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Japonija ieško naujų 
kelių 

Tokijo. — Sovietų užsienio rei
kalų rninisteris Andrei Gromyko 
sekmadienį atvyko į Japonija ir 
vakar jau susitiko su japonų už
sienio reikalų rninisteriu Takeo 
Fukuda. Ministerių susitikimas y-
ra pirmas laike penkerių metų. 
Japonijoj viešes visą savaitę. 

Kraštutiniai dešinieji japonai 
surengė demonstracijas prieš 
Gromyko ir norėjo Įsiveržti į vieš 
būt i , kur jis apsistojęs. Policija 11 
suėmė. 

Pasirašys taikos sutartį? 

Gromyko atvykimas sukelia 
spėliojimų, kad Sovietų Sąjunga 
gali pasirašyti taikos sutartį su 
Japonija ir formaliai baigti II pa
saulinį karą. Diplomatinių san
tykių atnaujinimas įvyko 1956 
metais ir be taikos sutarties, pas
kelbus t ik bendrą rezoliuciją, kad 
toliau bus veikiama atstatyti tai
ką. Praktiškai tačiau nieko ne
buvo padaryta, sovietų užimtos 
japonų žemės tebelaikomos ir 
šiandien. Japonija ne kartą yra 
prašiusi sovietų šiaurines salas 
grąžinti, panašiai kaip yra pada
riusi Amerika su Okinawa, bet so 
vietai sykį pastatę batą, apie tai 
nenori kalbėti. Kokiom sąlygom 
japonai pasirašytų taiką, sunku 
spėti. Nesinori tikėti, kad išsiža
dėtų žemių, dėl kurių sovietai 
net nekariavo. 

Sovietai sugeba savo naudai iš-[ 
naudoti patogiai susiklosčiusius j 
tarptautinius reikalus. Kai Nixo-
n a s paskelbė, jog vyksta į Pekin-
gą, japonai pajuto, kad jie poli
tiškai apsupami iš vienos pusės 
Kinijos, iš kitos Amerikos. Jų įta
rimus ir baimę padidino paties 
Ču En-Iai pareiškimas, kad Japo
nija, kaip ir sovietai kelia grėsmę 
Kinijai, galimi agresoriai, savo 
motyvus remia netolimos ir toli
mesnės praeities patyrimais. 

jų Kinijų atstovavimo Jungtinėse 
Tautose. Toji formulė, kaip žino

me, pralaimėjo, ir tai japonai jau
čia skaudžiau nei pati Amerika, j 
Kitas buvo ne labai malonus da- j 
lykas, kad jų vienybės ir valsty
bingumo simbolis imperatorius 
Hirohito Europoj laike vizito bu
vo užgautas. Amerikoj tuo pačiu 
metu pasirodė knyga apie Hiro
hito kaip karo nusikaltėlį. Jaut
riai japonų tautai visa tai kartu 
.sudėjus buvo perdaug, ir jie pra
dėjo ieškoti naujų kelių ir drau
gų, o sovietai to tik ir laukė. 

Ieško naujų draugų 

Japonijos-Š. Korėjos 
prekybine sutartis 

TOKIJO. — Japonija ir Šiau
rės Korėja pasirašė pirmą pre
kybinę sutartį. Pagal susitari
mą abu kraštai iki 1976 metų! 
išplės prekybą nuo 390 iki 520 
mil. dolerių metams. I š susitari
mo matyti, kad Šato vyriausy
bė su š- Korėja sunormuos ir 
politinius santykius. 

Radikalams pinigu 
nedavė 

BERKELEY, CaL — Studen-i 
tų atstovybė, arba studentų se-; 
natas, 14:1 balsais atmetė stu-! 
dentų radikalų prašymą paskir- j 
t i iš kasos 2,700 dol. "pacifis-i 
tams", norintiems rengti demon
stracijas už karo baigimą. 

Džentelmeniškas gestas 

ŽYDŲ EMIGRACIJA IR TAMSIOS 
MASKVOS INTENCIJOS 

VVAiSHTNGTONAS. — Politi
niuose sluoksniuose mėginama 
išsiaiškinti, ką reiškia net ikėtas 
sovietų "ge rumas" , ka i pradėjo 
duoti leidimus žydams, norin
t iems emigruoti j Izraeli. I lgus 
metus varžė emigraciją, o dabar 
a t idarė duris, be t atidžiau pa
nagrinėjus, pr ie inama išvados, 
kad tai da ro ne iš malonės, bet 
su dideliu apskaičiavimu. Jeigu 
nebūtų 'š t o naudos pat iems so
vietams, o Izraeliui bėdos, pra
dėtų protestuot i a rabai , gi da
bar to nedaro ir nežada daryt i . 

Pirmiausia sovietai nori su
daryt i daugiau va rgo ir proble

mų pačiam Izraeliui, apsunkinti 
biudžetą, o sau _ a ts ikra ty t i 
kraštut iniais dešiniaisiais an t i -
komunistais, ortodoksiniais žy
dais, su kuriais turi daug bėdos. 
Vadinas, priežastys i r motyvai 
gerokai tamsūs. Izraelis visais 
kanalais siekė didesnės emigra
cijos, jos ir sulaukė. Tik k a m 
leidžiama emigruoti? Seniai, ma
ži vaikai, pusrnvaJidai i r bemoks 
liai. Yra žinoma, teigia pa tys 
žydai, kad šiais metais gali iš
leisti iki 60,000 žydu. Paskui so
vietai galės girtis, kad kas no
rėjo, t a s išvažiavo, j u k skaičiai 
impozantiški. 

Kainuos daug 

Izraelis kratosi 
juodųjų hebrajų 

Saulėtekis "Tekančios saulės" šaly. Japonijoj 

rr rr 
IV \ PASAULINIS SUSIS 

PRIEŠ AMERIKOS KARĄ 
PARYŽIUS. — Vasario 1 pra- dou a tšauks leidimą. Vyriausy-

sidės ir dvi savaites tęsis "Pa - jbė s s luoksniuos sakoma, kad 
saulinis susirinkimas", kuris tu-i jie studijuoja Amerikos protes-
rės pasmerkti Amerikos karai tą, nors Amerika savo pareiš-
Vietname. Suvažiavimas bus j kimą ir nebuvo pavadinusi pro 
Versaly, tikimasi, jog bus apie j testu. 
1,000 dalyvių iš 60 pasaulio kam! 

Sovietai paleido iš 
kalėjimo Ginsburgą 

KAIRAS. — Nors Egiptas 
rengiasi karui ir Sadatas tik a-
pie tai ir kalba, bet kai jų ka-

Paskutiniųjų mėnesių Japoni-! riuomenė ruošėsi didesniems 
jos politika patyrė eilę nepasise-! manevrams prie Sueso, kad ne-1 
kimų ir tai dėl Amerikos kaltės:; būtų neteisingų sprendimų ir Iz- j 
Amerika buvo paspaudusi Eisa- j raelis ko gero nepamanytų, jog 
ku Šato vyriausybę, ir ta išvien ruošiamasi smogti, kad nepra-

pų. Suvažiavimas nėra malonus 
nei prezidentui Pompidou, nei 
patiems prancūzams, bet, žinant 
prancūzų komunistų partijos 
stiprumą, jo išvengti nebuvo ga
lima. 

Amerikiečiai visokiais būdais 

Biudžetas jau Kongrese 

Jei t iek žydų galės emigruoti, 
tai Izraeliui tas perkėlimas kai
nuotų 400 mil. dolerių. Už kiek
vieną išvykstantį žydą kas nor s 
sovietams turės sumokėti po 1. 

: 800 dolerių. Pusė tos sumos y ra 
DIMONA, Izraelis. — Izraelis \ "maža kompensacija už to pilie-

tur i per daug vargo su arabais, j čio mokslą ir parengimą gyve-
ir nenori naujų bėdų, juodųjų į nimui*'. Izraeliui, kaip apskai-
hebrajų, atkeliavusių iš Ameri- i čiuota. neišmokslintos arba pen-

j kos, nenorinčių dirbt i , prisitai- j si jos amžiaus sulaukusios šei-
i kyti prie valstybinio gyvenimo j mos užlaikymas, pr i taikymas 
j ir reikalaujančių t ik privilegijų, j naujam gyvenimui irgi gali kai-
į Jų yra nedaug, apie 400, b e t ! nuoti iki 35.000 dolerių. Iš t o 
i po paskutinių riaušių, kurių me- į matome, kokiu būdu sovietai no-
| tu vienas emig ran ta s i š Chica-1 ri susirinkti pinigu sau ir ap-

gos buvo užmuštas , Izraely pla- sunkinti Izraelio ūki. 
MASKVA Sovietai paleido j nuojama visus juoduosius išva-

iš kalėjimo Aleksandrą Ginsbur- i ryti . Pr ie tų kal t inimų juodie- j 
gą, vieną tų keturių disidentų, i šiems prisideda ir nuolatinės va-; Kad rusai nenori 'Išleisti Zį/3ą 
kuriuos buvo nuteisę 1968 m. j gystės krautuvėse bei netikrų intelektualų, jaunų vyrų. tinka-
•Iš profesijos jis yra žurnalis- į čekių a ts i radimas. Izraelis įta- mū kariuomenei arba specialis
tas ir buvo kaltinamas drauge j ria. kad juodieji y r a atsiųsti ko- . tų darbininkų, turėjome progom 
su dar trimis, kad jie rinko me-i munistų kiršinti v ienus piliečius; pastebėti daug kartų. Paskutinis 
džiagą apie sovietų persekioji- prieš ki tus . Pas tebima, kad j ie įvykis buvo, kai kongresmanas 
mus kitaip galvojančių ir tą \ dažnai gauna laiškų iš Kinijos., J ames Scheuer apsilankė pas 
medžiagą siuntę rusų emigran- i Su kokiais giminėmis jie ten su- i žydą profesorių Lerner Mask-

Intelektuaiy neišleidžia 

tams j V. Vokietiją. s i rasmeja ? 

EGIPTE KARO METO EKONOMIJA 
voje. ir už tai buvo išvarytas 
iš Sovietų Sąjungos. Profesorius 
gali būt i perdaug naudingas Iz
raeliui, kai Rusijoj negali gauti 
darbo, buvo atleistas kai tik pa
siprašė leidimo emigruoti. 

KAIRAS. — Nuo vakar die-1 tant is su t a realybe nuramint i Išvvkstantieii žvdai vra ne 

rėmė Amerikos politiką dėl dvie-

Vestuvėse mirė 85 
N E W D E L H L — Indijos po-i 

licija sako, kad vienose vestu- < 
vėse mirė 85 svečiai, išgėrę na-
minės degtinės, o 67 tebėra l i- | 
goninėje. šalutinėse gatvėse da r 
ras t i 18 negyvų, manoma, kad ; 
ir t ie buvo vestuvininkai. Pasi
rodo, gėrė metylo alkoholį. Jau
nieji svečius buvo sukvietę į ne
tur t ingųjų rajoną ir džiaugėsi, 
galėdami juos pavaišinti degtine 
po 7 centus už stiklą. 

E A S T ST. LOUIS. _ Fede-j 
raliniai organai pradeda tyrinė- į 
j imus, k a s atsitiko, kad šešta- j 
dienį susprogo geležinkelio va-; 
gonas su chemikalais ir sužeidė 
apie 200 asmenų, sužalojo apie 
1,000 namų. Nuostoliai milijoni-
inai. 

ADIS ABABA. — Kaip 
tvarkosi juodoji i r nejuodoji Af
r i k a ? 13-koj valstybių visa val
džia kar iuomenės rankose, 26-
se — vienos partijos sistema i r 
tik 10 kraš tų , kur gali veikti 
dvi a r daugiau partijų. 

CAMBRIDGE, Mass. - - Atei
nantį sekmadienį vakare bus 
pilnas Mėnulio užtemimas, bet 
bus ma tomas t ik vakarinėj A-
merikos da ly j e 

dėtų karo pirmas, painformavo 
Izraelį ir Jungtines Tautas. 

AMERIKIEČIAI YRA 
INFORMUOJAMI APIE 
LIETUVIŠKAS KNYGAS 
G. Žilionienė, Donnell biblio

tekos prancūzų, vokiečių ir lietu
vių skyrių vedėja, šalia profesi
nių pareigų kasmet paruošia svar 
besnių, išeivijoje naujai pasiro
džiusiu lietuvių grožinės literatū
ros bei istorinių ir kt. veikalu 
bibliografijas. Jos spausdinamos 
Amerikos Bibliotekų Sąjungos lei 
diny "The Book List", kuris tu
ri atskirą svetimomis kalbomis 
spausdinamų knygų .skyrių. Lei
dinį prenumeruoja apie 40,000 
JAV bei kitų kraštų viešųjų bib
liotekų. Lietuviškų knygų biblio
grafijos jau paskelbtos tris kar
tus — paskutinioji jdėta 1971 m. 
birželio mėnesį. 

Šios Donnell. svetimų j ij kalbų 
bibliotekos vedėjas — Earle M. 
Gladden. Jis gyvai domisi šiais 
metais kiek padidėjusiu domesiu 
bibliotekoje esančiomis (skolina
moms) lietuvių kalba knygoms. 
Gladden nuoširdžiai remia G. 
Žilionienės pastangas kasmet 
rengti šioje bibliotekoje, greta ki
tų tautybių, ir lietuviškas tauto
dailės, kalėdines ir kt. parodėles. 

(E.) 

KEY BISCAYNE. Fla. — Prez. 
Nixonas savaitgalį vasarnamyje 
praleido betaisydamas ir kore-

spaudė prancūzus, parodė «*©|gao«fewas paskutinę redakciją 
nepasitenkinimą leidimu rinktis n a u j 0 j o 1973 metų biudžeto. Bhi-

nvV t r v 3 m A - ™ - l 6 * * 8 ^ r e k o r d i n i a i didelis,; n o s Egipte įsigaliojo eilė ekono-! karinguosius s luoksnius, vpač tik antikomunistai r orto-
iOKsa^uiKimas nesuderinamas ^ g 2 4 6 b i l d o l e r i u . Numaty-j minių suvaržvmų. kraštas persi- į s tudentus ir jo nareiškimai dau- j doksai, artimi žvdn Gahal nar
su Prancūzijos neut raumu, U k ; t a s * d e f i c i t a s _ 20 bil. dol. o r g a mzuoja "į karo meto ūkį.: 
del to ,r buvo pasmukta vieta: V a k a r b i u d ž e t ą j a u ^ ^ ^ i r JgJ^ įįj l i u k s u s i n ė s p r e . | 

kės, pakeliami mokesčiai, už-1 
drausta ir juodoji rinka, bet į 
kokia nelegali prekyba, speku- į 

riau tik propaganda. 

taikos deryboms. Spėjama, kad; p a s i u n t ė Kongresui. 
suvažiavę komunistų atstovai j 
bazuosis Vietkongo paskelbtom BELFAST. — IRA, š iaurės 
^ ^ T ™ 1 r e i k a ! a u s £ " i Airijos išlaisvinimo frontas, po-j J L » p . " « w £ » mūsų 
sąlyginio Amerikos pasitrauki-Į r ą m e t ų g ^ viaas pasikaltoė-1 p a s i r u o š t i neišvengiamam karui 
m ° ' į Jimų paslaptis, jei tokios buvo, j p a g a l s a v o pajamas", sako prem 

Anksčiau Amerika yra tik t y - j t a r p Airijos ir šiaurės Airijos j e r a s A z i z Si<jkv. "Mes kovosi-
Iiai protestavusi Prancūzijai, kai ; vyriausybių. Jie buvo įsijungę m e jfcj -^skutimo vyro, kad at
buvo ruošiamasi priešamerikie- j rekerdavimo aparatus ir yra i- Į gautumėm savo žemes ir gar 
tiški vieši susirinkimai, demon- j rašę į juostas ministerių telefo-
stracijos, bet šiuokart protes- j ninius pasikalbėjimus. Tai tęsėsi 
tavo oficialiai. Prancūzijos ko- j tol, ko! susekė abiejų šalių poli-
munistų partijos vadas George Į cija. . 
Marchais pagrasino prezidentui! 
Pompidou. kad į Amerikos pro-į DAMASKAS. — Sirija skun 
testą nekreiptų dėmesio. Taip į džiasi. kad Izraelio lėktuvai a p I jimą Amerikai, kad jos ekono-
pat atsiliepė ir komunistų or- į mėtė bombom kai kurias pieti- j miniai interesai nebus saugūs 
ganąs L/Humanite. Marchais sa-j nės Sirijos vietoves. Tai buvo'Vid. Rytuose, jei ii ir toliau 

Sudegė Manilos 
aerodromas 

; tijai. Par t i ja Izraely yra stipri 
į ir suda ro daug vargo liberalei 
; premjerei Goldai Meir. Argi so-
i vietams ne malonu Goldai su-

darvt i daueiau galvosorno? 

