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Įdomus Šiaurės Vietna-: 
mo pareigūno išsitari-1 

mas

JAV valstybes sekret. kelionė į Aziją

SAIGONAS. — šiaurės Viet
namo min. pirm. Pham Van 
Dong paskelbė praėjusį sekma
dienį, kad Amerika yra jau pa
kelyje į karo mažinimą Viet
name. Tai pirmas toks atvejąs 
visoje šio karo istorijoje, kad 
komunistai taip teigtų, gi anks
čiau vis skelbdavo, kad Ameri
ka karą plečia. Min. pirminin
kas tai pasakė gegužės 1 d. kal
boj per Hanoi radiją. Dong pa
reiškė, kad Ameriką turi tęsti 
karo mažinimą ir nustoti vedus 
kriminalinį karą P. Vietname. 
Politiniai stebėtojai, analizuoja 
šią frazę, tačiau manoma, kad 
dar peranksti iš jos daug lauk
ti ir tikėtis, nes, kaip žinoma, 
Hanoi paskelbė, kad prez Nix- 
onas per pirmąjį savo šimto die
nų valdymą stengėsi Vietname 
karą išplėsti. Ir šioje kalboje 
Dang pakartojo tą patį Šiaurės 
Vietnamo reikalavimą, kad A- 
merika turi besąlyginiai pasi
traukti iš Vietnamo ir leisti 
jiems patiems pasirinkti politinę 
programą, žinoma kokią siūlo 
komunistinis Išlaisvinimo fron
tas.

Rygos žydų šauksmas
LONDONAS. — Rygos, Lat

vijoj, studentai žydai atsiuntė 
pagalbos šauksmą į laisvojo pa
saulio žydus, iškeldami sunkią 
žydų padėtį Latvijoje. Visa tai 
paskelbė Londono laikraštis 
“Observer”. Raštą iššmugeliavo 
studentai į laisvąjį pasaulį. At
sišaukime kreipiamasi į JAV, 
Anglijos, Izraelio ir kitų kraštų 
studentus, prašant paga’bos 
prieš komunistinio režimo prie
spaudą.

Prancūzų komunistų
nusistatymas

PARYŽIUS, — Prancūzų ko
munistų partija paskelbė, kad 
ji padėsianti, kad pasisektų bir
želio 5 d. Maskvoje šaukiamas 
komunistų suvažiavimas, tačiau 
ji neklausysianti jokių kitų par 
tijų įsakymų. Kiekviena parti
ja turi pati savarankiškai tvar
kytis. Toks pareiškimas dar 
kartą patvirtino Prancūzijos 
komunistų partijos nusistaty
mą, smerkiantį Čekoslovakijos 
užgrobimą.

• Rytų Vokietijoj mirties 
bausme nubaustas nacis pus
karininkis Bloesche, kadangi kūriku “Bielarusia” sanatorijoje
karo metu dalyvavo žudimuose 
Rusijoj ir Lenkijoj.

A+skleide Maskvos šnipų 
tinklus

BONNA. — Praėjusį mėnesį imta Bendrosios Rinkos tarnau-
pas amerikiečius atbėgo Sovietų ' 
Sąjungos šnipas. Dabar jau 
atskleista ir jo pavardė. Tai 
austrų kilmės Rupert Sigl, 44 
metų. Jis atgabeno amerikie
čiams labai daug žinių ir dide
lius komunistų agentų sąrašus. 
Laikraštis “Welt am Sonntag” 
paskelbė, kad Sigl atgabenti do 
kumentai labai svarbūs. Jo in
formacijų pagalba atidengta 250 
Sovietų Rusijos KGB agentų 
šiapus ir anapus geležinės už
dangos. Ligi šiol jau suimti 25 
komunistų agentai iš jų du su
imti Amerikoje. Tikras suimtų
jų skaičius tačiau neskelbia
mas. nes dar tebeina sekimai 
ir aiškinimai.

Tarp komunistų agentų su
imtųjų Vakarų Europoje, su-

Šv. Tėvas Paulius VI sveikina Prancūzijos kard. Jea Villot (dešinėje), 
rium. vietoj pasitraukusio kard. Cicognani (kairėj).

kuris paskirtas Vatikano sekreto-

Kolchozo vadovas 
kviečia priešintis

"Pasaulio galiūnai stiprūs todėl, kad mes keliaklupsčiau- 
jam", skelbiama Vakarus pasiekusiame rašte

. ..V. Vokietija. — Maždaug prieš 
metus Vakarus pasiekė žinia a- 
pie vieno Latvijos kolchozo pir
mininko Tuan Antonovič Ja- 
chimowič atsišaukimą, raginant 
suteikti sovietų inteligentijai dau
giau liasvės — “kad darbininkai 
ir valstiečiai patys nepaiims rei
kalo į savo rankas”. Minėtasis 
Jachimovvič buvo žinomas kaip 
kolchozo vedėjas su gana libera
liom pažiūrom. Dabar Vakarus 
pasiekė žinia, kad jis suimtas. 
Prieš areštą, gautas jo laiškas 
vakaruose: “Laisvosios mano die
nos suskaitytos. Ant slenksčio ne-

I. A. Jachimovvič

laisvėn kreipiuos į žmones: 
“Man 38 m. Gimiau Daugpily, 
motina skalbėja, tėvas padienis 
darbininkas. Baigęs gimnaziją 
studijavau latviškam B. Stučkos 
vrd. Universitete (Rygoje). Dir
bau vid. mokyklos mokytoju pro
vincijoje, mokyklų inspektorium, 
Kraslavos rj. “Jauna Gvarde” kol 
chozo pirmininku. Šiuo metu esu

Jūrmaloje, Latvijos TSR. Dešimt 
metų esu komjaunimo narys, aš-

tojas Briuselyje vokietis Franz 
von Wesendonck ir amerikietis 
pramonės konsultantas vokie
čių kilmės Londone gyvenąs Al- 
fred Laurence. Po britų apklau
sinėjimo Laurence, 58 m., pa
reiškė, kad jis rusų agentus bu
vo sutikęs ketvertą kartų. Jis 
sakė, kad šnipinėjimu pramo
nės reikaluose jis jau verčiasi 
15 metų ir dirbęs abiem pusėm.

Pabėgėlis Sigl buvo rusų pa
imtas kai rusai okupavo Aust
riją II-jo Pasaulinio karo metu. 
1952 m. jis prieš jo valią buvo 
nuskraidintas į Maskvą, kur jis 
buvo paruoštas šnipu. Jam bu
vo duoti dokumentai Kari Hafer 
arba Peter Klein vardais. Šis 
perbėgėlis labai sukrėtė visą ko 
munistinę šnipinėjimo mašiną.

Kiek rusai buvo mobili- 
cavę žmonių Lietuvoj

'—OKUP. LIETUVA. — Balan- 
'džio 29 d. komunistinė “Tiesa” 
paskelbė straipsnį, kuriame ra
šoma kiek buvo mobilizuota žmo 
nių, kai kruvinasis režimas grį
žo į Lietuvą 1944 m. Straipsnio 

/autorius rašo:
“Į Tarybinės armijos gretas 

įstojo 108,378 išvaduotos Lietu
vos gyventojai. Vien tik Kau
ne, kaip matyti iš dokumentų, 

^į šaukimo punktus atvyko 10,
1145 žmonės, norš šaukirmj buvo 
? įteikta tik 3,931.

Kelios dešimtys tūkstančių 
'buvo atleisti nuo karinės tar- 
inybos, nes buvo reikalingi kad
rai taikiam atkuriamajam dar- 
'bui.

Bet buvo ir tokių, kurie, pa- 
TSR baudžiamąjį kodeksą neva' skelbus mobilizaciją, nuėjo į 
skleidžiąs netikrus prasimany- tikėdamiesi ištūnoti
mus šmeižiančius sovietines vi
suomenes ir valstybės sąrangą.

tuonetą metų buvau partijos na
riu (pašalintas 1968.III.13 d.).” 
Beto rašo: “Vykau į plėšinius 
1956 m. kaip komjaunuolis - sa
vanoris. Ten susipažinau savo 
būsima žmona, nors Latvijoje 
studijavome tam pačiam (istori
niam — filosofiniam) fakultete. 
Susituokėm 1960 m.

Turiu papasakoti, apie save, 
nes netrukus iš teismų salės pra
pliups melų ir šmeižtų sriautas. 
Privalau papasakoti, nes mano 
likimas - tai mano liaudies liki
mas, jos garbė, mano garbė.

Esu kaltinamas pagal Latvijos

Aukščiausioji bausmė — trys me-j jai ar jie buvo gavę ar nega' 
tai laisvės atėmimo. Toliau bu-j vę šaukimus, buvo varomi į ar
vęs kolchozo pirm., rašo: filo
sofui B. Russell sakydamas, 
“Tamsta kaip filosofas gal supra 
si mane, kuo jie remia savo kalti
nimus man”, gi Čekoslovakijos 
buvusiam premjerui Dubčekui 
rašo: “Draugas Aleksandre Dub
ček, kaj VIII.25 d. (Maskvoje) 
septyni žmonės Raudonojoje aik
štėje buvo kruvinai sumušti, va
dinami antisovietais, žydiško
mis kiaulėmis ir dar kitaip, nes 
nešiojo plakatus su šūkiais “Ran 
kas šalin nuo ČSSR” ir “Už jūsų 
ii mūsų laisvę” — negalėjau aš 
tuomet būti pas jus. Bet buvau 
jūsų pusėje ir joje liksiu, kol jūs 
ištikimai tarnauti savo tautai”.

Toliau kreipiasi į rusus rašyto
jus: “Aleksander Issajevič (Sol- 
ženycin) esu laimingas perskai
tęs jūsų veikalus. Linkiu jums 
“Dienų pilnų širdies ir vyno.”

Pawel (Litvinov) ir Larisa 
(Daniel) sveikinam jūsų drąsą 
kaip kadaise gladiatoriai: Avė 
Caesar, morituri te salutant. Di
džiuojamės jumis. “Sibiro šach
tų gilumoje išlaikykite išdidžiai 
kantrybę. Nėra be reikalo nei 
Jūsų kančios nei minčių aukšta
sis skrydis”. (Puškinas).

Po to kreipiuosi į kolchozinin- 
kus, kitus suimtuosius rusus Le
ningrado, Rygos, Maskvos darbi
ninkus, latvius, sakydamas:
“Kreipiuos į latvius, kurių žemė 

man tėvyne tapo, kurių kalba 
šneku nuo mažens, kaip ir lenkų 
bei rusų kalbomis. Nepamirškite, 
kad Mordvinijos ir Sibiro lage
riuose kenčia tūkstančiai jūsų 
tautiečių. Reikalaukite jų sugrą
žinimo Latvijon. Akylai sekite li
kimą kiekvieno, kuriam politi-

/Šiaudus’’ tikėdamiesi ištūnoti 
kol baigsis karas”.

Kaip žinoma, visi gyvento-

miją ir neapmokyti siunčiami į 
frontą. Didžioji dalis vyrų žu
vo, nes komunistai norėjo, kad 
kuo daugiau lietuvių žūtų, kaip 
jie tai darė ir Lenkijoj, Var
šuvos sukilimo metu, leisdami 
lenkus išžudyti.

niais sumetimais atimama lais
vė”.

Savo ilgą laišką Jachimowič 
baigia: “Pasaulio galiūnai stiprūs 
dėlto, kad mes keliaklupsčiau- 
jam. Pakilkim.”. (v.b.)

Prez. Nbaon žmona džiaugiasi pirmaisiais naujai išaugintų alyvų 
žiedais.

SAIGONAS. — JAV Valst. 
sekr. Rogers kelionė į Aziją lau 
kiama su susidomėjimu ir ne
kantrumu. Sekretorius į Saigo- 
ną atvyksta gegužės 14 d. ir 
išbus čia penkgj^įą ienų, kur tik
riausiai bus sprėftdžiama pati 
didžioji prez. Nixono problema 
— Vietnamo karo tęsimas.

Iš Vietnamo sekretorius vyks jos kraštus domina ir ypač ką
į Bangkoką, Thailande, kur į- 

'vyks Pietryčių Azijos Tautų or
ganizacijos konferencija gegu
žės 20 d. Taip pat tame pačia
me mieste bus penkių valstybių 
konferencija, kovojančių prieš 
komunistus Vietname.

Saigone sekr. Rokers susitiks 
su Pietų Vietnamo prez. Ngu- 
yen Van Thieu ir kitais parei
gūnais, su kuriais apsvarstys 
JAV karių atitraukimo klausi
mą. Kaip žinoma, dėl tų karių 
daugiausia priešinasi Hanoi, y- 
pač trukdydami bet kokią pa
žangą Paryžiaus taikos konfe
rencijoje. Čia bus aptarta kaip 
greit galėtų P. Vietnamo kariai 
pakeisti JAV karius. Tačiau tai 
turės įvykti po gerai paruoštų 
bandymų.

Sekr. Rogers susitikimas su 
Seato valstybių atstovais yra 
kaip oficialus ir formalus de
biutas, įžengiant į tarptautinę 
politiką. Tai yra vienas svar
biausių žingsnių Amerikos poli
tiką Azijoje vedant, šioje orga
nizacijoje buvęs sekr. Dean 
Rusk taip pat dalyvavo Bang- 
koke 1961 m. Tai buvo tie me
tai, kada prez. Kennedy nutarė 
kovoti Vietname.

