. Annual checlfr 
lips can he!p »ave thousandj more-

What are you waiting for? Don't yoa want to cs> 
jov the peace of mind diat cotnea from knowing jrou'a 
doing the best thing for your health? 

If ir's jlogans you want, we can give them to jen, 
WeH do aaything to try to maice cancer a legead ia 
its own tinie, But wt need your belp. . ^ 

Help yoanclf w!ti> • cnedaip. And otrias whn a enede 

American Cancer Socicty 



DRAUGAS, trečiadienis. 1969 m. kovo mėn. 26 d. 

BOSTONO 2INI0S C L A S S I F I E D G U I D E 
PASTABOS APIK DABARTIMI 

TEATRĄ 

Kovo 15 d. Kuirūriniam subat-
vakary. Bostone, kalbėjo akto
rius ir režisierius Vytautas Valiu
kas iš \ e \ v Haven, Conn. Pasi
kalbėjimo tema "Pastabos apie 
dabartinį teatrą". Tikrumoje tai 
nebuvo paprastas pasikalbėji
mas, o gerai, labai išsamiai ir 
Labai kruopščiai paruošta paskai
ta, kurios paruošimui, tur būt, 

APDOVANOTI TALENTAI 

Seniausių lietuviškų radijo 
programų Naujoj Anglijoj 3ė-riųi 
metų sukaktuvių Talentų popie- į 
tėj dovanas laimėjo: Julia, Char
les, Richard ir Dianne Grausliai' 
iš Londonderrry, \ . H., padai-į 
navo; Andrius Krisiukėnas iš Mil i 
ton, grojo smuiku: Jonas Alekso-j 
nis. Tomas ir Jarunė Girniai, iš- i 
pildė V. Kudirko pasakėčias, Ann I 
Marie Statkus iš Randolph už, 

M I s ( B L L \ N E <> l S 

AUKNTCKA 
Namu. gyvybe*, 

automobiliu, 
sveikatom. t»iz-
nio. 

KKAL ESTATE 

Į 5 kam b. mūr 
į So. Natoraa . 
I metų senumo. 
1 savininkui 

• bu; 
Ave 

VI 

isjalow 
Gazo 
000 

Z<48flft 

— 11830 
šiluma. 13 
Skambinti 

ttF.W VVANTED — MOTKKY* 

T Y P I 

Patosfio-. išsi. 
mok i" jin u i są
lygom 

buvo perskaityta daug veikalų a-įš)kį; Edvardas Budreika iš W. 
' Rovbury grojo smuiku, ir Deb-

bie Wollen iš Hudson, N. H., 
pagrojo akordeonu. 

Šokių konkursą laimėjo: Ma
inės ir papės polką — O. ir J. 
Statkus iš Randolph, jaunimo 
polką— Regina Baika ir Vytau
tas Ivaška iš So. Bostono, valso -
Marija ir Jurgis Jurėnai iš So. 
Bostono, Tango-Elena Gorodec-
kiene iš Woreesterio ir inž. Hen
rikas Šatkus iš So. Bostono, tvis
tą laimėjo- Liuda Normantas iš 
Nevvtonville ir Joseph Dapšis iš 
Dorchesterio, pensininkų polką-
laimėjo Mikalina Pavydienė ir 
Jonas Ouirka iš Dorchesterio. 

Dėkojame visiem, kurie parė-

pie sceną, aktorius ir autorius. 
Teatras esąs platus laukas. Jį 

sudaro: autorius, aktorius, scena 
ir žiūrovai. 5ių dienų teatre ap
mirė aistros ir juntamas lyg ir 
bendras paralyžius. Bet tai ne tik 
teatro mene, o ir visuose me
nuose. Seniau scenoje vyko tik
ras gyvenimas, kitaip sakant, 
scena buvo lyg gyvenimo veidro
dis, su jausmais, meile, kančia 
ir kitais išgyvenimais. Po l i
jo Pasaulinio karo, o kiek ir anks
čiau, kinas, radijo ir televizija 
pradėjo pavaduoti teatro sceną. 
Pigiau ir geriau. Bet čia nėra te
atras. Tikrame teatre atsiranda 
ryšys tarp aktoriaus ir publikos. 
Tačiau ir dabar dar žmonės eina > 

1. B A C E V I Č I U S 
6455 S. Kedzie Av»., PR 8-2233 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visę 
rūsio grindis. 

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai. 

steveo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymą.-. 

J. M I G L I N A S 
Krautuve Marquette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namą te l — PR 6-1063 

į teatrą, tik teatras keičiasi. Atė-įmė šias radijo programas pinigi-
jo patobulinimai, keičiama sce-, nėm aukom, visiem kurie sveiki
na, didesnės salės, geresnis ap- no radijo programą 35 metų pro-
švietimas ir pan. Tačiau vis tiek; ga per talentų popietės progra-
dažnam kyla klausimas: ar tea-; nios knygą, visom gaspadinėm, 
tras išsilaikys? Seniau scena bu- '•• kurios iškepė ir padovanojo ku-
vu laiko centre. Dabar teatras gelius, tonus, pyragus ir visokius 
išstumtas iš savo centrinės vie
tos, o publika darosi abejinga. 
Daug kas keičiasi scenoje ir vei
kale. Veikalas rašomas tik vie
nai valandai. Vietoj meilės. į sce 
ną įneštas sexas. Bandoma ape-1 
liuoti į protą, o ne jausmus; 
(Brechtas). Absurdo teatre vy-l 
ra uja pesimizmas, mirtis, nors 
scena nėra realybė. 

Kaip visuose menuose, taip ir 
teatro mene, ieškoma ko tai 
nauja, be jausmo, neišgyvento. 
Prelegentas sugretindamas kryp
tis ir autorius, pastatydavo au
torių prieš autorių, kurie trum
pais sakiniais rodė, kurioje sceno
je ar kryptyje kas yra. \ sceną a-
tėjo Įvairios šviesos ir kiti reika
lingi ir nerikalingi atributai. 

Pabaigai Vytautas Valiukas! 
parkaitė Juliaus kaupo pasaką a-
pie Arlekino meilę. Buvo eilė 
klausimų ir paaiškinimų. Tai 
buvo tikrai išsamus supažindini
mai su dabartiniu, o gal net ir 
bendrai, teatru. 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitos kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 

Ar t i M a r m e t t e pko 
Geras investa\ ima.- — Naujas f 

butų mūr. narna*. 4 po 4% kamb. 
(2 mies.). 2 po 3 k-imb. (1 mie^j. > 
Apyl. Justiee Iii Prašoma kaina 
$sr,.9oo. 