MANILA. — Sekmadienį su
degė Filipinų t a rp t au t i n i s aero

be". Bet čia pat atsiliepė Izrae- į dromas. visi jo pa s t a t a i . Gaisre 
lio radijas: 'O kas gi naudotųsi : žuvo 7 žmonės, o 25 apdengė. 

Sovietu raketos 
aplink Damaską 

ta garbe, jei kristų ir paskutinis 
Egipto vyras." 

Premjeras pakartojo ir įspė-

kė, kad jis suorganizuos masi- j pirmas jų pasirodymas per 18 
nes demonstracijas, jei Pompi-j mėnesių. 

Yra pagrindo manyt i , kad gaiš-i LONDONAS. — Sovietai prieš-
r a s y ra teroristų da rba s , nes ug- lėktuvines raketas jau baigė sta-
nis pasirodė i ška r t keliose v ie- . ty t i ir aplink Damasko miestą. 
tose. žmonės sako. kad girdėję; Sirijos sostine. Sirija Įsitikinus, 
ir sprogimus. Aerodromas buvo | kad kai Izraelis pradės ar bus 
naujas, brangiai kainavęs. Po- ; pr ivers tas pradėti karą. puls ir 
licija pradėjo tyr inėj imus. Sirijos miestus. Sovietai ir ten 

j daba r veža SAM-2 ir SAM-3 ra-
DACCA. _ Biha r i s giminės į k e t a s tx*daa pat kaip ir Egipte. 

30.000 žmonių, ku r i e buvo ap
supti bengalų ir la ikomi atskir t i 
nuo pasaulio, kad negautų nei 

sas Amerikos kompanijas iš a-1 vaistų, nei mais to . Bengalijos 
rabų pasaulio ir didesnio pasi-i policijos ir Indijos kar iuomenės 
aukojimo iš turtingesniųjų. Va-! priežiūroje ir apsaugoje vežami 
kar studentai jau daužėsi ga t - . ; š apsupimo vietos į buvusią ka-
vėse ir nemaža buvo suimtų i r ; r iuomenės s tovyklą i r aprūpinti 
sužeistų. ' maistu. Bengalai par t izanai no-

— • - - . . ,. . . . - - , *^jo juos išnaikinti už ju bend-
Kai Sadatas kalbeio. kad E- Į , , • _ , . . J * 

L_. J - - i „ 1 f t 7 1 ... į radarbiavimą s u Pak i s t ano val-
giptas nepradėjo karo 1971 tik« d i n i n k a i s 
dėl to. kad sovietai buvo užimti 
Tndijos - Pakistano karu ir ne
galėjo iškart turėti dviejų fron-

rems Izraelį. Įspėjimai, mano
ma, skirti nuraminti Kairo uni
versiteto studentams, kurie jau 
kelias dienas maištauja, reika
lauja karo tuojau, išvaryti vi-

tų. mažai kas tuo tikėjo. Yra 
žinoma, kad sovietai dar neduo
da leidimo Egiptui išeiti prieš 
Izraelį, geria žinodami, kad jis 

SAIGONAS. — Amerikos a-
viacija vėl bombardavo šiaurės 
Vietnamą, ir tai buvo pats di
džiausias bombardav imas nuo 
1968 metu sus tabdvmo. 

KALKNPORTUS 

Sausio 25: šv. Artemas. šv. 
Agapė, Viltenis. žiede. 

Sausio 26: šv. Polikarpas, šv. 
Paulė. Rimantas, šarkė. 

Saulė teka 7:10, leidžiaa 4:56. 

ORAS 

COLDER 

Naujųjų Afrikos valstybių vadai, dar neseniai buvusios prancūzų koloni- , 
jos, nepamiršta savo globėju. Keletas negru respublikų vadų prie generolo; negali laimėti. Naujajam prem-į Lietuvoje yra 
De GauUe kapa j jeroi Sidky yra nelengva ska i - ' 660 piliakalnių. 

Dalinai saulėta, bet Šalta, iš 
daugiau kaip į ryto galimas smulkus sniegas, 

t empera tūra apie 18 laipsnių. 
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KELIAS J SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESUtGTI EB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, >L D. 

Sveikatos reikalą raštas • klausimas siųsti šiuo adresą: 
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 West Garfield Bivd., Chicago, Ii:. 60636 

MĖŠLUNGIS IR VITAMINAS E 
i 

Didelės dozės vitamino E labai 
gerai gydo kojų raumenų trau

kulius — mėšlungius. 
Bekert F. Cathcart. M.D. 

Ne visiems patariama vartoti 
vitaminą E 

Gydytojai Ayres ir Mihan pa
taria neduoti vitamino E žmo
nėms., sergantiems pakeltu krau
jospūdžiu ir turintiems cukraligę 

Vitaminas E, dar kitaip vadi- j— diabetes. Gyd, Cathcar t pas-
naaias tocopherol, visur, ypač tebėjo, kad visi pacientai gerai 
Caiifornijoj, susilaukė didelio dėj pakelia vitaminą E be jokiu sun-
mesio. Žmonės be gydytojo pagal kenybių. Tie pacientai, kurie 

bandė sumažinti vi tamino E kie
kį iki 100 IU paroje, patyrė, kad 
jis tokiame kiekyje neveiklus 

bos ėmėsi patys save gydyti vita
minu E. Health Food Stores par 
duoda neišpasakytai didelius kie 
kius koncentruoto vitamino E. 
Kaulų specialistai gydytojai (or
topedai) girdi labai dažnai žmo'imino vartojo, po kelių mėnesių 
nes nusiskundžiant nežinomos | irgi turėjo padidinti dienos dozę, 
kilmės (idiopatic) kojų raumenų j norėdami susilaukti reikiamo 
susitraukimais — mėšlungiais j n u o mėšlungio išsilaisvirūmo. 
bei kitokios — žinomos kilmės! ciento, kuriam būtų reikėję per 
kojų raumenų traukuliais. Du! dieną imti daugiau negu 300 IU. 
gydytojai — Ayres ir Mihan — j Tas gydytojas neturėjo tokio pa
jau 1969 m apraše Califomijos Atrodė, kad vaistas truputį ma-

Virtuvėje. 

tuo reikalu parefk?tumft savo 
nuomonę. Nuoširdžiai Jus ger
biąs. 

ATSAKYMAS. Garstyčios (mus-
tard) kaip ir ridikėliai turi to pa 
ties aliejaus. Tai prieskonis, svei
kiems jis sveikas valgyti. Jokiu 
būdu nereikia garstyčioms pris
kirti joms nepriklausančių gydo
mųjų savybių. Naudokit garsty
čias taip, kaip ir kitas daržoves 
— mišinyje ar pavienes. Taigi, 
nereikia nei bėgti nuo garstyčių, 
nei joms pavesti tokių darbų, ku
rių jos nė nemėgina atlikti. 

ATLANTE MAŽĖJA SILKIŲ 
BK KTTV ŽUVŲ 

Atlanto vandenyne, kur in
tensyviai žūklaujama, smarkiai 
sumažėjo silkių, menkių ir kitų 
žuvų. Nors žvejyba nuolat in
tensyvinama, tačiau laimikiai 
mažėja. Pavyzdžiui, silkių laimi
kiai iki 1966 m. vidutiniai bu-
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• Redakcija straipsnius lai
to savo nuožiūra, Nesunau
dotu straipsnių nesaugo, juos 
gražtaa tik ii anksto susite 
ros. Redakcija už skelbimt 
'ui jų neatsako. Skelbimą 
rašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
&30 — 430, šeštadieniais 
oiais — 8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 430, lettadie-
3:30 —12:00. 

kad outų patogiau suprojektuota tokia šiukšles suspau 
džianti mašina, kuri suslegia įvairias liekanas, butelius, konservų dė- Įvo 1,7 rnilijono t onu dabar su-

pnes kojų mėšlungius. Kiti, ku-: zutes, kartonines dėžutes, Kad užimtų mažiau vietos, šiukšlių slėgėjas L , «•• . , . Q , f - . ' į 
rie po 200 IU per diena to vita-1 yra trečdaliu mažesnis už automatinę indų plovimo mašiną. j f*3"2*-*0 u a y i tūkstančio tonų. 

i Menkių pirmuosius dvidešimt 
pokario metų nukrito iki 43 
procentų. 

mediciniškame žurnale (Calif. 
Med. 111:87,1969) apie vitamino 
E sėkmingą įtaką kojų mėšlun
giams. Amerikiečių mediciniško 
je literatūroje tokie mėšlungiai 
vadinami "leg eramps (systrem-

žiau veiksmingas esti ilgiau j | 
vartojant (nedidelio laipsnio 
taip vadinamas tachyphylaxis). 

Žinoma, reikia tolimesnių šio 
vitamino veiklos studijų. Ypatin
gą dėmesį reikės kreipti į to vita-

ma)" , arba "restlesslegs syndro-į mino veiklą į smegenis. Dabar 
me". ! t ie du gydytojai tvirtina, kad la-

: bai didelės dozės vi tamino E la-
Dėl tų dviejų gydytojų prane-j ^ į padeda žmonėms, turintiems 

Šimo mediciniškoje spaudoje, a- n ežinomos kilmės naktinius kojų 
pie gerą įtaką vitamino E į kojų j mėšlungius, 
mėšlungius, San Mateo, Cal . gy-j Minėtų pirmųjų dviem gydy-
dytojas Robert F. Cathcart prade-! t o j-ų p a s t e bėj imus vi tamino E 
jo vitaminą E prirašyti saviems v e i k l o s r e i k a i u patvirtina dar du 
pacientams, besiskundžiantiems. L ^ A n g e l e s gydytojai — Samuel 
kojose mėšlungiu ir kitokiais ne- į A y r e S ; j r i r Rį chard Mihan. Jie-
žinomos kilmes raumenųv trauk- į 
liais. Vėliau jis ėmė vitaminą E; 
duoti žmonėms, turintiems skaus 
mus sprande ir strėnose. Dabar, 
tą vitaminą jis prirašo jau šim
tui savų pacientų. Vitamino E 
kiekį jis pataria imti kaip anie 
du minėti gydytojai patarė: po 
tris Šimtus tarptautinių vienetų 
(International units — I U ) per 
para-

Vitaminas E beveik visus 
mėšlungius nuramina 

Minėtas gyd. Cathcart, savu 
patyrimu pasiremdamas, sutinka 
su minėtais dviem gydytojais, vi
tamino gerą veikimą į kojų mėš
lungius aprašiusiais mediciniško 
je spaudoje, kad vitaminas E be
veik visais naktinių kojose mėš
lungių atvejais gerai padeda. Jis 
tuo vitaminu gydė nežinomos kil 
mės naktinius kojų mėšlungius. 

Pagal to gydytojo tvirtinimą, 
vitaminas E tokiems mėšlun
giams yra daug veiklesnis ir ma
žiau pavojingas kaip iki šiol var
toti tokių mėšlungių atvejais chi 
ninas (grynas ar su aminofilino 
kombinacija). Žinoma, vitami
no E dozės tų gydytojų patartos 
<ir Health Food lankytojų ima-
» o s ) yra daug didesnės už medi
cinos patartas naudoti to vitami
no dienines dozes. Taip pat da-
fear naudojamos nuo mėšlungių 
vitamino E dozės yra daug di
desnės, negu tokį kiekį to vi tam i 
no būtų galima gauti iš bet ko
kios žmoniškos dietos — maisto. 

Pasirodo, kad organizmas pri
sitaiko prie didelių vitamino E 
dozių. Pastebėjo gydytojas Carth-
cart, kad kai kurie pacientai, ku
rie nereguliariai ima vitaminą E 
ar kurie liaunasi jį ėmę — gau
na dar didensius kojose mėšlun
gius, negu turėjo prieš priiminė-
dami vitaminą E. Tai tęsiasi tik 
kelias dienas. Po to dalykas su
sitvarko. Pacientams kojose mėš
lungiai gali dvejopu būdu pasi
reikšti: I. jie gali būti beveik re
guliarūs, 2. jie gali būti ir pra
nykti ir vėl atsirasti. Už tai dau
gelis pacientų nori vitaminą E 
priiminėti nuolat — kasdieną. 
Kiti gi — trk tada priima vitami-

sklerozės priskretusias kraujagys
les ir dėl to kojose atsirandan
čius mėšlungius einant tolėliau 
geriausiai nugalėti su zinko sul
fato (orazinc) kapsulėmis po tris 
per dieną pavalgius imant per 
du mėnesius, o po to padarant 
pertrauką vienam mėnesiui — 
ir taip su pertraukomis toliau gy
dantis. Savose vaistinėse galima 
gauti vitamino E kapsulių — nė
ra reikalo eiti į tas Health food 
krautuves. Jos vartotinos su prieš 
sklerozę vaistais. 

PASISKAITYTI. The Journal 
of the American Medical Assoc., 
Vol. 219, No. 2, January 10.1972. Į .Cali LARRY COLLTNS 327-9123 

KLAUSIMAS. Gerb. Daktare, 
vienoje taip vadinamoje "sveika
tos krautuvėje" užtikau labai 
šiltai reklamuojant garstyčių sėk 
las (sem. sinapis abla), kurių 
trys arbatiniai šaukšteliai per 
dieną, prieš valgį, esą atneša 
daugeriopą naudą: padeda virš
kinimui, mažina gazus, veikia ra
minančiai etc. Būčiau labai dė
kingas, pone daktare- jeigu Jūs 

ANY WASKER OR DRYER 
RKPAffiED 

One day service. One year guaran-
tee. Parts and labor. 

du labai sėkmingai gydė 26 pa
cientus nuo naktinių kojose mėš 
lungių, įskaitant ir vietos netu
rinčias kojas dėl skausmų jose 
(restless legs syndrome) 
ir taip pat pacientus, negaluo
jančius su išeinamosios angos— 
žarnos mėšlungiais — skausmin 
gaiš susitraukimais — spazmais. 
Jie gydė vitamino E (tikras me
diciniškas to vitamino vardas y-
ra "D-alpha tocopheryl acetate", 
trumpiau "tocopherol") dozė
mis po 300—400 ^ ( t a r p t a u t i 
nių vienetų) dienoje ir tik ret
karčiais jiems prisėjo duoti to vi
tamino 800 IU per dieną. 

Vitaminas E gerai padeda nuo 
naktinių mėšlungių kojose 

Paskutiniu laiku minėti čia du j 
Los Angeles gydytojai išsiuntė 
mediciniškai spaudai savo paty
rimą gydant vitaminu E ir pa
siekiant geras pasėkas su 76 pa
cientais. Į pastarųjų skaičių įeina 
Šeši su "nenurimstančiomis" ko
jomis, trys besiskundžią nakti
niais išeinamosios žarnos skaus
mais — mėšlungiais (noctumal 
rectal eramps) ir vienas jaunas 
sportininkas — atletas, kuris tre
niravosi olimpijadai ir gaudavo 
stiprius kojose mėšlungius — 
skausmus po stiprios mankštos, 
įskaitant ir tolimą bėgimą, plau
kimą ir svorio kilnojimą. Visi tie 
minėti pacientai greitai ir paten
kinimai išsivadavo nuo visų mi
nėtų negerumų — įvairiopų mėš 
lungių. Jie gavo per b u m ą vita
mino E. 

IŠVADA. Nežinomos kilmės 
kojose ir išeinamoje angoje skaus 
mingus trauklius pašalina bei ra 
mybės neturinčias dėl skausmų 
kojas nuramina didelės dozės vi
tamino E. Jis chemiškai vadina
si grynas d-alpha tocopherol. Ne 
reikia jo imti injekcijomis — jos 
daug brangesnės. Pvz. šimtas 
kapsulių po 400 IU kiekviena 
gydytojams kainuoja 2.95 d o!., o 
tūkstantis tokių kapsulių — 25. 
25 dol. Užteks jų dvi per dieną 
paimti po vieną kas 12 valandų. 
Vitamino E kapsulių yra po 100, 
200 ir kaip minėta po 400 FU. Jas 
galima gauti dabar be recepto 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 

: . REMBLAKE - R0CHKES W!NDERS MEDICAL « 
ARTS ™ 

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

APOTHECARY 
2421 W.63rd Street 

Tel. HE 4-1500 
DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jūsų gydytojui 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES fci 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARIXir8 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

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

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKršERIJA DR MOTERC LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Orawford 
Medical Buildlng) TeL LU 5-644( 
Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 63-čios ir Califomijos 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 2 iki 2:30 vai. 