Mažuosiuose Azijos kraštuo-

B-52 bombonešių 
reikšmė

SAIGONAS. — Vietname JA 
Valstybių 300 B-52 bombonešių 
išmetė už 18 mil. dolerių bom
bų per pastarąsias porą savai
čių. Kai kas mano, kad šie bom 
bonešiai nėra efektyvūs, tačiau 
karininkai teigia, kad bombar
davimai jei ir nepadaro efekty
vių sunaikinimų karių prasme, 
jie komunistams neduoda orga
nizuotis, jie turi nuolat bėgti 
ir slėptis.

• Buvęs prez. Harry Tru-
man šį ketvirtadienį švenčia 85 
metų sukaktį.

• Pietryčių Arijos pakto val
stybių posėdis įvyks gegužės 
16 -17 d. Bangkoke.

se yra didelė Raūd. Kinijo3 bai
mė. Šie kraštai bijo, kad Rogers 
nepakeistų, ką sutvirtino prieš 
aštuonetą metų Dean Rusk. Vi
si kraštai stebi f ką Amerika da
rys ir todėl sekr. Rogers kelionė 
yra jiems labai intriguojanti.

Vietnamo reikalai taip pat 
visus tuos mažesniuosius Azi-

darys Amerika su savo 540,000 
karių P. Vietname. JAV turi 
50,000 karių Thailande, daugiau 
šia aviacijos vyrų ten statančių 
aviacijos bazes. Seniau šie vy
rai bombarduodavo šiaurės Viet 
namą, sustabdžius bombardavi
mus, aviacija naudojama prieš 
komunistus Laose.
Thailando užs. reik. min. Koh- 

man pareiškė, kad ir tada, kai 
baigsis karas Vietname, Ame-

• JAV Gynybos departamen
tas skaičiuoja, kad už antiba-

, listinių raketų apsaugos įrengi-
nka negalinti Thailando taip , miĮ dabar 43 8enatoriai „ 
greit palikti, iš kitos pusės įjs l
pareiškė, kad gali Thailandas 
siekti susitarimo su Kom. Ki
nija. Kiekvienu atveju sekr.

John Davis Lodge paskirtas JAV ambasadoriumi į Argentiną. J. 
Lodge, 65 m., buvęs aktorius čia matyti su žmona.

"Pravda" apie karą su kinais
MASKVA. — Komunistų par bedamas kinų kompartijos su- 

tijos laikraštis “Pravda” pa- važiavime, tokį kvietimą atme- 
skelbė straipsnį, kuriame tei- tė. Jis taip pat pažymėjo, kad 
'gia, kad karas su Kinija, nėra' galimas karas Kinijos su Sovie-
negalimas. Straipsnis paskelb
tas praėjusį sekmadienį, tik 

^keletas valandų po to, kaip bu- 
*vo pasiūlyta Kiinjai tartis dėl 
ginčijamų sienų. Straipsnių au
torius yra žinomas rusų rašy
to jas Simonovas. Jis sakosi ne- 'buvo skelbta, kinai susuko iš
kenčiąs Mao Tse - tungo, nes 
iš diktatoriaus kalbos matyti, 
Ttad gali priseiti Simonovui vyk
ti į pasienį kaip karo korespon
dentui.

Kaip skelbiama, siūloma su
daryti kinų - sovietų komisiją, 
kuri aptars sienos reikalus šį 

’ mėnesį Sibiro mieste Chaba- 
rovsk, 50 mylių nuo Kinijos šie 
nos. Simonovas savo straipsny 
kaltina kinus, kad šie nesutiko 
'tartis dar praėjusiais metais 
'tame pačiame mieste. Nuo bu
vusių susirėmimų kovo mėnesį, 
kur žuvo apie 40 rusų ir neskel
biamas skaičius kinų, Maskva 

‘jau du kartu siūlė kinams tar
sis. Kaip žinome Lin Piao, kal-

Kalendorius

Gegužės 6 d.: šv. Liucijus, 
šv. Prudencija, Rokantas, Argą.

Gegužės 7 d.: šv. Stanislo
vas, Domicėlė, Butartas, Danu
tė.

Saulė teka 5:52, leidžias 7:53.

Oras

Chicagoje ir apylinkėse drėg
na ir šilta. Temperatūra žemiau 
80 1. Galimas lietus.

Rogers būsima kelionė domina 
ne tik Azijos, bet ir kitus kraš
tus.

Ištrėmė vakariečius iš 
Čekoslovakijos

VIENA. — Iš Čekoslovaki
jos ištremti trys amerikiečiai 
ir 8 kitų tautų asmenys, kaip 
orasižengę su dabartine Čeko

slovakijos teise. Dauguma jų 
spaudos ar televizijos atstovai, 
savo laikraščiuose paskelbę ko
munistus demaskuojančių pra
nešimų.

prieš 45, tačiau balsuojant ma
noma už pasisakiusių skaičius 
padidėtų.

tų Sąjunga. Kaip skelbiama iš 
Maskvos, jeigu kinai sutiktų 
kalbėtis, tai būtų gal nedidelis 
įtempimo atoslūgis, tačiau var
gu ar įvyks tokie pasitarimai, 
nustatyti visą sieną. Kaip jau

įvykių 63 min. filmą, kuriame 
demaskuoja “naujųjų Maskvos 
carų politiką”.

Saugikliai ir vinys

Vilnius, ok. Lietuva. — Bol
ševikinei “elektros gadynei” bū
dingą vaizdelį nupiešė bal. 1 d. 
“Valstiečių Laikraštis”:

“Kasdien dešimtys kolūkiečių 
ir miesto gyventojų, užėję į ūki
nių prekių parduotuvę, klausia 
— ar kartais neturite saugiklių? 
Pardavėjai tik gūžteli pečiais ir 
paaiškina: — Nėra ir nebus. Per 
visus 1968 metus negavome nei 
paprastų, nei automatinių. Patys 
ne kartą į Panevėžį važinėjom 

, (iš Biržų) — neduoda. Sako, ne
turim”. Žmonės vietoj saugiklio 
spraudžia vinį... Pasitaiko gais
rų... (E)

Koelnas. •— Popiežius Paulius 
VI-sis Koelno arkivyskupui kard. 
Frings prašant, paskyrė prel. Juo 
zapą Hoeffner nauju Koelno ar- 
kivyskupu-paglabininku su po- 
veldėjimo teise. Trijų karalių 
šventėje naujasis arkivyskupas - 
pagalbininkas iškilmingai perė
mė jam paskirtas pareigas.
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KELIAS Į SVEIKATĄ

Mūsų kolonijose
Rockford, III.

PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 
NESIRGTI K SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS I SVEIKATA, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, Ūl. 60636

GERIAUSIAS MOTINOS ŠIRDŽIAI 
VAISTAS

Yra atvejų kai vien dvasinė įtam
pa esti žmogaus mirties 

priežastimi
C. Muray Parkes, M.D.

Pagal Dievo -gamtos planą su
brendęs žmogus yra vertingiau
sia gerybė ant žemės. Tai kūrė
jo duotus žmoniškumo pradus 
savyje labiausiai išugdęs žmogus. 
Tokį asmenį medicina vadina 
jausmais subrendusiu. Šnekamo
je kalboje taip jausmais (emoci
jomis) subrendusįjį vadiname ge
ru, žmonišku, sąžiningu, ramiu, 
Dievo bijančiu, artimui pagal
bą teikiančiu ir mokslo trokštan
čiu. Jausmais subrendęs asmuo 
gali būti kūnu sveikas ar nesvei
kas. Taip pat toks jausmais su
brendėlis gali būti mokytas ir be
raštis. Kūno sveikata ir išsimok
slinimas yra priedas gėrybės jau
smais sveikam žmogui. Bet ver
tingiausioji žmoguje gėrybė bu
vo, yra ir visada bus tik viena ir 
vienintelė - tai jos pilnas sava 
asmenybe -savais jausmais (emo
cijomis) išsivystymas. Tik toks 
žmogus yra pajėgus priimti die
viškas ir žmogiškas tiesas savo 
gyvenimo kelrodžiais.

Už tai visi turime visus savo 
darbus pradėti nuo svarbiausio: 
nuo savos asmenybės -savų jaus
mų sužmoginimo. Šitas darbas 
duodasi nesunkiai įvykdomas, jei 
nuo pat mažens žmogui sudaro
ma kūrybinga, vaiko amžiui ir 
polinkiams atsakanti aplinka.

Tokią aplinką sudaro žmoniški 
tėvai, šeimos nariai, kaimynai, 
draugai ir visi kiti žmonės. Savu 
darbu sudarykime saviems vai
kams Dievo įsakams ir brandaus 
dvasia žmogaus siekiams atsa
kančią aplinką - daugiau mums 
nieko nereikės trokšti. Tokioj ap
linkoj išauga jausmais sveikas 
mūsiškis. Toks žmogus, niekam 
nekenkdamas, mums vien tik 
džiaugsmą teiks. Tada ir mūsų 
motinėlėm skausmo ašaros vei
dų nevilgys. Tėvams geriausia 
dovana — jų jausmais sveikas 
vaikas. Toks neužduos motinai į 
širdies — jausmais subrendęs sū-i 
mus ar duktė yra tėvo bei moti
nos širdžiai geriausias vaistas. 
Mat, kartais iš skausmo plyšta 
motinos širdis. Tą tiesą seniai ži
nojo paprasti žmonės, dabar ją 
jau žino ir medicina.

Anglų mediciniška spauda 
(British Medieal Journal, Vol. 
l,No. 5646) aprašo gyd. C. Mur- 
ray Parkes su bendradarbiais 
atliktus stebėjimus, kaip iš gai
lesčio miršta vyrai, netekę žmo
nos. Per pirmus šešis mėnesius 
po žmonos mirties našliai mir
ties susilaukia net 40 proc. daž
niau, negu galima būtų tikėtis. 
Apie pusė jų miršta širdies ligo
mis. Tokia tų giliai liūdinčių vy
rų mirčių padažnėjimo priežasti
mi minėtas anglų gydytojas lai
ko jausmų poveikį į vidaus sekre
cijos liaukas (psychoendocrine).

Net 68 proc. daugiau mirštama 
širdimi iš širdgėlos

Londoniškiai gydytojai 1957 
metais ištyrė 4.487 našlių vyrų 
sveikatingumą — jie visi buvo 
per 55 metų amžiaus. Tyrimai 
pradėti tuojau jų žmonoms mi
rus. Jau už pusės metų po žmo
nos mirties net 213 tų našlių 
buvo mirę. Palyginus su ne naš
lių mirtingumu Anglijoje: tokio 
pat amžiaus vyrų būtų mirę tik 
153. Dėl širdies atakų ir kitų de- 
generatyvinių bei arteriosklero-

Mirtis dėl “Plyšusios širdies” 
yra faktas, o ne romantika

Čia nekalbama apie anatomi
nį širdies raumens plyšimą -pa
sitaiko širdies prakiurimas po 
širdies atakos visai numirus da
liai širdies raumenų. Čia kalba 
eina apie žmogaus mirimą iš di
džio sielvarto. Apie tokius atve
jus mūsų žmonės išsireiškia: “Jo 
širdis plyšo iš skausmo...” Ir ti
krai taip atsitinka, žmogus gali 
mirti iš didžio susijaudinimo, vi
sai jo širdžiai neplyštam. Pažiū
rėkime, kaip tai atsitinka.

su bendradarbiais tvirtina, 
kad sumažinimas našlių įtampos 
- jų socialinių ir emocinių reika
lų tinkamas sutvarkymas suma
žins jų kūnui daromas fizines 
negeroves, įskaitant ir mirtiną
širdies sunegalavimą. RUOŠIAMA GEGUŽINE

Minėti gydytojai dabar atliks. Praėjus žiemos šalčiams, gam 
ta vėl pradeda atgyti — suža-tyrimus su našlėmis — ar ir joms 

panašios negerovės gresia. Tik 
čia reikia prisiminti vieną tiesą: 
jausmais nesveikos žmonos lau
kia pomirtinės vyro apdraudos. 
Tokios žmonos miega per dienas, 
pletkuoja per naktis, ir iš darbo 
grįžusiam vyrui liepia daryti jų 
nepadarytus darbus. Taip tas vy
relis ir nusivaro per greitai į ka
pus. Todėl mūsų tarpe turime 
daug daugiiT:^ našliukių, negu 
našliukų. J.i.'UMniais sveika mote
ris, lygiai /kaip toks vyras, skau
džiai pergyvena vyro netekimą. 
Už tai visi pradėkime tvarkingai 
gyventi, sveikai maitintis ir nau
jausius gydymo būdus naudoki
me, kovodami su didžiausia mū
sų giltine — arterioskleroze. Čia 
tinka liesas maistas, du šaukštai 
paroje aliejaus vietoj kitų rieba
lų, nuolatinis gerais darbais už
siėmimas, kitam gera darant įsi
gijimas nuolatinio pasisekimo, 
tvarkymasis su turimomis ligo
mis (pakeltas kraujospūdis, svo
ris, riebalų ir cukraus kiekis 
kraujuje), na ir vaistai: Cinko 
sulfatas (Orazinc) ir Chondroi- 
tin sulfuric acid — jos yra daug 
kremzlėse - jas valgykime, kol 
bus vaistinės gaminama iš krem
zlių pagaminta minėta rūgštis.

