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1$ VISUR
JAV atmeta Maskvos

pasiūlymę 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 ji priimti.

Po Kanados Truidėau

pasitarimų

Prez. Nhconas pakviestas į 
Kanadą

WASHINGTON. — B. Rū- I 
muose vakar baigti dviejų die- ■ 
nų prez. Nixono pasitarimai su 
Kanados min. pirmininku P. E. 
Trudeau. Jis pakvietė preziden
tą Nixoną apsilankyti Kanado
je.

Trudeau savo viešnagės Wa- 
shingtone metu atskirai tarės: 
ir su valstybės sekretorium W. 
Rogers. Pasitarimuose dalyvavo 
Kanados užsienio reikalų vado
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, bet įnašas 
pasaulio taikai. Trudeau sugrį
žus į Ottavą, jam teks šiuo klau 
simu plačiai diskutuoti su kana
diečių opozicija.

Pasitarimuose paliesti ir kiti 
klausimai, kaip Kanados santy
kiai su NATO, noras Kanadai 
mėgsti ryšius su Kom. Kinija, 
nusiginklavimas, Vietnamas, be 
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 Nami- 
bea, anksčiau vadinamoje Piet
vakarių Afrikoje.
• P. Vietnamo prezidentas 

Van Thieu gegužės 27 - 30 d. 
lankysis P. Korėjoje ir su pre
zidentu Chung Hee Pank aptars 
padėtį Vietname.

Riehard B. Russell, vienas įtakingiau
sių senatorių JAV kongrese, prane
šęs turįs plaučių vėžį. Jis tikisi sena
toriaus pareigose b&ti ligi 1972 m.

M. Ayub Khan, Pakistano prezi
dentas, vakar pasitraukęs

Pakistano A. Khan

pasitraukė

' Pareigas perdavė 
“ generalinio štabo viršininkui

KARAČI, Pakistanas. — Pa
kistane .ypatingai rytinėje kraš 
to dalyje, vykstant neramu
mams ir gresiant civiliniam ka
rui, prezidentas Mohammed A- 
yub Khan vakar atsistatydino 
ir pareigas perdavė kariuome
nės gen. štabo viršininkui. Riau 
šės krašte buvo kilusios dar 
prieš 3 mėnesius. Pradžioje ne
ramumus kėlė tik studentai, vė
liau į riaušes įsijungė vis pla
tesni gyventojų sluoksniai.

JAV įstaigos šiomis dienomis 
rengėsi iš Pakistano evakuoti 
1.100 JAV piliečiu.

Rusas - muzikas nenori

grįžti

Prašo leisti pasilikti JAV-se
NEW YORK. — Vakar pa

skelbta, kad rusas muzikas, ne
sutikęs su sovietų simfoniniu 
orkestru grįžti į Sovietų S-gą, 
Vsevelod Ležnevas, esąs pasi
slėpęs ir prašąs jam leisti apsi
gyventi JAV-se. Jo žmona nese
niai mirusi Sovietų Sąjungoje. 
Apie taj paskelbė E. Fried, imi
grantų advokatų draugijos pir
mininkas.

Esą, rusas neprašąs azilio tei
sės, bet norįs, kad jam būtų leis 
ta apsigyventi, kaip “tūkstan
čiams kitų”. Jis norįs čia “gy
venti ir groti violenčele”.

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

TRUMPAI
• Sovietų inžinieriai Jemene

skubiai stato 175 mylių ilgio ke
lią tarp Raudonosios jūros uos- 

I to Hodeida ir Taiz miesto. Mas- 
l kva Jemenui suteikė 30 mil. do
lerių paskolą. Keliai tiesiami 
nuo 1966 m., iš krašto išvykus 
JAV misijai ir nutrūkus diplo- 
piatiniams santykiams.

• Bonna prieš NPD laikraštį. 
Fed. Vokietijos vyriausybė krei 
pėsi į Konstitucinį teismą Karls- 
ruhės mieste, prašydama išaiš
kinti, ar NPD, “neo-nacių” par
tijos leidžiamas savaitraštis 
“Deutsche National Zeitung” 
yra pažeidęs federalinės konsti
tucijos dėsnius. LaikrašL’s per- į 
nai buvo paskelbęs straipsnį, 
kurio antraštėje Izraelis pava
dintas “nusikaltėliška valsty
be”.

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

• Izraelio lėktuvą numušus 
Jordane, tai krašte sukėlė nepa
prastą džiaugsmą. Izraelis, savo 
ruožtu, paskelbė, numatąs ateity 
kovoti su arabų partizanais, 
juos puldamas tik jų pačių kraš
te.

SAIGONAS SUTINKA TARTIS SU VIITKONGU
P. Vietnamo prezidentas pasiūlė be sąlygų slaptai tartis su komunistų Frontu, Viet- 
kctigu — Laikysena, visiškai priešinga ligšioliniams pareiškimams — Gali turėti 
svarbių pasėkų, pirmoje eilėje, politiniams sprendimams Vietnamo klausimu.

Stalgus posūkis 
politinio susitarimo kryptimi

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prez. Nguyen Van Thieu vakar 
pareiškė, kad jo vyriausybė pa
sirengusi vesti privačius pasita
rimus su komunistų “Tautiniu 
laisvinimo frontu”. Prezidentas 
nestato jokių sąlygų ir tikisi, 
kad Frontas, esąs Vietkongo po
litiniu įrankiu, pritars pasikal
bėjimams. Thieu spaudai pareiš
kė, manąs, kad tie pasitarimai 
galėtų vykti Paryžiaus taikos 
pasitarimų rėmuose.

P. Vietnamo prezidento pareiš 
kimai liudija naują ir staigų po
sūkį. Ligšiol jis ir kiti Saigono 
vyriausybės nariai griežtai atsi
sakydavo kalbėtis su Vietkon- 
gu. Tik po ilgo delsimo P. Viet
namas buvo sutikęs įsileisti Viet 
kongo atstovus Paryžiuje.

Šiuo metu sutinkant kalbėtis 
privačiai, Vakarų stebėtojų spė
jama, kad tai gali reikšti ir ne 
taip tolimą susitarimą politiniais 
klausimais. Vėliau sektų — ka
riniai sprendimai ir... galimas 
karo Vietname sustabdymas.

Pasisako prieš Š. Vietnamo 
taikinių puolimus

P. Vietnamo prezidentas, prie
šingai jo buvusiems pareiški
mams, dabar iškėlė ir kitas pa
žiūras. Anksčiau kai kurios jų

Izraelis nusivylęs JAV laikysena
Izraelis prisibijo JAV - Maskvos 

artėjimo
WASHENGTON. — 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 tarp JAV 
ir sovietų, ar tarp JAV ir pran
cūzų.

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

Washingtono padėtis Izraelio 
atžvilgiu šiuo metu kebli: jis 
nenori atsisakyti keturių kraš
tų bendrų pastangų ir tuo pačiu 
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- 
moriė 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 vairuotojų 
JAV-se ■— neseniai paskelbta. 
Tiksliau, gyventojų, turinčių tei 
sę vairuoti aubivežimius dabar 
yra 105,790.000. 12% vairuo
tojų, tai gyventojai tarp 20 Ir 
24 motų amžiaus.

būtų buvusios visai nepriimti
nos, būtent:

— jis tikisi sėkmės Paryžiaus 
taikos pasitarimuose,

— šiuo metu dar neatėjęs me
tas kalbėti apie P. Vietname 
esančių JAV 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 tinkamas atkirtis Viet- 
kongui vykdant puolimus.

Būdinga ir tai, kad Van Thieu 
pasisakė esąs patenkintas san
tykiais su JAV delegacijos Pa
ryžiaus pasitarimuose pirminin
ku H. C. Lodge. Tie ryšiai esą 
sklandesni kaip su buvusiuoju 
amerikiečių delegacijos vadovu 
Harrimanu.

P.Vietnamo prezidentas Van Thieu 
— naujasis vingis politikoje

JAV kariai vis suseka priešo ginklų 
ar maisto atsargas

A. Ebano žygiai buvo 
nesėkmingi

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteriui Ebanui lankiusis Wa- 
shingtone jis dėstė, kad naujo 
karo Art. Rytuose nelauktina 
ir, kad 4 pasitarimas negalįs 
būti vaisingas.

Izraelis dabar būkštauja, kad 
JAV vyriausybė vis labiau ar
tėjanti prie Maskvos pažiūrų. E- 
są, Washingtonas galįs su Mas
kva susitarti dar prieš suta
riant JAV ir Izraeliui ar sovie
tams su arabais.

• Belgijoje susidūrus dviems 
traukimams, žuvo 20 keleivių ir 
sužeista 70.

KALENDORIUS

Kovo 26 d.: šv. Kastulas, šv. 
Teklė, Arbutas, Gėlė.

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

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, atšalęs oras, temp. 
sieks 30 ir daugiau 1. F., ryt — 
iš dalies saulėta, be pakitimų. 

Saulė teka 5:44, leidžias 6:09.

Laukiama komunistų atsakymo
Naujasis pasiūlymas — pri

vačiai tartis su Frontu — esąs 
pateiktas komunistams Paryžių 
je. Prezidento nuomone, atsa
kymas galįs būti teigiamas.

Dar vienas pol’tinis Saigono 
posūkis yra tai, kad Van Thieu 
pasikalbėjime su spaudos atsto
vais pareiškė, jog jis “supran
ta Fronto keliamus politinius 
klausimus ar jų sunkumus”. 
Tai ii- vėl būdingas nuomonės 
pakeitimas, ypač, kad P. Viet
name prezidentas bei kiti Sai
gono vyriausybės nariai Fron
tą ar Vietkongą jau ištisą metų 
eilę buvo smerkę, kaip papras
tą Šiaurės Vietnamo įrankį.

Netenka abejoti, kad P. Viet
namo staigus vingis turės įta
kos ir JAV politikai Vietname. 
Ji Washingtone svarstoma šią 
savaitę, čia viešint JAV amba
sadoriuj E. Bunkeriui ir gen. 
A. Goodpasteriui.

Prez. Nbconas vakar pareiš
kė, kad šiuo metu Vietnamo 
klausimą sprendžiant, daugiau
sia reikšmės turį slapti pasita
rimai. Jis nenurodė, kur tokie 
pasitarimai vyksta,

Vietname
Rado priešo ryžių atsargas

SAIGONAS. — JAV 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 
rėš rytų srity.

Susidūrimai su priešu nebuvo 
gausūs. Kovos laivas “New Jer
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. Nbconą, pra
šydama leisti įpulti Š. Vietnamo 
12 bazių Kambodijoje. Prez. 
Johnsono laikmečiu panašūs pa
siūlymai B. Rūmų buvo atmesti.

ĮVAIRIOS žinios
Pašto ženklai Mongolijoje

ESSENAS. — Kai praneša Šv. 
Gabrieliaus filatelistų sąjunga 
Vakarų Vokietijoje, neseniai 
Mongolijos sovietinė respublika 
išleido pašto ženklų seriją su 
krikščioniškais paveikslais. Vie
name iš jų atvaizduotas Šv. Jo
nas Patmos saloje, kituose italų 
menininko Machiettis Šv. Onos, 
Švenčiausios Mergelės ir kūdikė
lio Jėzaus paveikslai, Boltraffios 
Marijos atvaizdas ir Morettos Šv. 
Roko atvaizdas.

Naujas “Actą Baltica” tomas

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

• JAV-se per metus įvykdo
ma daugiau 1 milijonų abortų.

Šių dienų Saigone — be automobilių, matyti ir įprastinės ‘‘rikšos" ir plačiai 
naudojami dviračiai.

JAV protestantai
Aptars ir diplomatinius ryšius 

su Vatikanu

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

Su popiežium Paulium Vl-ju 
numatyta aptarti visą eilę klausi
mų. Jų svarbiausi: JAV-bių dip
lomatinės atstovybės Vatikane 
klausimas, Romos katalikų daly
vavimas Bažnyčių Tautinėje ta
ryboje, žydų - krikščionių bend
radarbiavimas ir ekumeninė pa
dėtis šių dienų pasauly.

Aštuoni atvykę iš JAV

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. Matthews, liuteronų 
Bažnyčios Amerikoje preziden
tas dr. R. J. Marshall, baptistų 
pasaulinės są-gos vicepreziden
tas dr. John W. Williams, Tauti
nės Bažnyčių Tarybos gen. sekr. 
dr. R. H. Edwin Espy ir ekume
ninių reikalų tarybos direktorius 
dr. R. C. Dodds.

Katalikų Bažnyčią JAV-se at
stovauja pasitarimuose svečių tei 
sėmis, Charleston, S. Carolinos 
valst., vyskupas E. L. Unterkoef- 
ler ir prel. B. F. Law, Romos ka
talikų vyskupų ekumeniniais ir 
tarpreliginiais klausimais komite 
to vykd. direktorius.

Prahos įvykių atgarsiai 

Latvijoje

“Estonian Events” paskelbė, 
kad Čekoslovakijos okupacijos 
metu ir Latvijoje buvo pastebėtas 
karinis judėjimas ir buvę suėmi
mų. Latvijoje laidojus tris latvių 
kareivius, žuvusius Čekoslovaki
joje, tai Rygoje sukėlė prieš ko
munistinį režimą nukreiptas 
riaušes. Prahos parlamento bu- 

Įvęs 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.

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

• Jaį onijoje šių metų pradžio 
je gyventojai turėjo 1.270.000 
spalvotos televizijos priimtuvų. 
Nespalvotos TV priimtuvų bu
vo apie 20 mil.

tariasi Vatikane
Audiencija pas popiežių — 

vidudienį

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

Šalia minėtų klausimų, kiti ap 
tarsiami klausimai: krikščioniškų 
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.

Paliks galioti 10% mokesčio 
pakėlimo įstatymą

WASHINGTON. — Senato
riai Dirksen ir Ford vakar pa
skelbė: prez. Nixonas šiandien 
numato prašyti Kongreso dar 
vieneriems metams pratęsti 10 
% pajamų mokesčio pakėlimo 
įstatymą. Jis galioja ligi š. m. 
liepos 1 d. Nurodoma, kad ko
vojant su infliacija tenka grieb
tis dviejų priemonių: mažinti 
išlaidas ir tęsti ligšiolinių pa
jamų plaukimą.
Aguillos saloje - nieko 

naujo

Gyventojai tebesipriešina 

britams
ANGUILLA, 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.

• Havajuose, Oahu saloje, su 
Honolulu miestu, 10% gyvento
jų, arba apie 56.700, sergu ast
ma ar šienlige, arba ir abiem 
ligom.

Viename P. Vietnamo miestų — 
kariai ir vietos gyventojai
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVfi

GIMTADIENIO SUEIGA
Glostant šiltiems pavasario 

saulės spinduliams kovo 16 d., 
sekmadieni, 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 gimtadienį. Į 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
dovų 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
tadienio pyrago buvo pakviesti 
ilgamečiai brolijos ir Jūrų skau
tų šakos vadovai, ta proga žodį 
tariant LSB Jūrų skautų skyriaus 
vedėjui j. v. s. B r. Juodeliui.

Lituanicos tunto Perkūno draugovės draugininkas s. v. v. si. Romas Ru- 
pinskas su iškilmingoje Vasario 16-tos tunto sueigoje pašventinta draugo
vės vėliava. Greta vėliavos — kūmai p. Danguolė ir Aieksas Vitkai.

Nuotr. G. Plačo

“SKAUTŲ AIDO” 
PASISAKYMAI

“Skautų Aidas” su savo redak 
torium v. s. A. Saulaičių ir ad
ministratorium K. Šimėnu nepra 
tę skųstis, aimanuoti. Jie žiūri į 
ateitį su viltim, kad kiekviena die 
na bus geresnė, negu praėjusioji, 
su pasitikėjimu skautais.

Yra, tačiau, tam tikrų, labai 
mažai mūsų pastangų reikalau
jančių, kasdieninių reikalų, ku
rie “Skautų Aidui” daug padė
tų. Šį kartą administrcija norėtų 
kreiptis į skautus - skautes ir jų 
vadovus ir paprašyti mažos pa
slaugos.

1. Daug rūpesčio sudaro meti
nės sąmatos sudarymas. Admi
nistracija savo rizika siuntinėja 
kelis mėnesius žurnalą nemoka
mai, nebūdama tikra, ar prenu
merata bus atnaujinta. Skaityto
jai vėluoja su prenumeratos at
naujinimu. Jeigu laiku prenume
ratos būtų atnaujintos, atkristų 
daug rūpesčių.

Kaip galint greičiau siųskime 
‘ Sk. Aido” prenumeratas.

2. Vadovai yra prašomi pasi
rūpinti, kad kiekvienas vienetas 
turėtų “Sk. Aido” platintojus. 
Dar daug yra skautų, negaunan
čių “Sk. Aido”. Jeigu kiekvienas 
skaitytojas surastų dar bent po 
vieną naują “Sk. Aido” skaityto
ją, atskiro numerio išleidimo sa
vikaina žymiai sumažėtų ir mes 
būtumėm pajėgūs praplėsti ir pa 
gerinti žurnalą.

Labai girtinas praktiškas rei
kalas — rinkti “Sk. Aido” pre
numeratą kartu su skauto nario 
mokesčiu.

Suraskime bent po vieną nau

Švenčiant 47 gimtadienio pyra
go žvakutėms, brolis skyriaus ve
dėjas 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
mas užpūsti žvakutes.