6 kamb. (3 mii-i;. ) mūro rutinas 
Pilnas rūsys. Ga.''. šilima. - mas. 
graražas. Marquett« pko apyl. $20.9<>0 

N A M U PIRKIMAS -
P A R D A V I M A S - VALDYMAS 
Butu nuomavimai — Income T a z 

Notariartas — Vertimai 

Apdraudu Agentūra 

BELL REALTY 
T. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekame j vairiu-, pataisymus 

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285 

2 po 5 kamb. (;; mies.). :i kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California 

•:• kamb. (4mieg. >. 13 metų mūr. 
bungulov. Prie 71 Ir Kedzie-. 1 y* vo
nios, Z auto garažas (2.4.996. 

5 kamb. 20 meti; mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19.000. 

5% knil). 3 metu mūr. buncalow 
prie Marųuette P- J1S.500. 

Chicago, OL 60632. Tel. YA 7-59801 p £ \ T o a
2 ^ e d ^ ^ o ^ " ^ 

t !4 aukšto ( 5 Vz 4 Vi krab.) 8 

skanumynus šiam parengimui. 

Dėkojam talentam, jų tėvam 
ir mokytojam, visiem atsilankiu
siems į parengimą, ačiū visiem 
kurie dirbo parengime ir pagel
bėjo pravesti seniausiu radijo pro
gramų Naujoj Anglijoj 35 metų 
sukaktuvių parengimą. 

Steponas ir Valentina Minkai 

LANKOSI D B . GERUTIS 

Dr. Crerutis iš Šveicarijos kal
bės šį šeštadieni, kovo 29 d., T v. 
vakaro Lietuvių Piliečių d-jos 
auditorijoj, So. Bostone. Visi kvie 
ciami pasiklausyti. 

iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiitiiii \ 

D A Ž Y M A S 
PIGIAI DA2AU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J . RUDIS — Tel. CL 4-1050 
JllllllllllllllllllllllllllllllllHlllimilllilIlU 

M O V I N G 
i. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ogu metę patyrimas 

WA 6-8209 Chicago, Illinois 

j metą mūr. prie 63-čioa ir Kedzie. 
j $38.500. 

LEONAS REAL ESTATE 

S T 
Exper. or will train good typist to 
transeribe by ciictaphone 

Modern -attractive surroundings 
in rieadąuarters, office. Good sala
ry and benefis. 

Motiem friendly suburban offiee 
conv' to Dempster-Edens CTA. 
Skokie Swift. 
AMERICAN C0LL0ID CO. 

>100 Suffield. Skokie. Illinois 
Call 583-0400 or VO 6-5720 

An equal opportunitv euiplojvr 

LšNTOMOJAMA — FOR BENT 

KITAI: rinktiniams nuomininkams. 
B«s-t Aįt.n, y. ^925 W. 63. P Ii H-ttO;52 
NelaviKit už.xi: ctristniokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dali S< me
tus. Savininkai kreipkitės Jei pa. 
tarnavimo nemokamai. 

IsNL'OM. kamb. vyrui Atskiras 
jejimas, virtuvė ir su visais kitais 
patogumais. GR 6-3069 

O f. M E S I O ! 

HELP WANTED — VYRAI 

S T A T Y B I N I N K A I 

R E A L E S T A T K 

GERI NAMAI 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Kadio Pro 
gramą Naujoj Anglijoj. *š stoties 

j \VLYN 1360 bangos, veikia sek 
! madiemais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
Į po pietų Perduodama: vėliausių 
! oasauiinių žinių santrauka ir ko-
| meatarai muzika, dainos ir Mag 
j dutės pasaka Programą veda — 
j Steponas J. Minkąs, Biznio reika-
Į iais kreiptis į Baltic Floiists — 

celių bei dovanu krautuve. 502 E 
Broadway. So. Boston, Mase. TPI 
AN 8-0489. Ten pat gaunamai* ir 
dienraštis ' 'Draugas". 

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

2457 West 69th Street 
TeL HE 4 - 7 4 8 2 

1 *į aukšto namas — 6 ir S kamb 
T'Jtlari porč>ai. Karpetai. Kabineių 
virtuves. Modern. vonios. Xaujas ga-
zu šildymas. Garažas. Arti mūši:. 

I>klelis 6 kamb. mūras. 1 »į vo
nios. Gazu s:l<3ynias. z auto mūro 
Ka-ražns. Arti T2 - California. $26,40a. 

12 butu. 2-jij aukštų mūras, pri-
žifir?ta.s Apip $14.0'»n pajamų, gura-
žr<.s. Marquatte pke. $S0.rt00. 

C kamb.. o m'tii SvodiSkas namas. 
2 vonios, karpetai. air <»nditioning. 
inter-ox>mm. Mūro fratažas. platus 
lotas. $34,000. Turini.-> raktus. 

Mūrinf- 1 aukftto plati rezidencija. 
2 vonios. mOro era>iza.s. Prie Maria 
Hierh. Graž'i gyvJblL S24.9M0. . . . 

2 but« UdeiL« namas — 2 po s j l o s visiems Drieinamoe 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar- I 
quette pke. $20.800. 

Pajamų mūras — 5 ir 3 kamb. 
Visi nauji įreiyrimai. Arti 60 — 
California $21.000 

Lota.- (iriem butam. 30 p*du prie 
pat Marquerte parko. Pî rus. 

OKJKsię*5*****^******^ 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 

INCOME TAX — NOTAR1ATAS 
IMIGRACIJA 

5J785 W. Tls t St Tel. 935-6015 

BALTU KONCERTAS 

Trečias ir paskutinis šio sezo-
no Baltu koncertas įvyko kovo 
14 ei. fordaii Hali, Bostone. Šie 
koncertai yra matomi ir ameri-
kiečių muzikos kritikų. Jame pro-
grama atliko solistė Daiva Mon-

Paskiros mintys 

— Reiktų pastatyti paminklėlį 
Juozui Leimonui. kuris tragiškai žu
vo 1967 m. I n o reikalu turėtu pa
sirūpinti pažĮstnmi ir Neo-Lithua-
nu korp., kurias jis bu\-o narys. 
Daba r io kapas apleistas. 

— Išmokime fotografuotis. Nuo 
traukoj matyti kaip Įteikiamas nu
sipelniusiam čekis, o jo davėias žiū
ri i publiką, gi gavėjas žiūri i čeki. 

IUllll!IMUIIIIIlillll!)ilil)iHiH!iiHimiMilž 
LEO'S SINCUIR SERVICE 

LEONAS FRA.NCKI S 
Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos, 

Tune-np ir Motoro Remontas 
5759 So. Western Ave. 