IŠVADA. Motinos dienoje visi 
vaikai prisiminkime, kad nė vie
noje dienoje, bet per visą savą 
gyvenimą mes turime būti žmo
niški. Darbais išreikšti savo tė
vams, ypač motinoms meilę, pri
sirišimą. Reikia vaikams visa šir-

Georgės Pompidou,
kandidatas į Prancūzijos preziden
tus

tiniškas šypsnys bei besidžiau
giančios akys tegul būna visų 
mųaų gyvenime brangiausiais 
dalykais -jų visomis jėgomis kiek
vienos siekime.

Paskaityti. Medieal World News, 
May 2, 1969

A. ABALL ROOFING CO.

tinių širdies ligų mirė 77 našliai.,dimi ir visu fiziniu pajėgumu 
Palyginamasis ne našlių mir- Slobotl savo senus tėvus. Juos vi 
tingumas būtų buvęs 46, — taigi
širdimi našlių mirtingumas 
didėjo net 68 proc.

Minėtas Londono gydytojas su 
padėjėjais stengės nustatyti prie
žastį, kodėl per pirmą pusmetį 
po jų žmonų mirties taip daug 
našlių mirė širdies ligomis. Gyd. 
Parkes tai išsiaiškino psychoen- 
dokriniškai. Jau seniai žinoma, 
kad psichologinė įtampa prisi
deda prie širdies negalavimų at
siradimo. Kaip tokia įtampa su
žadina kraujagyslių širdyje užsi
kimšimą, dar neišsiaiškinta. Gyd. 
Parkes mano, kad susijaudini
mas pakeičia sunaudojimą rieba
lų, cukraus, kavos ir tabako. Šie 
keturi dalykai statistiškai rišasi 
su mirtingumu nuo širdies krau- 
tingumas padidėjo net 68 proc.

pa-

Kartais mirštama vien nuo 
susijaudinimo >

Šiandien medicina patvirtina 
jau seniai lietuvių tvirtintą tiesą, 
kad “anam širdis plyšo iš siel
varto.” Susijaudinimas (emotio- 
nal stress) pakeičia pulso greitį, 
išpumpuojamo per širdį kraujo 
kiekį, su vienu širdies susitrauki
mu išmetamo kraujo tūrį plo
niausių kraujagyslių (periferijo
je) pralaidumą, arterinį krau
jospūdį, darbui atsparumą ir 
gali išsšaukti širdies ritmo sutri
kimus. Jei pacientas prieš nervi- 
nimąsi turi pakeltą kraujospūdį, 
angina pectoris ar kitokį širdies 
organinį sutrikimą, tai susijau
dinimas gali sukelti liguistus šir
dies pakitimus, įskaitant ir stai
gią mirtį.

Dabar visiems aišku, kad visa 
tai, kas mažina žmogui nervini- 
mąsi stiprina jo širdį. Gyd. Par-

si vaikai turime širdingiausiai 
globoti savo namuose. Mums vi
sai nėra pavyzdys kai kurių čio
nykščių nesubrendėlių elgesys 
savo tėvus apleidžiant - tik jiems 
“Halo” per metus kartą pasa
kant ar Motinos dienoje kokiu 
menkniekiu savąsias sengalvėles 
prisimenant. Jei mes savų moti
nų reikiamai neglobosime, mes 
joms širdis užduosime ir tuomi 
prisidėsime prie jų gyvenimo su
trumpinimo. Tai tikras žmogžu
džio elgesys. Tokiais motinžu- 
džiais prisistato dažnas net spe
cialius mokslus čia išėjusysis, net 
kelis daktaratus įsigijusysis.Mat, 
nei mokslas, nei kūno sveikata, 
nei kišenės storis žmogui nepa
deda, jei jis svarbiausios vertybės 
- žmoniškumo -neįsi'gija. Tad ir 
ryžkimės šiandien praturtint save 
vertingiausiu turtu, savo jausmų 
sutvarkymu, asmenybių brandu
mu. Toks mūsų turtas bus ge
riausias vaistas mūsų tėvų, ypač 
motinų, širdims. Motinos sveikos 
širdies plakimas ir jos veide mo

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI E VIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk„ 6211 So. VVestern 
J. LIEPONIS

PR 8 5875

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairiu atstumu

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

liuoti. Ir vėl visus ima šaukti 
savo pHegiobstin, kad po • sun
kių dienos darbų vėl ga’čtumėm 
atsikvėpti ir tyru oru pakvėpuo
ti.

Kad tą malonumą pilno žo
džio prasme turėti, Balfo 85 
skyr., valdyba sukruto tą pirmą 
pavasario džiaugsmą bei malo
numą įvykdyt, surengdama šiais 
metais pirmą gegužinę birželio 
mėn. 1 d. lietuvių klubo parke, 
su gera programa, ko dar nėra 
buvę Rockforde. Prašome visus 
dalyvauti. Augis

Nebereikia varžytis
DIRBTINŲ DANTŲ,

kurie yra laisvi.
Negyvenkite baimčje. kad jūsų 

dirbtini dantys gali pradėti slysti, 
smukti ar kristi mažiausiai tin

kamu metu. Didesniam saugumui 
ir patogumui užbarstykite trupfl 
PASTEETH ant savo plokštelių. 
PASTEETH dirbtinus dantis laike 
tvirčiau. Galėsit lengviau valgyt. Nė
ra lipnaus pastos skonio. Sulaiko 
"plokštelių kvapų”. Gerai pritaikinti 
dirbtini dantys būtini sveikatos ge
rovei. Reguliariai lankykitės pas 
dantistų. PASTEETH galima gauti 
visose vaistų parduotuvėse.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO8, 
GINEKOI/OGINfC CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medieal BuUding) Tel. LU 5-6446

Priims ligonius pagal susltarlma: 
jei neatsilieia, skambinti HU 374-8012

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

Tel. 695-0538 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin. Ulinois
Ofisas 3148 West OSrd Street 

Tel.: PRospect 8-1717
Rezid.: 3241 VVest OOth Plaoe 

Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street
Kampas 68-čloa lr Callfornla 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui
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Chicago Savings
and Loan Association SAFETY OF 

SAVINGS

INSURED

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

Ant visu knygeliu 
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Vacation Club
* College Bonus Savings 
A Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club

Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spec’l
money order checks.

* Sėli & redeem U.S. Bouds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U B S Mon. 12 P.M. to 8 P.M , Tues. 9 to 4, Thurs. & Pri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

s • Redakcija straipsnius tal- 
g so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- g rus. Redakcija už skelbimų g turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.

• Redakcija dirba kasdien £ 
8.30 — 4:30, šeštadieniais s
8:30 — 12:00. 5

• Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00. šeštadie- £ 
niais — 8:30 — 12:00.
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Tel ofiso HE 4-5849, rez. 888 .2235

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7lat Street
VaL: pinu., ketv. 1-4, vaknr. 7 
antr., penktad. 1-5, treč. ir Sešt, 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Slst Street

tik

Valandos: antradieniais. penKta^ le
nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBffi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medieal Building 

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr rnnUvu ligos
Ginekologinė Chirurgija 

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

Ofiso teL PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
J O K fl A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 W. 63rd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllanoe 5-1811

DR. tyALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: •Jlrmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-1 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečlad
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vale. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
S»ECIALI8Tfl

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

t Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVeet 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.

PriimlnSja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J- MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. G3rd St., GR 6-7044 

Tikrina alūs. Pritaiko akinius ir 
“contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 

Tel, Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lr

g enk tad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
eštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima Ugonlns tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

0R. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehill 0-0017 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
tkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr lr penkt. nuo 12 iki 2 vai p.p
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Suįo, 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. va penktad. 10__
v. r„ 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. vi 
karo. Sekmad, lr trečlad. uždaryt

Bezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

UENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th S 
Tel. PRospect 8-1223

Oftao vai.: Pirm., antr., Trefi. 
Penkt. nuo 2 iiu 4 val lr ^uo

Šeštad. 2—4 vai. popiet lr k 
alku pagal nusltarlmą,.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu OI 8-61<

DR. ¥. TUMASONIS
CHIRURGAS 
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Politiniai kaliniai ir laižkaj

PRIEŠ TYLOS SĄMOKSLĄ

Artėja birželio liūdnųjų trė
mimų minėjimas. Tai amžiais 
neužmirštama mūsų tautos 
golgota. Bet ji ne vienintelė. 
Raudonieji ir rudieji okupantai 
atnešė labai daug skausmo die 
nų ir laikotarpių mūsų tautai. 
Lietuvių tauta darosi kanki
nių tauta.

Chicagoje ateinantį sekma
dienį, gegužės 11 d„ Jaunimo 
centre renkasi mūsų mieste 
gyveną buvusieji okupantų po
litiniai kaliniai. Tame susirin
kime dalyvaus ir iš toliau at
vykusieji gyvi išlikę politiniai 
kaliniai. Mes juos gerbiame, 
kaip gyvus lietuvio patriotiz
mo liudininkus, idealistus, ryš 
kius liudininkus okupantų bar
bariškumo. Šis buvusių poli
tinių kalinių susitelkimas ski
riamas pagerbti žuvusiuosius 
politinius kalinius. Tie, kovoje 
už tautos laisvę kritusieji, pel- 

> no amžiną atminimą, sakytu
me net didesnį, negu patys jį
galime pareikšti.

*
Todėl reikėtų šį buvusių ka

linių susitelkimą išplėsti, pa
daryti lyg savotišku sąjūdžiu, 
gyvu ne vien Chicagoje, o ir 
kituose miestuose ir besireiš
kiančiu ne tik savųiu lietuvių 
tarpe, bet taip pat besisten- 

1 giančiu apie žuvusiu politinių 
kalinių kančią perteikti infor
macijas ir amerikiečių spau
dai, tuo būdu laimint daug au 
simpatijų mūsų kenčiančiai 
tautai ir rodant daugiau pro
testo prieš raudonųjų diktato
rių terorą. Net ir savųjų tar
pe ypač reikia stengtis tuos 
politinių kalinių pergyvenimus 
perteikti jaunajai kartai, kad 
jų kančios, Maironio žodžia;s 
betariant, nepasiliktu nesu
prantamos ateinančioms kar
toms, o priešingai, iuose tain 
pat uždegtų entuziazmą pasi
švęsti dėl tėvų krašte ir lietu
vių tautos išlaisvinimo.

*
Visų pastangos čia laukia

mos, mielos ir reikalingos. Ga 
lime pasidžiaugti, kad atsiran
da ryžtingų žmonių net ir ten,

. kur mažiausia buvo galima ti- 
kėtis, siekiančiu pralaužti tą 
nelemtą tylą dėl mūsų tautos 
pavergimo. Štai vienas vengru 
- slovakų kilmės amerikietis 
— Napoleonas G. Nyerges, gv- 
venąs Santa Mon'ca, Calif., 
iš savo žmonos lietuvaitės pa
tyręs, kad britai atiduoda Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų 
auksą Sovietams, pradėjo ra
šyti Britų parlamento nariams 
protesto laiškus, gindamas Lie 
tuvos ir kitų Baltijos kraštų 
teisę į tą auksą ir protestuoda-

#mas prieš jo vienokį ar kitokį 
pervedimą Sovietams. Gavo 
net nuo kelių Britų parlamen
to narių laiškus, pažyminčius, 
kad jie parlamente kelia bal
są prieš tą skriaudą Baltijos 
valstybėms. Vienas jų net ra
gė: Atiduoti nors dalį Balti
jos valstybių indėlių kraštui 
kuris išprievartavo tuos kraš
tus, yra tai veiksmas, kuris 
priverčia mano kraują užvir
ti... Nors mažą paguodą galiu 
perduoti — tie iš mūsų, kurie 

priklausome konservatorių par 
tijai, balsavome prieš”.

Negana to, minėtasis mūsų 
tautos draugas Nyerges para
šė laiškus, informuodamas a- 
pie tą skriaudą Lietuvai ir ra
gindamas kelti protesto balsą,

Spaudoj ir gyvenime

PRIE SOVIETINIŲ STATYBŲ LIETUVOJ
Bolševikinė propaganda niekad 

nepamiršta pasigirti, kad jų sant
varkoje esanti išspręsta nedarbo pro 
blema: pas juos ne tik nėra bedar
bių, bet net trūksta darbininkų. 
Kaip to pasiekiama, gana patikimai 
paaiškina ir bai. 1 d. Vilniaus “Tie
soj” papasakotas vaizdelis iš staty
bos aikštelės.

“Statyboj skundžiasi, kad trūksta

dar ir šiems spaudos žmonėm: 
sindikatines naujienų analizes 
teikiančiam P. Scott, “Chica
go Tribūne” kongreso reika
lams korespondentui W. Ed- 
wards, “The Tidings” kolum- 
nistui G. Kramer, King sindi
kato kolumnistui R. De Tole- 
dano, “L. A. Herald Exami- 
ner” sindikatiniam kolumnistui
M. Ryskind, “National Review 
Magazine’’ štabo nariui J. 
Burnham, pavergtų tautu žur
nalui “The ACEN News”.