Trečiad. ir penktad. uždaryta 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAIbrook 5-3048 

DR. C K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0N 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

FOX 
Tel. 695-0533 

VALLEY MEDICAL CENTEB 
860 Snmznit Street 

Ronte &8 — Elidn. niinois 

Tel. ofiso HE 4-584*. rez. 388-2231 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL: pirm., ketv., 1 lkl 7 popiet; 
antr., penkt., 1-6, treč. Ir segt tik 
nusitarus. 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perime 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West olst Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. 12 
*etv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeStad. 10—2 vaL 

>fs. 735-4477 Re*. P R 8-6940 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA m CHIRURGS 
SPECIALYBE — NERVŲ IB 

EMOCLKfiS LIGOS 
:RAWFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pnlaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne> 
atsiliepia, skambinti: MJ 3-O001 

Tel. — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Varnu — rezid. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad , ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki g 
vai. vak. šestad. nuo 1 iki 4 vai 

Chi cagos l aupyrno Bendrovė turi įvairiausiu moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parar.kumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
k jų organizacijų centras. "The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui. " i_ 

PER ANNUM 6% 
0N CERTIFICATES 

0F $5000.00 0R MORE 
2 Year Matority 

PER ANNUM 554% 
0N CERTIFICATES 

0F S1000.00 
One Year Mafurity 

PER ANNUM 5% 
0N ALL PASSB00K 

ACC0UNTS 

uą £ , kai jiems ima mėšlungis kiekvienoje vaistinėje. 
kojas trauku. Atsiminkite, kad dėl arteri<v 

• AR JCSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JCSTJ SEIMAI? 

• AR JCSŲ KROSNIS PASENO? 

• AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORfiTUMfiT KVĖPUOTI 

GRYNU ŠALTU ORU? 

• CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko
las prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 i r daugiau, bet kokiems 
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite jsigyti nuosavą namą, jei iki Šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas? 

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į 

Chicago Savings and Loan Assn. 
PHILOMENA D. PAKEL, P m . 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575 
HOURS: Mon. 12 PM. to 8 P.M. Tues 9 to*. Thura. and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir Seštad. uždaryta 

Ofiso tr bato tel. OLymplc 2-IMI 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. Ir 
šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGŲ IR &RACJO 

SPECLAJLYBA 
5540 Sooth Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambini! _ 585-2525 

TeL ofiso Ir buto OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenne, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

g^stadSeniais 12 iki 4 popiet 

TeL KKliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 8—8 
vai. vak., šestad. 12—2 vaL p. p. Ir 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGe 
KfDIRn. IR VAIKT? LIOU 

SPECLALISTft 
MEDICAL BUTLDINO 

7156 Soatb Wewtern Aveatr 
Pirmad., antrad., ketvtrt. tr penkt 
nuo 11 vai. lkl i vai. y. p. ir nnc 
6—8 vaL vakare. Trečiad. nt» 
11 •ai . ryto iki i vai. p. p., M t a d 

11 vai. ryto lkl S vaL p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rea. teL 2S*-SP1« 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7Lst Street 
Tėtei. HBmlock 6-3545 
(Ofiso tr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso H E 4-1818 Res. PR 6-asoi 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VTDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
. . ( 71st ir Campbell Ave. kampas) . . 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo S vai. popiet lkl 7 vai. vak. 
Ketvirtad. ir seštad. nuo 9 v. ryto 

iki i i vai. ryto — tik susitarus. 

DR. FRANK PLEŠKĄS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2«18 W. 71st St. — TeL 787-5148 
Tikrins akis. Pritaiko akintas Ir 

"eontset lensee". 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

TeL Ofiso P R S-7800; Namu Į M V l 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEOUOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijoa 
Priima ligonius tiktai ..._. 

(By appotntment) 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstu, Pūsles ir Prostatr 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

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

Oflso teL 776-2880; Rez. 448-5545 

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

Ofiso teL RFliance 5-4410 
Rez. GRovehJD 6-0617 

Valandos: pirm. ir ke t nuo 12 vai 
iki 2 v-al. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto. 2 iki 8 vai. vak. šestad. 1 lkl 
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-4099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoc 
Ofisas Ir rea, 2659 w . 59th 8C 

TeL PRospect 8-122* 
Ofiso vaL: Pirm., antr., trad B 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. b- nuo I lkl t 
v. v. SeStad. 2-4 vai. popiet ir Mtn 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL H E 4-2123. Namu GI 8-«195 

V. P. TUMAS0NIS, M.D., S.C. 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligoirins tik snsitarns. 
Vai. 2—4 p.p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šestad. uždaryta 

TeL PRospect S-944M 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(TAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURG« 
6648 South Albauj Avenue 

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—« vaL 
vale. penkt. Ir Šestad. 2—4 popiet 

b kltn laiku pagal susitarimą. 

TeL ofiso PR S-6446 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S14W Weat 7 1 * Street 
Valandos: l—« vaL popiet 

Treč ir eestad. pagal susitarime 

DR. PETRAS ZLIOU 
GYDYTOJAS IR CHIRLRGAS 

6449 Soutb Pulaski Roao 
Ofiso teL 787-2141 
V*L= 9<rm.. antr, ketv. s—« ir 



Vajų laimėjimai ir 

LIETUVIŠKI POLĖKIAI 
Stambiosiose JAV lietuvių ko

lonijose tebevyksta ar jau tik 
ką baigėsi geraširdžių lietuvių 
organizuotoji talka mūsų vargo 
žmogui padėti — Balfo vajai. 
Pasiekiama gražių rezultatų. 
Pvz. Chicaga laimėjo net porą 
tuzinų tūkstantinių doleriais vi
so pasaulio lietuvių labdarai. 

Šie laimėjimai išryškina du 
svarbius dalykus. Viena, kaip 
daug mes galime pasiekti, kada 
dirbame visi vieningai. Balfe be
sidarbuojantieji veikia ranka 
rankon — senieji ir naujieji a-
teiviai, kairės ir dešinės žmonės, 
devintą metų dešimtį bebaigia 
ir tik devintuosius metus pra
dėję. Bendras reikalas visus su
jungė bendran darban. 

Reikia pasidžiaugti, kad ši vie
ningo darbo dvasia labai sėk
mingai vyrauja mūsų artimo 
meilės užmojuose, kultūrinėse 
pastangose, lietuvybės išlaiky
mo rūpesčiuose. Tik viena, deja, 
šaka yra, kur jaučiamas gero
kas veiksnių kampuotumas — 
politinė sritis, laisvinimo pastan
gos. 

Reikia ir čia pasiekti to pa
ties vieningumo. Kada bus ro
doma daugiau meilės Lietuvai, 
negu savam sambūriui, kada 
prieš akis bus turima Vasario 
16 d. dvasia ir jungtinės pas
tangos laisvinti pavergtuosius 
brolius tėvynėje, tada mūsų ne
skaldys faktas, kas ir kaip šiam 
reikalui darbuojasi. 

Antras dalykas, kuris šiuose 
Balfo vajuose išryškėjo, tai sėk
mingumas metodo, kur panau
dojamas asmeniškas kontaktas. 
Kiekvienoje kolonijoje vis atsi
randa idealistų. Vienur kiek ma
žiau, kitur daugiau. Šie ryžtin
gieji įtraukia ir mažiau ryžtin
gus ir bendromis jėgomis sten-
igasi pasibelsti į kiekvienas du
ris, už kurių dar plaka lietuviš
ka širdis. 

Ir šitokių asmeniškų kontak
tų keliu pasiekiama nepalygina
mai daugiau, negu raginimais 
per spaudą ir radiją, negu ab
strakčiais klabenimais per or
ganizacijas, negu net ir kreipi
musi laiškais. Matomas gyvas 
žmogus, šiltas žodis daug veiks
mingesnis, negu anonimiškas 
garsas. 

Kol kas šis metodas panaudo
jamas beveik išimtinai tik lietu
viškos labdaros reikalui. Labai 
gera pradžia. Tačiau sakytume, 
kad tokį fizinį skurdą kenčian
čių lietuvių skaičius dabarties 
pasaulyje gal yra ribotas. Ar 
nebus daugiau tokių bent JAV-
se, kurie, prabangos supami, 
svetimų vėjų blaškomi, moder
niojo gyvenimo sūkurių įtrau
kiami, palaipsniui ima šalti lie
tuviškam reikalui ir kurių pat
riotiniai polėkiai jau su pakirs
tais sparnais ar net ir visiškai 
išblėstą. 

Naujos urbanizacijos sąlygos, 
rasiniai antplūdžiai, šeimų kraus 

tymasis palaipsniui lietuvius i-
ma išblaškyti | platesnius pa
sviečius. Išaugo viena kita 
kompaktinė mūsiškių kolonija, 
kaip Marąuette Parkas, bet dau
guma kitų suskystėjo, o kai ku
rios net ima merdėti. 

* 
Šitokiose sąlygose tik uolieji 

nugali išsisklaidymo atstumus, 
o daugelis taip ir tirpsta sveti
mųjų kaimynų gausoje. 

Atrodo, kad belieka vienas 
sėkmingiausias būdas ir tokio
se šeimose lietuviško nusistaty
mo kraujui cirkuliuoti, tai lie
tuviška periodinė ir kitokia spau 
da. Laikraščiai deda pastangas 
senuosius prenumeratorius išlai
kyti ir vieną kitą naują sugauti. 
Negalima sakyti, kad tai nesi
sektų, bet, iš kitos pusės, nė 
platesniais laimėjimais bei gau
siais rezultatais netenka džiaug
tis. 

Ar nebūtų galima ir šioje sri
tyje pačių laikraščių iniciatyva 
ir visuomenės talka panaudoti 
tą Balfo vajuose platų pasiseki
mą nešanti asmeniško kontakto 
metodą ? 

Gal būt, net tuos pat Balfo 
idealistus, su kitų talka įjudi
nant, padaryti kokį kartą lietu
viškos periodikos platinimo va
jų, besistengiant pasibelsti į mū
sų kolonijose ir toliau už jų gy
venančių lietuvių duris, už kurių 
klesti krašte išaugusi gerovė, 
bet už kurių kartais slepiasi 
saistanti lietuviška širdis, ir pa
skatinti užsirašyti lietuvišką 
laikraštį, jei dar tokio negau
nama. 

Dabar mūsiškiai daugiausia 
jau apsiplunksnoję. Naujų me
tų sutikimui išleisti 1 5 - 2 0 do
lerių jau nebe problema. Kelias
dešimt dolerių ar ir daugiau iš
mesti baliukui — jau dažnai lai
koma prestižo reikalu. Padėki
me susidaryti nuotaikai, kad 
lietuviškas laikraštis šeimoje — 
taip pat prestižo reikalas. 

Tikime, kad tokių organizuo
tų masinių lietuviškos spaudos 
platinimo pastangų su laiku at
siras. Tai eksperimentas, vertas 
išbandyti, ir rezultatais negali
ma abejoti. 

Tačiau, kol tokie vajai susi
organizuos, kiekvieno šioje sri
tyje savanoriškos pastangos la
bai lauktinos. Mums atrodo, kad 

galėtų būti palaiminga dirva 
pasidarbuoti daugiau laisvo lai
ko turintiems pensininkams. 
Tuo jie pasiektų dvigubą laimė
jimą: viena, išsinertų iš tokios 
nuobodžios, nenaudingos, tik 
mirties belaukiančios psichologi
jos, antra, labai daug pasitar
nautų lietuviškam reikalui. 

Laikraščiuose pradėtos pla
čiau skelbti spaudai aukojusių 
pavardės turi daug skatinan
čios reikšmės. Reikėtų taip pat 
skelbti pavardes ir tų lietuvybės 
mylėtojų, kurie suranda naujų 
prenumeratorių, kurie neapsa-
manoja neveiklumo liūne, o švy
ti lietuviškos kultūros skleidimo 
horizontuose. J. PT. 

DOLERIO SILPNĖJIMAS 
Kai jo verte bus aiški, gyvenimas pagerės 

P. INDREIKA pagal kurio pakopas rikiavosi 
visos valiutos, bėdos atveju drįs 

Piniginio vieneto vertės suma-1 
žinimas vadinama devaluacija. 

Mažinant vieno ar kito kraš- i Apskritai imant, kiekvienas kra damos prašyti pagalbos. 
to pinigų vertę, siekiama kele-; štas stengiasi turėti aktyvų mo-
riopų tiksiu: pagerinti savo kraš kėjimo balansą ar bent rasti pu-; Dolerio vertė 
to ekonominę padėtį, prilyginti siausvyrą. 

Aofeso Raina 
Amerikos užsieninės pagalbos 

atkutinti kraštai ir įvairūs pa
saulinio masto vertelgos iškėlė 
aukso kainą net iki 43 dol. už 
unciją. Amerika nebegalėjo jo 
pardavinėti po 35 dol. čia dar 
prisidėjo Sov. Rusija su aukso 
dumpingo kainomis, nemažais 
kiekiais jį mesdama į Londono 
biržą, kad greičiau paklupdytų > 

Dabar tas pats doleris jau dclerį ir dar daugiau paspaustų 
Piniginį vienetą prie kitų kraš-: #&į0fį06 tarpkarinės de- k ry ž i u oJamas. Pirmąjį smūgį jis politiškai Ameriką dėl Vietna-
to pinigų u- išbristi iš atsiradu-i iK1 uiuziubius, ^ipKdimta, ue - _ , , n <. , ,.- , -, 
siu ūkiniu sunkumu Kartais i P r i j o s , kada tarptautinė va- P a ^ ° l ^ n m. rugp lo d kai m o karo. Be to, aukso tiek daug 
sių uiunių sunkumų. K a r t a i s 1 ^ ^ ^ ^ „ ^ T ^ a u k g u prezidentas patvarkė, nusodin- i r nepagaminama, kad patenki- Į V i e n a s V a k a r u Vokietijos 
n f ^ ^ S r r , ^ 1 1 ^ *" ^ 'pinigų paritetiniai santvkiai i š d a m a s $ n u o auksinio sosto, t. nus visus reikalavimus. Jau vien; dalinys parado "metu. 

K o d ^ o t o m ^ u r t i n f i a m k r a š - i ^ ^ 0 b u v o * » - . Pvz- J A V \ ^ t T ^ a t s i m e t ė . " u o . a u k s o c e n t r i n i a i ^ n k a i ' kurie yra į-| 
t u i L k a t o ^ e r i V ^ k ? S f e ! doleri* buvo vertas 0.8886 gra-! ftandarto' vf i ems fk iaJ P ^ - , pareigoti laikyti nemažas aukso 
^ ^ e ^ m ^ ^ ' ^ e ^ y ^ ^ ^ »* vokiečių k>-dama kad nuo dabar ji nebe-; atsargas pinigų padengimui. 
m S U i n m a 2 S U k S * L L » i - a r k ė - 0-242806 gr. \ į"" d o l e ™į į a u k s a n u s t a t ^ i P»mone ir papuošalų gamyba 
mos inmacijos, Kuri doieno yer- * knrsu _ 35 d o l ^ u n c i j ą . A t_. ^ ^ ^ l a b a i d a a u k s o 
:ę ;au savaime paarto. Ar t ra pinigai ^ aukso pagrindo sisakymo motyvai — perdaug Augąs gyventojų skaičius vis j me^os ^ ^ J ^ 1 * 5 1 " ^ 

užsienis turi dolerių, o Amerikos i daugiau ir daugiau pareikalau-

Karmis 

nesubalansuojamas krašto biu
džetas, jo pereikvojimas, kuris 
siekia net 45 bilijonus dolerių, 

Po II pas. karo daugelis kraš 
tų, ūkinių sunkumų varginami, 

ilgai besitęsiąs Vietnamo karas; Padėjo atsisakyti nuo 

Europos bendrąją rinką, pabaig 
tas ekonominis karas su Pran
cūzija ir plačiau pravertos A-

.erikos durys importui. 
Vidaus gyvenime greitai ne-

aukso atsargos Fort Knox po- j ja aukso ne tik janavedžių žie- i PaJ^1"1 6 dolerio nuvertinimo, 

ir besaikis užsieninės pagalbos į standarto, savo pinigus pavers-
l'n^Z žemiuose sumažėjo iki pavojin- į dams. bet ir auksiniams laikro-! n e s t u r i m e k a įn^ * atlyginimų _ ,_ ._. ^, _.._,,. - , . : kontrolę, bet, laikui bėgant, tai 

švaistymasis prisidėjo prie ver
tės kritimo. Pasitdsinimui ran 

darni paprastu popieriumi, tik 
įstatymais ir potvarkiais nusta-

damos priežastys — doleris b u - ! t v d a m i h v e r t e - Vienašališki va-
vęs perdaug įvertintas, palygi- Hut l* nupiniginimai ir jų vertės 
mis su rinkos aukso kaina, su 
daręs didelį skirtumą tarp už
sieninių valiutų, sunkumai eks
portuoti amerikiečių prekes, pa
syvus mokėjimo balansas ir eilė 
kitų. 
Išbandytos įvairios priemonės 

Piniginio vieneto nuvertini-

kaitaliojimai iššaukė ir kitų kra 
štų valiutų nuvertinimo bangą. 