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

mimiiimniiiniimmiiiHMiiiiiniiiiiiiMi) 

Tvariangas, teis įgas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reLialais. Be to, .?ikia Notariatas 
daromi ir liūdijat- vertimai. Tvat 
komi pilietybes dokumentai, pildo-
noi Encome Tax ir itiiekami kitoki 
patania vimai 

ŠIMKŪS REAL ESTATE 
N0TARY PŪBUC 

425i« S. MapJewoo A v . CL 4-7450 

Platinkite "Draugę". 

Remkite ^Draugę". 

VAL01S REAL ESTATE 
2458 W. 69th St. RE 7-7200 

Prie 68 Jr Western 2 butai po 5 
kamb. PlatU3 sklypas. $20.500. 

Prie 71 Ir TaUn&n — Mūras 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garaža-s. Nebrandus $43.500 

114 aukšto, i butai. C ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui Ekstra sklypas 
25 p. $13.900. 

70 ir Wa«htenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsv S-Ju kam'" 
$28.900 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St., R E 7-9515 

Reikaligas 
KASININKAS-Ė 

Patyrimas pageidaujamas, bet ne
būtinai. Darbas prie langelio su 
klientais. 

STANDARD FEDERAL 
Savings & Loan Assoc. 

TEL. — VI 7-1141 
A. Kasufoa 

ENGINEER 
aes jis plačiausi^ skaitomas lie- I MECHANICAL OR fcILECTRICAL 
tuvių dienraštis. Gi skelbimu kai- ' 

Desree desired. 0-4 yrs. oxpc-r. Oppt>. 
fn plant engintf-rinsr d<'pt. of a na-
tional corp.. pitn^lins and produets 
piant. KxcfĮl. prpsent position iviOi 
oppt\. r'or futur<- gi-o\vth. Need mar 
intentbtt in pnr>vinir his a'oilitit..-
throueia accomplishments. Sal com-
mcnsiirat.' with oducation and cxper. 
Kuli ranjr*» of b^nefits. 

ABITIBI CORPORATION 
8201 S. Wallaee, Chieago, 111. 

488-4000 

GEAR CUTTER 
Man exp<?rienced in eutting of firr-
piteh g-ears to do set-up nork. Ex-
celleat opDO'-tunitj- for advano^ment 

EXTRA BENEFITS. 

AVON GEAR & ENGINEERING 
COMPAN'Y. Tel. 354-5525 

Iflllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllltlll 
J E I G U J U M S R E I K I A 
GRA2IE VIZITINIU KORTELIV 
kreipkitės į ''Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A C G A 8 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO, UJJNOIS 60629 

Mllllllllllllllllllllllllllliilllillilllllliimil 

T v ^ A T l K ^ r T E R ¥ S 

Medical Opportunities 

EEG TECHNICIAN 
1 Vi aukšto mūr. 5 ir S kamb., 

• j rengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas-
ki. $28.000. 

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažą* 
Gagf pkf>. $17.500. 

« kainb. mūro "rancb'' su S-jv 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p w n T « I • : r\ L-~r 

sklj-po. Oaklawn. $32.000. ! iijbAj Technician. Day shift only. 
2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p. Į Good starting salary. Exeeilent 

, , . . . . . , ( , , « . , _ „ I fringe benefits. Contact personnel 
S I M A I T I S REALTY department. 

Insurance — Income Tas 
Votarj Public 

H37 jp. 4S St. — CL 4-2390 į 

Mafnfenance man 
L<oop sohoo! n*-eds dc-pendable man 
to <io g-enpral ckaning of ciassroom.-. 

400-bed hospitas has an imraediate' »nd offices. ciean and bu f f fioors. 
full-time opening for a ąuaiified 5 j a ^ . :i pją to tl p . M . t %.Įįyėk 

paid va< »tion after 1 yr. Salary open. 

REMKITE "DRAUGĄ 

H0LY CR0SS N0SPITAL 
2701 W. 68th STREET 
TEL. — HE 4-6700 

Call Mr. Riley 

922-5980 

Skelbkite "Drauge". 

R E A L E S T A T E HELP VVANTED — VYRAI 

girdaitė. jos programoje buvo šie i Xeiaugi negali žiūrėti vienas j kitą, 
.N.>n";pi..7Jti)riai: Pergolesi, Brahms, 
Mozart, Duparc, Ravel, Gruo-
lis, Jaknbėnas, Leonca\allo. Di-

džiojo Bostono laikraščio ' T h e 
B<»ston Globė" meno kritikas 
!v<i!l writeri H-;rr> \evi l le il
gesniame straipsnyje rašo, kad 
Mongirciaiu- turi gerą ir stiprų 
halsą, bei šiame koncerte "pre-
•-ented a rather Irustrating listen-
ng eaperience". Jos balsas dau
giausia buvęs "sadly misused, 
hes Brahms group \vas least sa-
tiafactorily sung." Porą sakinių 
duodame originale, kad verčian 
nebūtų iškraipymų ar netikslu
mų. Palyginkime su lietuvių re
cenzentų pasisakymais. 

KELK; DALIU KONCERTAS 

Balandžio 13 d. S vai. po pietų 
Lietuvių Piliečių d-jos auciitori-
;<ij, So. Bostone, įvyks koncertas. 
Koncerte Sv. Petro parapijos cho
ras, dirig. muziko Jeronimo Ka
činsko, atliks lietuvių kompozi-

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rQ$1u namo apšildymo 
penius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (?utters), vandens šildy
mui boilprius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir nžmie^i'iuose. 
Darbas atliekamas crreif-ai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATT>"G * SHEFT METAI/ 
4444 S. VFestern. Chioago 9. IU. 

Telefonas TI T-S44". 

5 po 6 kamb. mar Moderato* To
nis, alum langai, šiluma gazu, 2 
luto. garažas M -ąuette pke. $29.90o. 

2 oo 5H kan,b. ir 4 kamb. an^iiS-
i&Tt, xttsy. 7 n;etu mflras, 2 atskiro? 
Si'iraos gražu, a .na. langai. kilimai. 
$4" 500. 

« butu nan';:- mūras. Karštu vand 
šiluma gaz;;. alum. langai. Pajamų 
virs Stf'.OO'j. ruetams. $86,0f>0. 

14 butu. 2-ji ok£Sq maras. Geros 
pa.iariros Har<:uettw pke $83,000. 

10 bmu po 3 kamb. mur. Alum 
iangai. neto':* -,;0su jstaigo*. Tik 
SCr.Of'O. 