Linksmojoje sueigos dalyje dai 
nas pravedė j. v. s. Br. Juodelis, 
iškviesdamas jūrų būdžius su 
nauja iškylos daina, kuri labai 
smagiai nuskambėjo,) pritariant 
visiems sueigos dalyviams. Po 
pyrago valgymo ir kavos gėrimo 
toliau vėl skambėjo jūrinės dai
nos, akordeonu palydint ps. M. 
Jakaičiui.

Užbaigus iškilmingą sueigą, jū 
rų skautų gimtadienio proga bu
vo pavaišintos Jaunimo centre 
sueigas turėjusios kelios skaučių 
draugovės ir visi s. V. Kučo ves
to Lituanicos tunto skautų vie
netų vadovų posėdžio dalyviai.

Gaila, kad per skautų spaudą 
atsilankyti kviestų jūrų skautų- 
čių tėvelių dalyvavimas šioje jū
rų skautų gimtadienio sueigoje 
buvo negausus.

Dalyvis

ją ‘Sk. Aido” prenumeratorių.
3. Švenčių, gimtadienių ar var 

dinių proga draugams perkame 
dovanas. Padarykime jiems skau 
tišką dovaną, užsakydami me
tams “Sk. Aidą”. Mūsų draugas 
nebūtinai turi būti skautas, kad 
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 
eityje. Prašo ir toliau ‘ Sk. Aido” 
neužmiršti ir nors dalį, pelno iš 
parengimų skirti “Sk. Aidui.” 
Leidimo ir persiuntimo išlaidos 
kyla. Mums brangi kiekviena, 
nors ir mažiausia, parama.

5. Pasitaiko kartais nusiskun
dimų, kad “Sk. Aidas” nepasie
kia skaitytojo. Tokiu atveju, il
gai nelaukdami praneškite savo 
adresą administracijai, kad ga
lima būtų susidariusias kliūtis 
išaiškinti ir jas pašalinti.

6. Mes darome viską, kad "Sk. 
Aidas” būtų jūsų nuolatinis sve
čias. Kviečiame ir jus į pagal
bą. Prisidėkime šiandien, nelauk
dami rytojaus. “Sk. Aido” Admi
nistracijos adresas: 45 Alban St., 
Dorchester, Mass. 02124.

GABIJOS DRAUGOVĖS 
SUEIGOJE

Aušros Vartų tunto vyresnių
jų skaučių Gabijos draugovė ko
vo 9 d. Jaunimo centre turėjo į- 
domią sueigą.

Pradžioje perskaityta poema 
‘Ak norėtum” ir daina “Graži 

Tėvynė mano” sudarė įspūdin
gą įvadą tolimesnei eigai. Drau- 
gininkės ps. E. Šalčiūnienės pri-

LSB Jūrų skautų šakos gimtadienio pyragas su 47 žvakutėmis Cfiicagos 
jūrų skautų ir jūrų budžių iškilmingoje sueigoje kovo 16 d. Iš k.: E. Leipus, 
R. Vidžiūnas, G. Čepėnas, A. Regis, B. Skvirblys, V. Cekanavičius, 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
vieną, kuriam ji skiriama, rei
kalingas jaunų šeimų dėmesys. 
Tų šeimų, kurių namuose auga 
pats jauniausias lietuviškas at
žalynas. Ar pakanka, kad vai
kas Vien tik gauna “Eglutę”? 
Vaikas gavęs turi ją skaityti, o 
paskaitęs reaguoti. Reikia, kad 
rašytų savo pastabas laiškuose 
“Eglutei”, kad remtų ją savo 
rašiniais bei piešiniais — žodžiu, 
reikia, kad pats dalyvautų “Eg
lutėje”. Tuo atsiekiama — vai
kas darosi užinteresuotas, kas 
ir kaip laikraštėlyje rašoma, ta
da ir pati “Eglutė” darosi lau
kiama, svarbi ir miela.

Kaip to pasiekti? “Eglutę” 
skaitydamas vaikas dažnai dei- 
kalingas pagalbos. Tos pagal
bos jis tikisi iš tėvų. Iš niekur 
kitur, tik iš tėvų pirmoje eilė
je ji ir turi ateiti. Kai vaikas 
su savo laikraštėliu rankose at
eina nežinodamas, abejodamas, 
ar nesuprasdamas, dėmesio sa
vo klausimams jis turi susilauk
ti čia pat, neatidėliojant. Tin
kamai paaiškintas, o jei reikia 
ir pavaizduotas žodis lieka vai
ko atmintyje ir jis daugiau jo 
neklausia. Tas pats įvyksta ir 
su kitomis “Eglutę” beskaitant 
kylančiomis problemomis. Kilu
siems klausimams nerodant pa

statyta viešnia v.s. Flora Kurgo
nienė pasidalino savo kelionių 
įspūdžiais po Europą ir parodė 
eilę įdomių skaidrių. Sueigos da
lyvėms, kurių dauguma gimusios 
šiame krašte, įdomiausi buvo į- 
spūdžiai ir vaizdai iš mūsų tėvų 
žemės, Lietuvos, apie kurią vieš
nia skautininke sentimentaliai

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

lylia, lia.

Ar saulė, ar tamsi migla
drąsiai buriuoja įgula.
Ir tra-lia, lia...
O kapitonas išdidus
Mus veda pro naujus krantus;
Ir tra-lia, lia...

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

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

Lituanicos tunto Perkūno dr-vės skautai su savo vėliava iškilmingoje 
tunto sueigoje. Trečioje eilėje draugininkas s.v. R. Rupinskas ir draug. 
pavaduotojas V. Juodgudis. Nuotr. G. Plačo
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kankamo dėmesio, vaikas jau
čiasi atstumtas, jo dėmesys pri
gesinamas, arba visiškai už
spaudžiamas. Netenka aiškinti, 
kad reikia milžiniškų pastangų 
bei sumanumo lietuvišką žodį 
vaikams spaudos pagalba per
teikti.

“Eglutė”, būdama lietuviško 
žodžio nešėja, kiek sąlygos lei
džia, bando iškelti lietuvių kal
bos grožį, jos lankstumą, išsi
reiškimo platumą bei muzikalinį 
žodžių sąskambį.
- To siekiant, talkon gražiai 
jungiasi menininkai, žodį sustip 
rindami vaizdu, kad vaikui būtų 
pilnesnis įspūdis. Redaktorės in
teligentiškas vaizdų panaudoji
mas rašinius pagyvina, pagilina, 
daro suprantamesniais. Dėlto 
kiekvieno mėnesio “Eglutė” tar
si gyva šakelė jungiasi į viso 
meduko gyvastingumą ir pas
kirtį. Bet rišančių, iliustruo
jančių ir pačios redaktorės di
džiulės pastangos ne visuomet 
pakankamos, kad pasitaikanti 
žinia, ar rečiau vartojamas žo
dis užsiliktų “gyvas” vaiko at
mintyje.

Ir čia vėl pirmąją pagalbą 
teikia tėvai. Jei kilusiems 'klau
simams vaikas nesugeba atras
ti atsakymo, jei žodžio prasmė 
nepaaiškėja iš rašinio turinio ir

kalbėjo.
Matėme Vilniaus ir Trakų vaiz 

dus. Mums ypatingai įdomu bu- 
J vo matyti garsiuosius Aušros Var 
tus, kurių vardo tuntui mes pri
klausome. Labai įdomios skaid
rės iš Trakų apylinkių. Rodyda
ma skautininke nepagailėjo ir is 
torinių žinių. Įspūdingos skaid
rės iš Rasų kapinių, kuriose 
tiek žymių ir nusipelniusių Lie 
tuvai žmonių amžiną poilsį radę, 
privertė mus giliai susimąstyti.

Programinė sueigos dalis baig
ta sesės Pračkailajtės deklamaci
ja “Himnas” ir visų bendra dai
na “Pražydo jazminai”.

Tuntininkė s. Eidukienė tarė 
šiltą žodį Gabijos dr-vės sesėms 
už tokios įdomios sueigos pravedi
mą. Tėvų komiteto nariams bu
vo įteikti rėmėjų ženkliukai. Ka
vute ir nuomonių pasidalinimu 
baigta ši ne eilinė sueiga. Besi- 
skirstydamos sesėš pageidavo a- 
teityje daugiau panašaus pobū
džio sueigų.

Ramutė Plioplytė

VYRIAUSIA SKAUTININKE 
KANADOJE

LS seserijos vyriausia skauti
ninke v. s. Malvina Jonikienė šią 
savaitę lanko skaučių vienetus 
įvairiose Kanados vietovėse. Y- 
ra numačiusi dalyvauti visoje ei
lėje pasitarimų ir posėdžių su va
dovėmis, lankytis vienetų sueigo
se. Platesnis šios kelionės įspū
džių aprašymas tilps ateinančio
je “Skautybės Kelio” laidoje.

,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 ar 
“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 
įdomių 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 
tampa toks didelis, kad vaikas 
nepajėgia savyje talpinti — ieš
ko pagalbos. Ir 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 ir draugiškas 
dėmesys suartina tėvus ir vai
kus. Jie darosi pasitikį ir atvi
ri, tuo palengvindami jų mažy
čio pasaulio vadovavimą. Vaikai 
visada to siekia. O tėvai? De
ja, ne visada. Padarykite “Eg
lutę” tarpininke tarp savęs ir 
vaikų!

Neteko girdėti, kad vaikas ne
norėtų jo vardu ateinančio laik
raštuko. O ypač jei tą voką ir 
pats su pasididžiavimu atplėšia. 
Neteko girdėti iš vaikų, kad “Eg 
lutė” nepatraukli. Tai sako tė
vai, kurie nesugeba ar nenori 
patiekti to, kad “Eglutė” tap
tų jo vaiko neatskiriama drau
ge ir jo vaikiškam pasaulyje 
žinių teikėja. Kad “Eglutė” ne
būtų vien. tik prievolė, o miela 
talkininkė naudingai pralei
džiant laisvalaikį priklauso nuo 
tėvų ir tik nuo tėvų. Nuo jų 
priklauso ar vaikas “Eglutę” 
skaito, ar tik gauna. Pabaigai 
norisi priminti, kad šalia vaiko 
namų, “Eglutei” pakankamą dė 
mtsį privalo parodyti ir litu
anistinė mokykla, įvedant “Eg
lutę” į programą, kaip pagal
binę skaitymo priemonę. Bet 
tai jau kita tema, kuria pasisa
kys, reikia tikėtis, lituanistinių 
mokyklų mokytojai.

“Eglutės” talka

— Amerikoj 87% gyventojų 
miršta nepadarę testamentų. 
Apie 100 mil. dol. ieškiniai pa
tenka į teismus kas savaite, nes 
palikimas reikia vienaip ar ki
taip realizuoti.

BR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 68rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

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

Tel. 695-6583 — Elgin425 No. Liberty Street Route 25, Elgin, Illinois
Ofisas 8148 VVeet OSrd Street

Tel.: PRospeet 8-1717 
Rezid.: 8241 West 66th Place

Tel.: REpubUe 7-7888
BR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadlenials vak. nuo 7 Iki 8 vai.

BR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vale. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezld. Telef. 239-4688

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERV HOOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarima; 
lei neatsiliepia, skambinti HU 8-8221

I
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Tel. ofiso HE 4-6849, rez. 888-2288

BR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr,, penktad. 1-5, treč. Ir šešt. Uk 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

BR. S. ir M. BUBRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadte- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susltarima.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

BR. EBMUNB E. OIARA
2709 W. 51st Street 
TeL _ GR 6-2400 

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

Ofc. 735-4477, Rez. PR 8-8960.
BR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarima

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

Akušerija Ir moterų Ilgos

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

BR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S844 W. 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
lr fieštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 5-1811
DR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympio 9-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-1 vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
SeStadienials 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

KŪDIKIU ER VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MED<CAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., fieštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 289-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

Prllmlnfija tik susitarus

i

I

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

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR (1.9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryte lr 4— ♦ » v 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 63ni St, GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
“contaet lenses’’.

Valandos pagal susltarima 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6.7800; Namu 925-7097

5159 So. Domėn Avenue
Valandos tik pagal susltarima 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. iki S v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso lr rezidencija. ’
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, OI

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarima

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REliance 6-4410 
Rez. GltovehlU 0-0017 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p.
tr vakarais pagal susltarima.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

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

Rezid. tel. VVA 5-8099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl I 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susltarima.

Of. Tel. DE 4-2123, Namą GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja Ugonius tik susitartu 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

6648 So. Aibany Avenue 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. lr fieštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susltarima.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. lr 7 iki 8 v. v 

Treč. ••• šeštad. pagal susltarima

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad., 1-4 
tr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakari! 

šeštadieniais 11-1 vai. popiet.

L



Politinis trikampis

WASHINGTONAS - MASKVA 
-PEKINAS

Dešimtį metų užsitęsęs ideo- lyvavo Kinijos ekonominiame

DRAKONO ĮGĄSDINTOJI MEŠKA
Sovietai ieško taikos sambūvio vakaruose

loginis Sovietų ir kiniečių ko
munistų ginčas pastaruoju me 
tu įgavo labai aštrias 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 tarp dviejų ko
munistinių galiūnų didės.

Dar Stalino laikais, kai ru
sai su kinais gyveno medaus 
mėnesį, rusai suprato, kad ki
nams anksčiau ar 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 tiltas kinų 
žygiui į Australiią. Tačiau Ki
nijos kareivių masės pėsčios į 
Australiją nenueitu, o pastaty
ti galingą karo laivyną, kuris 
jas perkeltų pro Austra'iios,
D. Britanijos. JAV ir kitu kraš 
tų didingų laivynu užtvaras, 
nebuvo ir nėra bet kurios ga
limybės. Karinis laivynas yra 
kom. Kinijos Achilo kulnis, 
nes, baigiantis pilietiniam ka
rui. maršalas Čankaišekas, pa
sitraukdamas į Taivanio (For
ui ozos) salą, beveik visus Ki
nijos laivus išsigabeno, o Mao 
naujo laivyno nesukūrė.

Nuo ekspansijos j Australi
ja kinai atsisakė ir savo dėmė
si nukreipė į sriti, kuriai užim
ti laivyno nereikia, mažiau bū
tina ir labai aukšta karo tech
nika. Kinų karinė vadovybė 
mano, kad šiam reikalui vra 
patikimiausias kinu pėstinin
kas. kurių galimo karo atveju 
ti e galėtu pastatyti gal visą 
šimtą milijonų.

*
Sibiras, maždaug Kimios di

dumo sritis, dabar rusu valdo
ma, iš esmės nėra rusiška, prie 
šingai — mongoliška ir azija
tiška. taigi labai artima kinam 
tiek geografiškai, tiek etnogra
fiškai. Tai labai retai gyvena
mas kraštas, kai į pietus nuo 
jo Kinijos pusėje gyvena mili
jonai kinų. Tai suprasdami ru
sai visomis išgalėmis stengėsi 
Sibirą kolonizuoti. Tačiau di
džiuliuose plotuose 1914 m. te
buvo 10,5 mil. gyventoių. 1939 
m. jų skaičius buvo pakilęs ligi 
22 mil., bet šiuo metu 10 mili
jonų k v. kilometrų (Europos 
didumo) plote tėra 23 mil. gy
ventojų. 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- 
o-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. Iš jų 
pažymėtina nuo seniausių lai
kų buvusi rasinė neapykanta, 
yra išlikusi dar iš XIX a. lai
kų, kai vakariečiai sutartinai 
eksploatavo kinus, grobstė jų 
žemes, buvo užėmę geriausius 
Kinijos miestų kvartalus ir juo 
se jsiruošę modemiškus getus.

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

KANONIZACIJOS BYLA
Romos Vikariato kurijoje 

baigtas informacinis procesas 
šventumo garsui nustatyti vie
nos Romoje gimusios mergai
tės Rosa Giovannetti, kuri 1920 
metais laimėjo plaukimo čem-

suskurdinime, tačiau Amerika 
niekada netroško Kinijos že
mių, o vėliau ji kinams gero
kai padėjo techniškai ir ūkiš
kai. Pokar’o metais, pradėjus 
Kinijoje reikštis komunistinei 
revoliucijai. JAV bandė san
tykius derinti, nepavykus — 
rėmė nacionalistus kinus ir vė
liau, nematydamos laimėjimo, 
pagalbą nutraukė. Tačiau tau
tinę Kiniją ir dabar teberemia, 
nepripažirdamos kom. Kimios. 
Kai kinai komunistai bandė 
ieškoti kai kurių kontaktų. JA 
Valstybės atsuko jiems savo 
šaltus pečius. Tačiau iš esmės 
ryšiai nėra visiškai nutraukti 
ir net šiuo metu Varšuvoje 
ir kitur įvyksta JAV ir raud. 
Kinijos diplomatų betarpiški 
susitikimai. Kai kurie JAV po 
litikai (Kennedy) linkę pripa
žinti kom. Kiniją.

*
Tai. kas keliais atvejais įvy

ko Usurio saloje, išreiškė aukš 
čiausią rusų - kinų santykiu lū
žį ir visiškai pakeitė politinio 
valstybių susigrupavimo gali
mybes. Šiandieną nei JAV-se, 
nei Rusijoje nebetikima J gink
luota J AV - Sovietų Sąjungos 
konfliktą, nors ne taip seniai 
tokios galimybės visu aštrumu 
iškildavo. Tiesa, Maskva tebe- 
kaltina JAV ir rėkia, kad jos, 
susidėjusios su raudonąja Ki
nija, ruošiančios Sovietų S-gos 
žemių rasidaliiimą. Tačiau ly
giagrečiai tokiu pačiu balsu 
šaukiama iš Pekino, kad JAV 
esančios su sovietų vadais su
sitarusios pagobti ir užvaldyti 
Kinijos žemes.