Tą padarė ne lietuvis, o ki
tatautis, gindamas Lietuvos 
auksą ir taip pat gindamas Lie 
tuvių tautos teises į laisva, 
nepriklausomą gyvenimą. Kiek 
iš mūsų galėtume pasidžiaug
ti, kad ką nors panašaus e- 
same padarę? Ar mes nenu
sikalstame viltims tų mūsų 
brolių, kurie vergijoje gyvena, 
kurie žino, kad tik mes esame 
laisvi veikti... Minėtas mūsų 
bičiulis Nyerges sako: “Žinau, 
kad tie suminėtieji žnponės da
bar bus painformuoti apie rei
kalą ,apie kurį jie iki šiol gal 
būt ir nežinojo. Akivaizdoje 
to, kas šiandien darosi Čeko
slovakijoje, svarbu nuolat pri
minti Amerikai ir visam lais
vajam pasauliui, kas praeity
je įvyko kitiems, ypač Baltijos 
valstybėms. Dabar, tokiais ne
garbingais būdais išeikvoti su
sitelkusį lobį Baltijos valsty
bių paliktą apsaugai Angli ioie, 
yra tikrai gėda. Gerai bent, 
kad savo priešingu balsu Bri
tų parlamento atstovų rūmuo
se tuo reikalu kai kurie pa
reiškė nepritarimą savo vyriau 
sybės veiksmui šiuo reikalu”.

v

Tie faktai galėtų ir mus la
biau išjudinti iš apkiautusio 
letargo, iš minties, kad viską 
turi atlikti veiksniai ir vado
vą. Rankas mes turme ne 
vien tam, kad metinių susirin
kimų metu pabalsuotume už 
Vliko, Alto, Bendruomenės 
kandidatus, bet kad ir patys 
veiktume. Kaip skelbia “Liber
ty” Nr. 99, JAV kongreso na
riai gauna penkiolika kartų 
daugiau laiškų prieš Nixono 
siekiamą raketinės apsaugos 
planą (kuris skirtas tik JAV 
atkirčio raketų išsaugojimui), 
negu kad atsiunčiama už. Mi
nėtas “Liberty Letter” pažv- 
mi, kad komunistų partija di
riguoja tokią laiškų rašyme 
akeją, sekdama to Amerkos 
savanoriško nusiginklavimo. 
Ir daugely kitų punktų pana
ši laiškų proporcija, kas liudi
ja, jog paginusiems komuniz
mo grėsmę reikia labiau su
krusti.

*

“American Council Press Re- 
lease” savo bai. 30 d. numery 
skelbia, kad per metus laiko 
iš JAV į užsienį buvo išleista 
517,680,698 laiškai. Dar dau
giau tų laiškų kursuoja pačia
me šiame krašte. Jų tarpe ir 
mūsų žmonių. Minėtas leidinys 
skatina, kad privačiuose laiš
kuose būtų daugiau stengia
masi laimėti draugų laisvajam 
pasauliui vadovaujančiai Ame
rikai ir jos atstovaujamoms 
demokratinėms idėjoms. Neuž 
mirštant tai, mums reikia laiš
kuose daugiau stengtis laimė
ti draugų} Lietuvai ir lietuvių 
tautai, dažnai net specialiai 
tuo tikslu rašant laiškus įta
kingiems asmenims. J. Pr.

darbininkų. Pasisiūlau nuvykti j 
statybos aikštelę... Žiūriu ir netikiu 
ąsavo akimis: penki vyrai kūrena ug
nį po katilu, kuriame verda derva, 
du, atsirėmę i kastuvus, spokso. Chi- 
chipchi, — kikena ir cypia už pa
stolių merginos. — Kodėl jūs nedir 
bate?—klausiu.—Betono nėra... — 
O kodėl neatveža? — Darbininkai 
gūžteli pečiais: — Negi mes žinom?

Lietuvių fondo .metiniam suvažiavime Jaunimo centre kalbasi du pirmininkai ir tarybos narys informacijai. 
Iš k. į deš: LF valdybos, pirm. dr. Antanas Razma.Tarybos inf. vad. agr. Antanas Šantaras ir tarybos 
pirm. dr. Gediminas Balukas. Nuotr. Uosio Juodvalkio

PRANCŪZIJA BE DE GAULLE
De Gaulle užvertė istorfnio tarpsnio lapą

Prieš dešimtį metų ir dešimtį 
mėnesių de Gaulle netikėtai atė
jo Prancūzijos vyriausybei va
dovauti. Nelauktai jis ir atsi
sveikino su prezidento pareigo
mis. Anuo metu jis buvo džiu
giai sveikintas, šiuo metu ne tik 
jo bendrai, bet ir kai kurie jo 
priešai reiškė apgailestavimą 
pasitraukus iš krašto vadovo 
pareigų.

Europos politinio apjungimo 
šalininkas prancūzas Jean Mon- 
net, daugeliu klausimų nesu
taręs su buvusiu Prancūzijos 
prezidentu, įspėjo prancūzus: 
“Nespręskite per greitai. De 
Gaulle tebėra gyvas kalbėti, 
nors jis jau miręs veikti. Savo 
gyvenimo paskutinę dieną jis 
įsisups į istorijos rūbą”.

Politinis virdulys
Kūrybinga ir išradinga pran-

Klauskit viršininkų. — Kur tie vir
šininkai? — Į kontorą išėjo. Kaž
koks pasitarimas...

Važiuoju prie betono gamybos ce 
cho. Jame moterys sėdi, pasakojasi. 
Kodėl, moterys nedirbate? — Kad 
žvyro neatveža... Keliauju prie eks- 
kavatorininko: Kodėl nedirbi, bro
liuk? — Tai kad man sakė važiuoti 
j kitą karjerą, kai nuvažiavau, dar
bų vykdytojas liepė grįžti atgal. O 
dabar sugedo pavara. Statybos kon
toroj susirinkimas, nėra kam atvež
ti detalių... — O kodėl kitas ekska
vatorius stovi? — Nežinau. Vakar, 
rodos, kai kurie vyrai buvo po rub
lį susimetę...—Dažnai pas jus to
kių dalykų būna? — Pasitaiko”...

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

82
— Ne, aš to niekada neužmiršiu. Kiekvienas pa

bėgėlis visada prisimins tuos negarbingus vadinamus 
skryningus.

— O jūs, vyrai, — po ilgesnės tylos įsiterpė Milda,
— jūs visada kovojate ir kovojate, — jos balse buvo 
justi nervingumas.

— Ne, Milda, mes tik draugiška; kalbamės, — 
kreipėsi į ją Donaldas, — aš žinau, Vytautas kartais 
labai užsispyręs, bet bus viskas gerai. Aš esu tikras, kad 
jis pakeis savo planus ir atsisakys nuo kelionės į Brazi
liją. Aš pakartoju, kad padėsiu jums išvykti į Ameri
ką. Aš jau buvau konsulate ir padariau pirmus pa
ruošimus.

Vytautas vis tylėjo. Nepatenkinta Milda žiūrėjo j 
savo brolį. Valandėlę kambary buvo nejauki tyla, nie
kas negalėjo rasti žodžio. Toje tyloje tebuvo girdėti tik 
vaikų, besisukančių apie paketus, šnirpštimas.

— Gaila, aš negaliu čia šiandien ilgiau pasilikti,
— pertraukė tylą Donaldas. — Kaip žinote, aš visada 
skubu. Nekaltink manęs, Vytautai. Klausyk, aš noriu 
su tavimi pasikalbėti privačiai. Ar negali su manimi pa
kalbėti valandėlę?

— Taip, Donaldai, galiu.
Tada Donaldas priėjo prie Budrienės:
— Sudiev, mama, nebijok, aš padėsiu jums nuvyk

ti į Ameriką.
Senoji moteris paėmė jo ranką ir nenorėjo paleisti. 

Jos akys buvo pilnos ašarų ir nuoširdžių linkėjimų, ir 
ji keletą kartų palenkė galvą.

— Milda, Charlotte, sudiev. Aš vėl jus kurią dieną

sutiksiu. Vaikai, o jie visada užsiėmę, — Donaldas pri
ėjo prie Algio ir Rasos ir papurtė juos už petukų.

Berniukas ir mergaitė paliko savo maišus ir apkabi
nę Donaldą, verkė.

— Gerai, gerai, aš vėl greitai atvažiuosiu, — pa
sakė Donaldas vaikams — dabar, Vytautai, eime su 
manim. Sudiev, sudiev visiems.

Vyrai išėjo iš kambario ir, pasiekę mašiną, sustojo. 
— Vytautai, man labai gaila, — pradėjo Donaldas,

— tai pirmas kartas, kada manimi nepasitiki. Bet aš 
patikinu tave, duodu garbės žodį, jūs pasieksite Ame
riką. Nevyk į Braziliją. Dabar aš noriu pakalbėti apie 
savo asmeniškus reikalus. Bet aš prašau — nekaltink 
manęs.

— Kokios gi tavo bėdos, Donaldai? — ramiai pa
klausė Vytautas.

— Vytautai, man truputį gėda. Tu atsimeni tą ju- 
goslavę merginą Zelinką? Ji yra netikusi.

— Ar tu dar su ja tebedraugauji? — paklausė Vy
tautas.

— Ne, ne viskas yra baigta.
— Aš negaliu suprasti. Tu turi moterų atžvilgiu 

keistą skonį. Toks vyras kaip tu gali turėti geriausią pa
sisekimą ir dabar... Aš negaliu įsivaizduoti.

— Ne, ne, aš niekada nebuvau Zelinkos įsimylė
jęs. Aš norėjau tik atkeršyti Charlottei. Ji buvo tuo me
tu labai išdidi. Tai ir yra priežastis, kodėl aš prasidėjau 
su Zelinka.

— Tu, Donaldai, atkeršyjai tik sau pačiam. Pa
galvok valandėlę, ta jugoslave mergina neverta nei 
Charlottės, nei Hildergardės bato. Ji nėra jokia as
menybė. Aš esu tikras, kad ji valkiojosi su visais.

— Gerai, gerai, Vytautai, nebesijaudink, — ne
kantravo Donaldas, — aš sakiau, kad aš nutraukiau su 
ja visus ryšius.

— Kas su ja atsitiko? — vėl paklausė ramiai.
— Ji apvogė mane.
— Apvogė? — nustebo Vytautas, — ar pranešei 

policijai? Kur ji dabar?
— Aš nežinau. Ji pasislėpė. Negaliu surasti. Aš bu V |£Bus daugiaujį

GEDIMINAS G Al. VA

cūzų tauta svyruoja tarp poli
tinių kraštutinumų. Politiniam 
gyvenimui įsisiūbavus, pergy
venant pakrikimą, ateina pajė
gios asmenybės krašte pusiaus
vyrai įgyvendinti. Toks buvo de 
Gaulle kelis kartus išbandytas. 
Jis pakėlė praėjusio visuotinio 
karo meto naštą, trumpą poka
rio politinį bandymą ir užgniau
žė IV respublikos politinį pa
krikimą.

1958 m. ankstyvą pavasari 
Prancūzija pergyveno pakriki
mą, kurio nepajėgė pašaiinti IV 
respublikos jėgos. Politinės par 
tijos nesusitarė net esminiais 
klausimais. Partijos dar būtų 
žaidusios, jei ne kariuomenės 
vadovybės įsikišimas de Gaul
liui paremti.

De Gaulle sulaukęs 67 metų 
prisistatė savybėje nesutaru
siam parlamentui, kuris patvir
tino ministeriu pirmininku ir 
suteikė jam ypatingus įgalioji
mus apvaldyti prancūziškam 
politiniam virduliui.

De Gaullio stilius
De Gaulle žinojo, ko jis no

rėjo. Jis buvo nepatenkintas vi
suotinio karo palikimu Prancū
zijoje, Europoje ir pasaulyje. 
Jis siekė sutvirtinti Prancūzi
ją, iškelti ją, sustiprinti jos 
vaidmenį Europoje ir rasti jai 
vietą didžiųjų valstybių varžy
bose.

De Gaulle buvo santūrus, jau 
smus sugebėjęs apvaldyti. Retai 
kas jį pastebėjo šypsantis ir 
niekas jo negirdėjo kvatojantis. 
Jis geras, savitas kalbėtojas, 
nors kai kurių savo teigimų, 
pvz. Europa iki Uralo, jis ne- 
pagrindė. Jis plunksną valdo 
išradingai.

De Gaulle pasitiki tik savimi. 
Jis išklauso patarėjų, tačiau 
sprendimus daro vienatvėje. Sva 
jotojas apie ateitį gyveno pra
eitimi. Jis buvo nepaprastai kie
tas šio tarpsnio politikoje. Jo 
užsispyrimas užsklendė dauge
lį durų Prancūzijai.

Jis sukirpo konstituciją, tin
kančią jo išmieroms. Jo nepran- 
cūziška laikysena, išdidumas, 
siekimas galingos Prancūzijos, 
sugebėjimas kraštui atstovauti, 
krašte atstatyti ūkinę ir politinę 
pusiausvyrą nejučiomis jį drą
sino pertempti savo galią, lyg 
individualistinė prancūzų tauta 
būtų didelis vaikų darželis.