1 mJ**. mūiT .̂ 2 pUnos vonlo*. *l-
i i'inxa gazu. O --ažaa. N*toli mOaii •-
I t i lgot JIą į00 

S po 6 kamb. 8 metų raraa, karstu 
vand. šiluma gazu, Marquette pke 
$42,000. 

50 p. sklypas Marųoette pke. Blz 
niui Ir apartmentarruB. Teiraukįtft* 

12 butu 1 metu modernus 1 rturtio 
gaa ;rengimals. balkonai. Pajamv 
$26,000 metams. Ptetvakartu miesto 
daly Teiraukitės. 

Rooming house. Pajamų $50,uO1. 
metams Labai gerai Išnuom štaur* 
n«je mieato dalyje. Teiraukitės 

0 kam h iniu. "Buūl-.ar koKi 
:9a plyteles -tarsto vandens šildymai 
gazu Marq. pke. $20,500. 

154 aukšto mūr. S ir 6 kamb. 1 
••jliaai. Atskiri šildymai 2 auto ira-
,-alafl 37 Ir Oaklev Slt^OO 

ORDER PICKERS 
2 MEN NEEDED — NIGHT SHIFT — GR0CERY 

EXPERIENCE HELPFŪL — UNION SCALE — 
0WN TRRNSPORTAT10N NEEDED. 

FRANKUN PARK L0CAT10N. 
CAU 671-2500. ASK FOR MR. A, PETY0 

kaip dera daryti? Vėl nuotraukoje 
du lietuviai ir gana jauni vyrai kal
basi su aukštu JAV valdžios parei
gūnu ir gana senyvu žmogum. Vie
nas laiko ranką kišenėje, o antras 
rankas užpakalyje, o JAV pareigū
nas stovi kaip reik stovėti. Vėl vie
noj nuotraukoj mūsų tautietis ne
va rašo. o galvą pakėlęs žiūri i pub
liką. Tokių ir panašių pavyzdžių 
daug. 

— Rašykime pavardes lietuviš
kai. Dažnai rašome: "Išvyko Ona 
Vaškas atostogų, atvyko Marija 
Antanaitis į Chicagą. Argi negra
žiau skambėtų O n a Vaškienė. Ma
rija Antanaitienė. Ir dar gali labai 
klaidinti žmogų. pav. parašąs O. 
Y,iškas arba M. Antanaitis, tai ne
žinia ar čia vyras ar moteris. Bū
kime su lietuviškomis pavardėmis, 
lietuviškoje spaudoje. (Red past.-
redakciia dažnai negali pataisyti, 
nes nežino ar moteris ištekėjusi ar 
ne. nežino kokią galūne pridėti). 

— Per dviejų 

B A N G A 
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele-
vfajjom antenos. Pard. ir taisymas. 
3649 W. 63rd S t , TeL 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Badenas K. $«malis 

N E R I S R E A L E S T A T E 
8924 v jfh ffestem Avenue Tel, 471-0321 

lilHflilHIIIMiHt flIlIimillIflIlIlIlimilllllIHUIIIIIHIIHHIIIIIHIIIIllllllllllllllHimill 

žymiu vyru lai-
torių dainas jų tarpe ištrauką « ' d o t u v e s koplvčioįe 'žmonės' kalbėjo 
Juliaus Gaidelio operos "Dana . 
Aktorius Henrikas Kačinskas iš 
VVashington, D. C , skaitys Pu
tino ir Radausko poeziją, o Nau
josios Anglijos konservatorijos | 
stygų kvartetas atliks Juzeliūno 
I-jį kvartetą. Veiks bufetas ir bus 
kokiai. 

A. ABALL R00FING C0. 
Įsteigta Drleš 49 metus 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso- i 
m« arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuoeius vamzdžius. Dažo
me 1S lauko. Taisome rnūra "tucK 
pointins". Pilnai apsiaraude Visas 
darbas garantuotas 

LA 1-6047 arba PO 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku 

SALES • HORTGAGES • UANA6EHENT 

FORK LIFT OPERATOR 
DAY SHIFT — GROCERY WAREH0USE. — 

ŪNION SCALE — 0WN TRANSPORTATION NEEDED -
FRANKUN PARK L0CATI0N 

CAU 671-2500, ASK FOR MR. A, PETY0 

D e M E S I O ! 

GARBAGE DRUMS 
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 30 gal. Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113 

Member of M 1.5. 

A L E X Š A T A S - R E A L T 0 R 
Main off;,<•? 5727 W. Cermafk Rd^ Cicero, IU. Te*. OL 6-2233 

Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside. La Grange Park 
r k.tnose v.iK rįnioose priemiescnioM) PraAome užšokti i tnosa istaiea 
Jr ^sirinkti W kataloe*> ^ ^ 

tmm^mm-nz rsmzz 

K A S NORITE PRATURTĖTI? 
Vifua^ . 

pajantn nuo. 
Kl.iiiskito MI 

si lyg tai būtu vestuvi-s ar krikš
tynos. Be to. daug apsirengusiu 
.šviesiais drabužiais. Pasikalbėjimui 
yra kambariai atskirai, o nejaugi 

; trūks ta m e juodų arba nors tamsių 
\ apsirengimui rūbų? 

J. Julijonas 

M O V I N G 
Apdraustas perkraastymas 

Įvairhj atstnmg 

A. V I L I M A S 
82S WEST 84tb PLACE 

Teief — FBontier 6-1882 

-'usrfaiJsiii būdn praturtėti tai įsigyti naosavs narna arba 
ic. Tai tikras faktą.* paremtas daugelio patirtimi. Pasi-

-,itm>Tią. namo savininką, ir jis ta pati patvirtins. Kiekvie-
nit nn-nesi ;,skola mažėja o lurta> (eqnity) didėja. Kiekviena mėnesi 

ji riar-K! ,,...; ^nis. Ir jus s a u t e ta pati padaryti, ržsakite i mnsn istei-
- • n ' l r "'•''><' 1 ivisitarti dt-l jūsn busimos nuosavybes. 

CICF:n<) — pARKHOIAtr;. 
Nea.pl^:sr :. butų mūr. 6—5—4 

kamb. J>vc.;:. vutuose modernizuo
tos vonios ,- ,:. u vgs. Savininkas iš-
siVgJį iš šį-, - 0 n o r į sKiihini pnr-
<"ioU. 

S1'! kamb. K meta mūr. Savinin
kas nusii.-r _ todėl nori skubia; 
parduoti. ". amieji. t mieg. su 
ttialetu i- ,: . pįina,« rūsys. Gazo 
šilima. 2 m:t- -aražas. N<toli šv. 
Antaao baž. 