Vadinasi, šiandieninė pasau
lio poliiika sukasi aplink Wa- 
shingtono - Maskvos - Pekino 
trikampį. Kiekviena minėtu jė
gų nori būti jo viršuje, kitos 
jėgos (sakysime Prancūzija) 
čia kaip ir neegzistuoja, nors 
Maskva ir šaukia apie jau su
kurtą Pekino - Bonnos aši. So
vietai neabejoja, kad rimto iu 
konflikto su kinais atveju V. 
Vokietija tikrai bandytų pri
sijungti Rytu Vokietiją.

Maskva taip pat deda visas 
pastangas kad konflikto su 
kinais atveju JAV su savo są
jungininkais remtu rusus arba 
mažiausia bubi bešališkos. Ne- 
nrinuolamaj Maskvos diploma
tai savo demaršuose, kuriuos 
atliko didžiųjų valstybių sos
tinėse tuoiau po Usurio inci
dento. nurodė rimtai gresianti 
geltona ii pa voju. Žinia, kad 
Maskva ’abai rimtai trokšta 
JAV - Kimios susikirtimo ir to
dėl remia Vietnamo karą. Pe
kinas trokšta Rusijoj - JAfV 
konflikto lygiai, kaip Amerika 
nieko neturėtu prieš, ieigu ru
sai su kinais susiremtų. Kiek
vienas iš šių triiu partneriu 
nori juoktis paskutinis. Tačiau 
šiandiena dar nieko tikro ne
galima pasakyti, ar dviejų 
“marksų” (ruso ir kino) kon
fliktas greitai įvvks ar iš viso 
iis kada ivyks. Tegalima pri
leisti. kad konfliktas galimas.

Mums labai įdomu, ką jis 
atneštų Lietuvai. Realiai gal
vojant rusų įsitraukimas prieš 
kinus, net jeigu nebūtų pralai
mėjimo, galėtų atnešti Sovietų 
imperijos skilimą, tuo pačiu 
ir mūsų tautos laisvės viltys 
padidėtų. Tačiau jau dabar 
okup. Lietuvos žmonės rimtai 
nuogąstauja, kad naujo karo 
atveju Lietuva patirtų skaudų 
sunaikinimą ir apiplėšimą, kra 
štas turėtų pakelti gausias 
kraujo aukas, kurias sudėtų 
ginant pavergėjo interesus.

b. kv.

pijonės vardą Italijoje ir būda
ma gabi violenčelistė labai pa
sižymėjo Romos operos orkes
tre. 32 metų amžiaus sulaukusi 
mirė 1929 m., pasižymėdama 
nepaprastomis krikščioniško 
gyvenimo dorybėmis.

Kovo 2 d. įvykęs kinų rusų 
susidūrimas Damanskio - Čen 
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 raštai teišreiškia tik dalį 
įniršio.

Maskvos teigimu kinų pasie
nio karininkas Hutou pareiškė, 
kad jis turįs Pekino įsakymą 
ginkluota jėga užimti Čen Pao. 
Sovietų kovo 15 d. raštu Kinijai 
Maskva griežtai atmeta Pekino 
reikalavimus grąžinti jos valdo
mas kinu 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 spjaudančios gyvatės men
ki smūgiai meškai iššaukė stai
gų posūkį Maskvoje. Vakarykš
tis imperialistas, panaudojęs ka 
riuomenę Čekoslovakijai politiš
kai tramdyti, netikėtai virsta 
taikos skelbėju. Grėsmėje meš
ka tampa taikos balandžiu. 
Varšuvos santarvės pasitarimas

Kinija šiuo metu tik graso. 
Ji nepajėgi ūkiškai ir kariškai 
pradėti karą prieš Sovietus. Dra 
kono sparnai per silpni, jo ug
nis šiuo metu nepavojinga. So
vietus gąsdina ne jo šūviai pa
sienyje. bet reikalavimai sugrą
žinti jam priklausančias žemes. 
Kinijos veržia nežada gero a- 
teityje.

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

Vienu metu Maskva padarė 
du žygius. Varšuvos santarvės

Buvusio prez. Trumano asmeniškasis vagonas, kuriuo jis važinėjo 1948 m. rinkiminės kampanijos metu, parduot 
as varžytinėse už 77,000 dol. Los Angeles mieste. Šį liuksusinį vagoną nupirko Kansas City bankininkas.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

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

Kada Vytautas praėjo priemiesčius ir pradėjo kilti 
į Gruenbergo kalvą, naktis krito į klonius ir daubas. 
Vytautas pradėjo skubėti. Tačiau jis nesuspėjo. Charlott- 
tė pasirodė kalvos viršūnėje, kai jis dar tebelipo į kalvą. 
Jis sustojo ir žiūrėjo į ją. Ji sustojo taip pat ir šaukė:

— Ar tu ten Vytautai? — Jos balsas buvo ryškus 
vakaro ramybėj ir nuskambėjo kalnais ir kloniais.

Vytautas nieko neatsakė. Charlottė palipo žemyn 
keletą žingsnių ir vėl sušuko:

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

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

Dabar Charlottė pradėjo greičiau ir greičiau skubėti 
žemyn. Bet ji bėgo per greitai ir paslydo, nes kelias bu
vo apsidengęs ledu. Vytautas bėgo jos pasitikti, bet ji sly
do žemyn ir žemyn. Ji šaukė tikrai ar tariamai išsigan
dusi. Pagaliau ji puolė į išskėstas Vytauto rankas ir ap
sidabiną.

— Tu, tu netikęs berne, — ji kaltino jį linksmai ir

GEDIMINAS GALVA

: mimsteriai pirmininkai ir kom
partijų sekretoriai susirinko po
sėdžiui kovo 17 d. Budapešte. 
Kirą dieną A. Kosyginas pa- 

I siuntė raštą nusiginklavimo ko
mitetui, kuriam priklauso 18 
valstybių, Genevoje.

Budapešte siekiama taikos
1 Europoje, rašte siūloma bran- 
I durlinis nusiginklavimas pasau
lyje.

Naujas Sovietų posūkis

Varšuvos santarvės, oficialiai 
keistai vadinamos Varšuvos su
tarties valstybėmis, pasitarimo 
eigą lėmė ne tik kinų spaudi
mas, bet ir savybės nesutari
mas. Rumunija garsiai šnekėjo 
prieš Kinijos smerkimą ir ne
pritarė 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
šulį prieš jų paruošiamą pa
sitarimą Maskvoje.

Šori etų atstovai apsigavo. 
Jiems mažai tepatamavo san
tarvės susirinkime pirmininkau
ti pakviestasis A. Dubčekas. Jis 
tepatalkininkavo posėdį užbaigti 
per pustrečios valandos. Jų lau- 
Kė didžiausias nusivylimas Mask 
voje, kai rumunai, kitoms kom
partijoms pritarus, iškėlė dau
gelį rusų kompartijai nepriim
tinų reikalavimų. Maskvoje ko
vo 22 d. vykęs paruošiamasis 
kompartijų pasitarimas baigėsi 
tosutaręs, kad kompartijų susi
rinkimas turėjęs įvykti gegu
žės 1 d. yra per ankstyvas ir 
atidėtas birželio 5 d.

Šios sąlygos vertė Sovietus 
pasitenkinti tik ankstesnio san
tarvės nutarimo pakartojimu.

Budapešto nutarimai
Budapešte susirinko Bulgari

jos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Sovietų, Vengrijos, 
Voku ti jos kompartijų sekreto
riai, 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
lygų Europos saugumui užtik
rinti — laikyti neliečiamomis 
Europoje esančias sienas, imti
nai Oderio - Neisės, ir pripažin
ti Vokietijos demokratinę res
publiką ir Federalinės Vokie
tijos respubliką, kuri turi at
sisakyti polėkio atstovauti vo- 
kioė:u tautai ir bet kurių bran
duolinių ginklų. Vakarų Berly
nas naudojasi ypatinga padėti
mi, tačiau nepriklauso Federa- 
Iinei respublikai”.

ši nutarimo ištrauka rodo, 
kad Sovietai siekia toliau sve
timus kraštus Europoje valdy
ti. Iškeliamas Europos saugu
mo ir branduolinio nusiginkla
vimo klausimas su JAV susitar
ti visais klausimais, imtinai Viet 
namą, Kinijai apsupti ir vėl įta- 
kos sritimis pasidalinti.

— Amerikoj per metus mirš
ta 1,200 asmenų dėl to, kad į 
gerklę patenka pašaliniai daik
tai. Perspėjami saugotis dirbti
nių daintų dėvėtojai ir vaikai.

sudavė pirštų galais jam per skruostus, — tu nori ma
ne paerzinti, — apsikabino jį ir pabučiavo.

Jie pasuko miesto link. Jie ėjo gyvai šaligatviais ir 
džiaugėsi grynu žiemos oru. Netrukus jie įėjo į kavinę.

— Vytautai, tu mane per daug erzini dėl to Wood, I 
— 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 
Wood prieš keletą dienų vėl buvo Gruenberge.

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

meriką. Aš jam atsakiau labai rimtai ir nedaviau jo
kių iliuzijų, onas ood, aš jam pasakiau,
kių iliuzijų. Ponas Wood, 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.

— Taigi todėl aš ir norėjau pakalbėti truputį apie 
jį, — ji pakėlė kavos puodelį. — Atvirai, aš negaliu tole-

JAUNIMAS APLEIDŽIA KAIMA
Jaunuoliai iš kaimo traukia į miestus 

JURGIS VĖTRA
Lietuvoje vyko nepertraukia

mas gyventojų judėjimas. Dalis 
kaimo gyventojų pasitraukė į 
miestus pokario siaubingais me 
tais, kai varu buvo vykdoma že
mės ūkio kolektyvizacija ir kraš 
te virė aštri kova. 1959 m. pa
dėtis nusistovėjo. Kaime liko
l, 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 tikslus, nes dalis jaunimo, 
baigusio specialiuosius ar aukš
tus mokslus, įsidarbino vado
vais žemės ūkyje.

Jaunimas ir toliau traukė į 
miestus. Ir 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 
mėtį 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 trakto
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. Jis tuoj su i 
bėda:

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

Tvirtai neprižadėjau P. Vaš
keliui. Negaliu pažadėti ir ki
tiems. Nukreipimais iš rajono 
maža ką padarysime. Juk su
grąžinti jaunuolį į ūkį — ne ver
šį į aptvarą įvaryti. Jaunimo 
vykime iš kaimo priežastys sly
pi kur kas giliau, ir apie jas 
galvoti reikia pačiuose ūkiuo
se. Jos čia pat — kaime.

Prieš kurį laiką bandėme jas 
paanalizuoti. Paaiškėjo, jog per 
pastaruosius penkerius metus 
kaimo gyventojų nuo 14 iki 29 
metų amžiaus mūsų rajone su
mažėjo 15 proc. Dauguma jau
nuolių išvyko vos suėjus 17 me
tų. Tiems, kurie mokosi techni
kumuose, aukštosiose mokyklo
se, tarnauja tarybinėje armijo
je, su komjaunimo kelialapiais 
išvyko Šiaurėn, į Tolimuosius 
Rytus, Kazachstaną, blogo žo
džio nepasakysi. Jų išvykimo 
priežastys — suprantamos. Vi
sa bėda, kad paskui į ūkius vos

maža dalis jų tesugrįžta. Tai jau 
subjektyvių priežasčių išdava”.

Kaimo nedalia
Komjaunimo sekretorius ryš

kiai pavaizduoja jaunimo ne
dalią kaime — darbas 3unkus, 
o pažangos nepadarysi, neiškil
si :

“Į klausimus, ką veiks baigę 
mokyklas, tik 7 Šeduvos, Bai- 
šogaios, 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 yra ne 
kur kitur, 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 darbu or
ganizavimo kaime (kai kur dar 
nėra išeiginių dienų, neretai dar 
bo diena trunka 10 -12 valan
dų), dėl per mažos mechaniza
cijos, dėl per menkos kvalifi
kacijos kėlimo perspektyvos. 
Kita dalis pareiškė: kaime nuo
bodu. kultūrinis - masinis dar
bas senolių laikais atsiduoda...

Darbo sąlygos žemės ūkyje 
vis dėlto dar nėra lengvos ir 
daugeliu atvejų blogesnės negu 
pramonėje. Ten atplušai 8 va
landas eeere 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 naŠęrti, valyti karves, jas 
melžti. Darbas trunka nuo tam
sos ligi tamsos. Apie reguliarų 
gyvulininkystės darbuotojų po
ilsį sunku ir kalbėti. Tiesa, fer
mos vis labiau mechanizuoja
mos. bet mechanizacijos tempai 

. ne nėr daug spartūs ir dar ge
rokai atsilieka nuo produkcijos 
didėjimo. Štai mūsų rajone dar 
tik 43 proc. visų karvių melžia
mos mechanizuotai.

Teisingi ir abiturientų prie
kaištai dėl kaimiškų profesijų 
kvalifikacijos kėlimo. Tik trak
torininkai, vairuotojai ir kiti me 

1 chanizatoriai, tobulindami savo 
meistriškumą, gali gauti aukš
tesnę klasę, o tuo pačiu, aišku, 
ir atlyginimą. O kitiems kaimo 
darbininkams kategorijų nėra, 
nors jie metai iš metų mokosi 
Įvairiausiuose agrozoorateliuo- 
se”. (T. p.)

Kolūkiai negloboja jaunimo
Komjaunimo sekretorius tei

sus kaitindamas kolūkius ap
kerpėjimu ir nesirūpinimu jau- 

(Nukelta į 7 psl.)
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ruoti kai kurio Wood elgimosi. Jis jaučiasi kartais la
bai laisvai, ir aš nežinau, ką jis taip daro. Pavyzdžiui vie
ną dieną jis atėjo, kaip paprastai, kramtydamas gumą. 
Aš jam pasakiau: Ponas Wood, jūs esate džentelmenas 
ir negromuluokit mano akivaizdoje. Man nepatinka. 
Tik karvės ir avys atrajoja. Tu esi žmogus ir išsilavinęs 
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 galimumų grįž
ti atgal į 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 jokių galimumų. 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 į Ameriką. Ir dar vienas 
klausimas. Ką tu galvoji apie poną Wood? Ar jis pa
dės man pasiekti savo kraštą?

(Bus daugiau)

‘y



KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI 

IR NAUJOS PASTANGOS
Liet. bendruomenės konferencija su spaudos atstovais

JAV LB centro vaidyba pir
madienio vakarą Jaunimo cent
ro patalpose buvo sušaukusi lai 
kraštininkų, radijo ir televizijos 
atstovų pasitarimą. Dalyvavo a- 
pie 20 žmonių. Informacijos va
dovas agr. A. šantaras painfor
mavo apie centro valdybos dar
bus, raštu ir žodžiu perteikda
mas šiuos faktus:

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

Pravestas Kultūros kongre
sas.

Vasario 16 d. minėjimams 
1963 ir 1969 m. paruošti straips 
niai anglų kalba, paruošta doku
mentinė medžiaga, 3 programos 
prašytos į juosteles. Medžiaga 
visoje Amerikoje buvo plačiai 
panaudota amerikiečių spaudoje 
ir radijo programose, net ir Chi
cagoje straipsniai pakliuvo į a- 
morikiečių spaudą. Apylinkės 
buvo patenkintos. Tai pirmas 
toks įvykis, kad tokiu plačiu 
mastu tai buvo padaryta. Tas 
pat*; buvo daroma ir birželinių 
Įvykių atveju.

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

Bendrai su Vliku suorgani
zuotas Jungt. finansų komite
tas, rūpintasi jo reikalais ir pa
čia rinkliava.

Lietuvių mokslininkų 

suvažiavimas

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 kiti reialai.
Dalyvauta veiksnių konferenci 

joje, Vliko seime, Alto suvažia
vimuose, PLB - JAV - Kanados 
bendruomenių pasitarimuose, 
Latvijos nepriklausomybės šven 
tės minėjimo Washingtone ir 
Latvių dienoje Chicagoje.

Pradėti paruošiamieji organi
zaciniai IV dainų šventės dar
bai. Ji ruošiama Chicagoje 1971 
m. liepos 4 d. savaitgaly. Re
pertuaro kom. pirm. — muz. 
Armonas. Bus išleistas naujas 
dainų rinkinys, už geresnes ski
riant premijas.

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

Glaudžiai bendradarbiaujama 
su latviais ir estais.

Turėta trys pasitarimai su 
Vliko ir Alto pirmininkais.

Valdyboje sugyvenimas ge
ras, draugiškas ir nuoširdus. Po 
sėdžiuose visų nuomonės lygiai 
vertinamos ir sprendimai daro
mi remiantis daugumos nutari
mu, dažniausiai vienbalsiai.

Pritariama lietuvių papročiam 
apsaugoti Šv. Kazimiero kapinė
se komiteto veiklai.

Materialiai paremti: Lietuvių 
archyvas, Muzikologijos archy
vas. Pedagoginis institutas, Cle
velando Valančiaus vardo litu
anistinės mokyklos moksleivių 
ansamblio plokštelės išleidimas.

Finansinis stovis blogokas. Su 
daro rūpestį Kultūros kongreso 
6000 dolerių nuostoliai, švietimo 
tarybos ir Kultūros fondo veik
iai dvejų metų bėgyje gauta di
delė parama iš Lietuvių fondo 
(apytikriai 30,000 dol.). Kitoms 
veiklos sritims jaučiamas lėšų 
trūkumas.

Numatyta suorganizuoti so
cialines ir ekonomines tarybas, 
padedant vargingesnėn padėtin 
pakliuvusiems lietuviams.