Kitas reikalas su kraštais, e-
sančiais už geležinės uždangos, 
kur nesiskaitoma su žmogaus 
dvasiniais ir materialiniais po
reikiais. Ten nenaujiena iš po 
nakties užgirsti, kad jau turi-

go lygio, šiandien jo dar ten | dėliams. 1970 m. statistika rodo, 
turima už 10,132,176496 dol. į kad žemėje buvo 3,632,000,0001 ^ ^ " i S . ™ ? 8 * ^ ^ * ^ 
Doleris tada buvo paliktas lais- j žmonių. 
vai plūduriuoti pasaulinėje rin- j Valstybės turi monopolinę tei-
koje ir susirasti savo vertę, čia i sę leisti pinigus į apyvartą ir 
jis, papiūduriavęs keturis mė- į jų vertę kaitalioti, neatsižvel-
nesius ir sukėlęs nemažai nepa- giant į pavaldinių pageidavi-
sitenkinimo pasaulinėse biržose, j mus, bet demokratinių kraštų 
vis dėlto nesusirado savo tikro- • vyriausybės jaučia pareigą pi-
sios vertės ir vėl privertė prezi- j niginį vienetą derinti prie kraš-
dentą padėti jam susirasti vie- \ to ūkinio pajėgumo. 
tą tarp kitų valiutų. Kad neiššaukus ta ^tautinių 

reikės daugiau dolerių atiduoti 
už duonos kepalą ir pan. Skau
džiau pajus pensininkai ir tau
pytojai, nes, vakar banke turė
jęs 100 dol., šiandien jo šimtinė 
bus verta tik 92.10 dol. Tikėki
mės, kad, stabilizavus dolerį, 
mūsų gerovė pagerės. 

mas naujas rublis, čia piniginis. . 
mas yra viešas valstybės savo v i se tas n i e k u o n ep a g r j s tas . S a - i * 1 2 1 ^ p r e z" G : P^P**0*- A, 
piliečių apiplėšimas. Amerika ii- k o m a > k a d j i s grindžiamas! m e n k a P r a n c ū z l J ą laikė labiau 
gai delsė, nenorėdama nuvertin- ~ -.„ ..-v- . -
ti dolerio. Buvo bandomos įvai
rios priemonės; keliami impor
tuojamoms prekėms muitai, nu
statomos kvotos, net didinamas 
dirbtinu būdu nedarbas ir kt. 
Šios priemonės buvo laikinos ir 
davė kai kurių neigiamų vai- į s a s yra puolamas, bet jis jau I buvimo Prancūzijoje, turistų, 
siu — sumažino tarptautine pre- I išsilaikė net tris tūkstančius Vietnamo karo, nes P. Vietna-

Azorų salose teko susitikti su nf*™*P»timų vienašališku pi-
didžiausiu dolerio priešu _ Pran ^ f * _ „ 5 ™ , ? ? ? ? ! S C 5 T ! 

tai reikalaujama ir kitų kraštų 
tylaus pritarimo. Tam tikslui 

,. „ . "V?,1 gruodžio 18 d. VVashingtone bu-
™* — - - - -:*--bo r: , ^ ^ 

; kai pajėgiausių kraštų konfe
rencija, kurioje nuspręsta dole-

I rį nuvertinti 8-57^ ir už aukso 
i unciją mokėti 38 dol. Atpiginus 

žmogaus prakaitu, bet paban
dyk banke išsikeisti šimtą rub
lių į aukso gabalą, tuojau atsi
dursi baltųjų lokių tėvynėje. 

sių — sumažino tarptautinę pre
kybą, kėlė užsieniečių nepasi
tenkinimą ir pavojų, kad ir ki
ti kraštai gali panaudoti tas pa
čias priemones bei sankcijas A-
merikos eksportui. 

monetarinės sistemos reformų. 
Jau Ch. de Gaulle sakė, kad A-
merika savo doleriais koloni
zuoja Europą ir kenkia Pran
cūzijos prestižui. Sukaupę ne-, . 

šiandien visų mėgstamas auk- mažas sumas dolerių iš XATO! f°+
lerj'. P ^ e i t e jo santykis su 

kitomis valiutomis. Dabar uz an
glų svarą teks mokėti 2.60 dol., 

metų pir.igir.Į;, , : s - r r :o - :r - -> barka na: ko lor izacžml* g f į S *T% 2 2 • ^SČZZZH 
' , - .~v. . J . i kiek laiko, kol doleris stabilizuo-

DIDEJfl PLIENO GRMYBA 
Dabar visame pasaulyje labai 

grei vykstantis pramonės vyks
mas reikalauja vis daugiau ir 
daugiau plieno. Pavyzdžiui, 19-
37 m. pasaulyje buvo išlydyta 
137 milijonai tonų plieno, o 19-
50 m. jau 192 milijonai tonų. 
1960 m. — 348 mln., 1969 m. 
— 574 mln. t., 1970 m. — 596 
mln. tonų. Pirmą vietą užima J 
AV 123 mln. t., antrąją — TSRS 
116 mln. t., trečiąją —Japonija 
93 mln. tonų. 

bai ištikimai tarnavo žmogui jo; kų administravo prancūzai, nu-
ūkiniuose sandėriuose. Dėl jo ki- \ sprendė pradėti ekonominį karą I 

vyriausybės uždavinys — išlai
kyti sveiką valiutą ir mokėjimo 
balanso pusiausvyrą. Krašto ū-
kiniu požiūriu mokėjimo balan
sas yra tos svarstyklės, kurios 

Pagrindinė pasaulio plieno ga-
sis pasaulinėje rinkoje ir susi- j mybos apimtis koncentruojasi la 

v , -,,:. „ • . . - - , ^ ras savo tikrą vertę, nes ir kiti; biausiai išsivvsčiusiose didžiosios 
lo revoliucijos, karai, bet zmo- pnes Ameriką. Pirmoje eilėje . _. . , . . , . 

^+~ v,^;+ I,A i kraštai turi priderinti savo va
liutą prie nupiginto dolerio. 

Ūkinės apsaugos priemonės 

: gus visada buvo pasiryžęs mirti 1 išvarė NATO ir pats pasitraukė 
_. ... , . , . , . | l * geltonąjį metalą. Ir mums; iš šios organizacijos. Visą laiką 
Pirmaeilis kiekvieno krašto | Č&TO^ n e b e a i š k u , k o d ė l % n o r i . | d e ! s ė Angiijos pr iėmimą į Bend-

pramones valstybėse. Pažymėti
na, kad didžiausias šuolis įvyko 
pastaraisiais metais Japonijos me-

ma išmesti iš pinigų pagrindo. \ rają Europos rinką ir 1965 m.! Įvykdžius šią operaciją. Ame- j talurgijos pramonėje. .<un is 
Juk mes buvome pripratę šaky-; pateikė Amerikai 300 milijonų! rikai atpuola įvestos ūkinės ap-; tosios vietos 1W*J m. pagilo 1 tre
ti, kad doleris geras, kaip auk-! dolerių iškeisti į auksą, o kitais: saugos priemonės, kaip 10<* ; C!£Ha y ieta-
sas. Jis išgyveno visus pokario: metais net 500 mil. Šis Šaltasis i m u i t ^ pakėlimas. Kraštai, kurie t Mažos pramonines ^istvbes, 

4 . .- . - 1 sunkumus ir dominavo tarptau-. karas tęsėsi net keletą m e t ų f
i S a m i n a auksą, neišskiriant ir ^aiP Austnia, bvedija,L landija, 

teisingai pasveria tautos_ ūkio j t i n ė > p i n i g i n ė j e s i s t emoje, be- timydamas Fort Knox laikomas Scv Rusijos, turės gražaus pel- 'Belgija .r lotos, jos dar labiau 
pajėgumą. Idealios padėties ne į . . . . . no. M . sakoma kad doleris ua- specializuojasi aukštos kcfcybes pajėgumą. Idealios padėties 
vienas kraštas nepajėgia pasiek
ti, nes, jeigu vieno krašto mo
kėjimų balansas yra aktyvus, 
aišku, kad kito krašto bus pa
syvus. Jeigu aš tau atiduodu pi
nigus, tai aš jų jau nebeturiu. 

sėdėdamas ant auksinio sostOj: aukso atsargas. 

anos įrodytų teigiamų alkoholio 
poveikių širdžiai; priežingai, il
gesnis alkoholio vartojimas žalo
ja kepenis ir smegenis. Dr. Mil-
ler primena, kad kitas kaltinin
kas yra cigarečių rūkymas, o taip 
pat pakeltas cholesterolis ir ap
skritai kraujo riebumas. Paryš
kina mankštos palaimingą veiki
mą. Knyga daugeliui gali būti 
naudinga. 

J. Pr. 

Spaudoje ir gyvenime 

ŠIRDIES ATAKOMS SIAUČIANT 
JAV-se kasmet miršta netoli 

dviejų milijonų žmonių, vis dau
giausia dėl širdies bei kraujo in
dų sutrikimų, todėl tais klausi
mais reikia būti geriau informuo
tiems. Vienas iŠ šios rūšies nau
jausių leidinių yra "How to Live 
with a Heart Attack", parašy
tas dr. R. A. Miller (išleido Chil-
ton Book Co. Philadelphijoje, 
1971 m., 1718 psl., S4.95). Auto
rius yra eilę metų '-uvęs kariuo
menės gydytojas, o nuo 1962 m. 
yra vidaus ligų ir kardiologijos 
(širdies ligų) specialistas medici
nos centre Naples mieste, Florido
je 

Ši knyga daugiausia skirta 
tiems, kuriuos jau yra lankiusi 
širdies ataka. Čia aiškinama kas 
vyksta širdies atakos metu, kokie 

būna sužalojimai ir to padariniai, 
kokios širdies atakos priežastys 
(ypač arterijų sklerozė), kaip gy
ja širdies žaizda, kaip praveda
ma širdies ir kraujo indų chi
rurgija, aptariamas įstatomasis 
elektrinis įtaisas širdies plakimui 
normuoti, pagreitėjęs širdies pla
kimas, gijimas po širdies atakos, 

j šeimos gyvenimas po atakos, al
koholio, cukrinės padariniai, 
aukštas kraujo spaudimas, apo
pleksija. 

Aiškinama su medicinišku tiks 
lumu. suglaustai, bet eiliniam 
skaitytojui suprantamai. Dr. Mil
ler pabrėžia, kad alkoholis neturi 
akstinančio poveikio nei smege
nims, nei žmogaus asmenybei; ai 
koholio bendras poveikis smege
nims yra neigiamas ir nėra medi-

Amerikos naftos kompanijos intensyviai ruošiasi Aliaskos naftos eksploa
tacijai. Čia matome vamzdžius, kuriais netrukus turės tekėti nafta 

no, bet sakoma, kad doleris pa- specianzuoj 
gyvins visą ūkišką gyvenimą — I plieno gamyboje, kad išlaikytų 
bus lengviau eksportuoti ameri- i metalurgijos konkurenciją, 
kietiškus gaminius ir pabrangs O silpniau išsivysčiusios šalys 
užsieninės prekės. : labai stengiasi sukurti nacionalis 

Spauda jau apipylė sąryšyje : tinę metalurgijos pramonę. Plie-
su dolerio nuvertinimu gausiais: no gamybą jau sukūrė Indija, 
pažadais — darbų pagausėjimu Brazilija, Meksika, Arabija ir kt. 
eksporto padidėjimu ir kitais. Specialistų nuomone, plieno 
Bet kai žvilgteri į užsieninę spau gamyba turi puikias perspekty-
dą. vaizdas darosi blankesnis: vas toliau augti ir tobulėti. Spar-
vokiečiai nerodo didelio noro tus chemijos pramonės ir spalvo-
pirkti amerikietiškų automobi- tos metalurgijos augimas plieno 
lių. nes jie gyvenimui nepride- j gamybai nepavojingas. Plastika 
rinti. Daugelis europiečių nusi-jir spalvoti metalai papildo plie-
suka nuo amerikiečių prekių t ik : ną, kai kur pakeičia, bet jokiu 
dėl politinių motyvų ir dėl va-1 būdu negali išstumti jo iš pagrin-
romos propagandos prieš Ame-!dinių panaudojimo sverų: maši-
riką. Bet vis dėlto yra pralauž-inų gamybos ir statybos. 
tos užtvaros ūkio gaminiams \l Mišk. 

fono ir skubiai pakėlė ragelį, lyg šauktu policiją ar šok-Į Po pusryčių Vida vėl grįžo į savo kambarį- Ji buvo 
tų į šaltą vandenį. [ apgynusi savo garbę, aiškiai atkirtusi nešvankiam pasiū-

Kai susukus numerį praskambėjo pirmi telefono sig- j lymui, tačiau jautė kažkokį kaltumo jausmą dėl savo 
nalai, Vida norėjo mesti ragelį, bet išsilaikė Ji nešoko i vienišumo. Atrodė kad ji kalta, jog ji viena, atrodė, kad 
atgal į krantą, nors šaltas vanduo ją visą persmelkė į ją įtaria ir niekina. Todėl, kai atėjo antra valanda, Vi-

— Alio, — atsiliepė sesuo, — tai tu, Vida. — Bet j da nudžiugo. 
tuojau ji išgirdo tėvo balsą "duok čia man pasikalbėti". Kai ji nulipo žemyn, Mike jos jau laukė Jis stovė-

— Kur tu dabar? Marš namo, kol nugaros neištai-Į jo prie durų ir žiūrėjo į gatvę. Iš nugaros Mike atrodė 
plačių pečių ir stambokas. Bot kas jis? Jis niekas. Ta
čiau, prisiminusi tėvą, ji pagalvojo: juo labiau šis bernas 

KELIAS IŠ NAMŲ 
ALOYZAS BARONAS 

6 
— Štai kas yra merginai vienai pabandyti gyven

ti, —kalbėjo ji sau, plaudama rankas. — Štai kas yra 
miestas. Tėvai pasimokė ir dabar grįšiu. Tegu žinos, 
kad be reikalo nereikia mušti. AŠ esu jau suaugusi. 
Bet tėvai nori gero. Visi nori gero, bet kiekvienas vis ki
tokiu būdu. Ne, tegu jie žinosi. Darbo yra visokio. Ga
na, gana. Mokslas. Kas yra mokslas, kas kad jį baigi? 
Dar vieni, kiti metai. Bet mokslas turtas, gal net už 
grožį didesnis. Taip, grįžti, grįžti. Gal net tuoj pat. 
Bet suspėsiu rytoj. 

Vida atsigulė, nusprendusi grįžti, ir palyginti greit 
užmigo. 

Kai rytą pabudo, buvo dar gana anksti. Ji jautė, 
kaip gera būti nepriklausomai. Eini, kur nori, kur nori. 
gali važiuoti ir, ką nori, daryti. Tačiau mintis grįžti dar 
ją tebevaldė. Vida buvo apsiraminusi ir dabar galvojo, 
ar verta paskambinti į namus, ar grįžti taip lyg niekur 
nieko. 

Vėliau žvilgterėjo į laikrodėlį. Buvo dešimta valan
da. "Taigi, tėvas dar klausosi lietuviškos radijo valan
dėlės. Jeigu jis iŠ viso gali klausyti vien todėl, kad dukra 
negrįžo. O motina kepa kiaušinienę. Paskambinti, juk 
per telefoną neužmuš". Vida ryžtingai priėjo prie tele-

siau. Motina naktį negalėjo užmigti, kad man greičiau 
pareitum, — šaukė i ragelį tėvas, ir Vida, rodos, ma
tė, kaip šalia išsigandusi stovi sesuo. 

Vida sekundę pagalvojo, bet staiga vėl ją namų siau
bas nupurtė ir ji sušuko: 

— Niekada, niekada nepareisiu, 

niekas, juo labiau iš keršto tėvui ji turi su juo eiti. Ant
raip kerštas neturėtų saldumo. Ji /engė Mike link be
veik pykdama, jos batukai kaukšėjo ir Mike atsigręžė. 

— Labas. — pasakė jis ir lyg kažko varžėsi. Jis jau 
Ji numetė ragelį, valandėlę stovėjo ir galvojo, argi! Padėjo galvoti, kad be reikalo su šia panele prasideda, 

tikrai ji niekada nebeparek Ne, bet gal pareis. Vaka- J a u t ė s i ^B c i n 3 s i ^Įėjimą, šiaip amžinai buvęs lais
vas. Iš kitos pusės, jautėsi kažką laimėjęs, jis jautė mer
ginai pagarbą, lyg per ią patekęs j mokslo pasaulį, kuris 
jam buvo tolimas ir tetraukiąs ne mokslo paslaptimi, 

rykštis pokalbis su motelio valdytoju ją taip pat slėgė ir 
neramino. 

Vida išėjo į gatvę. Buvo giedra ir šaltoka, tačiau 
skambėjo pavasariu. Kur nors saulės atkaitoj lindo žo
lytė ir virš papilkavusio miesto rūko lėkė balti debesys, 
nors, rodos, vėjo kaip ir nebuvo. Vida nusipirko laikraš
tį ir grįžo atgal. Ji atsisėdusi vartė laikraštį ir juto, kaip j 
gera būti pačiai sau, kai nereikia niekam aiškintis ir 
nereikia žiūrėti į laikrodį, kada grįžti namo. Vida skaitė! 
laikraštyje blogas žinias apie karus, žudynes, gaisrus ir j 
automobilių nelaimes ir jai nebeatrodė, kad ji tikrai ap- • 

bet moterimis, nors niekada perdaug nesvarstė, kuo ski
riasi studentė nuo skalbyklos tarnautojos. 