> butai u> S-'I.90O. Gorai uy.lai-
Kyras namas ^ 4 kamb. Nuomi
ninkai užs xį gaza. elektra. Ši
lima ir ka->-1 ,-andenJ. $l!»5 paja
mų į men. 

2-Jv bntu mfir. «34^VO0. 2 po S 

I nas rūsr.-s N"aujai irr>nstas centr. 
į gr-7in Šildymas. 2 maS. garažas. 

M W W W TIPO PAJAMV 
1 x r o s A W B e s 

štai tik keletas pavyzdžan: 6 butu 
rnūr. SS.o'iO matiniu pajamų. $s;,.i0(i 

S butu mūras. VirS $12.00'> paja-
I mu. Tik S1S.000 įmokėti. $92.80(1. 

9 hulai — virš $9.000 pajamų. 

13 butn virš $16.000 pajamų. Se
nesnis bot Kerai sutvarkytas 

į $1 10.000. 
18 bntu virs $30.000 pajamų. Tik 

: $37,000 įmokėti. 
2 namai po 18 boto. Virš $R8.ooo 

kamb. •oderr.iz'iotos virtuves. " PU- I p.'.Jam«. $480,000 «Ž ab 
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS 

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu a r 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 turim 1 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile. 

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais. 

Perskaitė Draogį. duokite kitiems pasiskaityti. 

Pasinaudokite Drausto „flassified" skvriumi. 

file:///VLYN
file:///eville


8 DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. kovo mėn. 26 d. 

x Rekolekcijos moterims. 
kurias ruošia giedrininkės kovo 
27, 28 ir 29 dienomis, 7:30 vai. 
v. tėvų jėzuitų koplyčioje, 562u 
So. Claremont ave, baigsis sek
madieny šv. Mišiomis 9 vai. r. 
Po to ruošiami bendri pusryčiai 
rekolekcijų lankytojoms ir jų 

X Naujas dainų rinkinys. 
Kaip j au anksčiau spaudoje bu 
vo skeletą, IV-jai Damų šventei kovo 30 d.. Verbų sekmadienį 

X "Filatelistu d-jos biulete
nio "Lietuva" išėjo iš spaudos 
naujas numeris, kuriame apstu 
įvairios riiateliją liečiančios me
džiagos. 

x Liet. valstiečiu liaudininku 
s-gos atstovų suvažiavimo, į-
vykstančio šį savaitgalį, rengė
jai maloniai prašo tų savo bičių- j 
iių, 'kurių necuvo įmanoma pa-; 
siekti išsiuntinėtais kvietimais! 
(dalis jų grįžo atgal nesuradusi 

ažiavi-

ŽVAIGŽDUTĖ 
šeimų nariams. 

x Ateit, medikų korp. Gaja " " " -'"" "• ~ - _ . . . . v , , . adresatų) , atvvKti i suvaz 
Su d., verbų sekmadieni , ". , , *. ,. 

. 2 m a - kuris prasideda šeštadienį. 
ruošti muzikinė komisija pr.ta-, 10 vai. korporantams ir jų šei- m ' 2 9 Q n v a i . rytą. yjd 

" "" " nu- mų nariarss ruošia tradicinį . •" j * n * „«.' i 
* America Inn. motelio patalpose. 

(5000 W. 79th S t , Oaklawn, 
ties pietvakarių Chicagos mies 
to r iba) . 8 vaL ten pat bus po
būvis. Jei kas dėl kurių nor.s 
priežasčių pavėluotų į suvažia
vimą, prašomas atvykti į pobū
vį — vakarienę. Naudojantis 
miesto transportacija, suvažia-

{steigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos «k. 
Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave.. Chicago, IU. 60636 

riant JAV LB c. vaidybai, 
mato išleisti suaugusių ir litua-' priešvelykinį susikaupimą — 
nistinių mokyklų chorams nau-1 pamaldas Tėvu Marijonų vie-
ją Dainų rinkinį. Lietuviai kom
pozitoriai yra prašomi atsiųsti | Kilbourn Ave. 
savo dar neišleistas naujesnes 
suaugusių 

r.uolyno koplyčioje, 6336 So. 
Pamaldas pra-

es 'am. Aib. Spurg's. .MIC. 
bei vaikų chorams j Po pamaldų bus pusryčiai ir su-

dainas Muzikinės komisijos pir- j sirinkimas. Kviečiami dalyvauti 
mininkui muz. Petrui Armonui. visi korporantai ir svečiai medi-
4538 So. Hermitage Ave.. CM- kų susikaupimui 
cago, UI. 60609. Vaikų chorams 
dainos turi būti atsiųstos iki 
1969m. birželio 1 d., suaugusių 
chorams iki 1969 ragpiūčio 1 d. 

pozi, \ . p p 1102 kamb. Petro Maldeikio na- ] komisijos pirmininką) a d r e 
gal pačių pasirinktus t * * u s K ^ „ j ^ ^ ^ ^ c h ( £ _ ^ S. Manlewood Ave.. Chi 

j vimo vieta geriausiai pasiekiama 
L K. Mokslų akademijos 7Ssios gatvės arba Cicero au-

susirinkimas tobusais. Visais informacijų rei-

sukurti dar ir visai naujų dai
nų. Už panaudotas rinkiniui 
dainas, kompozitoriams pagal 
finansines išgales bus išmokėti 
honorarai. 

Chicagos židinio 
rvyksta šį sekmadienį, kovo 30. kalais prašome kreiptis į A 
d.. 3 vai. p.p., Jaunimo Centre.j Lunecką (suvažiavimo rengimo 

>esu: 
ca-

TAUTENP ŠVENČIŲ MINĖ
JIMO BCDAS IR PRASMfc 

Tautines šventės yra skiria
mos įvairiems įžymiems įvy
kiams paminėti. Jos skirtingai 
švenčiamos įvairiuose kraštuo
se. Pietų Amerikos kraštuo-

! se tautinių švenčių metu yra 
, ruošiami karnavalai, Tuo tarpu 
lietuvių tautinės šventės pasi-

I žymi rimtimi ir susikaupimu. Iš-
] kilmingi aktai, paradai ir susi-

Vaizdas iš Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimo Ciceroje. kur i k a u p i m a s vienija, s t i p r ina tau-
programą atliko Šv. Antano parap. mokyklos lietuviškų klasių mokiniai, t tą. 
Nuotraukoje deklamuoja R. Šulaitytė, o bendrojo mokyklos choro na
riai ją stebi. 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 

Man patinka eiti į lietuvišką 
mokyklą; čia galime šokti, dai
nuoti, vaidinti scenoje, skaityti , 
rašyti ir kitų dalykų išmokti. 
Būna skautų sueigos ir paukš
tyčių sueigos. 