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

švietimo tarybos darbai
1968 m. vykdytas mokinių 

telkimo vajus, įsteigti 4 nauji 
vaikų darželiai. Iš vi3o 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 
timų rengimu ir tobulinimu. 
Ruošiami katalikų 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- 
VUT skyr. pratimų pataisyta 
laida.

Leidžiami jaunimui skaitiniai: 
A. Giedriaus — Tėvų pasakos 
I ir II 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) pa
rašyti paskelbtas konkursas 
(premijų suma 1500 dol.). Ter
minas š. m. kovo 15 d. Dar ne
turime davinių apie konkurso 
rezultatus.

Mokytojams tobulintis kas
met rengiamos studijų savaitės.

Leižiamos švietimo Gairės. 
Norima padaryti periodiniu lei
diniu.

Mokyklas vizituoja A. Masio
nis ir St. Rudys, mokykloms 
teikiama ir materialinė parama.

Parūpintos stipendijos litua
nistikai studijuoti Fordhamo u- 
niversitete 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 kartos 
jaunimo lituanistinį švietimą.

Kultūros fondas
Leidžiami šie vadovėliai: El- 

viros Narutienės m sk. prati
mai, Gerdos Česnienės — II sk. 
vadovėlis ir II sk. pratimai 
Sofijos Jonynienės — IV skyr. 
pratimai, dr. Zenono Ivinskio — 
Lietuvos geografija.

Suorganizuotas jaunimo te
atras, įsteigta dramos studija.

Suorganizuotas ir sėkmingai 
pravestas I JAV ir Kanados te
atro festivalis, praėjęs su ne
mažu pasisekimu ir davęs KF 
reikalams apie 2500 dol. pelno, 
čia gražus A. Kairio nuopelnas. 
Toks festivalis buvo pirmas iš
eivijoje, o net ir visoje mūsų 
tautoje. Teatro festivaliai bus 
rengiami ir ateityje.

Paklausimai, diskusijos
Pranešimui pasibaigus vyko 

paklausimai, diskusijos, kurių 
metu buvo iškeltas klausimas 
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 $30, 
000, gautų iš Lietuvių fondo. 
Daugiausia tai buvo lėšos spe
cialiems nustatytiems uždavi
niams.

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

JAV LB centro valdyba po savo posėdžio. Iš kairės (sėdi) švietimo tarybos pirm. Jonas Kavaliūnas, jaunimo reik. 
vadovė Dalia Tallat-Kelpšaitė. pirm. Bronius Nainys, vicepirm. kun. Jonas Borevičius, vicepirm. Valdas Adam
kus, (stovi) — spec. reik. vadovas Povilas Žumbakis, iždin. Kostas Dočkus, inform. vadovas Antanas Šantaras, 
sekt. Stasys Džiugas ir organ. reik. vedėjas Petras Petrušaitis.

~ Nuotr. A. Gulbinsko

VIS GAIVALINGIAU SROVENA SYVAI
Paskirstytas LF pelnas

Kartais dar pasigirsta balsų, i rūpėjo platūs tautinės veiklos 
kurie, nors ir rezervuotai, pa- 1 barai, pareikalavę išsamių svars
sisako prieš Lietuvių Fonde 
“užmarinuūtus” pinigus, teig
dami, kad, esą, būtų naudin
giau, jei pinigai būtų panaudo
jami kokiam nors sroviniam 
tikslui.

Gera ir natūralu, kad lietuviš 
koji visuomenė yra įvairiaspal
vė savo nusistatymais, pasaulė 
žiūra bei nuotaikomis. Šiuo at
veju tačiau negalima išjungti 
iš visuomenės veiklos visoms 
srovėms bendrų reikalų, kurie 
būtų puoselėjami bendrinių or
ganizacijų, kurių tarpe Lietuvių 
Fondas per septynerius savo 
veiklos metus jau visiškai tvir
tai reiškiasi lietuvybės išlaiky
mo bei tautinės kultūros ba
ruose.

Kai kas net ir dabar vis klai
dingai supranta ir pačius LF 
tikslus, manydami, kad pinigai 
renkami konkrečių ir realių ga
limybių Lietuvos laisvinimo rei
kalui. Tuo tarpu LF tikslas yra 
lietuvių švietimo, mokslo, kul
tūros rėmimas, skatinimas bei 
ugdymas. Tai yra pagrindinės 
LF veiklos gairės ir tik šiems 
reikalams skiriamos visos fondo 
pajamos.

Visiškai suprantama taip pat, 
jei didžioji fondo pajamų dalis 
skiriama švietimui, nes susirū
pinimas lietuviškai galvojančiu 
prieaugliu yra visų mūsų vil
čių pradžia ir pabaiga. Tik iš 
jų tarpo turime tikėtis susilauk
sią visuomenės veikėjų, rašy
tojų, kultūrininkų ir politikų. 
Tik tuo būdu galime užtikrinti 
ir visos mūsų tautinės veiklos 
tęstinumą išeivijoje. Lietuvybės 
išlaikymas nėra tik turimo kon
servavimas, bet daugiau kūry
ba ateičiai.

Tokios įžanginės mintys nėra 
priekaištas, bet greičiau primi
nimas, kad pelną skirstant LF

tur siųsti aukos, nėra kas nors 
įaujo, o pakartojimas tų instru 
ocijų, kurias L. bendr. yra da- 
rusi ankščiau. Taip painforma
vo pirm. inž. B. Nainys. Į Alto 
’eikalus bendruomenė nesikiša, 
> yra davusi direktyvų tik savo 
skyriams.

išryškinta mintis, kad reika- 
ingas dialogas tarp Vliko, Alto 
r Liet. bendruomenės, išspren- 
Ižiant aukų paskirstymo ir ki
as problemas. Sėkmingesnė san 
varka būtų įsteigus bendrą vi
sų šių veiksnių finansinį fon- 
lą, bendromis pastangomis vi
sose kolonijose pravedant bend
rą rinkliavą.

Posėdyje dalyvavo kun. J. Bo 
■evičius, S.J., K. Barzdukas, D. 
lielskus, K. Dočkus, K. Drun- 
ja, St. Džiugas, A. Gulbinskas, 
L Kairys, V. Paškus, kun. J. 
’runskis. Ant. Šantaras, M. Šim 
:us, T. Siutas, J. Šlajus, M. Va- 
iukėnas, H. Žemelis, P. Žumba- 
;is.

Visi spaudos ir informacijos 
įmonės buvo vaišingai priimti.

3. Danei.

tymų ir nemaža laiko.
Norėtųsi čia nors ir trumpai 

paminėti, kad 1962 m. LF 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 
tautinės veiklos pareikalavimo, 
nes ilgoje prašymų virtinėje 
būtų reikėję apie 70000 dolerių. 
Šis palyginimas rodo, kad LF 
uždaviniai vis kaupiasi ir didė
ja — kas kart vis racionaliau 
administruoti narių įnašus ir 
plėsti fondą ir nariais ir pini
gais. Tačiau ne tik LF vadovy
bei, bet ir visuomenei yra tas 
pats prašymas ir ta pati parei
ga — visomis išgalėmis parem
ti fondo veiklą.

Kaip jau minėta, LF taryba 
komisijai pavedė1 paskirstyti 28, 
000 dolerių sumą. Buvo paskirs

Wouldn’t it be a 
shame if you saved 
a pilė of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to?

There’s only one way to save money 
that insures your country’s future 
at the šame time.

That’s U.S. Savings Bonds.
With U.S. Savings Bonds, you’re 

simply helping your country make 
the future a little better than 
the present.

Also, Savings Bonds are easy and 
automatic. All you do is fili out a 
littlecardthroughaPayrollSavings 
Plan where you work. And then 
you šit back and forget ’em vvhile 
the money pilės up.

And if you sėt j ust a little aside 
every payday, you’ll never even 
feel the pinch.

And you don’t have to muster //j ; J 
up any willpower to save every _ 
payday, because your boss įį
does it for you. It’s some- 
thing likę setting up extra 
paydays for the future.

tyta: stipendijos lituanistinėms 
studijoms — 5800, grožinei lite- 
ratūr. — 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, 
kad LF taryba yra nutarusi kas 
metai iš savo pajamų bent 25% 
skirti mokslinių veikalų leidi
mui. Tai yra principinis įsipa
reigojimas, pagal kurį šiais me
tais jau susitarta su prof. Z. 
Ivinskiu, kad jis parašytų trijų 
tomų (apie 3000 psl.) Lietuvos 
istorijos veikalą, kurio galutinis 
paruošimas užtruks apie 5 me
tus. Numatoma, kad toks moks
linių veikalų paruošimas bus 
vykdomas kasmet.

LF pajamoms paskirstyti ko
misiją sudarė: LF atstovai — 
dr. J. Valaitis (kom. pirminin-

If your Bonds are lošt, destroyed, 
or stolen, we simply replace them 
vvithout cost.

So there’s no risk.
You can even cash in the Bonds 

vvhenever you need to, for an 
emergency.

Think about Savings Bonds for 
your retirement.

One $25 Bond a month vvould 
he a pretty good start.

It’s not only a vvay to. 
insure money for retirement. 

It’s a vvay to insureYou pay no statė or local 
income tas on Interest. retirement.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

The U.S. Government doės not pay for this advertlaement.H lt is presented as a public Service in cooperation vvith'The
* * 7 Department of the T reasury and The Advertising C----“

Mūsų kolonijose
Hartford, Conn.

SVARBUS L. B-NftS 
SUSIRINKIMAS

Dalyvaus VLIKO pirm. dr. 
Kęstutis Valiūnas.

Kovo 31 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p., L.AJP. klubo patalpo
se įvyks LB. Hartfordo apylin
kės metinis narių susirinkimas, 
kuriame bus renkama apylinkės 
valdyba. Politinį pranešimą pa
darys Vliko pirm. dr. Kęstutis 
Valiūnas. Po susirinkimo sve
čiai ir susirinkimo dalyviai bus 
pavaišinti kava ir užkandžiais.

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai, prašomi tame svarbiame 
susirinkime gausiai dalyvauti.

J. Bernotas

KUR EINAME?
Po I-jo Pasaulinio karo žmonės 

mėgdavo j kiną lankytis, nes ten 
rodydavo dažnai rimtus ir pamoki
nančius filmus, natūralaus juoko ir 
tokius nežalingus dalykus, kaip 
“Grafas Montekristo”, Indų Ka
pas” ir kt.

Dabar po 40 metų evoliucijos ki
nas pasikeitė, degeneravosi. Dabar 
filmuose vyrauja tik dviejų kryp
čių temos: kriminalistika ir seksas. 
Apie 80-90 proc. kino lankytojų da 
bar sudaro nepilnamečiai jaunuo
liai, kuriuos tokie dabartiniai fil
mai labai vilioja ir gadina.

Nepaprastas nusikaltimų padau
gėjimas pas nepilnamečius jaunuo
lius yra dažniausiai tokių filmų į- 
takos rezultatas. Nepilnamečiai jau

kas), dr. K. Ambrozaitis, inž. V. 
Kutkus ir JAV LB cv atstovai 
kun. J. Borevičius, J. Kavaliū
nas ir A. Šantaras (sekreto
rius).

LF taryba norėtų paminėti 
sąžiningą ir kruopštų komisijos 
pasišventimą skirstant pelną, 
kuris — tikime bus tinkamai su
prastas bei įvertintas ir plačio
sios lietuvių visuomenės.

LF Taryba

nuoliai šiandien laikomi miestų 
kriminalinė pabaisa.

Vadinasi taip degeneravosi ki
nas, jog vieton to, kad skleistų auk
lėjimo tendencijas, pasidarė rafinuo 
ta kriminalinių nusikaltimų mo
kykla.

(Toliau, šių laikų grožinė lite
ratūra (turiu galvoje padorius ro
manus) irgi labai sunykusi. Gali
ma sakyti, kad baigia išnykti ir po
etai, nes j poeziją pradedama žiū
rėti, kaip j atgyveną. Bet vieton 
to knygynų lentynos užverstos kri- 
minal. ir sekso literatūra ir gyve
nimo patirties neturįs jaunimas tą 
literatūrą labai mėgsta.

Todėl kyla klausimas, kur eina
me? Didžiuotis vien raketomis ir a- 
tominėm bombom neužtenka, rei
kia atsiminti ir visokių žalingų įta 
kų prievartaujamą žmogų ir atei
ti jam į 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
lėtų kaip pridera atlikti savo prie
voles valstybei ir Pasaulio Kūrėjui. 
Kitaip žmonijai gręsia sužvėrėjimas 
ir moralinis išsigimimas.

Leo Kyecas

SIŪLO REHABILITUOTI 
VIENUOLIJA

Čekijos krašto valdžios svei
katos ministras dr. Vlcek, spe
cialiai tautinės Tarybos komi
sijai pateikė pasiūlymą rehabi- 
lituoti Čekijos Gailestingųjų 
Brolių vienuoliją, kuri 1950 me
tais, kartu su kitais vienuoly
nais buvo panaikinta. Čekijos 
sveikatos ministras dr. Vlcek 
reikalauja vėl leisti Gailestingie
siems Broliams tęsti savo veik
lą ligoninėse, kur taip laibai 
trūksta medicinos personalo...

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ
ROMANAS

O. NENDRĖ
Tremtinių, tik atvykusių į A- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

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

Gaunama “Drauge”. Kaine 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kalno, 

turi pridėti 5% taksu.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus lr 
kitus daiktus. Ir 19 toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe WA 5-8068

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pus
FRANK ZAPOLIS

3208 H West ®5th Street 
Ohieago. Illinois 

Tel. GA 4.8054 lr GR 0-4339

BUTKUS
ii imi iii ii m i ii i iiiiiiiiimi iiiiiiiiimiiiiiiiki

KOSTAS 
Tel. PR

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
(iiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

8*2781

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQTJETTE GIFT PAROEtt, SEBV. 
2008 OOth St. Tel. WA 5-9781
2501 OOth St. Tel. WA 5-3737
3333 r*o. HalRted St. Tel. 234-3320

lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siusti savo vardu U Chi
cagos tiesiai J Lietuva.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ttal. lietpalčių ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų utf-
aakymaL

E. ir V. Žukauskai



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
SCENOS MENININKAI 

SCENOJE
j muzikos dalykus originaliom 
kalboms. Abu klausytojų buvo 

Malonią staigmeną Los An-^j^ sutik,tL Tenora^ Pavasa 
gėlės publikai kovo 15 Šv. Ka- J
zimiero parapijos salėje paruošė
scenos menininkų grupė “mu
zikos, dainos ir dailiojo žodžio 
koncerte”. Koncertą suorgani
zavo patys savo iniciatyva ir 
pastangomis, be (kaip yra į- 
prasta) jokios organizacijos “už 
nugario”, šeši susibaudėliai: 
pianistė Raimonda Apeikytė, 
vokalistai — Florenee Korsakai 
tė, Stasė Pautienienė ir Anta
nas Pavasaris ir dailiojo žodžio 
interpretatoriai — Nelė Apei- 
kienė ir Juozas Kaributas.

Tokioje izoliuotoje lietuvių 
bendruomenėje kaip Los Ange
les, kur meninių pajėgų pasi
keitimas su gretimomis vietovė 
mis neįmanomas, tiems patiem 
menininkam tenka dažniau pa 
sirodyti scenoje, ir tai sudaro 
tam tikrą problemą. Mat, per- 
dažnai Įmatomas ir girdimas 
menininkas, nors būtų ir aukš
tų kvalifikacijų, auditorijai pa
sidaro perdaug “pažįstamas” ir 
nebe taip patrauklus. Organi
zatoriams tenka paieškoti nau
jų priemonių naujumo įspū
džiui išgauti ir auditorijos su
sidomėjimui sukelti. Tos prie
monės — tai originalus pro
gramos pateikimas.

Šiame koncerte tokio origi
nalumo ir buvo parodyta. Pir
moje koncerto dalyje muzikai, 
dainai ir poezijai surasta bend
rinė tema buvo įvesta į vieną 
logišką liniją, kylančią nuo pra 
rastos tėvynės ilgesio ir nostal
gijos, viliojamą “šiaurės pa
švaistės” ir prasitęsančią į lais
vės himno viršūnę. Lietuvių 
menininkų interpretuojama lie
tuvių poetų (Augustaitytės-Vai 
čiūnienės, Brazdžionio, Borcher 
to, Kiršos, Maironio, Vaičai-
čio) ir kompozitorių (Bertulio, kėjais Ekspertiškai jaunimo 
Budriūno, Gudauskienės, Gruo, lietuviškos veiklos problemas 
džio, Kačanausko, Strolios, So- j politinių studijų savaitgalio 
dnio, Ramanausko) kūryba bu pranešįme yra panagrinėjęs jau
vo artima ir miela vyresniosios 
kartos auditorijai. Vyresnieji tą 
auditoriją ir sudarė. Jaunesnie' 
siems, jei jų gausiau būtų bu
vę, pirmosios dalies repertua
ras gal būtų buvęs kiek ir per 
sentimentalus.

Naujumo šiam koncertui 
taip pat suteikė po ilgesnės 
pertraukos į sceną grįžusios dvi 
menininkės — solistė Florenee 
Korsakaitė ir aktorė Nelė Apei 
kienė. Buvo vėl miela išgirsti 
prieš kiek metų buvusią čia 
dažną koncertinių programų 
dalyvę solistę F. Korsakaitę, tik 
rą menininkę ir balso turtingu 
mu, ir scenine patirtimi. Ba
naičio “Aš per naktį” ypač su
silaukė daug katučių.