— Ką matei per langą? — paklausė Vida. 
— Nieko. 
Ji nebežinojo, ką daugiau sakyti, ir valandėlę sto

vėjo prie milžiniško lango stiklo, ko! Mike paklausė: 
— Jūs be pietų? 
— Be Bet dabar aš nenoriu. Gal vėliau. Ačiū-
— Gerai. Važiuosime vėl į kiną, —pasakė lyg išsileista ir vieniša, kad jos nelaime didesne negu kitu. 

n ,. , , , . v • , • _ x. T gandes. Jis truput} gėdinosi, nieko daugiau nesugalvo-Po to JI nuėjo j motelio valgvklą ir užsisakė pusrvčius. Ir > 5 - ,»• T • \,- i . 1 • S ' , » i - • • i- • damas, ir nudžiugo, kai Vida atsake: cia valgant, rodos, sruveno tokia ramuma ir ją liejo j „ . ° 
kaip klasikinė muzika, kurią be pertraukos transliavo ra- i 
dijo stotis, subtiliai ir lygiai (Bus daugiau) 
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Sausio 15 d. Los Angeles Dramos Sambūr s suvaidino losangeliečiams A. 
Landsbergio 'Paskutini pikniką' , kuris Chicagoje. antrajame teatro fes
tivalyje, pereito lapkričio 28 d. laimėjo pirmą premiją. Nuotraukoje L. A. 
Dramos sambūrio režisorė Dalila Mack-alienė po vaidinimo taria padė
kos žodi gausiai publikai. Nuotr. L. Kanto 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
TRUMPAS ŽVILGSNIS I 
JAUNIMO SLMPOZIUMA 

Sausio 16 d. Los Angeles įvy
ko jaunimo simpoziumai, kurį 
suorganizavo LB jaunimo sekci
ja, kurios pirm. yra J. Venckus. 
Moderavo PLB valdybos jauni
mo vicepirm. M. Lenkauskienė, 
prieš tai su meile apibūdinusi 
Lietuvių Bendruomenę ir pain
formavusi apie II Pasaulio Jauni 
mo kongresą. Simpoziume daly
vavo keturi pačios jaunosios kar
tos atstovai — G. Gustaitė, A. 
Vilkaitė, L. Kojelis ir K. Reivy-
das — ir du jau Amerikoje bai
gę aukštuosius mokslus — D. Po-
likaitienė ir U. Kubilius. Simpo
ziumo tema: Califomijos lietu
vių jaunimas dabar ir ateity. 

(iš viso gal 20). Tiesa, dalis su 
Jaunimo ansambliu buvo išvykę 
į Disneyiand. Bet kur visi kiti? 
Lyg ir atsakydami į šį klausimą, 
savo nuomones pareiškė du sa
lėje buvę jaunuoliai. A. Mikuckis 
nurodė, kad daugeliui jaunuo
lių "lietuvybė nieko neduoda". 
Ir čia pat labai teisingai pastebė
jo, kad vien lietuvių kalbos mo
kėjimas dar nepadaro gero lietu
vio. S. Stančikas dar papildė, kad 
jaunimą atitraukia nuo lietuviš
kos veiklos ir amerikiečiai drau-

Apie apylinkių veikla praneša- Į 
mus padarė Phoenix apylinkės, 

I valdybos pirm. M. Dambrauskas, ' 
| Santa Monicos pirm.B. Grauži- ' 
i nis ir Los Angeles pirm. E. Rad- I 
| venis. Šios apylinkės dirbo skir- I 
i tingose sąlygose, kurios d i - • 

dėle dalimi ir lėmė veiklos sritis' 
\ ir pobūdį. Pavyzdžiui, Phoenix a-
į pylinkė rengia visus minėjimus, 
į propaguoja Lietuvos reikalus a-
I merlkiečiu žinių šaltiniuose ir 
| kontaktuoja valdžios žmones ir 
net yra įsteigusi Simo Kudirkos 

į fondą. Plačiausią veiklą yra iš
vysčiusi didžiausia apygardoje L. 
Angeles apylinkė. Ši veikla gyvai 
reiškiasi organizacinėje, švieti
mo, kultūros ir kitose srityse. 
Reikšmingiausiu valdybos dar
bu pirm. E. Radvenis laiko šešta
dieninės mokyklos bibliotekos su 
organizavimą. 

Atskirus pranešimus padarė 
Lietuvos reikalų komisijos: Santa 
Monicos — W L A apylinkės — 
V. Kevalaitytė ir Los Angeles — 
Ž. Brinkienė. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad abi komisijos dau
giausia pastangų yra dėjusios į-
eiti į amerikiečių spaudą. Šios pas 
tangos yra atnešusios pasigėrėti 
nų vaisių. Pasiteisino ir Los An
geles apylinkės L.R. k-jos suma
nymas suorganizuoti spaudos pa 
galba per Balfą iš amerikiečių 
aukų Simo Kudirkos šeimos fon 
dą: jau gauta 155 dol. Dėmesio 
verta Ž. Brinkienės mintis, ska
tinti jaunimą studijuoti žurnalis
tiką. 

Vakarų apygardos valdybos iž
dininkas K. Prišmantas padarė 
pranešimą apie iždo pajamas ir 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S C E L L A N E O U S M I S C E L L A N E O r S 

10% — 20% — i*orc pigiau molt&if 
už apdraudą nuo usnie* tr automo 
billo IMU 

F R A N K Z A P O L I S 
S208H West »5th Stre«f 

Chicago, QUnoi> 
Tei. GA 4-S654 tr GR S-4SS* 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrattsto baldas ir kitas 
daiktas. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
2047 W . 67th Place - W A 5-8063 

VYTAUTAS ŽŪKftūSK^ 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

Geru prekių didelis pasirinkimas Au 1 
tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, do- i 
ler. certlflkatat maistas, akordeonai, j 
2608 W. 6»th St^ Chicago. HL 3082* > 

TELEF. WA 5-2787 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname i r vaškuojame visų 
rūsiu grindis 

. BUBNYS, Tel. R E 7-5168 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kirus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, VI., 60632, tel . YA 7-5980 

OOSMOS PARCELS EXPBESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

2501 W. «9th St., Chicago, m . 666M 
S333 S. Halsted. Chicago, m . 60608 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, moto-
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTTFIKATAI tr ACTOMOBIIJAI 

V. Vaiantina* 

gai, kurie sudomina sportu, pra 
mogomis. Viena simpoziumo da-\ klaidas, o pirm. J. Cinga apie vai 
lyvė buvo nurodžiusi dar vieną 
priežastį, pakartodama plačiai 
paplitusią nuomonę, kad jauni
mą atstumia nuo lietuviškos 
veiklos suaugusiųjų ginčai. L. Va 

Su pasigėrėjimu sekėme reiS-] liekas atsakydamas pažymėjo, 
kiamas simpoziumo dalyvių min 
tis apie lietuvybę. Jei D. Polikai-
tienei lietuvybė yra "mano gyve
nimas", jei V. Kubiliui — visų 
tautinių vertybių meilė, tai bran 
gi vertybė yra ir jauniesiems: ar 
tai būtų "dalis manęs" (A. Vil
kaitė;, ar — savo vertės pajauti
mas (K. Reivydas), ar kultūrinė 
ir politinė kova (L . Kojelis), ar 
pagaliau kažkoks neapčiuopia
mas, bet nenutraukiamas ryšys 
(G. Gustaitė). Realiai, bet pozi
tyviai buvo apžvelgti ir kalbos, 
kultūros bei visuomeninės veik
los klausimai. Pasigėrėtinai savo 
uždavinį atliko moderatorė, kal
bėtojų mintis paryškindama sa
vomis pastabomis. 

Ieškant galima būtų rasti ir 
kai kurių trūkumų, bet tie trū
kumai yra tik lyg mažos dėme
lės šviesiame paveiksle. 

Nuotaika tačiau kiek apsiniau
kia, kai žvilgsnis nukrypsta į sa
le: joje tik maža dalis jaunimo 

kad ginčų yra visur, jų dar dau
giau yra amerikiečių tarpe. 

dybos veiklą. Dėta daug pastan
gų sustiprinti nusilpusių apylin
kių veiklą ir steigti naujas apy
linkes. Surengta Lietuvių diena. 
Planuojamas pasirodymas ameri 
kiečiams.. 

Vyko trumpos diskusijos. Vie
toje buvo A. Skiriaus pastaba, 

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

stereo. 
Krautuve Marquette Parke 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t — teL 776-1486 

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

Apdraustas perkraustymas 
— įvairių atstumu — 

8 2 3 WEST 34th P L A C E 
Tel. FRont ier 6-1882 

B E A L E S T A T E 

GOOD 2-FLAT 
Good price. Brk. 2-flat—6 & 7 rms. on 
3!? cor. In Marauette park. H. W . gas 
heat, VA baths, evtra large bdrms. & 
closets. 

Mrs. Rithner 434-4300 

McKey & Poague 

HELP WANTED MOTERYS 

WAITRESSES 
— Experienced —• 

Apply in Person . 
CAJKBLE VOCS. EESTAlJBAP£r 
4000 W. Cfcurch S t , Skolrie, JĖU. 

Arti Marauette pko . parduodamas 
5 kamb. (2 mieg.) namas. Pilnas rū
sys, 2 auto garažas. 

Skambint W A 5-1689 
. ! 

L A I M I N G I N A M A I 

12 metų, 2-Jų butu geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. Pačiam Marauette pke. $37.700 

šviesos 2 butu, 11 metu mūras. 
Naujas garažas su elektr. durim. 
4žuolo medis, alumin. Įaugai, nauji 
karpetai. 2 radiant Šildymai. Sveiki 
oro vėsintuvai. Sausas aukštas beis-
mentas. Prie pat Marauette pko. 
$44.900. 

Didelis 6 kamb. niūras ir moder
nus 2 auto garažas. Kabinetų virtu
vė, gazu šildymas. Puikus namas gy
venti Marquette pke. $22,500. 

S karub. mūras. Liuksus įrengta 
virtuve ir vonia. Nauji karpetai. 
Puošnus beismentas. Garažas. Arti 
parko. Priims rimta pasiūlymą. 

2 butų mūras. Arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismente. 
2 auto garažas. $29,000 

žemes — 30 p., su garažu Prie 
pat parko. $10,400. 

4 butų gražus niūras Ir 4 auto 
maro garažas. Naujas gazu sūdymas. 
Alumin langai. Prie Maria Hlgh. 
$42,700. 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. BE 7-7200 

Tęsiant tą min t i , reikia pasakyti , k a d L i e t u v o s reikalu komisijos sa 
kad tie, kūne ginčijasi, dar kai VQ v e i k l ą t u r ė t ų koordinuoti su 
ką ir padaro. Labiau atstumia tie, A i t o s skyriaus veikla 
kurie nebesiginčija ir nieko nebe- j ^ * Lenkauskas supažindi
n o , no su JAV LB įstatų keitimo pro-

Iš suaugusių dar kalbėjo dr. G. jektu. Esminių pakeitimų nenu -
Valančius, A. Skirius. O. Gustie- matoma. Numatyta pakeisti apy-
nė1, V Pažiūra, H. Tumas. Karš- gardų pobūdį, apylinkių valdybų 
tais žodžiais kreipėsi į jaunimą kadenciją (2 metai) , Šalia Kultu 
B. Brazdžionis. Teisingai gyveni ros tarybos įsteigti Kultūros ko
mo tikrovę nusakė Šimoliūnas: misiją. Dėl naujųjų įstatų savo 
jaunimas išlieka lietuviškas tik 1 nuomones pareiškė ir suvažiavi-
tam tikro amžiaus. Vėliau t am! mo dalyviai. J. Činga: vietoj da-
tikra dalis dingsta. Reikia rasti j bartinės tarybos turėtų būti sei-
būdus, kad jaunimas nedingtų, j mas, į kurį įeitų ir apylinkių val-

D Ė M E S I O ! 

FRANK'S T V ^ T R S ) I O , INC 
3340 SO. HALSTED STREET TEL. — OA o-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Bet kaip? 
Šį sunkų klausimą, gerai pasi

ruošus, reikėtų pasvarstyti se
kančiame simpziume, kurį siūlė 

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI 
Kalėdoms ar bet kokia kita proga 

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS 
Jurg io Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo

tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kar iaujant už svetima karalių ir paskui tą patį karalių moki
nan t karal iauti . Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00. 

Puiki ir nepaprasta i įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota, 
414 psl. kaina $3.75. 

Jvair. draudimai butu nuomavimas 
BUD'S REAL ESTATE 

BALYS BUDRAITIS 
4307 So. Kedzie Ave., Chicago 

TEL. — 254-5551 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų valdymas — Income Taz 

Notar ia tas — Vertimai 
APDRAUDU. AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

8453 So. Kedzie Ave. PR 8-2283 

C A L L I N G A LL 
SECRET ARIES 

NEED SKJLLS 
Typing/50, Shorthand/80 

Excellent opportunity. 
$100 - $140 

CaU W. BLACK 332-6171 
Certified Employment Service 

EXPERIENCED SALESLADIES 
AGED 25 TO 55 

lnquire o:00 A.M. to Noon 

Chas Flngerhut Bakeries 
5537 W. Cermak, Cicero 652-3655 

Ask for PACX HAASE. 

EXPERIENCED WIRING AND 
SOLDERING P R E F E R R E D BUT 
NOT NECESSARY. 

Evergreen Radionic 
8901 'So. Kedzie Avenue 

— - Evergreen Park , Illinois _ 

J. Jodelė. 
atsakymą 
mas. 

Rasti 
būtu 

š iam Klausimui 

B.G. 

'^0 • -fc 

Scena iš Los Angeles Dramos Ansamblio sausio 15 d. suvaidinto A. Lands
bergio "Paskutinio pikniko", kurį režisavo rež. D. Mackialienė. 

Nuotr. L. Kanto 

LB VAKARE APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Sausio 15 d. Round Robin res
torane įvyko LB Vakarų apygar
dos suvažiavimas. Suvažiavimą 
savo atsilankymu pagerbė Lietu 
vos gen. konsulas dr. J. Bielskis. 
Ne stebėtojais, bet aktyviais vei
kėjais suvažiavime dalyvavo at
vykę iš tolimojo Clevelando sve
čiai: PLB valdybos jaunimo vice
pirm. M. Lenkauskienė ir JAV 
LB Tarybos prezidiumo vicepirm. 
dr. E. Lenkauskas. Iš šešių Va
karų apygardos apylinkių šuva 

dybų pirmininkai. A. Audronis 
teigė, kad Įstatai turi skirtis n u o 
organizacijų įstatų. Apylinkų vai 
dybų rinkimai organizuotini taip, 
kad rinkimuose galėtų dalyvauti 

didelis laimėji-1 v i s i a P y J i n k ė s lietuviai, o n e tik 
' tie, kurie atiena į metinį susirin

kimą. L. Valiukas siūlė padidinti 
solidarumo įnašus. Nustatyti 
kandidatų į tarybos narius kvali
fikacijas. Prof. J. Kuprionis siūlė, 
kad apylinkių tarybos būtų nau
dingos, labiau apjungtų. B. Braz
džionis, A. Mažeika pareiškė, kad 
kandidatų į tarybą kvalifikacijas 
nustato balsuotojai. V. Pažiūra: 
LB turi nesi aukštinti prieš kitas 
organizacijas. Nuomonė apie a-
pylinkių pirmininkų dalyvavimą 
taryboje buvo patikrinta balsavi
mu. Už dalyvavimą pasisakė 18, 
prieš — 3 . Kiti nuomonės nepa
reiškė. I diskusijose pareikštas 
mintis savo pastabomis ir paaiš
kinimais atsakė dr. E.Lenkauskas. 

Suvažiavimas buvo baigtas M. 
Lenkauskienės jautriu žodžiu. 
Bendruomenė nėra tik viena or
ganizacija tarp organizacijų: ji y-
ra visų mūsų širdyse, ji t raukia 
jaunąją kartą ir tur i tęstinumą 
— teigė kalbėtoja. 

Suvažiavimas praėjo ramiai, 
be ginčų. T ik po suvažiavimo te
ko girdėti kritiškų nuomonių: 
vietoj valdybų ir komisijų prane
šimų būtų buvę naudingiau pa
nagrinėti kokį nors aktulaų klau 
simą. Kiek ta nuomonė yra pla
čiai pasklidusi — sunku pasakyti. 

vo tarybos nariai —B. Brazdžio
nis ir A. Mažeika — ir visa eilė 
vietos veikėju, iš viso 44 asmenys. 

Suvažiavimą atidarė Vakarų 
apygardos valdybos pirm. J. Cin
ga. Suvažiavimo pritarimu, J. 
Čingai pasiūlius, į prezidiumą 
buvo pakviesti: M. Dambrauskas 
— pirm. ir L. Žilevičiūtė — sekr. 