Pirmojo penkmečio audros
De Gaulle tėviškos globos po

litiką prancūzai pakentė per pir 
mąjį penkmetį, kai reikėjo iš
spręsti sunkius klausimus. Ūki
nis pakrikimas buvo greitai ap
valdytas, bet socialinių klausi
mų sprendimą atidėjo ateič:ai. 
Sustingusi ūkio politika, sieku
si bet kuria kaina ugdyti Pran
cūzijos galybę, kėlė nepasiten
kinimą ūkininkuose ir darbinin
kuose. Jų sukelti neramumai 
pabudino snūduriuojančias poli-

KULTŪRA, SKONIS, 
DŽENTELMENIŠKUMAS

Ne iš prievartos, bet laisvu nom dirbame 

VYTAUTAS VOLERTAS

Skirtingų nuomonių derinimas
Tur būt, visur efektyviausiai 

reiškiasi tinkamas minties ir 
akcijos derinys. Tačiau beveik 
visada konstruktyvių minčių 
trūksta, o akc.jai skiriama per 
daug įsipareigojimų. Darbų kie
kiui prašokus galimybių nusta
tytas ribas, tenka uždavinius 
rikiuoti, skirstyti, rūš’uoti, — 
reikia susirasti veiklai kryptį. 
Paprasčiausia būtų pasiduoti 
kieno nors nurodinėjimams. Sun 
klausia ir komplikuočiausia — 
gaires nusistatyti skirtingų nuo 
monių nuolaidžių derinimu.

Lietuvių bendruomenei kaip 
tik skirta naudotis šiuo antruo
ju keliu, nes jai įsakmių nuro
dinėjimų neužtenka, ji negali 
išsiversti be svarstymų, be kant 
raus įvairių nuomonių išklausy
mo. Kaip negali būti administra 
cinės okupacijos, taip njga15 bū
ti ir nusiteikimų primetimo. Lai 
svė vertina tik išmintį, o vienas 
protas pilnos išminties niekados 
nelaidavo. LB, būdama ne už

tinęs jėgas, buvusias ir naujas 
partijas.

De Gaulle, tapęs prezidentu, 
pasijuto krašto šeimininku. Jis, 
nepaisant pasipriešinimo, nu
traukė karą Alžirijoje, apvaldė 
priešiškai nusiteikusius karius, 
kurie anksčiau talkininkavo jam 
iškilti, nors sulaukė dviejų pa
sikėsinimų prieš savo gyvybę.

Kova prieš anglosaksus
Patvarkęs vidaus reikalus jis 

ėmėsį užisenio politikos. Jis 
keliavo buvusiose Prancūzijos 
kolonijose. P. Amerikoje, Sovie
tuose ir JAV. Jo kelionės pa
tarnavo tik Prancūzijai garsin
ti. Prancūzijos kolonijoms su
teikta laisvė, bet daugelis jų 
liko Paryžiaus globoje.
1863.1.14 kalboje jis smogė an
glosaksams. Anglijai užkirto ke 
lią į Ūkinę Europos bendriją. 
JAV apsiginklavimo siūlymas 
atmestas. De Gaulle netrukus 
sudarė teatrališką mostą su kan 
cleriu K. Adenaueriu pasirašy
damas prancūzų - vokiečių drau 
giškumo sutartį.

Iš Šiaurinio Atlanto santar
vės jis įsakė atitraukti prancū
zų dalinius, o amerikiečiai ka
riai buvo priversti pasitraukti 
iš Prancūzijos.

vau jų stovykloje vakar, netoli nuo Frankfurto am 
Main, ir jugoslavai sako, kad ji išvykusi. Aš manau, kad 
jie man melavo.

— Donaldai, tu turi surasti tą mergšę, kiekvienu 
atveju ją surask.

— Aš surasiu. Visos institucijos informuotos. Ji 
bus pagauta. Bet, žiūrėk, nepasakok apie tai tik mote
rims. Aš nieko apie tai nesakiau Hildergardei ir Char- 
lotei.

— Nebijok.
•— O žinai, aš šiandien sutikau Hildergarde jos 

namuose. Mes buvome vieni ir galėjome ilgiau pasikal
bėti.

— Taip? Kaip ji?
— Ji buvo man labai maloni. Aš pažadėjau ją vėl 

kurią dieną aplankyti ir ji buvo patenkinta, — žvilgte
rėjo į laikrodį Donaldas.

— Labai skubi?
— Taip. Aš vėl kaip galima greičiau apsilankysiu. 

Ir klausyk, Vytautai. Nepyk. Aš padarysiu viską, kas ga
lima geriausia tavo emigracijos reikalais.

— Ačiū, Donaldai.
— Dabar turiu važiuoti namo, — pasisuko link 

mašinos Donaldas.
— Nelėk pergreit, — pasakė Vytautas, —rir ne

užmiršk mūsų.
— Aš pažadu, labai greit apsilankysiu. Iki, Vy

tautai, — jis įšoko į mašiną ir pamojavo ranka.
— Kai tik Vytautas įėjo į kambarį, Milda tuoj pra

dėjo jį graužti:
— Kodėl taip nemandagiai kalbėjaisi su Donaldu?
— Ne, Milda, aš nieko jam nepasakiau blogo. Aš 

norėjau jį tik truputį paspausti, tai ir viskas.
— Taip, Milda, nekaltink Vytauto. Aš manau, 

kad jis elgėsi gerai. As su juo sutinku, — įsijungė į po
kalbį Charlotte.

daras vienetas, bet neiSbąigia- 
mas, savyje ribų neįjurgiantis 
sambūris, išminties ieško ne tik 
veikiai, bet ir santykiams su 
visuomene apspręsti.

< Kiekviena organizacija žino 
savo sienas, nesivaržo dėl kon
fliktų, iškylančių tarp jos tiks
lų ir už jos ribų esančios visuo
menės siekių, o LB, tautinio iš
likimo ir tautinės kūrybos ju
dėjimas, apjungtas tik laisvu 
apsisprendimu ir tik juo besi
stengiąs artėti prie visuotinumo, 
turi ir turės daug šalia jos sto
vinčių net sąmoningų lietuvių, 
kurių negalės nepaisyti. Jos pa
dėtis lygintina su kultūriniais 
siekiais visuose kraštuose ir ne
priklausomoje Lietuvoje — bu
vo opera, teatrai, gausybė ge
rų žurnalų, gausybė organizaci
jų, bet netrūko ir šio sūkurio 
nepaliestų /mokytojų, agrono
mų, inžinierių, teisininkų, kari
ninkų, prasilavinusių verslinin
kų. Tačiau kultūrinio gyveni
mo niekas dėl to nestabdė, ne-

(Nukelta į 5 psl.)

Ūkinės Europos bendrijos 
kraštai ėmė nesutarti su Pran
cūzija. Prancūzijos - Vokietijos 
santykiai pašlijo. Sovietai, įsi
brovę į Čekoslovakiją, sugrio
vė svajonę apie Europą ligi U- 
ralo. Santykiai su Maskva at
vėso, o bendrav mas su Pekinu 
neatnešė vaisių.

Praėjusių metų pavasarį į- 
vykę neramumai apkarpė Pran
cūzijos sparnus. De Gaulle sėk
mingai apvaldė aistras, tačiau 
nepajėgė pašalinti politinio su
krėtimo nuosėdų. Užsienio po
litikoje Prancūzija prarado veik 
smingumą. De Gaure teliko' Vie
nintelė išeitis — ieškoti šnektos 
su JAV, tačiau dar labiau įtem
pė santykius su Anglija.

De Gaulle, nors ir pralaimė
jęs paskutinį mūšį, liks prancū
zams dideliu valstybininku, ku
rio garsas ras vietos jų istori
joje. Ne tik anglosaksai, bet ir 
europiečiai, siekę politiškai ap
jungti Euro.ią, negailėdami jam 
nuopelnų, negalės jo paveiksio 
įsprausti tik į prancūziškus rė
mus.

Europiečiai, nuogąstaudami 
dėl pakrikimo Prancūzijoje, ap
gailestauja jo pasitraukimą, ta
čiau įvykį palydi su palengvėji
mo atodūsiu.
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ATŽYMĖTI IRi PAGERBTI OPEROS 
DANOS KORĖJAI

Operos “Danos” vakarienės 
metu š. m. bal. 20 d. Chicago
je, Lietuvių Fondo vardu buvo 
pasveikintas Chicagos Lietuvių 
operos kolektyvas ir ta proga 
“Danos” kūrėjams įteikti jubi
liejiniai medaliai. Sveikinimo ir 
medalių įteikimo raštą pasira
šė dr. A. Razma, LF valdybos 
pirm., ir A. Rėklaitis, vykd. vi
cepirm. ir reikalų vedėjas. Raš
tą perskaitė ir medalius įteikė 
vakarienėje dalyvavęs LF atsto 
vas A. Rėklaitis. Ta pačia pro
ga įteikė raštą.
“Chicagos Lietuvių opera trem

tyje — mūsų tautos pasididžia
vimas. Jūsų pasiaukojimas, vie
nybė, drausmė ir meilė operai 
mus visus stebina ir dažnai mus 
paskatina semtis iš jūsų stipry
bės, kai tenka mums ryžtis at
likti naudingesnį darbą mūsų 
tautos labui. <

Operos kolektyvas yra vi
siems mums pavyzdys kaip rei
kia aukoti ir dirbti, jei norime 
pasiekti pageidaujamų rezulta
tų užsibrėžtų darbų baruose.

Operos kolektyvas, statyda
mas greta kitų tautų operų ir 
lietuviškąsias, nusipelno ypatin
gos pagarbos ir padėkos. Daina 
ir muzika jūs skaidrinate mūsų 
ūkanotas dienas, stiprinate Ir 
ugdote priaugančioje kartoje 
lietuvybę, surandate kitataučių 
tarpe Lietuvai ir jos bylai drau 
gų. Su daina ir muzika jūs tie
siate mūsų tautai į laisvę ke
lius.

Tėvynės meilė, žėrinti jūsų 
širdyse ir pavergtos tautos lais
vės šauksmas jus subūrė į šį 
puikų kolektyvą. Jūs esate daug 
atlikę ir nusipelnę Lietuvos lais
vei, garbei ir gerovei.

Lietuvių operos “Danos” pa
statymo proga Lietuvių fondas 
nuoširdžiai jus sveikina, reiškia 
pagarbą ir padėką. Jūsų atlik
to ir atliekamo naudingo Lietu

vai darbo įvertinimo paliudiji
mui, Lietuvių fondas skiria kuk 
lią simbolinę dovaną — medalį, 
išleistą LF Lietuvos valstybės 
atkūrimo paskelbimo 50 metiį 
sukakčiai paminėti, šiems ope
ros kolektyvo asmenims: diri
gentui ir meno vadovui Aleksan
drui Kučiūnui, operos “Danos” 
kūrėjui kompozitoriui Juliui Gal 
deliui, operos “Danos” libreto 
autoriui rašytojui, poetui Sta
siui Santvarai ir Chicagos Lie
tuvių operai.” (ars,)

REAL ESTATE

CICERO. Arti Town Hali. Mūr. 3. 
jų butų. 6 — 6 — 4 kamb. Pilnas rū
sys. $480 pajamų per mėn. Naujas ga
ražas. Moderniška pytelių vonia. Ne
paprasta proga investavimui. $29,900.

SVOBODA, 3739 W. 26th St.
LA 1-7038

Apyl. 63 ir Kostner. Naujai deko
ruotas, V/2 aukšto mūr. namas, 
45 p. sklypas, šoninis įvažiavimas, 
2 maš. mūr. garažas. Tuojau gali
ma užimti. Skambinkit po 6 v.v. 
839-8958._______________________

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-jų aukštų 10 me

tu senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette ir Gage parkai.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1% me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudu Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

RADIO PROGRAMA

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MAKQI I.PTK GIFT PARCEL SERV. 
2608 «9th St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai j Lietuvą..

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. ir V. Žukauskai

REAL ESTATE

Prie 72 ir Lavvndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 08 ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

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

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 pc 
5 kamb. lr butas rūsy 8-Jų kamb. 
$28,900.

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

PARDAVIMUI

IEŠKO NUOMOTI

Dviejų asmenų šeima skubiai ieško 
5 ar 6 kamb. buto su visais patogu
mais. Pageidaujama Gage parke, 
Brighton parke ar Marquette parke. 
Siūlyti po 7 v. v. tel. 438-0251 arba 
925-4478.

DĖMESIO!

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

MISCELLANEOUS

AGENTCRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos. biz-
nio.
Patogios išai.
mokėjimo s»-
lygos.

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

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiK
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

iiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimi

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Parduodamas
CADILLAC — COUPE DE VILLE 
švarus, geram stovy, gerai užlaiky
tas automobilis. Kreiptis į B. R. 
Pietkiewicz, Crane Savings & Loan 
Association, 47th ir Rockvvell St.

YlEI^ WANTTEd”—-^iii^TERYS

TWO WOMEN NEEDED
1 Full time, 1 part time — To live in 
& bo a companion for mother.
No children — 2 working adults. 
No laundry.