Buvusi Valstybinio teatro ir 
vėliau Jaunimo teatro Kaune ak 
torė Nelė Apeikienė Los Ange
les scenoje pasirodė, regis, pir
mą kartą. Pirmoje dalyje dek
lamavo trumpesnius dalykus, 
besilygiuojančius į bendrąją 
montažo tematiką, antroje — 
stipria dramatine įtampa pa
ženklintą Putino “Vergą” (kaž 
kodėl balade pavadintą). Akto
rė vergą įtikinančiai išvedė iš 
valdovo rūmų “į naujos būties 
nežinomą kelionę”.

Antrasis deklamatorius akto
rius Juozas Kaributas deklama
vo šešis eilėraščius. Ilgiausias iš 
jų—Elenos Tumienės “In me- 
moriam”. Aktorius sugebėjo 
deklamuojamų dalykų prasm- 
ir grožį atskleisti.

Pianistė Raimonda Apeikytė 
skambino lietuvių ir pasauli
nės muzikos kūrinius, o taip 
pat akompanavo solistams. Tik 
Florenee Korsakaitė turėjo ame 
rikietį akompaniatorių. Piani
nas, sakoma, sunkiausiai apval 
domas muzikos instrumentas, 
tačiau mūsų pianistės pirštams 
ir širdžiai jis pilnai paklusta. 
Reikia laukti, kad ateityje Rai
mondos Apeikytės vardas bus 
dažnai sutinkamas muzikos pa
saulyje.

Sol. Stasė Pautienienė ir An
tanas Pavasaris pirmoje dalyje 
dainavo lietuvių kompozitorių 
kūrinius, antroje —■ pasaulinės

ns, pasirodęs koncerto pabaigo 
je, ilgai nebuvo paleidžiamas 
nuo scenos.

Koncerto organizatoriai turė
jo ir gražų tikslą — koncerto 
pelnu paremti Vasario 16 gim
naziją ir vietos lietuvišką radi
jo valandėlę. Nežiūrint, kiek 
buvo pelno ir kokia proporcija 
jis padalintas, norėtųsi pastebė 
ti, kad naujai suorganizuotos 
radijo valandėlės ateitis ir pasi
sekimas priklausys nuo visuo
meninio ploto, kuriuo ji ryšis 
bazuotis. Kai keis tiesiog klep
tomaniškai savinasi kitų dar
bus, ir jau 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
dentų s-gos Los Angeles sky
rius. Reikia džiaugtis, kad po 
keliolikos metų pertraukos stu 
dentų skyrius tapo vėl atgaivin 
tas.

Kaip ir kiekvienas naujai su 
organizuotas vienetas, taip ir 
studentų skyrius rodo daug ak 
tyvumo. Tačiau ne pradinis ak 
tyvumas, o ištvermė laike le
mia organizacijos pasisekimą. 
Tad ir studentų veikla turėtų 
būti gerai išplanuota ir išmąs
tyta. Vadovybė turėtų veiklos 
klausimus išdiskutuoti su vyrės 
niaisiais ir jaunesniaisiais, jau
nimo vadais ir visuomenės vei- Sheraton West viešbutyje. Ban-!

keto metu numatyta trumpa, bet

nosios kartos mokslininkas dr. 
Jonas Žmuidzinas. Studentų s- 
gos vadovybei būtų pravartu 
su tomis mintimis susipažinti.

Studentų skyriui vadovauja 
M. Matulionis; kiti valdybos 
nariai — B. Jagminaitė, R. Ro- 
zenblataitė, D. Tuminaitė, J. 
Šermukšnis, J. Venckus, V. Ka 
tilius, ir K. Domkus.

J. Kj.
PAMALDOS ŠV.

KAZIMIERO BAŽNYČIOJE
— Didysis šeštadienis: Išpa

žintis: 3-4 ir 6:30-8:00 v. p. p. 
Ugnies, Velykų žvakės, ir krikš 
to vandens šventinimas, krikš
to įžadų atnaujinimas ir Visų 
šventų litanija: 6:30 v. p. p. 
Velykų vigilijos Mišios ir ko
munija 7:30 v. v.

— Velykų sekmadienis: Pri
sikėlimas, procesija ir Mišios: 
6 vai. Kitos Mišios 7:30, 8:30, 
9:30, 10:30 ir 12:30 vai.

Išpažinčių klausoma rytais ir 
vakarais visų pamaldų ir Mi
šių metu.

KAZIUKO MUGĖ

Sekmadienį, kovo 16 d. Šv. Ka
zimiero parapijos kieme skautai

į vėl surengė Kaziuko mugę. Apie 
kiemą apstatytos būdelės traukė 
pirkėjų akį. Juodos duonos, bei 
kitokių valgomų gėrybių ir rank
darbių galėjo visi prisipirkti.

Skautų akademikų kavinė į-

Los Angeles menininkų koncerto dalyviai. Iš kairės: sol. St. Pautienienė, sol. Ant. Pavasaris, akt. Nelė Apei
kienė, akt. J. Kaributas, pianistė R. Apeikytė, sol. Fl. Korsakaitė.

rengta žiemos tema pritraukė I1 
daug lankytojų, kur greitos pa
davėjos patarnavo.

Pažįstami turėjo progos sma
gioje atmosferoje susitikti, ir pa
sišnekučiuoti, o rengėjai — pasi
pelnyti. (Vėliau duosime plates
nį V. Salikio aprašymą. Red.) 

RADIJO KLUBO BALIUS

Balandžio 19 d. šeštadienį, 
šv. Kazimiero parapijos salėje į- 
vyks balius. Rengia —Los Ange
les Lietuvių Radijo klubas. Pel
nas bus skiriamas radijo progra
mai apmokėti. Bus ir programa, 
kurią atliks Regina Aukštkalny- 
tė ir Karolė Dambrauskaitė; a- 
kompanuoja Ona Metrikienė.

Šokiams gros M. Krafto orkes
tras. Pradžia 6:30 v. v. Įėjimas 
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.

— Lietuvių radijo valandėlė 
girdima Los Angeles KTY M14- 
60 AM, kas sekmadienį nuo 5 
v. v. iki 5:30 v. v.

Milda Grušaitė

JAUNIMO ANSAMBLIO 
SUKAKTIS

Los Angeles Jaunimo ansam
blis šiais metais birželio 28 d. ir 
29 d. rengia savo gyvavimo 20- 
tąjį gimtadienį.

Ansamblis su savo šokiais da
lyvavo Disneyland ir kitose įvai
rių tautų tautinių šokių progra
mose. Porą kartų dalyvavo Chi
cagoje tautinių šokių šventėse ir 
kasmet išpildo programą mokslo 
gale — jaunimo šventėje.

Šią jubiliejinę šventę ansam
blio vedėja O. Razutienė numa
tė atšvęsti gana iškilmingai: 
šventę pradėti banketu, kuriam 
jau nusamdyta salė gražiam

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Ir šių metų Vasario 16-sios 

minėjimas buvo bent pusmečio 
darbo rezultatas. Minėjimą ruo
šęs Jubiliejinių metų komitetas 
ir šiais metais, didelių pastan
gų dėjo, kad atkreipti ameri
kiečių dėmesį į faktą, kad Lie
tuva ir kitos Pabaltijo valsty
bės yra pavergtos ir neša sun
kią moderniojo kolonializmo ver 
gijos naštą. Tai buvo priminta 
sukakties išvakarėse, lietuviš
kos muzikos radijo programoje, 
apie tai.rašė savo vedamuosiuo
se Philadelphijos didieji ameri
kiečių laikraščiai.

Savųjų tarpe, minėjimas pra
sidėjo pamaldomis už Lietuvą, 
lietuvių parapijų bažnyčiose. Ta 
proga, vasario 16 d., šv. Mišias

■h
■

meniška programa, su kuria ne
būtų gėda pasirodyti prieš ame
rikonus ir kitus kviestinius sve
čius. Sekančią dieną, sekmadie
nį, būtų pati pagrindinė jauni
mo šventės programa išpildyta 
Culver City salėje. Čia irgi numa 
tomą gana didelė ir įvairi progra
ma, kurią koordinuoti pasiūlyta 
paprašyti A. Žemaitaitį, taip gra
žiai surežisavusį dainų pynę.

Į šios šventės programą pa
kviestos ir kitos jaunimo grupės 
iš netolimų apylinkių. Iki šiol 
teprižadėjo tik Seattle ir Vancou 
veris. Į šią iškilmingą jaunimo 
šventę numatyta pakviesti ir lat
vių, estų jaunimo grupes.

Šios šventės pasisekimu rūpi
nasi O. Razutienės pakviestas 
rengimo komitetas.

Programos komisija: O. Barau
skienė, B. Čiurlionienė, Puško- 
rienė, J. Kaributas, Skiriutė, Gus
tienė, I. Tumienė.

Meno parodos ir kitais meniš
kais reikalais rūpinasi: A. Žaliū- 
nas, R. Bureikienė, IS. Rauber- 
tas ir Leškienė.

Muzikos komisija: G. Gudaus
kienė, B. Budriūnas, A. Kazake
vičius.

Spaudos komisija: Alė Rūta ir 
J. Kojelis.

Visoms komisijų komisijoms ir 
komitetams padeda: I. Medžiu
kas, Tumas, M. Kevalaitis, Ma
žiulis, B. Brazdžionis, tai LB at
stovai ir taip pat atstovai iš San
ta Monikos. Tėvų komitetas: E. 
Vilkas, J. Žukas ir V. Irlikienė.

V. Iri.

W. Thacher Longstreth, Greater 
Philadelphia Prekybos rūmų vykdo
masis viceprezidentas, buvo svečias 
kalbėtojas Vasario šešioliktosios mi
nėjime Philadelphijoje.

Nuotr. H. M. Bauhof

atnašavo ir sukakčiai skirtą pa
mokslą pasakė Šv. Jurgio pa
rapijoje — klebonas, prel. dr. 
Vytautas Martusevičius, o Šv. 
Kazimiero parapijoje — kun. 
Albinas Neverauskas. Iškilmin
gai minėjimas įvyko vasario 23 
d. Išvakarėse, sukaktį paminė
jo Vinco Krėvės šeštadieninė 
mokykla. Sekmadienį, į Šv. An
driejaus parapijos bažnyčią rin
kosi lietuviai iš Philadelphijos 
ir plačių apylinkių. Organizuo
tų vienetų — moksleivių atei
tininkų, skautų, studentų atei
tininkų, neolituanų ir tautinės 
sąjungos nešamos vėliavos iš
sirikiavo bažnyčios priekyje. 
Giedant Vilties chorui, šv. Mi
šias atnašavo ir pamokslą pa
sakė svečias kun. Jonas Jutt- 
Jutkevičius. Savo pamoksle, mū 
sų laikyseną tėvynės atžvilgiu,

Vasario šešioliktosios minėjime, Philadelphijoje, svečius amerikiečius pasitinkant: (iš k. j d ): Algimantas Gečys, 
Juozas Ardys, svečias kalbėtojas W. Thacher Longstreth, Robertas Račkauskas, Stanley Mankas, Pennsyl- 
vanljos vicegubernatorius Raymond J. Broderick, Charles Cheledinas, Phila, respublikonų pirmininkas William 
Devlin. Anthony Novasitis ir Jonas Stiklorius. Nuotr. K. Čikoto

PHILADELPHIA, Pa. daug.au.
Tautinius šokius pašoko ge

rai pažįstami žilviniečiai ir Vin- 
jis palygino su evangelijoje mi- co Krėvės šeštadieninės mo-
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nima sėkla, kritusia ant kelio, 
ant uolos, tarp erškėčių ir į gerą 
žemę. Pabrėžė meilės ir aukos 
privalomumą. Pamaldoms bai
giantis sugiedotas Tautos him
nas.

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 solistė Ona šalčiūnienė. 
O prel. dr. Vytauto Martuse- 
vičiaus invokaciją sekė Viešpa
ties Malda, giedama New Yorko 
lietuvių vyrų choro.

Pennsylvanijos gubernato
riaus minėjimui skirtą prokla
maciją iš sostinės Harrisburgo 
atvežė ir ta proga trumpą kal
bą pasakė vicegubernatorius 
Raymond J. Broderick. Po jo 
sekė pagrindmė minėjimo kalba 
angliškai, kurią pasakė Philadel 
phijos miesto tarybos narys ir 
Greater Philadelphia prekybos 
rūmų vicepirm. W. Thacker 
Longstreth. Jis pasidžiaugė lie
tuvių ištverme laikant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo rei 
kalą gyvą ir pareiškė, kad lie
tuvius, šiuo atveju, turi parem
ti visi laisvę mylintiieji žmonės. 
Daugybė pasaulį sukrėtusių 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,
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Kun. Jonas Jutt-Jutkevičius, JAV LB 
Tarybos narys pasakė pagrindinę 
kalba Vasario šešioliktosios minėji
me Philadelphijoje.

Nuotr. K. Čikoto

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 Jutt - 
Jutkevičius. Jis kalbėjo apie tė
vynę, tėvynės meilę, pareigas 
tėvynei, aukojimąsi tėvynei. Jis 
kėlė ’r mūsų nusikaltimus tė
vynei, kai mes neatliekame sa
vo pareigos. Tai buvo lyg ir są
žinės sąskaita, po Kurios seka 
gailestis ir pasiryžimas tėvynę 
mylėti karščiau ir jai aukotis

kyklos šokių grupė, pasivadinu
si Šarūno vardu. Čia., atrodo, 
prieauglio netrūksta. . Scenoje, 
betgi, prieš metus matyto Žil
vino, nebuvo galima atpažinti. 
Kad šokiu būtų galima gėrėtis, 
reužtenka gražaus tautinio dra 
bužio. Čia judėsys, jo gyvumas 
ir grakštumas lemia, žilvinie- 
čiams linkėtina darbo ir prakai
to. Šarūniečiams šiuo atveju, y- 
ra lengviau, nes žiūrovas čia 
stebi kaip vaikai atlieka suau
gusių vaidmenį.

Minėjimo dalyviai buvo giliai 
sujaudinti, kai minėjimui bai
giantis patyrė, kad New ? or- 
ko L. Vyrų choro vadovui Vy
tautui Stroliai, šį kartą teko 
diriguoti chorui nepaprastose 
aplinkybėse: minėjimo išvaka
rėse, Chicagoje, mirė jo tėvas. 
Programai pasibaigus, jis išskri
do į savo tėvo muziko, kom
pozitoriaus Juozo Strolios lai
dotuves.

Programai vykstant, prane
šimai bei paaiškinimai buvo da-

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO.. HALSTED STREET Telef — CA S 7262
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

If you ignore it,maybe it’ll go away. 
And other

famous cancer legends.

In an all-out effort to avoid the truth, people have 
created some pretty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 
hurt me.” And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t tvork. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse but to fight fire with fire with 
•ome more meaningful phrases.

T .ilcf “i in 3 ii being saved novr. i in 2 could ba 
aaved if people went for checkups every year.”

And “200,000 were saved lašt year. Annual chedo* 
ups can help save thousands more.” 

f What are you waiting for? Don’t you want to «► 
joy the peace of mind that comes from knowing you’to 
doing the best thing for your health?

If it’s slogans you vant, we can give them to you. 
We’Il do anything to try to make cancer a legend ia 
its own time. But we need your help.

Help yourself with a checkup. And others with a chedc.
American Cancer Sodety

rithachedc. Į i
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~ KATALIKAI IB 
PROTESTANTAI

Vakarų Vokietijoje veikian
čios katalikų ir protestantų ar
timo globos organizacijos, pa
brėždamas savo apolitinį cha
rakterį, bendrame pasitarime 
Freiburgo mieste, kur dalyva
vo ir šiaurės Vietnamo Raudo
nojo Kryžiaus organizacijos at 
stovas, nutarė artimiausiu laiku 
pasiųsti visus reikiamus įrengi
mus ir medicinos instrumentus 
vienai naujai 150 vietų ligoni
nei šiaurės Vietname įrengti.• •y-1’-
romi lietuviškai ir angliškai. 
Pranešėjai buvo Virginija Ma
kauskienė ir Gabrielius Mironas. 
Svečius kalbėtojus pristatė ad
vokatas Stanley Mankas. Akom 
panavimu gelbėjo Anelė Kauli- 
nytė. Abiems šokių grupėms 
vadovavo Estera Bendžiūtė. Šo
kiams akordeonu grojo Rimas 
Juzaitis. Scenos meninis apipa
vidalinimas ir dekoracijos — 
skulptoriaus Petro Vaškio. Mi
nėjimo programą paruošė ir jai 
vadovavo Vincas Šalčiūnas.

K. Č.

Žilviniečiai šoka Vasario šešiolikto
sios minėjime Philadelphijoje.

Nuotr. K. Čikoto

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

BOSTONO ŽINIOS
PASTABOS APIE DABARTINI 

TEATRĄ

Kovo 15 d. Kultūriniam subat- 
vakary, Bostone, kalbėjo akto
rius ir režisierius Vytautas Valiu
kas iš New 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, 
buvo perskaityta daug veikalų a- 
pie sceną, aktorius ir autorius.

Teatras esąs platus laukas. Jį 
sudaro: autorius, aktorius, scena 
ir žiūrovai. .Šių dienų teatre ap
mirę 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 II- 
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 
į teatrą, tik teatras keičiasi. Atė
jo patobulinimai, keičiama sce
na, didesnės salės, geresnis ap
švietimas ir pan. Tačiau vis tiek 
dažnam kyla klausimas: ar tea
tras išsilaikys? Seniau scena bu
vo laiko centre. Dabar teatras 
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
liuoti į protą, o ne jausmus 
(Brechtas). Absurdo teatre vy
rauja pesimizmas, mirtis, nors 
scena nėra realybė.