Prof. J. Kuprionis trumpai pris 
tatė Lietuvos gen. konsulą dr. J. 
Bieslcį, kuris sveikinimo kalboje 
ragino visus nuomonių skir
tumus išsiaiškinti tokiuose suva
žiavimuose kaip šis, o neiti su 
ginčijamais klausimais į spaudą 

G E D f f PASAKOS 
Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiū-

viais išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuoty
kius vasaros naktimis. Iliustruota. 70 psl., kaina $3.00. 

MĖLYNI KARVELIAI 
rdomioa ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50. 

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS 
Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 

1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
oebikeliaiitį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50. 

NAKTYS KARALIŠKIUOSE 
Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 

Senė. Snieguolė ir k i tos gražiausios ir populiariausios pasakos 
miisų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00. 

RYTŲ PASAKOS 
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 

maru jaummui iš Ry tų kraš tų tautosakos ir mitologijos. 220 psL, 
kaiaa S2.50. 

JŪRININKO SLVDBADO NUOTYKIAI 
Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 

"Tūkstantis ir viena nak t i s" ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00. 

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams 

2 po 4 kamb. vcair. Skiepas Ir pa
stoge Central, šild. Garažas. Brigh-
ton pko centre. 

2 po 5 kamb. medinis ir šalia tuš
čias sklypas. CentraL šild. 41 Ir 
Campbell. 

Paikus bnngalow. Įrengtas skie
pas, garažas. 

Tuoj galima užimti. Gera vieta 
77-ta prie California. 

Maisto krautuve ir 2 butai. Brlgh-
ton pke. 

3 butai ir biznio patalpa. Marauette 
pke. 

Valgykla su namu ir visais įrengi
mais. Judri vieta. 

Insurance — Ineome Tai 
Xotary PubUe 

Š I M A I T I S REALTY 
2951 W.63rdSt.f 436-7878 

HELP WANTED — VYRAI 

M A C H I N I S T 
New Plant. Excellent facilities. 

Reąuires a proto-type machinist 
Mušt be knowledgeable in ma-
chine design. 

CaH — 
J0E KLEMENCIC 

. 826-5000, £xt. 52 
— An eaual opportunity empioyer — 

CARPENTERS 
CARPENTER'S HELPERS 

B & B Remodeling 
Cal l L a r r y Coffins — 327-9123 

M O L D E R 
New modern aluminum sand 

fbundry needs several experieneėd 
molders in Bridgeview area. For 
interview appointment — 

CALL 598-0800 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Bmiom. 4 kamb. naujai dekoruotas 
butas su baldais. Dviems vyrams. 
S47-6393. 

Išnuora. 5 kamb. butas 1-rne aukš
te, priešais Švč. M. Marijos Nek. 
Prasidėjimo bažn. Skambinkit rx> 5 
v . v. 865-8559 arba T O 3-3996. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
, NOTARV PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
4239 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

Tvarkingai patarnauja visais Rea.1 
Estate reikalais. Be to <Sia veikia 
Notariatas, daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietybes pareiški
mai ir įvairūs blankai. 

Emuom. (nuo kovo 1 d.) didelis 
apšild. 6 kamb. butas 2-me aukšte, 
su garažu. Gage pko. rajone. 

279-9459 

BnLDDTG & REMODELING 

ATLIEKAME KARPENTERIO 
DARBUS; dedame grindų ply

teles; taisom stogus. R E 7-0425 

e- r.-=«s 

žiavime buvo atsotvaujamos trys: S u v a ž i a v i m ą d a r sveikino M 
Los Angeles, Santa Monicos—W 
LA ir Phoenix, Ariz. Be apylin
kių atstovų, suvažiavime dalyva 

Lenkauskienė, PLB valdybos var 
du, ir A. Mažeika, tarybos na
rių vardu. 

G. 
Trumpai I 

— M. Lenkauskienė , PLB val
dybos jaunimo vicepirmininkė, 
dalyvavo bendrame Jaunimo me 
tų komiteto ir garbės komiteto 

•fė. Ji atsakė į visą eile "klau 
(Nukelta \ S p t S U 

3<iiiiiiHiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii!ii!iii!iiimiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

| JAUNUOLIŠKA LIETUVA 
ano meto jaunuolių išgyvenimuose 

A N A P I L I O PAPĖDĖJE 
Karolė Pažėraitė | 

—• • « 

2 Siame romane ap rašo Lietuvos Nepriklausomybės a t s ta tymo me- s 
5 t u s 1918 - 1922 mokslas einančio jaunimo nuotaikose, atšauk- £ 
g dama mūsų atmintin dang žinomu ir nežinoma asmenn. j£ 
| Knyga kainuoja $5.00. Gaunama "Drauge" ir pas platin- i 

į tojus. 
^Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii-

Į S I G Y K I T E D A B A R 

'III11II11I1I1UI1111II11I1IIII1I1II1SIII1I1I1IIIIII 

m REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ f 

Vizitinių kortelių naudojimas yte 
gražus paprotys. Biznieriai Jas pla 
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo 
mų atstovams turėti gražias vizitinei 
korteles. 

"Drauge" gaūma ganu visoRjų vi
zitinių kortelių, atspausdintų jvairioo 
raidėm. Kainos visiems prieinamos 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės į "Draugo" spaustuve 
visais panašiais reikalais. Būsite pe 
tenkinti kiekvieną kartą. 
lllllllllllllllllHIIIIIilIlIlIIIIIIIIIIIIUIIIHII 

Heating Contractor 
tr«nsm naujus tr perstatau w -
aua visų rfišių namo apšildymo 
pečius ir air oondltkmins — 1 
nauju* tr ae&na "*">«« Sto(Q 
rtaaa (suttera>, vandena SUdy-
mui boilerius. Turiu Ir laldimos 
dirbti mieste bet uSmlesčluoas. 
Darbas atliekamas greitai Ir s%-
gitilngat Apskaičiavimas nemo-
l c m s j 

DOBfAS ŽUKAUSKAS 
HEATEVG A SHEET STETAZi 
4M4 B. W e s t e n , Cbteaso t, m . 

TsJsfon— H 7-1447 . 

£ M S I 

Perskaitę "Draugą", duo-

Aloyzo Barono 

I Š D Ž I Ū V U S I 
L A N K A a 

Niekas taip giliai tr nevienpusifl-
kai nesupranta įvykio, net i r ne
laimingo, kaip Baronas. 

Ir jis moka tai papasakot i 
Knyga 233 pS-> ia inuoja 4 J 0 

dol. Galinta gauti DRAUGE ir pas 
platintojus. 

I 

Ras tik turi gerą skonį, 
Tiską peria pas Lieponįl 

UEPONIS 

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

Marquette Pk., 6211 So. Westernl PR 8-5875 
muo 9 l i l 8 vaL vakaro — Sekmad. a tdara 12 • . Od 5 T. p. p. 

Pirmadieniais) ir ketvirtadieniais ano 9 iki 9:30. Kitom dienon 



MYLINČIŲ ŠIRDŽIŲ SĄJŪDIS 
Sekmadienį Chicago Savings 

patalpose įvyko Balfo Chicagos 
apskrities rudeninio vajaus užbai 
girnas. Po kun. A. Stasio invoka-
cijos programą pradėjo apskr. pir
mininkas V. Šimkus, pažymėda
mas, kad Balfas tai mylinčių šir
džių organizacija ir ji savo už
davinį rūpestingai atlieka. Papra
šė programą pravesti J. Jasaitį, 
kuris savo pareigas vykdė su pasi
gėrėtina energija. 

Garbės konsule apie lietuvių 
gailestingumą 

Lietuvos gen. garbės konsule 
J. Daužvardienė iškėlė lietuvių 
gailestingumą. Lietuvis neturtėlį 
kvietė į savo namus, valgydino. 
Ir dabar, pagal tą pačią dvasią 
veikiant, reikia atkreipti turtin
gesnių dėmesį aukoti vargo lie
tuviui. 

Priminė Gedeon organizaciją, 
kuri visame pasaulyje turi tik 
35,000 narių, o jau yra pasklei
dusi po viešbučius ir kitur 100 
milijonų Šv. Rašto knygų. Tam 
patys jų nariai parūpino 40 proc 
lėšų, o aukomis surinko 60 p r o c 
Jie — pavyzdys visiems. Balfas 
savo darbą dirba panašiu uolu
mu. Tai aukštos vertės organi
zacija. 

Kun. Alf. Stasys Akos vardu 
pabrėžė, kad Balfas veikia veda
mas lietuviškos sąžinės. Balfo na
riai širdy turi džiaugsmą, kad at
lieka pirmą pagalbą vargo lietu
viui. 

Lietuvių bendruomenės sveiki
nimus ir linkėjimus perdavė J. 
Jasaitis, primindamas, kad Balfas 
vykdo Šv. Rašte išreikštus amži
nus artimo meilės dėsnius. 

Džiugūs rezultatai 
A. Dzirvonas sveikino Balfo 

centro valdybos vardu, įvertinda
mas valdybos, skyrių vadovų, va
jaus darbininkų pastangas. Cent
ro valdyba džiaugiasi vajaus re
zultatais, bet ypač džiaugsis tie, 
kurie bus sušelpti. Balfas yra pra
laužęs geležinę uždangą, ką liudi
ja" puolimo straipsniai okupantų 
spaudoje. Tie puolimai gerokai 
išpopuliarino Baitą Lietuvoje. Ne
pasitraukę iš fronto linigų, tęski
me kovą su lietuvio vargu. 

Philomenos Pakel sveikinimą 
perdavė J. Jasaitis. 

Surinkta 24,400 dol. 
Balfo apskr. ižd. K. Čepaitis 

pranešė, kad vajus šiemet buvo 
sėkmingesnis, kaip pereitais me
tais. Šiemet vajaus metu surinkta 
24,400 dol. Balfas surengė 2 ge
gužines, kurių viena dėl lietaus 
buvo mažiau sėkminga, bet ant
rosios dėka susidarė pelno 1957 
dol. B viso Balfas gavo 26,356 
dol. iŠ vajaus ir gegužinės. Numa
toma į Balfo centrą pasiųsti 25,-
000 dol. 

Skyrių pranešimus darant pa
aiškėjo: Bridgeporte rinko 6 as
menys, surinkta 661 dol., rinko 
daugiausia dirbantieji. Taip pra
nešė Litvinas. 

Šiaurės dalies Balfo skyrius, 
kaip pranešė E. Morkūnienė, su
rinko 143 dol. Viso įteikta iždui 
per 300 dol. 

Marąuette Parko pirm. Macke
vičius pranešė, kad aukas rinko 
46 asmenys. IŠ aplankytų 1423 ge
raširdžių ir su aukomis prie baž
nyčios gauta 9,890 dol. 

Brighton Parko pirm. Sereiči-
kas pranešė, kad buvo 18 rinkėjų, 
surinko 3,000 dolerių* 

Cicero skyriaus vardu pranešė 
O. Zailskienė. Rinko 18 žmonių. 
Aukų davė 350 asmenų. Surinkta 
2600 dol. Ypač dėkojo už para
mą par. kunigams ir šv. Antano 
taupymo bendr. pirm. Gribaus-
kui. 

Westsidės skyriaus pranešimą 
perteikė Orvidienė. Rinkėjų buvo 
2, surinko 391 dol. 

Town of Lake kolonijos pirm. 
Litvinas rinko vienas, surinko 
170 dol. 

Gage Parko skyr. pranešimą 
padarė Pr. Šulas — surinkta 761 
dol., rinko 8 žmonės. 

Roselande surinkta 816 dol., 
rinko 9 rinkėjai. . . . . . . 

Waukegane, kaip pranešė Pcr-

dol. rinko 
LAIŠKAI "DRAUGUI" 

VARDO NT2REIKETL' KEISTI 

rauskas, surinkta 629 
dviese. 

Dievo Apvaizdos kolonijos pra
nešimą padarė Navickas. Surink
ta 245 dol. 

Gary, kaip pranešė Taoras 
surinkta 200 dol., aukų rinkėjų 6. 

108 skyrius, kuriam priklauso | j į ^ i u " i; 
narių is viso miesto, surinko 470 

von, m Simą* KuSkia fa* Sei
mą nebus išleisti laisvėn. 

Kova turi prasidėti 1972 m. 
vasario 16 minėjimuose. Kovos 
sėkirungumui Altą ir JuB sueina 
j sąlytį su žydų, ukrainiečių, gu-Skaičiau, naujoji Lietuvių žur , 

nalistų valdyba nutarė pakeisti d u . l a t v i u - « * • * P*t ? • * • 
žurnalistams leisto aplinkraščio 
vajndą iš "Pranešėjas" kitu, ir 

vadovais ir prašo jų paspirties. 

Lietuviai Californijoje 
* 

(Atkelta iš 4 pel.) 
simų ir pranešė, kad Jaunimo me' 
tų komiteto pareiga bus sutikti i 
ir globoti Australijos jaunimą, j 
kuris, vykdamas į II Pasaulio jau-! 

nimo kongresą, sustos Los Ange-j 

DRAUOAS, antmafenb, V&2 m. *u*!o mto. 25 fL 

les. 

dol. Pranešė Simokaitienė. 
Melrose Parke surinkta 446 

dol. Rinkta laiškais, kas neatsi
liepė, aplankė. 

Pažymėtina, kad buvo rinkėjų, 
turinčių net 85 m. amžiaus, kaip 
J. Straukas. Tarp rinkėjų buvo ir 
vaiku 9 m. 

Gajūs skyriai 

Pirm. V. Šimkus pasidžiaugė, 
kad Šiaurinėj Chicagos daly pa
rapija išnyko, bet Balfo skyrius 
gyvuoja. Westsidėj, Roselande, 
Dievo Apvaizdos par. lietuviai 
nyksta, bet energingi rinkėjai at
važiuodami išrenka aukas. 

Būtų svarbu žinoti, kur išsike
lia lietuvis iš kolonijos. Vajaus 
metu ir tokį aplankykim. Pažymė
tina, kad dr. Sidrys, augindamas 
10 vaikų, kasmet aukoja po 500 
dol. ir dar iš savo pažįstamų dak
tarų surenka 500 dol. Jeigu pats 
neduosi ir iš kito negausi. Planuo
jama kaip nors pagerbti ir auko
tojus. 

J. Evans, pereitų metų vajaus 
globėjas, pasidžiaugė, kad buvo 
sėkmingas vajus ir šiemet, globo
jant Philom. Pakel. Jis įteikė sa
vo auką 100 dol. 

Pagerbti uolūs balfiečiai pulk. 
Rapšys ir ponia. 

Spaudos vardu pasveikino kun. 
J. Prunskis, radijo — P. Petru-
tis. 

du. 
Nepalaikiau gerb. žurnalisrų 

vadovų nutarimo. Siūlau leisti 
tokiu pat vardu, tokio paties di- j 
durno. Reikėtų gerbti pradinki-j 
kų iš Detroito (Vytauto Alanto 
ir kitų) gražiai pradėtą ir ište
sėtą žurnaliuko spausdinimą. 

Kaitaliojim**' nieko gero ne
duoda, juo labiau padaromi tos 
pašios grupės žmonių be rim
tesnio reikalo. Alg. Gustaitis 

GERIAUSIA PRIEMONĖ 
KOVOJEE UŽ SIMO KUDIRKOS 

LAISVE 
Skaitydami laikraščius visi 

piktinomės rusišku barbarizmu, 
kurį jie parodė nepriimdami li
tuanistinių mokyklų vaikučių 
paruoštų siuntinukų Simui Ku
dirkai. O kam gi daugiau reika
lingi siuntinukai, jei ne žiaurio
se sąlygose laikomam Simui Ku
dirkai?! 

Siūlau tų siuntinukų simboliu 
pradėti kovą už Simo Kudirkos 
laisvę. 

Kovai vadovauti pasiima Al-
tos valdyba Amerikoje, už Ame
rikos ribų — Pasaulio lietuvių 
bendruomenė. 

Kovos ginklas — nei vieno 
siuntinio rusų pavergton Lietu

siai kovai vesti bus reikalingi 
pinigai, televizijai, radijui, laik
raščiams, plakatams, šešiolikto- į — Prof. J. Kuprionis sausio 15 
šios vasario proga prašyti au-|d. bendruomeniniais klausimais 
kotojus savo duoklę bent padvi- j kalbėjo per Califomijos Lietuvių 
gubinti. Tai tokia kovos už Si- radiją. 
mą Kudirką mano sugestija. 

Bagdonas 

— Amerikoj elektros pramo
nėj dirba 2.3 mil. žmonių. 

G 
Vestuvėms 

E L C S 
banketams. laidotuvėms 

ir kitokiom.- progoms 

BEVERLY H1LLS GELINYČIA 
2443 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 

TEL. P R 8-0833 — PR 8-0834 

I 
— Jaunimo ansamblis sausio i 

16 d. dalyvavo Disneyland prog- j 
ramoje. Šiuo metu ansamblis in- i 
tensyviai ruošiasi Jaunimo šven- į 
tei, kuri įvyks Civic auditorijoje, j 

— EALENA Kojelienė gavo iš 
Lietuvos liūdną žinią, kad Klai
pėdoje mirė jos brolis Pranas! 
Trumpa. 