Call OR 4-4044
Ask for Miss Dee.

GENERAL OFFICE
NO SHORTHAND 

GOOD OPPORTUNITY 
MERIT RAISES 

PAID VACATIONS AND 
MANY OTHER BENEFITS 

STATE FARM INSURANCE CO. 
3530 VV. Irving Park Road 

TEL. — 583-2300 

Mr. Zander or Mr. Carroll

HELP VVANTED — VYRAI

GENERAL
FACTORY

Small manufacturer wants ener- 
getic man for all kinds general 
factory tvork. If not experienced, 
we will teach.

Apply
R. A. NESS & COMPANY
5083 No. Elston Avė., Chicago 

PHONE 545-0131

Reikalingas 
BARTENDERIS 

Tel. 422-3535

EXFERIENCED AUTO 
SALESMEN

New and used, 40 hou.r floor time. 
Demo all fringes. Top pay plan. 
Excell. Benefits.

O’CONNELL CHEVROLET 
Tel. — Mayvvood 681-4000

An Eąual Opportunity Employer

Maisto krautuves su namu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam. 
Teiraukitės.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
švarus. Nebrangus.

S butų mūr. 6—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
$76,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public
2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

Šiurpi tragedija ištiko amerikie
čius alpinistus Himalajų kalnuose, 
kai jie bandė įkopti į 26,975 pėdų 
viršūnę, šeši žuvo, kiti penki su
žeisti, bet manoma, kad pasveiks. 
Matome vykstant gelbėjimo dar
bus.

Laiškas Jums
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 

muro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

6 kamb. J 5 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso.
$28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetu virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

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

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

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 kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450
12-os butų naujas mūr. namas 

gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

O kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

ljį aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Saeramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $36,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), s kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,600.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. $19,000.

5$4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jps kaina $2.50. 
Illinois Stote gyventojai prie kainos

turi pridėti H'% taksų.

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

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 
iiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiliiiiiiiliiiilimiiiiiiiiiii

Skelbkitės “Drauge”.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų įmetu patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

10% — 20% — 80% pigiau mokėsil 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % VVe-st 95th Street 
Chicago, Illinois 

TeL GA 4-8954 ir GR 6-4339

CONTRACTOKS

HELP VVANTED — VYRAI

KEYPUNCH OPER.
2 yrs. expor. Good bonefits. 2-week 
vacation after 1 yr. Siek Days — 
paid holidays. Opportunity to ailvance 
ąuiekly.

MADLSON CHEMICAL CO. 
35 South 19th St. Maywood, III.

See TERRI KATSTJLIS 

WOMAN NEEDED
for circulation dept. Magazine 
Publishing Company Lincolnwood 
location. With or vvithout experien.ee. 
Good salary, benefits and vvorkir.g 
conditions. Call

MR S AMELLA 588-7700
LIVE-IN HOUSEKEEPER

Cooking and light general house- 
work. Lovely LaGrange home. Charm- 
ing summer home, In hot vveather 
at Crystal Lake, Frankfurt, Mich. 
Prefer ome who can drive. Top sa
lary flar ąualified person. Referenoes. 

FL 2-1377 9 A. M. — 12 NOON 
OR FL 2-3349.

READERS

MECHANIC
Typewriters. Experienced.

Central Typeuriter Exchange 
.CALL CE 6-1820

......

WAREHOUSE — ASSISTANT
TO SUPERVISOR

Immediate openlng, good salary, 
desire furniture handling experience. 
Union shop. Warehotuse located 
at 2100 S. Sawyer.

CALL AVA 2-7200 OR 
APPLY 1510 SO. MICHIGAN

FURNITURE FINISHER — 
EXPERD

Immediate opening. Union shop. 
All fringe benefits.

Warehouse located at 
2100 So. Savvyer Avė.

CALL — WA 2-7200 or 
Apply 1510 S. MICHIGAN

2457 West 69tb Street 
TeL HE 4-7482

CONSTRUCTION C0,

REZIDENCINIAI, =
KOMERCINIAI,

E MEDICINOS IR
kitokį PASTATAI

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471 >0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

* Main Office 5727 W. Cermafk Rd,, Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertyyne, Riverside, La Grange Park I 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą | 
lr Išsirinkti Iš katalogo.

------------ .-------------------—"iMTiHHmiiiiiiMiMiPįirpi"""—*r"‘..............

VYRAI
UŽDIRBA IKI

$3.35 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

NAKTINĖS PAMAINOS
3:30 POPIET IKI 11:30 VAL. VAKARO IR 

11:30 VAL. VAK. IKI 7:30 VAL. RYTO 
NEATLEIDŽIAME IŠ DARBO

Kreipkitės į MR SPIESS 

Tel. — ES 8-1000

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning Į 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-
Lo TY4 o I

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. tVestern, Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7-3447.

No typing or specific Office skills re- 
ąuired to become a professional 
reader in our research clipping bu- 
reau. Earn while you learn the art 
of scanning nevvpapers and inaga- 
zines for seleeted subject & publiclty 
notices. Ideal Loop location.

Call MISS CASE —
VVA 2-8419

BACON'S CLIPPING BUREAU
14 East Jackson 

CHICAGO, ILLINOIS

Esūcell. Imlmiediate Openings For

TEACHERS
Psychologist Speech Clinician 

Primary And Intermediate 
Special Education Teaehers 
— Attractive Salaries —

Write: F. E. Brouhard
County Superintendent

COURTHOUSE 
Atlantic, Iowa 50022 

PHONE — (712) 243-1480

SALESMEN
40 Or Over

We offer you an unusual opportu
nity to earn $80 to $110 per week. 
Excellent salary & comijiissįon. Part 
time permanent inside sales. Hours 9 
to 1 P.M., 1 P.M. to 5 P.M: Monday 
thru Friday Contacting business and 
professional people by by phone for 
a producer of shows and special 
events from our northwest side of- 
fices: Pleasant work tvith opportu
nity for managėrial advancement.

CONTACT MR. SALEM 
PHONE 622-5720

PRESSMEN, LETTERPRESS, 
JOURNEYMEN 0R TRAINEE
Die eutting experience helpful būt 
not essential. Openings Ist, 2nd & 
3rd shifts. Top rates, all benefits 
be&t working condt. Vicinity 
Hariem & Latvrence.

Call 867-8853

FABRIKO
DARBAMS
REIKALINGI

MAŠINŲ

OPERATORIAI
PATYRIMAS 
NEBŪTINAS 

MES IŠMOKYSIM

MOTERYS
UŽDIRBA IKI

$2.92 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

BŪNA ANTVALANDŽIŲ
(Mokama už laiką ir pusę ir dvigubą laiką) 

REIKALINGA SUPRASTI ANGLIŠKAI 
(Pas mus dirba daug lietuvių)

arba
©BELDGN

CORPORATION

4625 W. Van Buren Street

HELP VVANTED _ VYRAI

FACTORY WORK — MALĖ
Age open. Want light interesting 
work in corrųgnted industry? New 
grovvth divisiion of a nattonal Con
tainer corp. needa mature responsible 
produetion people. Shift open. Apply 
in person.

GKNERAL BOX COMPANY 
CHEMFOAJVf DIV.

«00 S. Industrial Drive 
ST. CHAItLES, ILLINOIS

Perskaitę "Draugą", duo- 

Skelbkitės dienr. "Drauge".

WAREHOUSEMAN
M A N «

Permanent position with small com
pany, in business 78 years, for malv- 
ing and packing Fluid Products, Mušt 
be Physically and Mentally , adept. 
read and speak English. Dąy shift 
only above average. Pay and . benefits. 
Phone 733-4400 For intervjew

1 Appointment.

HELP VVANTED—-MOTERYS

WHY NOT RELOCATE TO COLORADO 
Exeellent Opportunities For

REGISTERED NURSES
Ali 3 shifts in 16-bed community hospital. Interesting and varied work 
Pleasant working oonditiions. Paid siek leavo, vocations a.nd holidays. Low 
renlt area. Base shift: $25. Eventng and night shift, $27.

Call or ivrite ALICE JENSEN

LINCOLN COMMUNITY HOSPITAL
HUGO, Colorado Tel. 303-743-2421 or 303-743-2253

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

PROFESSIONAL SALES
LEADING TO

TOP INTERNATIONAL EXECUTIVE POSITIONS
(5 FIGURES THIS YEAR)

We are building an International organization of GREAT people — wl 
BELIEVE in themselves. If you love challenges, hard work and vvant. tl 
sweet smėli of Success — Gal me now — 10 A. M. TO 10 P M.

R. KEARNS, CORPORATION V.P.
PHONE 678-1808, EXT. 26įĮ INVBSTinRa WI.1T nrora

experien.ee


KULTŪRA, skonis
(Atkelta iš 3 psl.)

pasiektų žmonių nelaidojo. Prie
šingai, visada į juos ieškota ke
lio. Ir šiandien, skaičiuodami 
LB nepaisančius — vyresnius 
ir jaunuolius, Lietuvoje suau
gusius ir stovyklose išsimoks-

‘ linusius, šiame krašte lituanisti
nių mokyklų ir jaunimo orga
nizacijų išauklėtus, — LB ne- 
nuteisiam, šiems žmonėms kry
žių nešta tom, bet kantriai svars 
tom, kaip LB judėjimą, besire
miantį vien lietuvio pasitikėji
mu lietuviu, reikėtų brandinti. 
O svarstymuose dera jungti vi
sus protus. Net ir tuos, kurie 
formaliai (bet ne principiniai)

• šiuo metu atsisako talkininkau
ti.

Proporcija ir mintis

Skirtingumai

Aišku, beveik visos šios ben
drybės tinka kiekvienam sam
būriui. Tačiau jos niekam nė
ra taip reikalingos, kaip LB, 
nes ji vis dėlto daug kuo ski
riasi.

Kituose bendriniuose jungi
niuose pagrindinius uždavinius 
vykdo vadovybės ir visuome
nės pagalbos šaukiasi tik ret
karčiais. LB-je visuomenė turi 
kasdien reikštis. Lituanistinės 
mokyklos, dainų šventės, tau
tinių šokių ir teatro festivaliai, 
jaunimo kongresai, kultūros 
fondo leidiniai, lietuvių archy
vas, apylinkių gyvenimas rei
kalauja nuolatinio visų dėme
sio. Tad ryšys su visuomene 
nėra proginis, bet kasdieninis, 
paremtas darbu, pareiga.

LB-je nepageidautinas net ir 
daugumos įsivyravimas. Daugu
mos LB jau būtų apsunkinta 
bendruomenė. Tiesa, išeivijoje 
vienos minties ar vieno nusi- 
statymo skaičiumi dominuojan
čios grupės nėra. LB tarimus 
nubalsuojančios, vadovybę iš- 
renkančios daugumos sąstatas 
yra įvairus, kintąs ir kiekvie
nam sprendimui skirtingas. Bet 
ir ši dauguma neturi uždaryti 
ausų priešingoms nuomonėms. 
Laisvas apsisprendimas LB de
mokratinį principą daro ne aklu 
proporcijos svėrėju, bet minties

ll vertintoju.

Žinoma, idealią padėtį išlaiky
ti yra sunku, nes realybė ne
mėgsta tobulybės. Tad reikia 
pakęsti daugelį painumų, tenka 
saugotis solistų įsigalėjimo, ša
lia drąsos sprendimuose reikia 
atsargos, prie ištvermės, tikėji
mo ir užsispyrimo priseina jung 
ti grakštumą. LB veikloje jė
gos neužtenka. Su akcija ir min
timi turi eiti elegancija. Dera 
pateisinti nesąmoningus, atsi
tiktinius grubumus, nematyt pa 
ties gyvenimo pamėtytų akme
nėlių, nekreipti dėmesio į kart- 
kartinius susvyravimus, išjung
ti erzelį, burblenimą, dardėji
mą ir įvesti kiek galima dau
giau visuomeninės kultūros bei 
visuomeninio skonio. Visa savo 
esme LB prašosi džentelmeniš-

| kūmo.

Organizacijos, sudarytos gru 
piniais pagrindais, savyje įšlai- 

' ko varžybų ruotaikas ir užsi
tikrina vadovybes, — varžyma
sis ragina stengtis pakliūti į 
pirmaujančius vaidmenis. Teo
retiškai LB-nėje šios paskatos 
nėra. Sugadinus, sujaukus jos 
padėtį, atsirastų drąsos stoka. 
Sava valia rinktis atsakingą 
darbą ir būti priekaištais ap
svaidomu atviroje platformoje 
yra daug sunkiau, kaip slėptis 
už apsauginės tvoros, kurią su
daro savoji grupė, nors ji būtų 
ir išretėjusi.

LB neturi ataveiksmio iner
cijos. Kova prieš ekonomines 
skriaudas, prieš vergijas, už pa
saulėžvalgą, už religinius įsiti
kinimus, pastangos įrodyti sa
vos grupės neklystamumą vi
sada ras šiek tiek asmeniškai 
ir tiesioginiai paliestų asmenų. 
Šie suintriguotieji darbuosis 
iki paskutiniųjų. Bet tautinio 
išlikimo siekiai, tautinės kultū
ros pažanga ir panašūs tikslai 
stovi toliau nuo realaus, asme
ninio intereso. Jie suprantami 
gana sunkiai ir susilaukia ma
žiau besąlyginės aukos. Už tai 
LB turi rūpintis, kad šios au
kos medžiojimo plotai būtų kiek 
galint didesni, todėl veikloje de
ra siekti elegancijos.