Sausio 19 dieną mes vaidinom 
"Miegančioji Gražuolė". Daug 
vaikų vaidino. Jie buvo: kara 
lius, karalienė, karalaitės, ka-
raliūnas, šaukliai, virėjai, t a r 
naitės, dvariškiai, peiliai, šaukš
tai, šakutės, puodai, lėkštės, 

psicholc 
gijoje ir kiti svarbūs reikalai", go, 111. 60529, tei. 776-4667 ar

ba — J. Bertašių (centro komi
te to narį) 5348 S. Talman Ave. 

Prašoma visų dalyvauti. 

x Dr. V. Vygantas skaitys 
trečiąją paskaitą at-kų sen-

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

x Kun. Jono Kubiliaus, SJ. draugių paskaitų ciklo "2vilgs-
sesuo Petronėlė Šimkienė, 56 nis į pakonsilinį Bažnyčios gy
ni., mirė Lietuvoje ir palaidota vertimą'' šį šeštadienį, kovo 29 
su katalikiškom apeigom Mosė- d., 6:30 v. v. Jaunimo centre. 
dyje. 

Kazys Beiga, chieagiškis 
Liet. katalikų susivieniji-

Kovo mėn. 1 d., Dariaus - kine Rima Macytė. Vėliau ma-
Chicago, 111. 6C632, tel. 434-36 • 3. Girėno lituanistinė mokykla su- no sesutė deklamavo t rumpą 

x Kernavės skaučių Tunto r e n g g sar/0 Vasario 16 minėji- eilėraštį. "Laisva tebūnie Lie-
Tėvų Komiteto ruošiamas ba- m ą ^š iuvau pranešėja. tuva" — deklamavo ketvirto ir 
liūs įvyks balandžio 12 d., 8 vai, j Minėjimą atidarė mokytoja penkto skyrių mokiniai mer-
Pakš to svetainėje. Staliukus re- j_ Regienė. Trumpai kalbėjo ve- gaitės. Trumpą vaizdelį "Aš ka-
zervuoti telef. 582-2549. (pr.) dejas J- Plačas. Po jo — spor- reiviu noriu būt i" , atliko ketv. 

x Dr. Alfonsas Pareigis, East tininkas inž. Edas Modestas. ir penkto sk. berniukai. Labai 
fietuviškc^W^mėgT^m7- ' n ° C h l c a ? o s a p s ^ t i e s valdyba Moline, 111., nežiūrint daugybės j Pasirodymai buvo geri. Vaikų gražiai lietuviškus dalykus akor-
lėdamas BetuvŽfca knyra apsi- S a u k l a k U ° P U v a i d > ' b u ^ " ^ d a r b o i r nelengvų gydytojo pa- Darželio mokinai deklamavo deonu grojo a š tun to sk. moki-
sprendė praturt inti savo biblio i ! ' l " * ! l S ? * ? ! * T r d g U ' d o m i s i * lietuviškomis : . y ^ ^ 0 p i r m D J O s k y r i a u s n y s j ^ ^ Krasauskas . To 
teka \ t vykęs i "D-auea" pa- V ycių salėje (prie 4< gat- knygomis, kūnų "Draugo" lei-, mokiniai "Mūsų vėliava". Po to paties skvr iaus mokinys Vytau-
. ' " . [ . - . — ' f! vės). 7:30 vai. vak. Valdybų ir dvkloje didesnį kiekį nusipirko, smaudoaamas paskelbtu papigi- , . . , . v. , , • . , . . _ „ , , . • . , , , , ,. kuopų nariai kviečiami dalyvau- Drauere pridėjo 5 dcl- auka mu-n:mu. nusipirko knvgų uz kelias- ..S/ . . . . . . . K , , .-. -• + j , • ti. Bus svarstomi artėjančio sei- su soaudos darbams paremti, dešimts dolerių. ., . . . . . . . . . . . ^ 

w „ . „ , . . . . . mo reikalu Atskiri pa.cvieti- Dė-coiame. < Brone Sa'adzaiviene, a. a. . . . r i J . . •n D - , ,.- . . . . . mai nesiunciami. x flkaitvtoiai stiprina savo 
pik. Pr. raiadziaus našle, pnes : . , . 
ketvertą metų palaidojusi savo ; * Pamaldos už Lietuvių Fon- *P*ud* aukomis. Pratęsdami pre 
rįwą ir visiškai neseniai sūnų do mirusius narius metinio M . numeratą ar atsiskaitydami už 

vaizdelį "Vasario 16-tos sap- tas Jasinevičius perskaitė iš-
nas" atliko šešto skyriaus mo- t rauką iš "Živilės". Trečiojo sky-
kiniai. Jį parašė to skyriaus mo- riaus mokiniai pasirodė su eilė-

_ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ raščių ir dainų pyne. Po to vi-

, laumės, juoda laumė, gėlės i r 
Visas tautines šventes lietu- j kiti artistai. Buvo labai gražu. 

viai pradeda pamaldomis įvai- i r aš vaidinau. 
rių tikėjimų šventovėse. Po to Birutė Bivaiiiytė, 
seka iškilmingi paradai aikštė- Maironio Lit. m-los Brooklyne, 
se, niinėjiniai salėse, kur ie bai
giasi koncertais, vaidinimais ir 
t.t. 

Rima Janulevičiūtė, V I kl. 

IV sk. mok. 

Olivette 
.iareuio. 

Vernon, 
žuvusio 

prancūzų 
Alžirijoje, 

"Pirmieji Žingsniai" K. Done- žmona — našlė, kasdien nešio-
laičio lit. m-los mok. laikr. n r 3 davo jo kardą ir kelionės mai-

1969. H 22 šą per 38 metus. 

KAIP TURSTŲ BfTI 
ŠVENČIAMA VASARIO 16. 

Vasario 16 turėtų būti šven-
K. Mušinzkienė, VI. čiama šiaip: rytą turėtų prasi-

Gurskis, J . Siau dėti su lietuviškom Mišiom, ku-

*:oįo n a ? S:mi:ia:č ;::s R.-kaičiu. koplvčio>- š. m. kovo 29 d . . - u s a i t i s : ?° 2 d o L ~ K G U o z e - r - o s e v i s o s **>****• organiza-
x "Pranas Stonys. "Draugo" ,9 vai. 30 mm. ir Lietuvių Evan- ris' A n t Vislūs. Visiems nuo- cijos su savo vekavom dalyvau-

Vytautą, E Rochesterio. K. Y., rių suvažiavimo. įvyksimo š. m. kalendorius .korteles _ ***& 
laikinai atv\-ko į Ohicagą, kur kovo 29 d. Jaunimo Centre, Chi- P° ™ do1- — • 
lanko savo pažįstamus. Apsi- cagoje, proga įvyks: Jėzuitų c m a s ' n t 

skaitv*tojas Vokietijoje, bu\ro geiikų - Liuteronų bažnyčioje, 
atvykęs i Chicagą ir čia paatos-16641 S. Troy St., kovo 30 d., 
togavęs tris savaites (buvo ap- ' lOval . (pr.) Į: 

širdžiai dėkojame. tų. Po Mišių visi turėtų turė t i 
Stud. Leonas šulas , Vie-. bendrus pusryčius. Man a t ro-

sistojęs pas Vladą Radavičių). 
vėl išskrido į Wurzburgą. prie k 
nuolatinių savo darbų. 