— Romas Urbonas, praleidęs 
mėnesį laiko Australijoje pas sa-j 
vo motiną ir brolį, sausio 16 d. 
grįžo į Los Angeles. 

Aplankyta 5000 lietuvių 

A. Dzirvonas paaiškino, kad 
Balfo vajus vyksta visose JAV lie
tuvių kolonijose, tik Kanada vei
kia atskirai. Norima, kad ir jie 
įsijungtų. 

Balfo vajų idėja tokia, kaip ji 
reiškiasi dabar, kilo A. Dzirvono, 
V. Šimkaus, I. Petrausko minty
se, Chicagoje, o vėliau paplito ir 
kitur. 

PETER BUKAUSKES 

Šio vajaus metu aplankyta a-
pie 5000 lietuvių, rinkėjų buvo a-
pie 300. Rezultatai džiuginą. 

Baigiant posėdį buvo pakvies
tas kun. J. Prunskis sukalbėti mal 
dai. Po to vyko skanios vaišės, ku
rias paruošė K. Repšienė ir A. 
Mackevičienė su talkininkėm. 
Vaišių išlaidas apmokėjo Ph. Pa
kel. Jai padėkos žodį tarė pirm. 
V. Šimkus, susilaukdamas gausių 
dalyvių plojimų. 

J. Daugailis 

Mirė sausio 22 d., 
kęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje. 
iSgyveno 63 m. 

1972, sulau-

Amerikoje 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
pusbroliai ir pusseseres bei 
draugai ir paž|s£tarni. 

K ū n a s pašarvotas Barabas 
koplyčioje. 71S West ISth 
Street. 

Laidotuves įvyks treč., sau
sio 26 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto b u s atlydStas i Dievo Ap-
vaizdoe parapi jos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į Lie
tuvių šv . Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, d raugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. 

Nuliūdę: Giminės. 
Informacijai skambinki t — 

tel. 927-1911 

A. 
KAZIMIERUI 

žmonai Marijai 
užuojautą. 

ir i 

f A 
MOCKUI mirus, 

saikams reiškiame gilią 

Petras ir Ella Balčiai 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai 

$3.15 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.OJD. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Rarnunė-
liai, Kačvuogės. valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

Pratesėm vitaminų išpardavimą nupigintom kainom. 

J. 8c J. P H A R M A C Y 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect 6 - 4363 

SS 
BAUO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" 

(Antroji laida) 
Muzikalinė drama, vaizduojanti Radvilų ir Katkų 

(Chodkevičių) santykius ir tarpusavio kovas 17 a. pradžio
je. Dėl patriotinio ir aiškiai antirasiško turinio šis veikalas 
netilpo Balio Smogos raštuose, išleistuose Lietuvoje. Išlei
do Terra, tiražas — 500 egz., 1970 m. Kaina — 4.00 doL 

Užsakymus siųskite: 
D R A U G A S * ' 

4545 West 63rd St., Chicago, Illinois 60629 

Mielai 

ALEI KEŽELIENEI, 
brangaus tėvelio netekus, reiškiame užuojau

ta ir kartu liūdime. 

Chicagos Scenos Darbuotojai 

A. A 

Jadvyga Matusevičiene 
Vizgirdaite 

Vasario mėn. 1 d. jau sueina vieneri metai, kai mirė mūsų 
žmona, motina, sesuo ir senelė. Šiam liūdnam mirties prisimini
mui šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos sausio mėn. 30 d., 10 
vai. ryto, tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje. 

Prašome gimines, jos draugus ir pažįstamus tą dieną prisimin
ti ją savo maldose. 

Nuliūdę lieka: vyras Juozas, dukterys Teresė ir Regina su 
šeimomis ir anūka 's , sesuo Marija Orant ienė su šeima, Lietuvoj 
brolis Jonas Vizgirda su šeima. 

A. f A. 
PRANAS ČEČERGIS 

Gvveno 7134 S. 
Mirė sausio 23 

( A G R O N O M A S ) 

Maple-svood Ave. 
d , 1972, 3 vai. popiet, sulaukęs 67 m. am

žiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 23 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje brolis Antanas su 

šeima ir kiti giminės, !r draugai bei pažįstami Amerikoje. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuet te koplyčioje. 2533 W . 

71 St. 
Laidotuvės Įvyks treč.. sausio 26 d. iš koplyčios 9 vai . ry to 

bus atlydėtas i Švč. M . Marijos Gimimo parap jos bažnyčią, kur io
je fvyks gedulingos pamaldos už velionies šėlą. P o pamaldų bus 
nulydėtas i Lietuvių š v . Kazimiero kapines. 

Vietoj gėlių aukot i savo nuožiūra. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gSmines. draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Brolis i r kiti giminės. 
Laidotuvių d'rektorius Donald Petkus. Tel. 476-2345 

P A D Ė K A 
Mano Brangiam Vyrui ir mūsų mylimam Tėvui ir seneliui 

KAZIMIERUI MOCKUI 
mirus, širdingiausią padėką reiškiame visiems, kurie taip gražiai 
padėjote išlydėti j amžinybę Tą nepaprasto gerumo žmogų. 

Ačiū už gėles. šv. Mišias, maldas, užuojautos laiškus, kortas . 
Labai dėkojam už aukas Tautos Fondui, Šeštadieninei Litua

nistikos mokyklai Bos tone . i r Putnamo seselėms. 
Dėkojam Ateitininkams už suruoštas vaišes po laidotuvių, 

paguodą ir užuojautą skausmo valandose. Visiems atsisveikinu
siems taip gražiai kalbom's. maldomis ir palydėjusiems i amžino 
poilsio vietą. kun. A. Baltrašiūnui ir kitiems kunigams 

Žmona Marija 
Sūnūs- Valentas su šeima 

ir Algis 
D u k t ė Živilė m šeima 

VINCENTA KLIMAS 
SROGICTE 

Gyveno 4508 S. Francisco Ave., Chicago, Illinois. 
P o iigos ligos mirė sausio 23 d., 1972, 11 vai. vak., sulaukus 

"9 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Žagarės parapijoje. Amerikoj išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lillian Renecke, sūnūs Wil-

liam, mani Ann. ir Bruno, marti Tillie, marti Lorraine Klimas, 3 
anūkai: WiHiam, Robert ir Christina, proanūkas Paul Bocchini, sesuo 
Barbora Sargun, brolis Juozas Srogius Lietuvoje, švogeris Jui ius 
Klimas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Veiione buvo našlė mirusio Nikodemo ir motina mirusio Paul . 
Priklausė Maldos Apaštalavimo. Pranciškiecių, T. Marijonų rė

mėjų draugijoms, amž. narė Šv. Kazimiero Ses. rėmėjų d-jos, pri
klausė Žagariecių klubui, Dariaus Girėno Am. Legion Post 271 mo
terų vienetui ir Brighton Par Women's Club. 

Kūnas bus pašarvotas antrad.. 2 vai. popiet Eudeikio koplyčioje. 
4330 S. Califomia Ave. 

Laidotuvės ivyks treč., sausio 26 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry to 
bus atlydėta i švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sunūs, marčios, žentas, anūkai ir proanūkas . 
Laidotuvių direktorius D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

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

Telefonai: LA 3-0440 ir L3 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefoias — YArds 7-1741-2 

Laidotuvių Direktoriai 

ffiŽEIIMVANS 
6S45 SO. "VVESTERN AVE. 

^ j y ^ | 4 ^ 3 MAŠINOMS VIETA 
REpublic 7-8600 REpublic 7-S6.01 

i m II ii MMi 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR SŪNUS — 
T R Y S M O D E R N I O S KOPLYČIOS 

2533 West 7 f st St. Telef, GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhai! 3-2108-09 

A I K Š T E A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
l i e t u v i u Laidotuvių D i r ek to r ių Asociaci jos Nar i a i 

STEPONAS C LACK (LACIAVYICZ) IR SŪNŪS 
2314 W . 2 3 r d P L A C E Tel. V I r g i n i a 7-6672 
2424 W. 6 9 t h S T R E E T TeL REpub l i c 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H ighway , P a l o s HilLs BĮ. Te l . 974-4410 

PETRAS BIELI0NAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-357 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTTCANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. L I T U A N I C A A V E . TeL YArds -1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 5 0 t h A V E . , C I C E R O , ULL. TeL OLympio 2-1003 

LE0RARD BUKAUSKAS IR ŠONUS 
6 4 9 Kas t 162nd S t r e e t S o u t h Hotlaud 

10821 South M k h i g a n A v e n u e , Chicago 
T E L . — 0 0 4-2228 

4 
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DRAUGAS, antradienis, 19T2 u, sausio mėn. 25 d. 

x Kun. Antano Miciūno, MIC, 
išvykstančio į Worcesterį, išleis
tuvėse pereitą sekmadienį vie
nuolyne prie Draugo dalyvavo k u n - p- Garšva, sekr. kun. A 

X Marijonu šv. Kazimiero pro
vincijos taryba, kuriai vadovau
ja provinciolas kun. J. Dam
brauskas, MIC, susirinko Chica-
;roje kelių dienų posėdžiams ap
svarstyti praėjusių metų darbų 
apyskaitoms. Posėdžiuose daly
vauja viceprovinc. kun-. A. Mi-
ciūnas, tarėjai — kun. D. Petrai
tis, Marianopolio mokyklos di
rektorius, kun. J. Savukvnas. 

didelis būrys jo artimųjų, orga
nizacijų atstovų ir lietuvių vi
suomenės darbuotojų. Ypač ne
mažai buvo Marijonų bendradar
bių ir Lietuvos vyčių narių. 
Kun. Miciūnas rengiasi parapiją 
perimti kitą savaitę. 

X lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Chicagos skyriaus valdyba 

ekonomas kun. P 
ekon. asistentas Br. 

Nockunas 
Skrodenis, 
J. Landis. 

X Lietuviškos spaudos darbus 
aukomis sustiprino 4 dol. — Jo-
seph Petuška; po 3 dol. — J. 
Virbalis, V. Butkys, K. Škirpa, 
Pr. Jakutis, A. Pavilonis, K. 
Kaulinis, L. Pračkaila, Ant. Še-

MUZ. A. KUČIŪNAS IR JUNGTINIS 
CHORAS 

Pasaulio Lietuvių jaunimo kongresui ruošt i komi t e to posėdis įvyko sausio 15 d. Menės salėje Chicagoje 
Nuotr . A. Gulbinsko 

patikslina, kad pirmininkui An-' zuikis, M. Verbickienė, J. J. Ja-, 
sinskas, J. Janiūnas. J. Pakalka,' 
J. Ulinskas; po 2 dol. — J. Krikš 

tanui Gintneriui mirus, skyriaus 
pirmininko pareigas nuo 1972.1. 
18 d. eina buvęs valdybos vice- čiūnas, Vikt. Liepinis, L. Jasine-
pirm. Povilas Dirkis (adresas: 
9044 West 30 St , Broockfield, 
Dl., 60513, telef. 485-5415). Lai-

vicius, Agn. Stasaitienė, J. Kin-
čius, J. Žakas, Z. Lirgameris, S. 
Jelionis, Ona Valaitis; po 1 dol. 

krašciuose paskelbta žinutė, kad R Jurėnas, VI. Mackus, V. Ra-
pirmininku yra yra Antanas kauskas, St. Zakshevskis, A. Ješ 
Stakėnas yra" netiksli. mantas, Al. Pridotkas. Visiems 

X Kun. Gediminas Kijauskas, nuoširdžiai dėkojame, 
lietuvių jėzuitų provinciolas, sau j x Algirdas Budreckas papildo 
sio 13 d. išvyko Pietų Amerikon ; I 14 "Drauge" paskelbtą žinią, 
aplankyti lietuvių jėzuitų misi- kad be ten išvardintų asmenų 
jas. Jis trumpam sustos Argen-; Chicagoje dar gyvena šie Liet. 
tinoje, pakeliui į Urugvajų bus šaulių sąjungos centro valdybos 
sausio 14-22 d. Paskui skris j nariai: kultūros vadovas kun. J. 
Braziliją išbūdamas Sao Paulo; Borevičius, tiekimo sk. vadovo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PALAIDOTA 

A. A. S. PUTRIMIENfi 

Povilo Putrimo, šv. Antano 
taupymo ir skolinimo bendrovės 
Cicero, 111., prezidento namus ap 
gaubė gedulo šydas, nes sausio 
16 d. 4 v. p. p. amžinybėn iške
liavo jo mylima žmona Sofija. 

Ji, ką ir kun. klebonas J. Stan 
kevičius per gedulingas pamal
das pasakė, buvo rūpestinga 
žmona ir motina ir nuoširdi šios 

Gold Coast banketų svetainėje, 
susėdo virš 200 asm. Be liūdin
čio Povilo Putrimo, jo vaikų ir 
artimųjų, kurie maloniai sutiko 
visus atsilankiusius, matėsi Joa-

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Petras Vedeika, — detroi-
tietis, pirko namus New Port 
Rickey. Gražiai įsikūrė 35 Ken-
nedy Drive. Įsirašė j St. Peters-

na ir Juozas Gribauskai ir jų j b u r g Ue-tuvių klubą ir kas sek 
dukttė Dorotėja Bogdan, Ado- j madienis jį lanko. Lietuvoj buvo 
mas ir Antanas Bernadišiai, W. I aviatorius. 
ir L. Sobutai, R. ir S. Žemiai, S. 
Juodvalkienė, C. ir S. Diržiai, G. 
Miliauskienė, Žiūraičiai, Zakarie-
nė, Atkočiūnienė, Rudokienė, K. 
Deveikis, Kinai ir daug kitu iš 

Ji priklausė « C i c e r o ^ ^ t Q l i a u a t v y k u g l , 4 a t . 
mieste iki vasario 6 d. Kun. G. pavad. S. Gecevičienė. Be to j P r i e daugelio katalikiškų orga-; s į s v e įk į n t į s u velione Sofija Put- ^ " J 0 ^ 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Juozo Andziulaičio — Kal

nėno (1864—1916) raštai iš
leisti Lituanistinės bibliotekos 

Pateikta jo poezija, 
Kijauskas sutiko tarpininkauti nuolatiniais c. v. nariais yra či 
II PLJK komitetui. Jis žada su- kagiškiai R. Skipitis, gen. St 
sitikti su vietiniais Jaunimo me- Dirmantas, gen. K. Musteikis, V 
tų komitetų nariais, perduoda- Išganaitis. 
mas vėliausią kongreso ruošos 
darbų informaciją. 

X Prelatas J. Kučingis, Sv. jIT 
Kazimiero lietuvių parapijos kle- * : a ' * J . ^ l g l : i ę s v a s a r v i e t ? ' ! lydėti į amžino poilsio vietą 

~us dienomis buvo atvykęs į!sirhlkn l a h a i Ąmg. 9mcaAn r. 

x Antanas Vaina, pereitais 
metais išsikėlęs į Miami Beach, 

la. 
šiomis 

nizacijų ir kartu su savo vyru 
lankėsi lietuviškuose parengi
muose ir juos rėmė. 

Su žmonėmis, atsilankiusiais į 
jų maisto krautuvę, buvo malo
ni ir paslaugi, todėi nestebėtina, 
kad su ja atsisveikinti ir ją pa

su

kančių savo dukterų ir draugų. 

bonas Los Angeles, Calif., savo i~"""° ^™L1L±=' u u"^ *-^y*"z* i,sirinko labai daug žmonių. Kop-
laiške "Draugui" rašo: "Linkiu C h l ? a ^ aplankyti cia studijuo-! l y 6 i o j e ž m o n ė s v o s ^ p o , 0 j 

Lietuvių Šv. Kazimiero kapines 
lydėjo per 80 automobilių. 

nes . 
parėmė 

ir toliau augti ir stiprėti išminti- , -
mi ir malone pas Dievą ir žmo- ! V . a m a d z ^ S ^ i r F°-f°2 

Savo linkėjimus prelatas!315 n U ° ^tuvių nėra atitrukęs, 
) doleriu auka. Nuo- £ " J°+ ̂ T ^ h e t u v l ų s v e ' 

širdžiai dėkojame.' ! ̂  n e t r u k s t a -
Karstą nešė Juozas F. Gribaus 

kas. Adomas ir Antanas Berna
dišiai, C. Diržius, F. Gudas ir 
Ch. Laurx. Viską pavyzdingai 

, . . įtvarkė laidotuvių direktorius 
buvo pakviestas tautinių šokių Grandinėle paruošė naują dviejų p ., c. 