Sąmoningumas
Apsisprendimas už LB yra 

apsisprendimas už ilgaalikį pa-

siaukojimą, už darbą, už dole
rio atsisakymą. O kas ryžtasi 
aukai, ryžtasi sąmoningai. Už
tat nenuostabu, kad LB-nėje 
tikimasi ir randama pakanka
mai sąmoningumo. Jis turi apri
boti abejotinos vertės eksperi
mentus, avantiūrizmą, tuščiažo
džiavimą, ginčus dėl menknie
kių ir ypač pabrėžti atsargumą 
su kantrybe, nes LB buriamės 
ne ką nors mokyti, bet kantriai 
mokytis.

Kantrybės reikia dirbant, 
svarstant, vertinant, klausan
tis, būnant niekinamam, spau
dą sekant. Be jos kartais gali
ma įskaityti, kas neparašyta, 
išgirsti, kas nepasakyta, pa
matyti, ko nėra. Be jos gali ir 
žalingų emocijų prasiveržti, — 
pykčio, staigaus užsigavimo, vi
suomeninio keršto, ginčų bei ki
tokių nelemtų elegancijos prie
šų.

Tačiau laisvė, nuomonių de
rinimas, atsargumas, kantrybė 
neturėtų virsti tūpčiojimu ar 
sprendimų vengimu. Iki šiol LB 
varžymosi nebuvo, jai rodyta 
respekto ir užuominų, patarimų, 
nuomonių, prašymų, net reika
lavimų ateidavo, ateina ir ateis

daug. Suprantama, kad jie ne 
visada sutinka, kad pasitaiko 
prieštaravimų, bet dėl jų ne
galima stoviniuoti. Sprendimų 
reikia net ir tada, kai ne visus 
jais galima patenkinti. Drąsių, 
protingų, daugumos valią ati
tinkančių. Tokie sprendimai su
kels tik vieno kito trumpą ne
pasitenkinimą, ir laikas iš prie
šų padarys draugus, ypač ta
da, kai LB vadovybė žinos vi
suomenės nuotaikas ir jomis 
remsis.

LB nėra savaime atsiradusi. 
Jai atiduota daug minties, rū
pesčio, darbo. Per ilgus metus

atidžiai saugotasi klaidų, iš visų 
pusių stengtasi pozityviai tai
kinti, iš visų pusių daug dėta 
vilčių. Tačiau baisu, kad neim- 
tume užmiršti, jog rūpestis su 
atida ir šiandien yra reikalingi. 
Baimė gal pateisins ir šį pokal
bį.

GĖLĖS
Vestuvėm.^, banketams, laidotuvėms 
ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HELBS GĖEINYCIa 

2443 W. 63rd SL, Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

A. -f" A.
VINCUI VOSYLIUI

žuvus kovoje už laisvę tolimoje Vietnamo žemėje, 
jo tėvus M. ir V. VOSYLIUS šioje tragiškoje valan
doje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

JukneliŲ šeima
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A. -J- A.
JULIUI PARTILKENUI mirus, 

jo dukrai GENEI ir jos vyrui VINCUI JONKAIČIAMS 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Juozas Karvelaitis

A. T A.
JULIUI PARTILKENUI

mirus, mieliems dukrai GENEI ir jos vyrui JONKAI- 
ČIUI VINCUI nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Liuda ir Jonas Raubai 
ir Pranas Turūta su dukreleMAŽEIKA &EVAMS

FUNERAL HOME

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tek RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

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

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
diniai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

MOVING

RCA797OTV

First Shovving- 
RCA Solid State* 
Trans Vista* 
Color 
Svvive 
Console-
SpeSial Introduetory VU

$695.00

I

Mylimai motinai

A. “f- A. Į
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI

mirus, sesę AUDRONĘ nuoširdžiai užjaučia ir kartu I 

liūdi

Kernavės Skaučių Tuntas
' 

A. -j- A.
STASEI DAPKUS - MILLER 

mirus, jos motinai, broliui PETRUI su šeiima bei 
visiems giminėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia
me.

Aldona ir Rimas Budriai 
Elena ir Kostas Motušiai

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facilitie*

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

Table-top Color 
with Advanced 
“Locked-in”/LF.T.

tuning c
Compietely electronic, 
compietely automatic, TiR-out 
control panel for stand-up 
tuning ease. Advanced 
25,000-volt Color chassis 
and super-powerful tunena 
assure brilbanV true»to»lifo 
colors.

TA-flut
paneli*□tand-OL
ctosesto

Color TV! 
RCAodvaacae
Tocked-inTra* 

(AF.TA

$4.49.00 sss

miglinas
TELEVIZIJŲ KRAUTUVE 

2346 W. 69th St„ Chicago, Illinois Telef. 776-1486

Jau suėjo septyneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, sūnų ir brolį, kurio 
netekome 1962 m, geg. 7 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos, geg. 7 d 6:45 
vai. ryto šv. Aleksandro parapijos bažnyčioje, Palos Heights, 
Illinois.

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a. a. John Pakel, Jr. savo maldose.

Nuliūdę: Žmona, vaikai, tėvai ir seserys

MARY SAUDARGAS
(NORVAIŠAITE)

Gyvetio Town of Lake apy linkėję.
(Mirė geg. S d., 19(19.
Gimė Uetuvoje. Amerikoje tegyveno 40 m.
Pasiuko dideliame nuliūdime duktė Itronioe Gilbert, žentus 

Dontiniek; Lietuvoje sesuo Juza pina Bataviėienė, su vyru Jurgiu 
ir iieima; giminės Barbara Kazmier. Barbara Grėbliūnas ir Sese
lė M. Auna Barbara ikazimierietė ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Velionė buvo našlė a a. Prano Saudargo.
Priklausė T. Marijonu ir T. Pranciškonu Rėmėju draugijoms; 

amžina narė Seselių Praneiškiečių, Seselių Kazimieriečių ir T. 
Jėzuitų .Rėmėjų dr-jų .Priklausė Chicagos Našliu klubui.

Kūnas pašarvotas Kudeikio koplyč.. 1H03 S. Hermitage Avė.
Inidoiitvės įvyks treč., gegužės 7 d. iš koplyčios 9:»O vaL ryto 

bus atlydėta J Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTĖ IR ŽENTAS.
Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. YA 7-1741.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokaa nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

7

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2124 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubUc 7-1213 
TeL Vlrginia 7-6672

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

8807 S, LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel, YArds 7-1138-1139

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

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320
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x Ona Prunskienė, buvusi 
Sibiro tremtinė, gavo žinią iš 

i Lietuvos, kad ten kovo 28 d. 
Anykščių prieglaudoje mirė jos 
pusseserė Teklė Dijokienė, a. a. 
Kazimiero Gineičio sesuo. Velio 
nė palaidota (Tauragnų kapinėse, 
prie jos tėvo kapo. Velionės 

seimas, | motina yra žuvusi (Sibire.
x Cicero Šv. Vardo d-jos šv.

x Kunigų vienybės
susitarus su rytų provincijų pir l 
mininkais, iš rugpiūčio pabaigos , Mišios šj sekmadienį. Po šv. Mi 
Marianapoly, Conn., atliekamas j šių pusryčiai ir susirinkimas 
j liepos 1 ir 2 dienas Chicagon. parapijos salėje.
Atkėlimo priežastis — naujas 
vyskupas A. Deksnys liepos pra 
džioje išvyksta į Europą. Sei
mas prasidės koncelebracijoe 
Mišiomis Šv. Kryžiaus bažnyčio
je. Po to parapijos salėje bus 
iškilmingi pietūs naujam vys
kupui pagerbti. Į visas iškilmes 
specialiais kvietimais bus pa
kviesti visi Amerikos ir Kana
dos lietuviai kunigai. Iškilmėse 
dalyvaus kardinolas J. P. Cody 
ir apie 10 vyskupų. Seimą glo 
bos kunigų vienybės pirminin-

x Juozas Fabijonas, nepr. 
metais buvęs aukštas vid. reik. 
žinybos pareigūnas, atšventė 
savo 60 m. sukaktį. Jo garbei 
iškeltose vaišėse dalyvavo sū
nus inž. Fabijonas, arch. Pet
rauskas, iš (Tailando atvykęs 
žentas inž. Vyt. Šliupas su šei
ma, Alg. Reivytis su žmona, Jo
nas ir Adelė Puleikiai ir kt. Ta 
proga inž. šliupas parodė įdo
mių vaizdų iš tailandiečių gyve
nimo.

x Dzūkai, gyvenantieji Chi-

Irenos Marchertaitės ir Stasio Petravičiaus moterystę laimina kun. 
Adolfas Stašys balandžio 19 d. Chicagoje. Po vestuvių .jaunieji I. ir S. 
Petravičiai išvyko j Kaliforniją, kur įsikuria pastoviam gyvenimui.

Nuotr. J. Gaižučio

SOL. KOJELIENĖS REČITALIS

kas ir Šv. Kryžiaus parapijos, cagoje ir apylinkėse, nutarė su-
klebonas kun. E. Abromaitis. 

x Jaunimo centro praplėtimo
statybos darbai netrukus žada 
pajudėti. Jau gautas Chicagos

eiorganizuoti. šiam reikalui ap
tarti gegužės 18 d. 11 vai., Jau 
nimo centre šaukia susirinkimą.

X Skaučių “Kernavės” tun-
miesto valdžios sutikimas at- tas gegužės 18 d. 11 vai. ruošia 
pirkti iš miesto pro Jaunimo Motinos dienos minėjimą Jauni- 
centrą einantį skersgatvį, kuris m o centre.
turės būti užstatytas praplėstų' x “Iš Sovietų Sąjungos” iš-j 
namų. Architektas žada greitai; gabentas rankraštis, o ne lai'k-

Pavasariu pražydusios gam
tos fone sekmadienį mūsų pajė
giosios solistės — soprano Va
lentinos Kojelienės rečitalis pu
blikai buvo didelio pasigėrėjimo 
momentas.

ISblistės balsas nuostabiai gry 
nas, skambus ir išlavintas. Dai 
navimo studijas ėjusi Kaune, 
Vokietijoje ir JAV-se, ji tikrai 
įstengė pasisavinti kas geriau
sio dainavimo mene Senajame 
ir Naujajame pasaulyje.

Įvairus repertuaras

nos, operų arijos, ir tai įvairio 
mis (kalbomis: italų, prancūzų, 
vokiečių, lietuvių, ir vis pirmau
jančių pasaulio kompozitorių,1 
kaip Gluck, Pergolesi, Schubert, 
Sohumann, Faure, Duperc, Boi 
to, Respighi, Giannini, Hage 
man, Banaitis.

Ir viską taip sklandžiai paruo 
šusi, įstengianti perteikti, švel
niausius dainos niuansus savo 
plačios skalės, sidabrinio skam
bumo balsu.

Kuo tobau koncertas tęsėsi,
ruošti planus ir duoti juos pa
tvirtinti.

X Petras Spetyla susirgo ir 
buvo paguldytas šv. Kryžiaus 
(Holy Cross) ligoninėje, kur yra 
gydomas dr. Meškausko prie
žiūroje. Guli 405 kambaryje, 
telef. HE 4 6700, ext. 858.

X Dr. Marija Stancikienė, gy
venanti Wyncotte, Pa., tapo ka
talike. Ji gimusi Tiflise, Gruzi 
joje; augo šeimoje, priklausiu
sioje Armėnų Gregorinei baž
nyčiai. Mediciną yra studijavusi 
Tiflise, Rygoje, Kaune, gauda
ma cum Įaudė diplomą Vyt. Di 
džiojo universitete. Buvo prof. 
Avižonio asistentė Kauno uni
versiteto akių klinikoje ir pa
siekė oftalmologijos (akių ligų) 
chirurgės specialistės laipsnį. 
Buvo mediciniškojo štabo virši
ninkė Kauno centrinėje ambu
latorijoje ir konsultantė Tuber
kuliozės sanatorijoje. Vokietijo- 
jeje penkerius metus dirbo 
kaip specialistė oftalmologijos 
chirurgė, o JAV-se buvo Wills 
akių ligoninės Philadelphijoje 
akių specialistė. Apie savo ke
lią į katalikybę dr. M. Stanei- 
kienė rašo “The Marian” žurna
lo gegužės mėnesio numeryje 
kuris jau yra spaudoje.

x Paskaitą apie Liublino imi 
ją, kurios 400 metų sukaktį mes 
šiemet minime, skaitys Jonas 
Dainauskas ateinantį šeštadie
nį 5 vai. vak. Jaunimo centre. 
Ruošia Liet. istorikų draugija 
ir kviečia visus dalyvauti.

X Maloni staigmena! Be ki
tų dalyvių, Marąuette Parko li
tuanistinės mokytklos vakaro 
programoj pirmą kartą viešai 
pasirodys betuvių studentų trio 
su skambia daina, pritariant gi
tarai. Ateikite pasigėrėti į B. 
Pakšto svetainę šį šeštadienį 8 
vai. vak. Informacijai telefo
nai: 636-3562 arba PR 6-6479.