Kaip visuose menuose, taip ir 
teatro mene, ieškoma ko tai j 
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. J sceną a- 
tėjo įvairios šviesos ir kiti reika
lingi ir nerikalingi atributai.

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

BALTU KONCERTAS

Trečias ir paskutinis šio sezo
no Baltų koncertas įvyko kovo 
14 d. Jordan Hali, Bostone. Šie 
koncertai yra matomi ir ameri
kiečių muzikos kritikų. Jame pro
gramą atliko solistė Daiva Mon- 
girdaitė. Jos programoje buvo šie 
kompozitoriai: Pergolesi, Brahms, 
Mozart, Duparc, Ravel, Gruo
dis, Jakubėnas, Leoncavallo. Di
džiojo Bostono laikraščio ‘ The 
Boston Globė” meno kritikas 
(staff writer) Harry Neville il
gesniame straipsnyje rašo, kad 
Mongirdaitė .turi gerą ir stiprų 
balsą, bet šiame koncerte “pre- 
sented a rather frustrating listen- 
ing eąperience”. Jos balsas dau
giausia buvęs “sadly misused, 
her Brahms group was least sa- 
tisfactorily sung.” Porą sakinių 
duodame originale, kad verčian 
nebūtų iškraipymų ar netikslu
mų. Palyginkime su lietuvių re
cenzentų pasisakymais.

KELIŲ DALIŲ KONCERTAS

Balandžio 13 d. 5 vai. po pietų 
Lietuvių Piliečių d-jos auditori
joj, So. Bostone, įvyks koncertas. 
Koncerte Šv. Petro parapijos cho
ras, dirig. muziko Jeronimo Ka
činsko, atliks lietuvių kompozi
torių dainas, jų tarpe ištrauką iš 
Juliaus Gaidelio operos “Dana”. 
Aktorius Henrikas Kačinskas iš 
Washington, D. C.„ skaitys Pu
tino ir Radausko poeziją, o Nau
josios Anglijos konservatorijos 
stygų kvartetas atliks Juzeliūno 
I-jį kvartetą. Veiks bufetas ir bus 
šokiai.

APDOVANOTI TALENTAI

Seniausių lietuviškų radijo 
programų Naujoj Anglijoj 3ė-rių 
metų sukaktuvių Talentų popie
tėj dovanas laimėjo: Julia, Char
les, Richard ir Dianne Grausliai 
iš Londonderrry, N. H., padai
navo; Andrius Krisiukėnas iš Mil 
ton, grojo smuiku; Jonas Alekso
ms, Tomas ir Jarunė Gimiai, iš
pildė V. Kudirko pasakėčias, Ann 
Marie Statkus iš Randolph už 
šokį; Edvardas Budreika iš W. 
Roxbury 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- 
kienė iš Worcesterio ir inž. Hen
rikas Šatkus iš So. Bostono, tvis
tą laimėjo- Liuda Normantas iš 
Newtonville ir Joseph Dapšis iš 
Dorchesterio, pensininkų polką- 
laimėjo Mikalina Pavydienė ir 
Jonas Owirka iš Dorchesterio.

Dėkojame visiem, kurie parė
mė šias radijo programas pinigi
nėm aukom, visiem kurie sveiki
no radijo programą 35 metų pro
ga per talentų popietės progra
mos knygą, visom gaspadinėm, 
kurios iškepė ir padovanojo ku
gelius, tortus, pyragus ir visokius 
skanumynus šiam parengimui.

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

Steponas ir Valentina Minkai

LANKOSI DR. GERUTIS
Dr. Gerutis iš Šveicarijos kal

bės šį šeštadienį, kovo 29 d., 7 v. 
vakaro Lietuvių Piliečių d-jos 
auditorijoj, So. Bostone. Visi kvie 
čiami pasiklausyti.

j LAIŠKAIriIRAUGUIrl

Paskiros mintys

— Reiktų pastatyti paminklėlį 
Juozui Leimonui, kuris tragiškai žu
vo 1967 m. Tuo reikalu turėtų pa
sirūpinti pažįstami ir Neo-Lithua- 
nų korp., kurios jis buvo narys. 
Dabar jo kapas apleistas.

— Išmokime fotografuotis. Nuo 
traukoj matyti kaip įteikiamas nu
sipelniusiam čekis, o jo davėjas žiū
ri j publiką, gi gavėjas žiūri į čekį. 
Nejaugi negali žiūrėti vienas į kitą, 
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 j 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 Ona Vaškienė, Ma
rija Antanaitienė. Ir dar gali labai 
klaidinti žmogų, pav. parašąs O. 
Vaškas arba M. Antanaitis, tai ne
žinia ar čia vyras ar moteris. Bū
kime su lietuviškomis pavardėmis, 
lietuviškoje spaudoje. (Red past.- 
redakcija dažnai negali pataisyti, 
nes nežino ar moteris ištekėjusi ar 
ne, nežino kokią galūnę pridėti).

— Per dviejų žymių vyrų lai
dotuves koplyčioje žmonės kalbėjo 
si lyg tai būtų vestuvės nr krikš
tynos. Be to, daug apsirengusių 
šviesiais drabužiais. Pasikalbėjimui 
yra kambariai atskirai, o nejaugi 
trūkstame juodų arba nors tamsių 
apsirengimui rūbų?

J. Julijonas
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CLASSIFIED GUIDE
M 1 S C E L L A N E O U S

APDRAUDŲ AGENTCRA
Samu, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos.
nio.

hiz-

Patogios IŠS1-
mokėjimo *4-
lygos.

J. BACEVIČIUS
6435 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvoto, ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

fllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllIIIIIIIIII

DAŽYMAS
PIGIAI DA2AU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — TeJ. CL 4-1050
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MOVING
J, NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilllilllillillllllliilllllli

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se. 
nūs visų rūSlų namo apšildymo 
pečius ir alr conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters). vandens Šildy
mui bollerlua Turiu leidimus' 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
H KATI N G & SHEET METAL 
4444 8. VVestern. Ohicago n. III.

Telefonas VI 7.3417.

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me lš lauko. Taisome mūrų **tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Sr

REAL ESTATE

5 kamb. mūr. bungalotv — 11330 
So. Nat»ma Avė, Gazo šiluma. 13
metų senumo. $17.000 Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

Arti Mamuette pko
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4 % kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3 % kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justice Rl. Prašoma kaina 
$85.900.

(I kamb. (S mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20.900

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butu nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2231

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairins pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 it- Calitornia. 
$28,500.

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Calitornia. $19,000. s

kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.500.

8 butu 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75,000.

1 aukšto (5 % lr 4 % kmb.) 8
metų mūr. prie 63-čios lr Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. Tlst St. Tel. 925-6015

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar 
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mnplewood Ai. CL 4-7456

Platinkite “Draugę”.

Remkite “Draugę”.

TYPIST
iiELi* VVANTED — MOTERYS

išnuomoTama*—"for~rrnt'

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency. 2925 VV. 03, PR 8-0032
Nelaukit — užstidglstruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarine dal) 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

IŠNUOM. kamb. vyrui. Atskiras 
įėjimas, virtuvė ir su visais kitais 
patogumais. GR 6-3069

HELP VVANTED — VYRAI

Exper. or will train good typist to 
transeribe by dictaphone.

Modern attraetive surroundings 
in headųuarters office. Good sala
ry and benefis.

Modern friendly suburban office 
conv’ to Dempster-Edens. CTA,. 
Skokie Swift.
AMERICAN COLLOID C0.

5100 Suffield. Skokie, Illinois 
Call 583-0400 or YO 6-5720

An eąual opportunity empioyer

D ft M E S I O !

REAL ESTATE

GERI NAMAI
1 % aukšto namas — 6 ir 6 kamb1 

Uždari porčiai. Karpetai. Kabinetų 
virtuves. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27.500.

Didelis 6 kjunb. mūras. 1 tį vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - Califomia. $26.400.

12 butų, 2-jų aukštu mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

<1 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, alr conditioning, 
lnter-oomm. Mūro garažas. platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrinė 1 aukšto plati rezidencija, 
2 vonios, mūro gaj»-ižas. Prie Maria 
High. Gražu gyv/nti. $24,900.

2 butų didelis namas —• 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 ir 3 kamb.
Visi nauji jrengimal. Arti 60 — 
Calitornia. $21,000.

Lotas dviem butam. 30 pūdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

RADIO PROGRAMA
o~

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltie Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadtvay. So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos

STATYBININKAI

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

M&l VVest flfltfa Street 
TeL HE 4-7482

Prie 68 ir VVestem 2 butai po 5 ,
kamb. Platus sklypas. $20,500.

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

IK aukšto. 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
tr patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
26 p. $13,900.

70 ir \Vashtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. Ir butas rūsy 8-Ju kamb 
$28,900.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinamą kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite:
D R A U a A 8 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuii,

Reikalig as

KASININKAS-E
Patyrimas pageidaujamas, bet ne
būtinas:. Darbas prie langelio su 
klientais.

STANDARD FEDERAL 
Savings & Loan Assoc.

TEL. — VI 7-1141 
A. Kasiiba.

ENGINEER
MECHANICAL OR ELECTRICAL
Degree desired. 0-4 yra. exper. Oppty. 
in plant engineerlng dopt. of a na
ilonai oorp., panellng and produota 
plant. Exc.ell. present posltion witli 
oppty. for future gnoavt.h. Need man 
Interested In pitoving his abilities 
through aoeomplisbtnonts. Sai oom- 
mensuratn wltli education and oxper. 
F’ull range of benefits.

ABITIBI CORPORATION
8201 S. VVallace, Chicago, 111. 

___________ 488-4000____________

GEAR CUTTER
Man experlenced in cuttlng of fine 
piteh gears to do sot-up work. Ex- 
cellont opportunity tor advancement 

EXTRA BENEFITS.
AVON GEAR Si ENGINEERING 

COMPANY. Tel. 354-5525

t H aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
(rengtas rūsya garažas. 6 4 Ir Pulas
ki. $28,000.

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

6 kamb. mūro “ranch” su S-Ju 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — income Taz 

Notary Public

2737 VV. 43 St. — CL 4-2390 
REMKITE “DRAUGĄ"

VYRAI IR MOTERYS 

Medieal Opportunities Maintenance man

REAL E STATE
Z po 0 kamb. mūr. Modernine vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 ao 5)4 kamb. ir 4 kamb. angliš
kam iusy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos Marąuette pke $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas Netoli mūsų |- 
>« taigos $18,90*.

EEG TECHNICIAN
400-bed hospitas has an immediate 
full-time opening for a ąualified 
EEG Technician. Day shift only. 
Good starting salary. Excellent 
fringe benefits. Contact personnel 
department.

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th STREET 
TEL. — HE 4-6700

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
alui lr apartmentams. TelraukitSs

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

Roomlng house. Pajamų $50,000 
metame Labai gerai lšnuom. šiauri 
nėję miesto dalyje. TelraukitSs

A kamb mūr. "Bullt-.ua'. kokli 
nės plyteles, karšto vandens SUdymee 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1% aukšto mūr. 6 lr 5 kamb. 1 1 
Išjlmal Atskirt šildymai 2 auto ga- i 
ražas <7 ir Oaklsy

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

llllllllllllillllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SALES ■ MŪRTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
4LEX ŽATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Cieeroje, Benvyne, Rlverside, La Orange Park 
ir bituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti j mfisų įstaigų 
b* išsirinkti Iš katalogo.

KAS NORITE PRATURTĖTI?
Vienas iš saugiausių būdų praturtėti tol įsigyti nuosavų, namų arba 

pajamų nuosavybę. Tai tikrus faktas paremtas daugelio patirtimi. Pasi
klauskite savo kaimynų, namo savininkų, ir jis tų pati patvirtins. Kiekvie
na nunesĮ jo paskola mažėja o turtas (eąulty) didėja. Kiekvienų mėnesi 

Jis darosi turtingesnis. Ir jus galite tų patj padaryti. Užsukite j mūsų ištai
gų dar šiandien pasitarti dėl Jūsų būsimos nuosavybės

CICERO — PARKHOLME.
Neapleistas 3 butų mūr. 6—5—4 

kamb. Dvejuose butuose modernizuo
tos vonios ir virtuvės. Savininkas Iš
sikėlė iš šio miesto, nori skubiai par- ' 
duoti.

5’-į kamb., 0 metų mflr. Savinin
kas nusipirko flkj, todėl nori skubiai 
parduoti. 3 miegamieji. 1 mieg. su 
tualetu ir dušu. Pilnas rūsys. Gazo 
šilima. 2 maš. garažas. Netoli šv. 
Antano baž.

3 butai ui 320.900. Gerai užlai
kytas namai 3 po 4 kamb. Nuomi
ninkai užsimoka už gazų, elektrų, ši
lima lr karštų vandeni, $195 paja
mų J mėn.

2-Jų butų mūr. 824,500. 2 po 5
kamb. Modernizuotos virtuvės. Pil

nas rūsys. Naujai (rengtas centr. 
gazo šildymas. 2 maš. garažas.

NAUJESNIO TIPO PAJAMŲ 
NUOSAVYBES

štai tik keletas pavyzdžių: 6 butų 
mūr. $9,660 metinių pajamų. $82,500.

8 butų mūras. Virš $12,000 paja
mų. Tik $15,000 įmokėti. $92,800.

9 butai — virš $9,000 pajamų. 
$95,900.

13 butų virš $16,000 pajamų. Se
nesnis bet gerai sutvarkytas. 
$110,000.

18 butų virš $30,000 pajamų. Tik 
$37,000 (mokėti.

2 namai po 18 butų. Virš $68,000 
pajamų. $480.000 už abu.

ŪUUIHIIilIlIlIlIlllllliiillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIllllitliiuilillllIiiiiiiiiiiiiiiiihiiliiiiiiiiiiiiii

1 Loop school needH dependable man 
to d-o genoral cleaning of classrooms 
and offices, cloan and buff floors.
5 days, 3 P.M. to it P.M., 2-wcek 
paid vai ttion after 1 yr. Salary open.

Call Mr. Riley 

922-5980

Skelbkitės “Drauge”.

HELP VVANTED VYRAI

ORDER PICKERS
2 MEN NEEDED — NIGHT SHIFT — GROCERY 

EXPERIENCE HELPFUL — UNION SCALE — 
0WN TRANSPORTATION NEEDED. 

FRANKLIN PARK LOCATION.

CALL 671-2500. ASK FOR MR. A. RETYO

FORK LIFT OPERATOR
DAY SHIFT — GROCERY WiAREHOUSE,. — 

UNION SCALE — 0WN TRANSPORTATION NEEDED — 
FRANKLIN PARK LOCATION

CALL 671-2500, ASK FOR MR. A. PETYO

D e M E S I O 1
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

.. ......................................................................................................................................... iNiiimniuiiuiiuniiimutummiiiiiiBnNiMiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiHBUuiiiiiir

Perskaitę Drauge, duokite kitiems pasiskaityti.

Pasinaudokite Draugo ..Classified“ skyriumi.



marijonų bendradarbių seimas i Chi žinios
Tradicinis Murrinmii bendra- tAikHomo /IzyI «i^.» ~Tradicinis Marijonų bendra, 

darbių seimas šiemet buvo ko
vo 23 d., Kančios sekmadienį, 
marijonų vienuolyno patalpose 
prie Draugo.

Dalyviams Mišias atlaikė šv. 
Kryžiaus parapijos (klebonas ir 
kunigų vienybės pirmininkas 
kun. Edvardas Abromaitis. Savo 
pamoksle jis iškėlė maldos 
svarbą įvairiuose apaštalavimo 
darbuose.

Laike pietų, kuriuos paruošė 
Brighton Parko skyrius, vado-

teikdama 335 dol. Nesant sky
riaus pirmininkės, Town of La
ke atstovavo A. Snarskienė, 
perduodama 25 dol.

Apskrities valdybos pirminin
kė A. Snarskienė savo praneši- konvencijos metu įvykusių dė
mė padėkojo narėms ir skyrių m<mstracijų metu Chicagoje a- 
pirmininkėms už glaudų bendra re®tuota 677 riaušininkai. Iš to 
darbiavimą veikloj, nepaisant skaičiaus 343 rasti kalti ir pa
gairių kliūčių. Paminėjo praėju- baudomis turėjo užmokėti apie 
šių metų svarbesniuosius įvy- *^^8,000. Bet dar ieškomi 107, 
kius ir ragino ieškoti naujų na- kurie sudėję užstatą, neatvyko 
rių. Apskrities iždininkė S. Kau paskirtą dieną į teismo salę. Ši
mkienė pranešė apie piniginį or- tuos. ^ia areštas. Teisėjai at- 

vaujamas A. (Skrebutienės, buvo i ganizacijos stovį. Pranešimas n]e^ skundus prieš 229 maišti- 
pristatyti žymesnieji seimo da- ■ buvo vienbalsiai priimtas. ninkus, ir 48 atleido kaipo ne-

AKEŠTUOTŲ DEMONS
TRANTŲ LIKIMAS

Pereitą rudenį, demokratų

po pakilimo ir nutūpimo) lėktų- — Kongo respublikos sosti- 
vą. Lėktuvas gali pakilti arbanėje Kinshsoje kovo 19 dieną 
nusileisti 700 pėdų ilgumo take. pašventintas didžiulis pamin k- 
Bandomas modelis neįrengtąsias &v. Juozapo garbei, kurį su- 
keleiviams, bet jame tilptų a-kūrė Kongo menininkas Men- 
pie 55 keleiviai. Lėktuvas bal. sah. šventinimo apeigoms va- 
7 d. atskris į Midway aerodro- davavo Kinshasa vyskupas Ma
mą. Bandymai prasidės bal. 10 lula dalyvaujant Apaštalų sos- 
d. ten, O’Hare ir Meigs aerod- to nuncijui ir aukštiems Kongo 
romuose. valstybės atstovams.