Tautinių šokių šventės re- i x Liudo Sagio vadovaujama 
pertuarui nustatyti, ji paruošti Clevelando tautinių šokių grupė 

istitutas, kurį sudaro: pirm. ; valandų programą ir su ja a t 
Bruno Shotas, Irena Šilingienė, ; vyksta \ Chicagą. Grandinėlės 
Leokadija Braždienė, Bronė Ja- premjera įvyks kovo 18 d. Mari-
meikienė ir Ringailė Zotovienė. jos aukštesniosios mokyklos au-
Tautinių šokių institutas bendra ditorijoje. Kovo 19 dieną, sekma 
me posėdyje su meninės dalies dieni bus specialus koncertas . . . .. .r _. . 
.,„^~,,.~ ; - i - 2 4.- - - i • i dos Švc. M. Marijos Gimimo par. 
vadove ir šokių šventės rengimo jaunimui papigintomis kainomis , ^ T - . _%!__ 
komiteto pirmininku nustatė re-

Prie gedulingų pietų stalo 

x Vyčių choras, vadovauja 
mas muz. Fausto Strolios, atei
nanti sekmadienį 2 vai. p. p. gie-

pertuarą. Repertuaras skiriamas 
į dvį dalis: suaugusiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams. 

rimiene ir užjausti jos budintį Publicistika, istoriniai aprašy
mai. Komentarus pateikė K. 
Nastopka. vyrą Povilą, sūnų, dukteris ir 

sus artmuosus. Usėkis ramybėje, 
tauri tautiete. O. Z. 

ARKIVYSKUPIJOS SENATO 
POSĖDIS 

Chicagos arkivyskupijos ku-

ARGENTINOJ 
— Jaunimo studijų savaitė. 

Sausio 6-10 d. Villa Elisa "Šilu
vos" vasarvietėje įvyko Argen
tinos lietuvių jaunimo studijų 

nigų senatas antrą savo posėdį i savaitė. Konferencijos vykdavo 
šaukia vasario 21 d. Senatą su- \ vakarais. Labai įdomią paskaitą 
daro 108 senatoriai. Dabar jie j skaitė apie rezistenciją Lietuvo-
dirba pasiskirstę komisijomis, j je dr. Vytautas Dambrava. 
veikia šios komisijos: senato į Taip pat įdomią paskaitą apie 
darbų procedūros, biudžeto ir i tautų laisvinimą davė jaunasis 
finansų, susirinkimų tvarkos, ! Gintaras Dambrava. Šalia pa-
senatorių pareigų, senatorių \ skaitų dr. Dambrava pademons-
distriktų tvarkymo, senatorių j travo keletą meniškų radijo va-
tarnybos laiko ir rinkimų, spau- \ landėlės programų apie Sibiro 
doa santykių. Taigi — komisi- • maldaknygę, apie Barboros Ar-
jos daugiausia organizacinio ' monienės knygą: "Palik ašaras 
pobūdžio. Pirmame senato po- ; Maskvoje" ir kitus istorinius 
sėdyje buvo sudaryta vadovy- j mūsų tautos momentus. Iš viso 
bė, o dabar norima sudaryti i jaunųjų dalyvių buvo apie 30, 
aiškius struktūros, veikimo nuo- | daugumas iš "Atžalyno", "Atei-
status. Vasario 21 d. posėdyje ties" ansamblių. Visas diskusi-
komisijų pirmininkai padarys I jas ir studijų darbą pravedė iš 
pranešimus, kurie bus išdisku- : Rosario atvykęs kun. Juozas 

Dabartinis Chicagos Lietuvių 
tarybos pirm. J. Pakalka, ga
vęs visų tarybos narių pritari
mą, vasario 16 d. minėjimą išve
da į didžiulę Auditorium salę 
vidurmiestyje. Salėje net 4,000 
sėdimų vietų. 

Išėjus į tokią koncertinę sa
lę, kur nuolatos sukiojasi meno 

! kritikai bei didžiosios spaudos 
reporteriai, reikia ir atitinkamo 
lygio meninės programos. Iš 
anksto ta proga buvo planuoja
ma naujos simfoninės kantatos 
premjera su geru choru bei or
kestru. Tokią kantatą, skirtą 
lietuvės motinos garbei, J. Pa-
kalkos iniciatyvos ir asmeninės 
aukos paskatinti, parašė poetas 
J. Aistis ir komp. J. Gaidelis. 
Deja, šiam Lietuvos nepriklau
somybės minėjimui minėjimo 
meno dalies vadovas, Chicagos 
LDietuvių operos dirigentas 
muz. Al. Kučiūnas nebesuspėjo 
kantatos paruošti todėl, kad pa
jėgieji Chicagos chorai buvo 
užimti paruošimu kitų premje
rinių pastatymų — "Dainavos" 
ansamblis neseniai praėjusios 
"Sidabrinės dienos" operetės, o 
Lietuvių opera — artėjančios 
"Jūratės ir Kastyčio" operos. 
Kantatos "Motinos" premjerą 
teko nukelti vėlesniam laikui, 
gal net metams ar daugiau. 

Bet ir šiais metais Lietu
vos neprikl. minėjime numa
toma meninių staigmenų. Visų 
pirma meninę minėjimo pro
gramą atliks gerai pažįstamos 
ir rimtos mūsų muzikos pasau
lio jėgos: sol. G. Čepkauskienė 
iš Montrealio, sol. A. Stempu-
žienė iš Clevelando ir pianistas 
A. Kuprevičius iš Clevelando. 
Šalia to, į oficialiąją dalį dar 
įvedamas jungtinis "Dainavos" 
ansamblio ir Chicagos Lietuvių 
operos choras, kuriam gal pir
mą kartą istorijoje diriguos 
muz. A. Kučiūnas. Tai bus isto
rinis įvykis ne tik Chicagos me
niniame, bet ir politiniame gy
venime. Kiek žinoma, jungtinis 

to centro raštinei, kur taip gau
siai lankosi amerikiečiai bei 
studentija, ieškodama savo dar
bams medžiagos apie Lietuvą 
bei lietuvius. Informaciją tei
kianti, o kartu ir reprezentaci
nė įstaiga, pagal J. Pakalka, tu
rinti atrodyti gražiai bei mo
derniai, juk ir mes esame ne 
senstanti, bet gyva ir į ateitį 
tvirtai žengianti tautinė grupė. 

Lietuvos nepriklausomybės mi 
nėjiman reikia sutraukti 4,000 
lietuvių. Kai 1965 m. McCor-
mick Place muz. Al. Kučiūnas 
dirigavo Verdi "Reąuiem" ir B. 
Markaičia, SJ, "Vilniaus var
pus", lietuvių suplankė per 
5,000. 

VI. Rmjs 

Dovanokite knygų Pietų 
Amerikos lietuviams 

Argentinos "Laikas", rašyda
mas apie A. Grauslio knygą: 
"Ieškau tavo veido" padaro ši
tokią pastabą: 

"Šiaurėje išleidžiamos knygos 
P. Amerikoje gyvenantiems lie
tuviams sunkiai prieinamos dėl 
jų kainos. Bet jei ten gyvenan
tieji mūsų giminės ar bičiuliai 
bent retkarčiais savo artimie
siems čia atsiųstų vieną kitą 

i knygą dovanų, padarytų šaunų 
j krikščioniškos artimo meilės 
prisiminimą. Autorius prasmin
gai pastebi: "Žmogaus širdies 
gerume bei artimo meilėje su
švinta Dievo veidas tam, kuris 
to gerumo ir meilės patiria 
pats, ir tam, kuris tą gerą daro 
kitiems". 

Iš tikrųjų būtų labai gražus 
tautinio solidarumo pareiški
mas, jei Šiaurinės Amerikos lie
tuviai užsakytų knygų savo pa
žįstamiems gyvenantiems kituo-
Jse pasaulio kraštuose. "Draugo" 
.knygų platinimo įstaiga, gavusi 
j tokius užsakymus, juos mielai 
I išpildytų. 

; bažnyčioje per iškilmingas šv. 
X Lietuvių Tauragės klubo Mišias, kurios bus laikomos ar-

metinis narių susirinkimas \ kiv. J. Matulaičio šimto metų gi-
įvyks sausio 30 d., sekm., 2 vai. ' mimo ir 45 metų mirties sukak- _ 
popiet, Hollywood salėje, 2417 \ tims prisiminti. Visi kviečiami ftuoti i r priimti. Senato vadovy- | Margis, kuris vadovavo ir visai 
W. 43 St. Bus valdybos ir ko- dalyvauti pamaldose ir priėmime X Genovaitė Breichmanienė, 

laisvojo Pasaulio lietuvių D7-to- I misijų pranešimai, naujos vai- parapijos salėje, 
šios tautinių šokių šventės me- Į dybos ir komisijų rinkimai ir ei- x Kazys Kazlauskas, Wauke-
ninės dalies vadovė, sugrįžo iš ' namieji reikalai. Po susirinkimo gan, UI., aukojo Draugui 8 dol 
Brazilijos, kur pravedė tautinių i kavutė. (pr.) j Ačiū. 
šokių kursus. Šiuos dviejų BB-įf 
valčių kursus lankė Brazilijos,!' 
Uragvajaus ir Argentinos lietu
viškasis jaunimas. 

X ''Dabarties Kankiniai-. Lie
tuvos vyskupų, kunigų ir tikin
čiųjų kryžiaus kelias pirmojoje 
ir antrojoje Sovietų okupacijoje. 
Tai knyga, kuri jau pradedama 
rinkti "Draugo" spaustuvėje ir 
kurią leidžia "Krikščionio Gyve
nime" sambūris. Ją be atskiro 
užsisakymo gaus visi to vardo 
knygų serijos prenumeratoriai. 
Į prenumeratorius galima įsira
šyti visada, kreipiantis adresu: 
"Krikščionis Gyvenime", 4545 
West 63rd Street, Chicago, Dl. 
60629. Prenumeratoriai gauna 
25Cr nuolaidą ir už anksčiau iš
leistas serijos knygas. (pr.) 

X gv. Mišios už a. a. Florijo
no šolrano sielą, dviejų metų 
mirties sukakčiai paminėti įvyks 
š. m. sausio mėn. 30 d., 9 v. iš 
ryto Tėvų Jėzuitų Koplyčioje. 
Visi giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti. 

šoliūnTj šeimos 
(pr.) 

x Dr. VI. Šimaitis savo Real 
Estate, Income tax, Insurance 
ir Notaro įstaigą perkėlė į erd
vesnes patalpas. 

Adresas: 2951 W. 63 St. 
(prie Sacramento), teL, 436-7H78 

bė — pirm. kun. Th. Murphy studijų savaitei. Studijų savai-
ir sekretorius kun. R. Vande | tės užbaigimas įvyko sausio 9 
Velle, SJ, ypatingai daug dirba. 

Komisijų nutarimai atski 
riems senatoriams bus išsiunti 
nėti vasario pradžioje, kad jie 

d. Visais ekonomiškais reika
lais rūpinosi kun. A. Steigviias 
su jaunuoliais Carlos Baltrūnu 
ir Angel Varela. Valgius priruo-

galėtų nuodugniau susipažinti U ° R a Grigaliūnaitė, Bruną Ba-
Posėdis įvyks vasario 21 d. Mer- r a u s k l e n ė - Kazimiera Šapienė, 
cy ligoninės patalpose ir tesis!Uršulė Šileikienė. Urbonavičius, 
nuo 1 vai. 30 min iki 6 v. v. i Titas Calva ir Juan Causillas. 

CHICAGOS ŽINIOS 
N A U J A S N E G R Ų V A D A S Ž U V O SUSIDAUŽIUS 

A U T O M O B n J A M S 

su 

Vieton išstumtojo Rev. Jesse 
Jackson, oficialiai nauju South-1 Automobiliui susidaužius 
ern Conf erence direktoriumi Chi: taksi žuvo VictOr Seng Tan ir 
cagoje paskelbtas Rev. Ralph Vi; buvo sužeisti keturi kiti, jų tar-
vian. Centro direktoriumi yra ,pe ir dr. Cherry Seng Tan, 37 
Rev. Ralph Abernaty. 

Lietuvaitės laimėtojos prie savo plakatu, aukštesniųjų mokyklų Chicagoje 
plakatų konkurse. įvykusiame 1971 m. lapkričio m. Concordio Federal 
Ass'n. patalpose. 9730 S. Western Ave. Konkurse dalyvavo 34 mokyk
los. 
( 

S U P E R S O N I N I S 
T R E N K S M A S 

Pietinėje Chicagos dalyje 
sekmadienį plačiai girdėjosi su-
personinio karinio lėktuvo 
trenksmas, kad atrodė, jog įvy
ko koks sprogimas. Lėktuvas 
skrido 33,000 pėdų aukštyje apie 
40 mylių į pietus nuo Chicagos. 
padidindamas savo greitį iki 
1,000 mylių per valandą. Karinė 
aviacija paskelbė, kad jeigu kam 
tas trenksmas padarė nuostolių, 
gali ieškoti atlyginimo. 

LAIVU PARODA 
International Amphitheatro 

, m. Nelaimė įvyko ties 29 gatve 
ir King Drive, Chicagoje. 

MDSfc PASKUTINIS 
IŠ KRAFT STEIGĖJŲ 

Jauniausias ir paskutinis iš 
penkių brolių. įsteigusių Kraft 
Foods. John Kraft mirė sulaukęs 
80 m. amžiaus. Mirė Winnetkoje. 

PIRMŲJŲ JAV 
LAIKRAŠCD;* PARODA 

Pirmųjų JAV laikraščių paro
da vyksta Daily News rūmuose 
401 N. Wabash, Chicagoje. 

Al. Kučiūnas 

choras sugiedos himnus ir vie
ną giliai patriotinę komp. A. 
Vanagaičio giesmę, skirtą nese
niai mirusio Lietuvos gen. kon
sulo Chicagoje dr. P. Daužvar-
džio ir su juo visų dirbusių už 
Lietuvos šviesesnę ateitį pager
bimu. 

Bilietai į šį savitai istorinį 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės minėjimą bus nebrangūs: 
nuo 1 iki 4 dol. Bilietus iš anks
to bus stengiamasi kuo plačiau
siai paskleisti lituanistinių mo
kyklų mokinių tarpe, o taip pat 
skautuose, ateitininkuose ir ki
tose jaunimo organizacijose. J. 
Pakalkos žodžiais, jei šis minė
jimas paliks pelno, bus stengia
masi nupirkti naujus baldus Al-

BUTDINGAS AUGALAS 

Japonijoje kilusi japoninė at-
vaisa (Chaenomeles japonica) 
— tai 0,6-1,2 metro aukščio dy
gus krūmas. Lapai auga ant 
trumpų kotelių, jie būna smul
kiai dantyti, kiaušinio formos, 
kartais pailgi, kol jauni — 
plaukuoti, o vėliau — pliki su 
dviem prielapiais. Atvaisa žydi 
raudonais arba rožiniais iki 3 
cm skersmens žedais. Jų vaisiai 
apvalūs, kartais kiaušinio for
mos, trumpakočiai obuoliai, gel
toni arba žalsvai gelsvi, taškuoti 
ir labai aromatingi; sveria 30-
50 ir net kartais 80 gramų. At
vaisa žydi balandžio mėn. pa
baigoje, o masiškai noksta rug
sėjo mėnesį. Vaisiai ant krūmo 
išsilaiko iki šalnų. 

Botanikai, norėdami išaiškin
ti atvaisos platesnio auginimo 
galimybes, konstatavo, kad at
vaisa, ypač arudonžiedė, neat
spari šalčiams, neretai nušąla 
iki sniego dangos. Tačiau šakų 
pagrindinėse dalyse sukrauti 
žiedpumpuriai dažniausiai išlie
ka nepažeisti, todėl net ir nusa
lę krūmai neblogai dera. Po nu
šalimo atvaisa lengvai atsigau
na. 

Dauginasi sėklomis. Tačiau 
vaisius pradeda auginti tik 4 
augimo metais. Mškns. 

3S. pasiųsdamos 560 darbu. I-ma vieta gavo Indrė Lukas-Lazauskaitė L - ^ i . _ , ' . . 
dešinėji. Richards High. Oak Lawn. už plakato paprastumą, aiškumą ir j P ^ P 0 * * v a s a r i o 6 d. a t i d a r o m a 

— Kol kuklusis stovi už my
limosios durų, nedrįsdamas pa-

minties'stiprumą Antra vieta gavo Čharlotte~Brazdflonytė~ (kairėjcT*Ma- l&rvų p a r o d a . Tęs i s iki v a s a r . l l Į s i b e l s t i , a t k a l u s i s ją p ro langą 
rijos aukšt. mok., Chicago, Iii., už originalumą. j d. imtinai. ii pasimatymą išsigabena. 

V A S A R I O 1 6 - T O S 

M I N Ė J I M A S 
1972 m. vasario mėn. 20 d., 2 vai. popiet 
AUDITORIUM THEflTER, 70 E. Congress St. 

1. OFICIALIOJI DALIS 
2. KONCERTAS 

Chicagos Lietuvių Operos choras. Lietuvių meno ansamblis 
Dainava, pianistas Andrius Kuprevičius, solistė Gina Čepkauskienė. 
solistė Aldona Stempužienė. diriguoja ir akomponuoja maestro Alek
sandras Kučiūnas. 

Bilietų kainos: $1.00. $2.00, $2.50, $3.00, $3.50, $4.00 
Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69 St. 

Rengta Chicagos Lietuvių Taryba 