(pr.)
X Tauragės Klubas rengia 

šokių vakarą — visas pelnas 
skiriamas Liet. Fondui — ge
gužės 10 d., 7:30 v. v., Mar
ąuette salėje, 6908 S. Westem 
Avė. Gros K. Ramanausko or 
kestras. Auka 1 dol. (pr.)

X Viskas iš papuošalų — 
aukso apyrankės, medabonai, 
sagės; auksiniai žiedai, žiedai 
su deimantais ir kt. brangiais 
akmenimis, gintaro puošmenų, 
kultūriniai perlai ir kt. Terra 
3237 W. 63 Str., Chicago, UI. 
434-4660. (sk.)

raštis, kaip vakar paskelbta 
“Draugo” pirmame puslapyje.
Rankraštyje atskleidžiamos da
bartinės Sovietų Rusijos kalėji
mų sąlygos. gūžės 25 d. proga. Vakarienei

X B. Kirslte, Elizabeth, N.' registruotis ir įnašus įteikti

Jos repertuaras taip turtin-| tuo publika labiau buvo pagau-
gas: romantinės, religinės dai-

Dėmesio! Dėmesio!

J., atsilygindamas už korteles 
pridėjo 5 dol. auką “Draugui” 
stiprinti. Ačiū.

X Kas lietuviškai galvoja,— 
j Lietuvių Fondą įstoja Fondo 
rengiamos vakarienės š. m. ge-

prašoma išanksto LF būstinėje 
arba pas savo apylinkės LF ko
miteto narius bei įgaliotinį. LF 
būstinė: 6643 So. Maplewood
Avė., Chicago, III. 60629, telef. 
778-2858. (pr.)

ta jos dainos subtilaus gražio, 
tuo labiau plojo. Gėrėjosi jos 
dainavimu, ne tik betuviai, bet 
ir nemažai dalyvavusių kitatau
čių. Gab tikrai gailėtis tie, ku
rie negirdėjo šio taip aukštos Ikla 
sės koncerto. Nebuvo su juo bau 
gu mūsų solistei pasirodyti vie
noje iš pagrindinių
salių.

Ne vien tik dvasiškai buvo svečiai sotinami Liet. religinės šventės 
Chicagoja metu. Viduryje tarp kitų matome iš Romos atvykusį prel. 
V. Balčiūną. Nuotr. V. Noreikos

ne teatras, o koncertas, ir pub
lika buvo labai laiminga besi-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Jonas Bagdonas

JONAS BAGDONAS IŠKI
LIŲJŲ SOCIOLOGŲ TARPE

Jonas Bagdonas, kuris baigęs 
sociologijos studijas pradėjo 
dirbti Cook county socialiniame 
skyriuje, savo sąžiningo ir su
manaus darbo dėka greitu lai
ku buvo paskirtas skyriaus ve 
dėju. Neseniai jis pateko į 25 
pasižymėjusių sociologų skaičių, 
kurie buvo parinkti iš vi
sos Amerikos, ir įstaigos siun
čiamas tęsia studijas Chicagos 
universitete masterio mokslo 
laipsniui. Norinčiųjų tęsti studi- 

1 jas buvo per kelis šimtus.
Jonas Bagdonas studijuoda

mas aktyviai reiškėsi akademi-

Dainuojanti skulptūra
i Jeigu sobstės veide vis ryš
kiai atsispindėjo dainos džiaugs 

imo ar liūdėsio nuotaika, tai, pa

klausydama, koncentruodamas!
į balso turtingumą, neišblaško
mą antrinių dalykų. Publikos 
tarpe buvo ir mūsų muzikų, ku 
rie kalbėjo, kad mūsų solistė tai 
lyg Stradivarijaus smuikas, 
tuoj atpažįstamas tarp daugelio 
kitų smuikų.

Lieknutė, kukba elegantiška 
koralų spalvos šifonine suknia, 
ji buvo įspūdinga šalia juodo 
Steinway piano, kuriuo jos dai
ną lydėjo muz. Allen Rogers. 

Gera programos knyga
Reikia pagirti repertuaro nau 

jurną ir pačios programos kny
gos gerą paruošimą: sužymėti 
ir žodžių autoriai, ne vien kom
pozitoriai, duoti svetimų kalbų 
tekstų vertimai į anglų kalbą, 
išverstos ir betuviškos dainos, 
kas svarbu koncertuojant ame
rikietiško muziko centro salėj. 
Retesniems kūriniams net duoti 
paaiškinimai.

Programos tituhniaime pusla
py pažymėta, kad koncerto ren
gėjas Albed Arts Corporation. 
Kaip žinome, pelną sobstė iš 
anksto buvo paskyrusi Balfui. 

Gyrė amerikiečiai
Pažymėtina, kad ir iš Ikon- 

certe dalyvavusių amerikiečių 
teko girdėti nuoširdaus pasigė
rėjimo pareiškimų.

Teko džiaugtis ir solistės iš
tvermingumu. Rečitalis, kur vi
są programą atlieka vienas žmo 
gus, reikalauja didelio įsitem
pimo ,bet mūsų solistė pasiliko 
taip pat pajėgi pabaigoje, ikaip 
ir pačioje pradžioje.

Gausus publikos plojimas bi- 
sui dar išprašė dvi betuviškas 
dainas: Laumianskienės “Vaka
ras” ir Kačanausko “Oi gražu”.

Po koncerto, pasibaigus il- 
Chicagos' 8iems plojimams, tarp gausaus 

būrio, atplūdusio pasveikinti 
sėkmingą solistę, buvo ir trys 
jauni amerikiečiai muzikos stu- 
diozai, solistės nepažinojusieji, 
bet atsiskubinusieji išreikšti 
pasigėrėjimą ir pagarbą dėkin

, . i , gurno ženklan jie įteikė du tūlėms solistės visą laiką vienodai6. . ,. .. ,
poza ir be judesio rankos įne- pių žiedu. Scenoje solistė buvo

|Sė truputėlį monotonijos. Tai ,
jos stilius: palenkęs kaikuriuos j Palanki kritika didžiojoj spaudoj 

į muzikus ją vadinti dainuojanti 
j skulptūra. Tačiau čia gi buvo Amerikiečių kritikai gerai į- 

vertino sol- Kojelienės rečitalį. 
Pvz. K. Morner “Sun4Tim.es” 
dienraštyje geg. 5 d. mūsų so
listės dainavime rado labiausiai 

mokosi vebonės sūnus Algis, mo j išskirtinų bruožų, gi Banaičio

CHICAGOS ŽINIOS
IŠTRAUKĖ DU IŠ EŽERO
Chicagos gaisrininkų helikop

teris ištraukė du 14-ikamečius 
iš ežero apie 1,000 pėdų nuo 
kranto ties 5900 Sheridan rd. 
Jų būrinis vaitelis buvo apsiver 
tęs. Vandens temperatūra buvo 
47 laipsnių.
REIKIA DAUG PAKEITIMŲ 

LAIKANTIS MADOS
First National bankas kraus

tosi į naują pastatą prie Dear
born ir Madison gatvių. Nauja
me pastate netinka seni įrengi
mai. Kitą mėnesį senojo pasta
to įrengimai bus parduoti varžy 
tinių būdu. Pardavimui išstato
ma 2,300 stalelių, 15,000 kėdžių, 
kabinetų ir šimtai šiukšliadė- 
žių.

UŽDARYS TREČIĄ STOTĮ
Eina derybos uždaryti trečią 

geležinkelio stotį miesto centre. 
Dearborn stoties uždarymas į- 
vyks kitų metų vasarą. Stoti
mi dabar naudojasi šeši geležin
keliai .

Kojebenė geriausia buvo kai ji 
dainavo švelniai. Aptarė atskirų 
dainų išpildymą.

“Chicago Tribūne” kritikas 
P. Gorner pabrėžė to mūsų ly
rinio soprano “pajėgų balsą”. 
Kritikas džiaugiasi jos balso 
ryškumu ir pajėgumu, paimtus 
tikrai aukštus ir gerokai žemus 
tonus. Pageidauja daugiau šil
tos ėkspresijos.

Retas mūsų solistas yra susi
laukęs taip plataus amerikiečių 
spaudos dėmėsio. J. Daug).

NAILONO KOJINE RAND® 
APVOGTI BANKĄ

Policija areštavo tris jaunuo
lius bandžiusius nailono kojinės 
priklijuotos prie nalktinės depo 
zito dėžės triuku apvogti Clea- 
ring banką, 5235 W. 63 st., ne-^ 
pertoliausia nuo dienraščio 
“Draugo” raštinės.

112 ŽUVO NELAIMĖSE
Iki bal. 30 d. Chicagoje 112 

asmenų žuvo automobilių nelai
mėse. Sužeistųjų nuo metų pra
džios būta 12,018.

DAŽYMAS *
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele-lš 
vizijom antenos. Pard, ir taisymas. 
2648 W. 63rd St., Tel. 434-0421

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

A word
J

about
our 1
certificate
rate . . . K

Imkite didžiausius 
dividendus 
už certifikatuose 
laikomas sutaupąs.

Baigęs studijas ir tobau ak
tyviai besireikšdamas lietuviš
koje veikloje, jis ypatingai 
daug laiko skyrė Lituanus žur
nalui, būdamas Lituanus fonda- 
cijos ilgametis direktorius ir žur 
nalo atsakingasis redaktorius. 
Ir kai prieš kurį laiką atsisa
kius keliems Fondacijos direk
toriams iš pareigų Lituanus iš
gyveno krizę, jis ir Jonas Ku- 
čėnas buvo tie nelyginant stip
rieji stulpai, kurie paaukoję ne
paprastai daug laiko, energijos 
ir sumanumo, nugalėjo visus su
sidariusius sunkumus.

Nors studijos atima daug lai
ko, bet lietuviškoje veikloje jis 
ir tobau aktyviai reiškiasi. Jis 
yra Šalfass atstovas Chicagoje 
lengvajai atletikai, o taip pat ir 
šios sporto organizacijos ryši
ninkas su kitų tautybių sporti
ninkais. —VK—

PALAIDOTA GERA LJETUVft
Praėjusį penktadienį (V. 4) 

laidojant a. a. Mariją Tamošiū
nienę, velionei ir likusiai jos 
šeimai ypatingą pagarbą ati
davė Marąuette Parko betuvių 
parapijos klebonas prel. V. Čer- 
nauskas, drauge su visais para 
pijos vikarais ir svečiu kun. B. 
Sugintu dalyvaudamas gedulin
gose mišiose, kurias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kan. V. Zaka-

kiniai drauge su seselėmis mo
kytojomis visi dalyvaudami mi
šiose ir priimdami Komuniją. 
Bažnyčia buvo beveik pilna žmo 
nių, o buv. Lietuvos operos so
listo, dabartinio parapijos var
gonininko VI. Baltrušaičio gra
žus giedojimas ir vargonų mu
zika jungėsi į tą pagarbią nuo
taiką, kuri parapijos vadovų, 
seselių, mokinių ir visų palydė
jusių vebonę buvo atiduota ne 
kokiai didelei parapijos veikėjai 
ar rėmėjai, bet eilinei lietuvei 
motinai, besisielojusiai, kad vai
kai augtų betuviai, kad gyvuo
tų jaunimo organizacijos ir btu- 
anistinės mokyklos. Tokia pa
garba ne tik liūdintį velionies 
vyrą, dukrą ir sūnų, bet ir vi
sus gyvuosius betuvius nuteikia, 
kad jie eina tiesiu ir garbingu 
keliu.

dainų išpildymą pavadino la
biausiai idealiu. Jos dainavimą 
laiko pažymėtinu, ypač vertino 
dainų perteikimo nuotaikos pa
stovumą, su melanchobjos at
spalviu.

Padarydama pastabų dėl sve
timų (kalbų tarimo vienodumo, 
kritikė jos koncertą laiko iš
skirtinai aukštos vertės (highly 
uniąue).

Didelis lietuviams laimėjimas, 
kad visi keturi didieji Chicagos 
dienraščiai davė stambias Koje 
lienės rečitalio recenzijas. “Chi
cago Today” balsą vadina meta 
bniai skambiu, ypač gerai in
terpretavusiu Banaitį, nors ki
tuose kūriniuose neišvengus vie 
nodumo.

“Chicago Daily News” kriti
kas A. Darack pažymėjo, kad

metams
Mažiausiai $9,000 
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“inhere people make the dilterence"

UN/ON FEOGRAL SAV/A/GS
3430 South Halsted I Chicago / Phone 523-2800 Albert J. Aukers, President ASSETS OVER f32,000,000.
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kų veikloje, o taip pat sporto ■ rauskas; taip pat parapijinės 
lengvoje atletikoje. Į mokyklos VIII skyrius, kuriame

Jūratė ir

Muzika Juozo Gruodžio

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 vai. vak. 
* II spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 vai. p.p.

MARUOS AUKŠT MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road 

ir Califomia Avė., Chicago, Illinois
Choreografija: Birulė Nagienė, Mezosopranas Aldona Stempužienė 
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