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. (kovo mėn. 26 d. 7

lyviai. 1:30 vai. buvo pradėti 
posėdžio darbai. Apskrities pir
mininkė A. Snarskienė pasvei
kino susirinkusius ir pakvietė 
Chicago American redaktorių 
S. Piežą pravesti seimo progra
mą. Sekretore buvo pakviesta 
V. Leone, pagelbininku — kun. 
A. Nockunas.

Seimo vadovas savo įžanginia
me žodyje pabrėžė bendradar
bių veiklos svarbą, ypač jų pa
stangas palaikyti religiją vieša
jame gyvenime. iSludarytos ke.

Kun. V. Rimšelis, marijonų kaltus‘ Dar ^užbaigtos 57 by- 
provincijolas, trumpai apžvelgė o8‘ 
paskirų namų veiklą, iškėlė vie- NAUJAS
nuolinio atsinaujinimo proble- SIMFONIJOS DIREKTORIUS 
mas, išreiškė viltį, kad paskel
bus šventuoju arkiv. J. Matu- rugsėjo mėn. pra-
laitį ir sekant jo pavyzdžiu šios d®s pareigas kaip aštuntasis 
problemos lengviau išsispręs. Chicagos simfonijos orkestro 
Padėkojo seimo organizato- prijoję dirigentas. Jis pasiry- 
riams, ypač apskrities pirminiu-,padaryti orkestrą “iškiliausį 
kei ir dvasios tėvui ui įdėtas v’s°ie Amerikoje ir galimai vi- 
pastangas. jeame pasaulyje.” Jo planuose

Nominacijų komisijos vardu numatyta 1971-72 m. gastre- 
kun. Bagdanavičius pasiūlė kan- į

A + A
APOLONIJAI STANEVIČIENEI 

mirus, jos vyrą ILDEFONSĄ, dukrą MARIJA, jos vy
rą ANDRIEJŲ, švogerį KUN. ANATOLIJŲ STANEVI
ČIŲ ir p.p. BIELSKŲ šeimą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Marcelė ir Kostas Arai

Mylimai brolienei
Ai. “j~ A.

DR. APOLONIJAI STANEVIČIENEI 
mirus, mielą Genovaitę Bielskienę 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Illinois Un-to Bendradarbės-iai

liuoti Europoje ir Japonijoje.
lios komisijos. Nominacijų ko-ldidatus į valdybą: A. Snarskie- ^momiausi svečiai. dirigentai -us
misija: kun. V. Bagdanavičius, n? — pirmininke, J. Sadūną ir

A. Miliauskienę 
kais, V. Leone 
iŠ. Kaulakienę — iždininke. Sei
mas juos išrinko šioms parei
goms

vicepirminin-1VOn Karajan. 
sekretore ir1

Carlo Maria Gudini ir Herbert

AR TAI AUTOBUSAS AR 
TRAUKINYS

Pradedant bal. 1 d., Baltimo-

Mielai mamytei

A.+A. ONAI STIKLIENEI I 
Lietuvoj mirus, mūsų mielą sesę ir mūsų draugi
jos pirmūnę ONA ŠILENIENĘ ir jos artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvos Dukterų Draugija ?

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas VLsame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

Mielai mamytei

A. -f- A.
KONSTANCIJAI KASPERAS - 

STANKŪNIENEI
mi/rus, mūsų sesę SALOMĖJA STAKENIENĘ ir jos 
šeimą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Rezoliucijų komisijos vardu re & Ohio geležinkelio bėgiais, 
nuo 153-tos Blue Islande, pro E- 
vergreen Parką ir iki 75-tos, 
bus išbandytas naujas autobu
sas, galįs keliauti gatvėmis ir, 
nuleidus pritaikintus ratus, gel 
žkelio bėgiais. Toks autobusas 
kainuoja apie $48,000 ir gali iš
vystyti 65 mylių į valandą grei
tį.

APŠAUDĖ MERO NAMUS
North Riverside miestelio po

licija areštavo tarybos patikė
tinį ir kandidatą į panašų pos
tą už apšaudymą miestelio me
ro Stephen Barcik namus. 
BANDYS NAUJĄ LĖKTUVĄ

American oro linija kitą mė
nesį išbandys naują, eksperi
mentinį prancūzų iišdirbystės 4 
motorų MDC-188 STOL (trum-

L. šimutis pateikė šiuos pasiū
lymus :

1. Praplėsti ir sustiprinti ben
dradarbių veiklą, kad ji efekty
viau galėtų paremti marijonų 
veiklą, kaip laikraščių ir knygų 
platinimą, jaunuomenės auklėji-

E. Samienė, kun. J. Kardauskas.
Rezoliucijų komisija: L. šimu
tis, J. Valaitis ir kun. B. Vaiš
noras. Mandatų komisija: N.
Šatūnienė, A. Barvįtz ir H. Kuo
dis. Apskrities sekretorė V. Leo
ne perskaitė praėjusių metų 
protokolą, kuris buvo vienbalsiai 
priimtas.

Seimo vedėjas pristatė “Lai
vo” redaktorių kun. K. Baraus
ką. Jis suminėjo keletą laikraš
čio problemų ir prašė pasiūlymų,
kaip geriau jį redaguoti. ISteimą mo pastangas, ypač Marianapo- 
žodžiu sveikino kun. P. Cibuls- į lio mokykloj, kur dabar vykdo- 
kis, CIarendon Hills namo vy- mi dideli statybos darbai, mi- 
reenysis, seserys Anastazija, sijas Argentinoj, kur darbuoja- 
Klemencija ir Leokadija, K. ( masi ne tik tikėjimo, bet ir lie- 
Kleiva R. Liet. kat. Fed. vardu, j tuvybės labui.
Toliau sekė paskirų skyrių pra-1 2. Remti Dievo tarno arkiv.
nešimai. Jurgio Matulaičio beatifikacijos

Marąuette Parko skyriaus bylą, išmeldžiant reikalingų ste- 
vardu pranešimą padarė pirmi- buklų, o taip pat ir prisidedant 
hinkė P. Dubinskienė ir įteikė prie bylos išlaidų padengimo. 
879 dol. Bridgeporto skyriui at-1 3. Patiems melstis ir kitus
štovavo E. Samienė, įteikdama I raginti, kad Dievas siųstų dau-

Lietuvos Dukterų Draugija

792 dol. Cicero skyriaus vardu 
kalbėjo pirmininkė P. Dvilaitie- 
nė ir įteikė 505 dol. Brighton 
Parkui atstovavo A. Skrebutie- 
nė su 449 dol. Roselando vardu 
pranešimą padarė O. Dura, į-

JAUNIMAS APLEIDŽIA... 
(Atkelta iš 3 psl.)

nimo išmokslinimu žemės ūky
je dubti:

“Netolimoje ateityje mūsų ša 
lyje bus įgyvendintas privalo
mas vidurinis mokslas. Vadina
si, jau dabar reikia galvoti, kaip 
pritaikyti išaugusį jaunimo išsi
lavinimą tokiose specialybėse, 
kaip melžėja, kiaulininkė ir pan.

O ir patys ūkiai jaunųjų spe
cialistų ruošimu beveik nesirū
pina. Atseit, valstybė paruoš ir 
atsiųs. Ar ne keista, kad net 
mūsų ekonomiškai stipriame ra
jone iš pusšimčio teatsirado tik 
3 ūkiai, kurie žemės ūkio moks

giau darbininkų į vienuolijos 
gretas.

4. Kadangi šv. Kazimiero sese 
rų rėmėjų draugija šiemet šven
čia savo 50 metų sukaktį, sei
mas ją nuoširdžiai sveikina ir 
linki toliau sėkmingai remti se
selių kazimieriečių veiklą.

5. Seimas nuoširdžiai dėkoja 
bendradarbių vadovybei ir vi
siems parėmusiems jų veiklą. 
Dėkoja klebonams ir spaudai už 
teikiamą paramą, dėkoja drau
gijoms ir organizacijoms, at- 
siuntusioms atstovus ir aukas, 
ir paskiriems asmenims, atvy
kusiems į seimą ar kitaip parė
musiems marijonų veiklą.

Šios rezoliucijos buvo narių 
vienbalsiai priimtos.

Mandatų komisijos vardu N. 
Šatūnienė pranešė, kad seimo 
įplaukos pasiekė 3,721 dol. Kun. 
J. Kardauskas pasidžiaugė uolia 
bendradarbių veikla.

Priėjus prie (klausimų ir su-

Mirkčiojanti raudona šviesa kelyje 
reiškia, kad toj vietoj reikia pilnai 
sustoti. Mirkčiojanti geltona šviesa 
reiškia, kad reikia toj vietoj sulė
tinti greitį ir važiuoti apdairiai.

Norį gauti nemokamai saugaus 
vairavimo taisykles, prašomi rašy
ti Paul Powell, Secretary of State, 
Springfield, UI. 62706.

lų semtis pasiuntė jaunuolius 
su stipendijomis. O jaunimas 1 manymų programos sesuo Anas-
nori mokytis, nori tobulėti, šį 
siekimą tinkamai išnaudojus, ga 
Įima duoti didesnę naudą ir mū
sų kaimui.

Kaip ten bebūtų, dalis kaimo 
jaunuomenės patraukia į mies
tą. Vilioja šaligatviai ir asfal
tas, naujas kino filmas ir teatro 
veikalas, vilioja reklamos, skel
biančios priėmimą į tokias mo
kyklas, kurias baigęs, negrįši į 
kaimą. O laikraščiai ir infor
macijos lentos tiesiog mirga pra 
nešimais apie laisvas vietas fab
rikuose, statybose, įmonėse. Ir 
niekas nepasakys, kad jose dirb
ti negarbinga: bet koks žmonėm 
reikalingas darbas neša visuo
menei naudą. Ir vien dėl to dar 
ne vienas ir ne du jaunuoliai pa
liks gimtąjį kolūkį ir tarybinį 
ūkį — juk pramonės objektų 
statybos tempai ir sekantį penk 
mėtį kils”.

Šis svarbus klausimas dar 
nesulaukė apgalvoto sprendimo. 
Kolektyviniai ūkiai jaunimui ne
patrauklūs. ,

tazija pasiūlė, kad bendradar
bių vaikai būtų kviečiami jung
tis į jų eiles, o L. Šimutis pa-

stebėjo, kad nebūtų užmiršta ir 
marijonų mokyklų buvę moki
niai. S. Pieža pasiūlė, kad val
dyba šias galimybes atidžiai iš
tirtų.

Pabaigoje dalyviai buvo pa
kviesti į vienuolyno koplyčią už 
baigti seimą Švč. Sakramento 
palaiminimu. — A. N.

Brangiai mamytei z
A. + A.

KONSTANCIJAI STANKŪNIENEI 
mirus, dukterį MAGDALENĄ STANKŪNIENĘ, kitufį 
gimines ir jų šeimą nuoširdžiausiai užjaučiame.

Joana ir Vytautas Dailidžiai

Brangiam tėveliui

A. -J- A.
JONUI JANKAUSKUI mirus, 

dukrai IADVYGAI JAKŠTIENEI ir šeimai reiškiame 

gilią užuojautą.

Aldona ir Jonas Jovarauskai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Detroite 
kovo mėnesio 20-tą dieną, po ilgos ir sunkios ligos, mirė 
mūsų mylima mamytė

A. + A.
PETRONĖLE PRASAUSKIENĖ

palikdami liūdesyje vyrą Antaną Lietuvoje, dukterį Birutę 
Svireckienę su šeima ir sūnų Algį su šeima.

Nuliūdę: duktė ir sūnus su šeimomis.

Mielam prieteliui

JURGIUI JANICKUI
IR ŠEIMAI,

brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, giliausią 
užuojautą reiškiame.

Marija, Antanas ir Gabijai Donatai

A. + A.
KONSTANCIJA SAYA

SAJIENĖ — Gaigalaitė

Gyveno Scottville, Michigan.
Mirė kovo 24 d., 1969, 2 vai. popiet, sulaukus 78 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Daujėnų parapijos. Amerikoje iš

gyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Pranciškus, 3 sūnūs: 

Antanas, marti Lillian, Jonas, marti Mary, ir Stanislovas, 
marti Virginia, duktė Angeline, žentas William Rathbun, 12 
anūkų, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų dr-jai ir Šv. Marijos Rožanč. dr-jai. 
Kūnas pašarvotas Stephen’s koplyčioje, Scotville, Michigan.

Treč., kovo 26 d. koplyčioje 9 vai. vak. bus kalbamas šv. 
Rožančius.

Laidotuvės įvyks ketv., kovo 27 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. Marijos parapijos bažnyčią, Custer, 
Michigan, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėa į parapijos kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai.

A. -j- A.
ESTELLE WISOCKIS

PAGAL TĖVUS KILLIS 
Gyveno 343<> S. Lituanica Avė.
Mirė kovo 24 d., 19(19, i vai. ryto, sulaukus 50 m. amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Slidinei, 2 dukterys: 

Beatriče I’anjan, žentas George ir Eileen, sesuo Bernice, brolis 
\Valter, broliene llolores b- šeima, kiti gimines, draugai ir iNižįstami.

Priklausė sv. Kazimiero Sės. Remčiu dr-jai.
kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioie, 3307 So. 

Lituanica Avė.
Laidotuves Įvyks ketv., kovo 27 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėta j sv. Jurgio parapi (os bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos ĮMunaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta i 
Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus.: gimines, draugus b- pažįstamus 
daly vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, DUKTERYS, ŽENTAS IR KITI GIMINES. 

Laidotuvių dbaktorius Antanas M. Pliillips. Tel. YA 7-3401.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

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

4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 - 2

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

Teief. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPI.YCIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
<424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpnblie 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

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

3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — I
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel, OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

RD., OAKLAVVN, ILL.
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X Naujas dainų rinkinys, 
Kaip jau anksčiau spaudoje bu 
vo skelbta, IV-jiai Dainų šventei 
ruošti muzikinė komisija, prita
riant JAV LB c. valdybai, nu
mato išleisti suaugusių ir litua
nistinių mokyklų chorams nau
ją Dainų rinkinį. Lietuviai kom
pozitoriai yra prašomi atsiųsti 
savo dar neišleistas naujesnes 
suaugusių bei vaikų chorams 
dainas Muzikinės komisijos pir
mininkui muz. Petrui Armonui, 
4538 So. Hermitage Avė., Chi
cago, UI. 60609. Vaikų chorams 
dainos turi būti atsiųstos iki 
1969m. birželio 1 d., suaugusių 
chorams iki 1969 rugpiūčio 1 d. 
Kompozitoriai yra prašomi pa
gal pačių pasirinktus tekstus 
sukurti dar ir visai naujų dai
nų. Už panaudotas rinkiniui 
dainas, kompozitoriams pagal 
finansines išgales bus išmokėti 
honorarai.

x Kun. Jono Kubiliaus, SJ,
sesuo Petronėlė Šimkienė, 56 
m., mirė Lietuvoje ir palaidota 
su katalikiškom apeigom Mosė
dyje.

x Kazys Beiga, chicagiškis 
lietuviškos knygos mėgėjas, my
lėdamas lietuvišką (knygą, apsi
sprendė praturtinti savo biblio
teką. Atvykęs į “Draugą”, pa
sinaudodamas paskelbtu papigi
nimu, nusipirko knygų už kelias- 
dešimts dolerių.

x Bronė Saladžiuvienė, a. a. 
pik. Pr. įSaladžiaus našlė, prieš 
ketvertą metų palaidojusi savo 
vyrą ir visiškai neseniai sūnų 
Vytautą, iš Rochesterio, N. Y., 
laikinai atvyko į Chicagą, kur 
lanko savo pažįstamus. Apsi
stojo pas giminaičius Rėklaičius.

X Pranas Stonys, “Draugo” 
skaitytojas Vokietijoje, buvo 
atvykęs į Chicagą ir čia paatos
togavęs tris savaites (buvo ap
sistojęs pas Vladą Radavičių), 
vėl išskrido į Wuržburgą, prie 
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 vakarais 7:30 vai; sek
madienį 9 vai. ryto bus rekolek
cijų užbaiga. Po to vaišės Jau
nimo centre. Visos moterys 
kviečiamos dalyvauti.

x Jeronimas Lesčys, gyv. 
Chicagoje, savo laiku dainavęs 
muz. J. Gaidelio vedamam cho
re, dabar jo sukurtos operos 
“Dana” pastatymui paaukojo 
100 dol. (pr.)

X Naujos liet. J. Gaidelio 
operos “Dana” premjera įvyks 
š. m. bai. 12 d. Kiti spektakliai 
— bai 13, 19 ir 20 d.d. Bilietai 
gaunami “Marginiuose”, 2511 
W. 69th Str., Chicago, tel. PR
8-4585. Atidaryta: pirmad. ir 
ketvirt. 9-8 vai., sekmad. 11-1 
vai. Kitomis dienomis 9-6 vai.

Užsakant paštu — siųsti čekį 
Lith. Opera of Chicago, 6441 
So. Kedvale Avė., Chicago, III. 

Chicagos Lietuvių Opera
(pr.)

X Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems (baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (šk.)