X Rekolekcijos moterims į-
vyks kovo 27—30 dienomis Tė
vų Jėzuitų koplyčioje. Vadovau
ja T. G. Kijauskas. SJ. Pamoks 
lai bus vakara is 7:30 vai; sek
madienį 9 vai. ryto bus rekolek
cijų užbaiga. Po to vaišės Jau
nimo centre. Visos moterys 
kviečiamos dalyvauti. 

do, kad turėtų būti tik vienas 
bendras minėjimas. Po minėji-

nos universiteto, Austrijoj, pa
kviestas, nuo š. m. pavasario 

> Atitaisymas. Draugo š. m. dėsto lietuvių kalbą. Klausytojų mo turėtų būti kokia nors pro- i 
22 d. skelbime "Lietuvio y r a I Q studentų; net keturi do-; gramą. Minėjime neturėtų būti 

Fonde įnašus padidino įsibrovė centai bei profesoriai lanko lie- žmonių, k u r į kalba apie va- j 
a. a. tuvių kalbos kursą. Leono Šulo landą laiko. Po programos turė-klaida, būtent: paskelbta 

si vaikai padainavo kelias dai
neles. Pabaigoje ponas Htutkas 
mums parodė spalvotą filmą 
"Lietuvos pajūr is '. Minėjimą už-
baigėm Lietuvos himnu. Minė
jimas su tėveliais buvo mūsų 
mokyklos auditorijoje. 

Violeta Matukaitė, 
Dar iaus - Girėno Lit. m-los 

V sk. mok. 

MANO JHJOSTABIOS 
ATOSTOGO? 

Aš neseniai važiavau į To-

Dvi galvos. Piešė Audronė Brakauskaitė 

DIENOS PRADŽIA 

V a k a r pradėjo snigti. Šįryt I 
žmonės kasa sniegą. Ne visi ka- į 
sa, keletas tinginių lovoje dar , 
tebeguli. 

Itn. Antano Šarūno Vadopalo t ė v a s P r a n a s a^ba Chicasroje i tą būti gėrimų vaikams ir ka - ' rontą *—*&• A š išvažiavau 
atm. įn., turi būti ltn. .Antano spaustuvėje, o jo motina M . S * vos Idriems. Gal dar kokio Penktadienio rytą._ Praleidau, An t žemes daug smego nėra. 

GALVOSCKIAI 

I 
Kas yra Humpty-Dumpty ir 

iš kurios knygos pa imta? 
(5 taškai) 

n 
Kaip vadinasi pelytė, dažnai 

narūno Vadopalo įnašas. Dėl l a i t i e n ė y r a utuanist inės ' mo-'' nors pyrago. Tai būtų gera Va- P i m Q k a s ; Mano močiutė ( tė tės jKai kur visai jo nėra. Bet nie- minima vaikų laikraštėlyje 
įvykusios klaidos atsiprašome 

(pr.) 

Minint mnz. Antano Va x 

kyklos mokytoja. Leonas Šulas sario 16 sventft 
>Ta išv\«kęs į Europą studijuoti Asta Dabrilaitė, 14 m. 
medicinos. Worcesterio lit. m-ios mokinė 

x Je ron imas Lesčjs. 
Chicagoje. savo laiku dainavęs 
muz. J . Gaidelio vedamam cho
re, dabar jo sukurtos operos 
"Dana" pastatymui 
100 dol. (pr.) 

nagaičio 20 metų mirties su-
; kaktį, kovo 30 d., 11 vai., T. 

~* *' Jėzuitų koplyčioje, šv. Mišias 
; atnašaus ir pamokslą pasakys 
i T. Bruno Markaitis. šv. Mišių 
! metu giedos solistai Algirdas 

: i U / U ? ; Brazis ir Nerija Linkevičiūtė. 
(pr.) 

x Naujos liet. J . GaidHio j x J u o z a s Naujokaitis gyv. 
operos " D a n a " premjera įvyks : chicagoje, operos "Danos"' pa-
Š. m. bal^ B _ d. Kiti spektakliai į s t a t ymui paaukojo 125 dol. o 

ne 100 dol.. kaip užvakar die-— ba i 13, 19 ir 20 d.d. Bilietai 
gaunami "Marginiuose". 2511 
W. 69th Str. . Chicago. t e i PR i p a s k e I b t a . 
8-4585. Atidar\-ta: pirmad. ir 
ketrirt . 9-8 vai., sekmad. 11-1 
vai. Kitomis dienomis 9-6 va!. 

Užsakant paštu — siųsti čekį 

nos "Drauge" per klaidą buvo 
(pr.) 

> Kasetiniai magnetofonai iš 
Olandijos. Vokietijos ir kitur. 
Elektriniai. b3terijiniai. Nuo 

47 St.. FR 6-1998. 
Lith. Opera of Chicago. 6441 | S29.95. Gradinskas, 
So. Kedvale Ave., Chicago. 111. 

Chicagos IJetuvių Opera 
(pr.) 

X Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės sa!ės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su- į 
važiavimams. Kreiptis j Lito 

2512 W. 
(sk.) 

PAGERBKIME TUOS. KURE 
GYVENO IR MTRfi DIEVUI 

IR TĖVYNEI 
LIETUVOS KANKINTU 

KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE 

ROMOTE 
Bendrovės administruojamą 0 ' ' LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO 

mama) irgi važiavo su mumis. ; kur nėra žalumo. Visi medžiai 
Man Toronte buvo labai įdo- j lyg negyvi. Kitoje pusėje gat-

mu. J ie ten t u r i tokį apskriti- I vės krūmai be lapų. Ar nekeis-
mą. Per vasarą ten yra fonta- ' - ta? Juk pavasaris jau praeitą 
nas, o žiemą vaikai čiuožia. To- ; ketvirtadieių prasidėjo, 
lontas yra labai didelis mies
tas, beveik tokio didumo kaip 
Ch 

Pr ieš savaitę buvo ta ip šilta. 
_, , j Atrodė, kad daugiau nebesnigs. 

icaga. Ten y r a daug įdomių „,., '. , . " * A. . . TBL staiga krito temperatūra Krautuvių. & A . . . . 
Mums už t ruko 10 valandų i r p r f e J ° f į ? , T>nsrnnm-

zt :..• * c » -
Grandinėlės šokėjai D. Juodėnaitė. P. Alšėnaa "Šelmyje' 

H A R E C O N G R E ? S INN, 3010; 
N. Mannheim Pvd.. Franklin. 
Park.. Iiiinois 60131. Tei.: 4.55. 
-4300. (sk.) 

X Mečys Šimkus, teisininkas 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. >faple 
sąrood. CL 4-7450 arba Y A 
7-2046 tek.) 

ATSILIEPIANT SAVA A U K A 
LAIKO JAU NEDAUG 

Atsiliepkite adresu: 
UTHUANIAN MARTYRS' 

CHAPEL FUND 
2701 W. (vSth Street. 

CHICAGO. ILLINOIS 60629 

I Š A R T I I R T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE n i s ****& -mas įvyksta ba-

— Grandinėlė. Jei ieškoti jau- landžio 12. •. ysk. M. Valančiaus 
nimo grupės, kuri savo pasiro- mokyklos bautge Clevelande. ba 
d\mia.is sukelia susidomėjimą. - kandžio 19 d. šokėjai ir orkest-
reiktų gal rinktis Grandinėlę. : r a s atlieki ^-^ą šokių, muzikos 
J a domisi ne tik jaunimas, se- koncertą B.:t-morėje. balandžio 

ten nuvažiuoti. Pakelėse mes 
sustojom porą valandų. 

Rimas J . Karklys, 
St. Joseph, Mich, 

ŽIEMA 

Žiemą yra šal ta , bet vaikams 
patinka. Jie gali čiuožti, žaisti 
su sniegu, rogutėmis važinėti 
ir daug. daug kitų malonumų 
teikia vaikams žiemą. Kai tė-

Eglutėje"? 
(5 taškai) 

m 
Kas paskelbė Lietuvos Ne

priklausomybę, kas perskaitė 
aktą ir kada? 

(5 taškai) 
Atsiuntė Rima Janulevičiūtė. 

IV 
Kas yra amžinumo, šventu

mo bei tcftuhrmo simbolis ir 
kaip jis piešiamas? 

(o taškai) 
Atsiuntė Ugnelė Stasaitė 

V 
Iš žodžio aikštė raidžių 

sigirsta įprasta muzika — ma- sudarykite naujų žodžių. Nega-
šinos ūžimas. Antroje gatvės Įima pridėti naujų raidžių i r 

mas tų linksmų dienų — antai 
medžiuose suplėšytas aitvaras. 

Lauke jau matau pelkę. Tur
būt, jau pradėjo šilti, gal dau
giau nebesnigs. 

Gatvėje tylu. Tik kar ta is pa-

pusėje stovi mašinos. 
sniegas pradėjo tirpti. 

An-* jų 

nimas, ne tik lietuviai, bet taip 
pa t kitataučiai. Vieni ją vert 

26 d. Lor.n. 
d. Ham;I-

i, Ont.. gegužės 3 
mtario. Grandinė-

Dr. VI. Šimaitis apskai- — Gražina Krivickienė daly 

na dėl šokimo, kiti dėl susiklau- ^ s Mokytojas L. ?agv-s, muz. 
symo. drausmės, kiti dėl diena pal ies vedėjas - J . Pazemis V.R. 
iš dienos dedamų pastanga, dar — Latvijos atstovo pakvies-
br> atlikti pasiimtą uždavinį kiek tas, kovo 17 d. New Yorke įvy-
galima geriau. Galutinis rezul- ko Lietuva. I^atvijos ir Est i-

iiuoja paj . mokesčius income vauja kovo 26 ir 17 d. Valsty- t a t a s Grandinėlės lietuv-išku jos dipl. /s tovų JAVbėse pa-
tax lietuviams, informuoja apie bes departamente ruošiamoj už- sceninių šokių koncertas, pilnas sitarimas. r.-.c, aptart i einamie-
namų pirkimą pardavimą, pa- siemu politikos apžvalginėj kon gyvybės, šposų, vidinės nuotai- ji reikalą: ir oasikeista nuomo-
skolas ū* kt- 2737 W. 43 St, ' , ferencijoj. kaip "Draugo" korės kos. įnėmis ryšium su spaudoje mini-
CL 4-239(1 (sk,) |pondentė, | Pirnia«is Grandinėlės didės-ima virsuiū^ <onfeivncua. 

J a u nebėra taip tyiu. Pradėjo 
velis eina kasti sniego, tai jis daugiau mašinų važmėti. Toli 
šaukia ir mus visus. Taip ma- į traukiniai pradėjo kaukti. Pra-
lonu yra būti lauke. Oras tyras , į dėjo lėktuvai lakioti. J a u žmo-
sniegulės krinta. Nors šalta, į nės keliasi. Paukščiai skraido. 
bet ta ip švaru, balta visur. Prasideda nauja diena. 

„ . ^ . ^ _ n Aloyzas Pakabiiškis 
Rūtelė Garūnaite, 

Marąuette P. Li t . m. IV sk. m. 

Vidutis ir kiškutis 
O. tai buvo tai nutiko. 
Vidas kiški susitiko! 
Bėgo kiškis nuo kalniuko 
Ir kelnytės jam nusmuko. 
Ei. kiškeli, ku buvai? 
Ko sagos neįsiuvai? 
Kiškis verkia hū-hū-hū. 
Kad sagų aš neturiu. 
Vidas da\č pinigų. 
Kiškis pirko daug sagų. 
Jam kelnytes nebesrruko 
Šokinėjo ant kalniuko. 
Kiškis graužė kopūstus 
Saukė žaisti jis vaikus. 
Ir Vidutis ten skubėjo 
Su kiškučiais žaist norėjo 
Į kalneli lipo. lipo 
Ir kiškutį susitiko 
Šokinėjo įie abu 
Buvo jiems smagu, smagu 

ženklų. Pvz. štai ir t . t. Už kiek
vieną žodį gausite p o 1 tašką. 

GalvosūkiŲ atsakymai 
1) šiaurinė žvaigždė (Polaris) 
2) Audrius 
3) Beržas svyruoklis 
4) Laikrodis 
5) Vasario 16 Vokietijoje ir 

kt. 

Sc*ut£S arklys Piešė Aras Biskis. Lemonto "Maironio" 
mokyklos II sk. mok 
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