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

x Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
IX 4-2390. (ak.)

x Rekolekcijos moterims,
kurias ruošia giedrininkės kovo 
27, 28 ir 29 dienomis, 7:30 vai. 
v. tėvų jėzuitų koplyčioje, 5620 
(So. Claremont avė, baigsis sek
madienį šv. (Mišiomis 9 vai. r. 
Po to ruošiami bendri pusryčiai 
rekolekcijų lankytojoms ir jų 
šeimų nariams.

x Ateit, medikų korp. Gaja 
kovo 30 d., Verbų sekmadienį, 
10 vai. korporantams ir jų šei
mų nariams ruošia tradicinį 
priešvelykinį susikaupimą — 
pamaldas Tėvų Marijonų vie
nuolyno koplyčioje, 6336 So. 
Kilbourn Avė. Pamaldas pra
ves kum. Alb. Spurga, .MIC. 
Po pamaldų bus pusryčiai ir su
sirinkimas. Kviečiami dalyvauti 
visi korporantad ir svečiai medi
kų susikaupimui.

X L. K. Mokslų akademijos 
Chicagos židinio susirinkimas 
įvyksta šį sekmadienį, kovo 30 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo Centre, 
102 ikamb. Petro Maldeikio pa
skaita: “Freudo vieta psicholo
gijoje ir kiti svarbūs reikalai”. 
Prašoma visų dalyvauti.

x Dr. V. Vygantas skaitys 
trečiąją paskaitą at-ikų sen
draugių paskaitų ciklo “Žvilgs
nis į pakonsilinį Bažnyčios gy
venimą” šį šeštadienį, kovo 29 
d., 6:30 v. v. Jaunimo centre.

x Liet. katalikų susivieniji
mo Chicagos apskrities valdyba 
šaukia kuopų valdybų narių 
susirinkimą, kuris įvyks kovo 
29 d. Vyčių salėje (prie 47 gat
vės), 7:30 vai. vak. Valdybų ir 
kuopų nariai kviečiami dalyvau
ti. Bus svarstomi artėjančio sei
mo reikalai Atskiri pakvieti
mai nesiunčiami.

x Pamaldos už Lietuvių Fon
do mirusius narius metinio na
rių suvažiavimo, įvyksimo š. m. 
kovo 29 d. Jaunimo Centre, Chi
cagoje, proga įvyks: Jėzuitų 
koplyčioje š. m. kovo 29 d.,
9 vai. 30 min. ir Lietuvių Evan
gelikų - Liuteronų bažnyčioje, 
6641 S. Troy Et., kovo 30 d.,
10 vai. (pr.)

X Atitaisymas. Draugo š. m. 
kovo 22 d. skelbime “Lietuvių 
Fonde įnašus padidino įsibrovė 
klaida, būtent: paskelbta ...a. a. 
Itn. Antano Šarūno Vadopalo 
atm. įn., turi būti itn. Antano 
Šarūno Vadopalo įnašas. Dėl 
įvykusios klaidos atsiprašome.

(pr.)
X Minint muz. Antano Va

nagaičio 20 metų mirties su
kaktį, kovo 30 d.,
Jėzuitų koplyčioje,
atnašaus ir pamokslą pasakys
T. Bruno Markaitis. Šv. Mišių 
metu giedos solistai Algirdas 
Brazis ir Nerija Linkevičiūtė.

(pr.)

11 vai., T. 
Šv. Mišias

X Juozas Naujokaitis, gyv. 
Chicagoje, operos “Danos” pa
statymui paaukojo 125 dol. o 
ne 100 dol., kaip užvakar die
nos “Drauge” per klaidą buvo 
paskelbta. (pr.)

X Kasetiniai magnetofonai iš
Olandijos, Vokietijos ir kitur. 
Elektriniai, baterijiniai. Nuo 
$29.95. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI 

IR TĖVYNEI
LIETUVOS KANKINIU 

KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE 

ROMOJE
LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO 

ATSILIEPIANT SAVA AUKA. 
LAIKO JAU NEDAUG
Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 68th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

— Gražina Krivickienė daly
vauja kovo 26 ir 17 d. Valsty
bės departamente ruošiamoj už
sienių politikos apžvalginėj kon 
ferencijoj, tkaip “Draugo” korės 
pandentš.

nos

X “Filatelistų d-jos biulete
nio “Lietuva” išėjo iš spaudos 
naujas numeris, kuriame apstu 
įvairios filateliją liečiančios me
džiagos.

X Liet. valstiečių liaudininkų
s-gos atstovų suvažiavimo, į- 
vykstančio šį savaitgalį, rengė
jai maloniai prašo tų savo bičiu
lių, kurių nebuvo įmanoma pa
siekti išsiuntinėtais kvietimais 
(dalis jų grįžo atgal nesuradusi 
adresatų), atvykti į suvažiavi
mą, kuris prasideda šeštadienį,
III. 29 d. 11 vai. rytą, Mid 
America Inn. motelio patalpose, 
(5000 W. 79th St., Oaklawn, 
ties pietvakarių Chicagos mies 
to riba). 8 vai. ten pat bus po
būvis. Jei kas dėl kurių nors 
priežasčių pavėluotų į suvažia
vimą, prašomas atvykti į pobū
vį — vakarienę. Naudojantis 
miesto transportacija, suvažia
vimo vieta geriausiai pasiekiama 
78sios gatvės arba Cicero au
tobusais. Visais informacijų rei
kalais prašome kreiptis į A. 
Lunecką (suvažiavimo rengimo 
komisijos pirmininką) adresu: 
6442 S. Maplewood Avė., Chica
go, III. 60629, tel. 776-4667 ar
ba — J. Bertašių (centro komi
teto narį) 5348 S. Talman Avė. 
Chicago, III. 60632, tel. 434-3673.

X Kernavės skaučių Tunto 
Tėvų Komiteto ruošiamas ba
lius įvyks balandžio 12 d., 8 vai, 
Pakšto svetainėje. Staliukus re
zervuoti telef. 582-2549. (pr.)

X Dr. Alfonsas Pareigis, East 
Moline, III., nežiūrint daugybės 
darbo ir nelengvų gydytojo pa
reigų, domisi ir lietuviškomis 
knygomis, kurių “Draugo” lei
dykloje didesnį kiekį nusipirko. 
Drauge pridėjo 5 dol. auką mū
sų spaudos darbams paremti. 
Dėkojame.

x (Skaitytojai stiprina savo 
spaudą aukomis. Pratęsdami pre 
numeratą ar atsiskaitydami už 
kalendorius .korteles .aukojo: 
po 3 dol. — K. Mušinzkienė, VI. 
Vilčinas, Ant. Gurskis, J. Siau 
rusaitis; po 2 dol. — K. Glioze- 
ris, Ant. Visockis. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

x Stud. Leonas Šulas, Vie- 
umiversiteto, Austrijoj, pa-

kviestas, nuo š. m. pavasario 
dėsto lietuvių kalbą. Klausytojų 
yra 10 studentų; net keturi do
centai bei profesoriai lanko lie
tuvių kalbos kursą. Leono Šulo 
tėvas Pranas dirba Chicagoje 
spaustuvėje, o jo motina M. Du
laitienė yra lituanistinės mo
kyklos mokytoja. Leonas Šulas 
yra, išvykęs į Europą studijuoti 
medicinos.

Grandinėlės šokėjai D. Juodėnaitė, P. Alšėnas "Šelmyje".

1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Grandinėlė. Jei ieškoti jau
nimo grupės, kuri savo pasiro
dymais sukelia susidomėjimą, - 
reiktų gal rinktis Grandinėlę. 
Ja domisi ne tik jaunimas, se
nimas, ne tik lietuviai, bet taip 
pat kitataučiai. Vieni ją verti
na dėl šokimo, kiti dėl susiklau
symo, drausmės, kiti dėl diena 
iš dienos dedamų pastangų, dar 
bo atlikti pasiimtą uždavinį kiele 
galima geriau. Galutinis rezul
tatas Grandinėlės lietuviškų 
sceninių šokių koncertas, pilnas 
gyvybės, šposų, vidinės nuotai
kos.

Pirmasis Grandinėlės dides

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė.. Chicago, DI. 60636

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vaizdas iš Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimo Ciceroje, kur 
programą atliko Šv. Antano parap. mokyklos lietuviškų klasių mokiniai. t tą. 
Nuotraukoje deklamuoja R. Šulaitytė, o bendrojo mokyklos choro r 
riai ją stebi.

Kovo mėn. 1 d., Dariaus - 
Girėno lituanistinė mokykla su
rengė savo Vasario 16 minėji
mą. Aš buvau pranešėja.

Minėjimą atidarė mokytoja
I. Regienė. Trumpai (kalbėjo ve
dėjas J- Plačas. Po jo — spor
tininkas inž. Edas Modestas.

Pasirodymai buvo geri. Vaikų 
Darželio mokiniai deklamavo 
“Vytis”,
mokiniai

o pirmojo skyriaus nys Algirdas Krasauskas. To 
Mūsų vėliava”. Po to paties skyriaus mokinys Vytau-

vaizjdelį “Vasario 16-tos sap- tas Jasinevičius perskaitė iš- 
nas” atliko šešto skyriaus mo- trauką iš “Živilės”. Trečiojo aky
lumai. Jį parašė to skyriaus mo- riaus mokiniai pasirodė su eilė-

________ ._____________ j raščių ir dainų pyne. Po to vi-
KAIP TURĖTŲ BOTI 

ŠVENČIAMA VASARIO 16.
Vasairio 16 turėtų būti šven

čiama šiaip: rytą turėtų prasi
dėti su lietuviškom Mišiom, ku
riose visos lietuviškos organiza
cijos su savo vėliavom dalyvau
tų. Po Mišių visi turėtų turėti 
bendrus pusryčius. Man atro
do, kad turėtų būti tik vienas 
(bendras minėjimas. Po minėji
mo turėtų būti kokia nors pro
grama. Minėjime neturėtų būti 
žmonių, kurie kalba apie va
landą laiko. Po programos turė
tų būti gėrimų vaikams ir ka
vos (kitiems. Gal dar kokio 
nors pyrago. Tai būtų gera Va
sario 16 šventė.

Asta Dabrilaitė, 14 m. 
Worcesterio lit. m-los mokinė

nis sutrepsėjimas įvyksta (ba
landžio 12, vysk. M. Valančiaus 
mokyklos baliuje Clevelande, ba 
landžio 19 d. šokėjai ir orkest
ras atlieka ištisą šokių, muzikos 
koncertą Baltimorėje, balandžio 
26 d. London, Ont., gegužės 3 
d. Hamilton, Ontario. Grandinė
lės mokytojas L. ISlagys, muz. 
dalies vedėjas - J. Pažemis V.R.

— Latvijos atstovo pakvies
tas, kovo 17 d. New Yorke įvy
ko Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos dipl. atstovų JAVbėse pa
sitarimas. Buvo aptarti einamie
ji reikalai ir pasikeista nuomo
nėmis ryšium su spaudoje mini
ma viršūnių konferencija.

kine Rima Macytė. Vėliau ma
no sesutė deklamavo trumpą 
eilėraštį. “Laisva tebūnie Lie
tuva” — deklamavo ketvirto ir 
penkto skyrių mokiniai — mer
gaitės. Trumpą vaizdelį “Aš ka
reiviu noriu būti”; atliko ketv. 
ir penkto ak. berniukai. Labai 
gražiai lietuviškus dalykus akor
deonu grojo aštunto sk. moki-

si vaikai padainavo kelias dai
neles. Pabaigoje ponas (Stiukas 
mums parodė spalvotą filmą 
“Lietuvos pajūris”. Minėjimą už- 
baigėm Lietuvos himnu. Minė
jimas su tėveliais buvo mūsų 
mokyklos auditorijoje.

Violeta Matukaitė,
Dariaus - Girėno Lit. m-los 

V sk. mok.

MANO NUOSTABIOS 
ATOSTOGOM

Aš neseniai važiavau į To
rontą Kanadoje. Aš išvažiavau 
penktadienio rytą. •Praleidau 
pamokas. Mano močiutė (tėtės 
mama) irgi važiavo su mumis.

Man Toronte buvo labai įdo
mu. Jie ten turi tokį apskriti
mą. Per vasarą ten yra fonta
nas, o žiemą vaikai čiuožia. To
rontas yra labai didelis mies
tas, beveik tokio didumo kaip 
Chicaga. Ten yra daug įdomių 
krautuvių.

Mums užtruko 10 valandų 
ten nuvažiuoti. Pakelėse mes 
sustojom porą valandų.

Rimas J. Karidys,
St. Joseph, Midi.

ŽIEMA

Žiemą yra šalta, bet vaikams 
patinka. Jie gali čiuožti, žaisti 
su sniegu, rogutėmis važinėti 
ir daug, daug kitų malonumų 
teikia vaikams žiemą. Kai tė
velis eina kasti sniego, tai jis 
šaukia ir mus visus. Taip ma
lonu yra būti lauke. Oras tyras, 
sniegulės krinta. Nors šalta, 
bet taip švaru, balta visur.

Rūtelė Garūnaitė, 
Marąuette P. Lit. m. IV sk. m.

Vidutis ir kiškutis

O, tai buvo tai nutiko,
Vidas kišk} susltikol 
Bėgo kiškis Hilo kalniuko 
Ir kelnytės jam nusmuko.
Ei, kiškeli, ku buvai?
Ko sagos neįsiuvai?
Kiškis verkia hū-hū-hū,
Kad sagų aš neturiu.
Vidas davė pinigų,
Kiškis pirko daug sagų,
Jam kelnytės nebesmuko 
Šokinėjo ant kalniuko.
Kiškis graužė kopūstus 
Šaukė žaisti jis vaikus.
Ir Vidutis ten skubėjo 
Su kiškučiais žaist norėjo, 
į kalnelį lipo, lipo 
Ir kiškutį susitiko.
Šokinėjo jie abu.
Buvo jiems smagu, smagu.

K> Leonai tiraė

TAUTENIV ŠVENČIŲ MINĖ
JIMO BUDAS IR PRASME

Tautinės šventės yra skiria
mos įvairiems įžymiems įvy
kiams paminėti. Jos skirtingai1 
švenčiamos įvairiuose kraštuo-' 
se. Pietų Amerikos kraštuo
se tautinių švenčių metu yra 
ruošiami karnavalai. Tuo tarpu 
lietuvių tautinės šventės pasi
žymi rimtimi ir susikaupimu. Iš
kilmingi aktai, paradai ir susi
kaupimas vienija, stiprina tau-

Visas tautines šventes lietu
viai pradeda pamaldomis įvai
rių tikėjimų šventovėse. Po to 
seka iškilmingi paradai aikštė
se, minėjimai salėse, kurie bai
giasi koncertais, vaidinimais ir 
t.t.

Rima Janulevičiūtė, VI kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio lit. m-los mok. laikr. nr3

1969. H. 22

Dvi galvos. Piešė Audronė Brakauskaitė

DIENOS PRADŽIA

Vakar pradėjo snigti. Šįryt 
žmonės kasa sniegą. Ne visi ka
sa, keletas tinginių lovoje dar 
tebeguli.

Ant žemės daug sniego nėra. 
Kai kur visai jo nėra. Bet nie
kur nėra žalumo. Visi medžiai 
lyg negyvi. Kitoje pusėje gat
vės krūmai be lapų. Ar nekeis
ta? Juk pavasaris jau praeitą 
ketvirtadienį prasidėjo.

Prieš savaitę buvo taip šilta. 
Atrodė, kad daugiau nebesnigs. 
Tik staiga krito temperatūra 
ir pradėjo snigti. Kilo prisimini
mas tų linksmų dienų — antai 
medžiuose suplėšytas aitvaras.

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

Gatvėje tylu. Tik kartais pa
sigirsta įprasta muzika — ma
šinos ūžimas. Antroje gatvės 
pusėje stovi mašinos. Ant jų 
sniegas pradėjo tirpti.

Jau nebėra taip tylu. Pradėjo 
daugiau mašinų važinėti. Toli 
traukiniai pradėjo kaukti. Pra
dėjo lėktuvai lakioti. Jau žmo
nės keliasi. Paukščiai skraido. 
Prasideda nauja diena.

Aloyzas Pakalniškis

&
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Sesutės arklys. Piešė Aras Biskis, Lemonto "Maironio" 
mokyklos JI sk. mok.

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, tar
naitės, dvariškiai, peiliai, šaukš
tai, šakutės, puodai, lėkštės, 
laumės, juoda laumė, gėlės ir 
kiti artistai. Buvo labai gražu. 
Ir iaš vaidinau.

Birutė Bivainytė, 
Maironio Lit. m-los Brooklyne, 

IV sk. mok. S',

Olivette Vemon, prancūzų 
(kareivio, žuvusio Alžirijoje, 
žmona — našlė, kasdien nešio
davo jo kardą ir kelionės mai
šą per 38 metus.

GALVOSŪKIAI

irKas yra Humpty-iDumpty 
iš kurios knygos paimta?

(5 taškai)n
Kaip vadinasi pelytė, dažnai 

minima vaikų laikraštėlyje 
“Eglutėje” ?

(5 taškai)
HI

Kas paskelbė Lietuvos Ne
priklausomybę, kas perskaitė 
aktą ir kada?

(5 taškai)
Atsiuntė Rima Janulevičiūtė.

IV
Kas yra amžinumo, (šventu

mo bei teriulumo simbolis ir 
kaip jis piešiamas?

(5 taškai)
Atsiuntė Ugnelė Stasaitė

V
Iš žodžio aikštė raidžių 

sudarykite naujų žodžių. Nega
lima pridėti naujų raidžių ir 
ženklų. Pvz. štai ir t. t. Už kiek
vieną žodį gausite po 1 taškų.

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

kt.


