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Atšalę
JAV ir
Peru
santykiai
Abu kraštai nelinkę nuolaidoms

Lima, Peru. — Santykiai tarp 
JAV ir P. Amerikos krašto — Pe
ru šiuo metu yra įtampos padė
ty ir nėra ženklų, kurie liudy
tų abiejų kraštų norą eiti susita
rimo ar ypač nuolaidų keliu. Pa
starųjų savaičių nuotaikos san
tykius dar labiau atšaldė.

Vasario 14 d. įvyko amerikie
čių žvejų laivo apšaudymas. Pe
ru tvirtino, kad laivas pažeidęs 
200 m. teritor. vandenų ribą, ku 
rios JAV nepripažįsta. Jos, kaip 
ir dauguma kraštų, tepripažįsta 
12 mylių ribą. Antra, Peru vy
riausybė nusavino amerikiečių ži 
nioje buvusios žibalo tarptauti
nės bedrovės — I.P.C. turtą, ku
rio vertė siekusi iki 200 mil. dol. 
ir... dabar Peru vyriausybė nero 
do jokio noro atlyginti už nusa
vinimo nuostolius. JAV, savo 
ruožtu, reikalauja padengti lai
vo apšaudymo metu padarytus 
nuostolius, kurie siekią 50.000 
dol. Peru ir vėl atsisako.

Gen. Juan Velasco Alvarado 
įspėja

Peru nuo 1968 m. spalio m. 
turi karinį režimą ir jo prieša
ky, prezidento pareigose, yra gen.

Peru, P. Amerikoje, karinio režimo 
prezidentas Velasco

Juan Velasco Alvarado. Jis nese
niai įspėjo Washingtoną — šio 
veiksmai būsią laikomi “ūkine 
agresija”, jei JAV panaudosian
čios ūkines sankcijas, Peru vy
riausybei nusavinus žibalo ben
drovės turtą. Be to, jis grasina 
sukviesiąs kontinento užsienio 
reikalų ministerių konferenciją 
atveju, jei Washingtonas neteik
tų Peru karinės, ūkinės paramos 
ir jei suvaržytų Peru cukraus į- 
vežimą į JAV-bes.

Kietoji kryptis ar nuolaidos?

Ginčas teikia rūpesčio Wa- 
shingtonui, nes jis galėtų turėti 
neigiamų padarinių visai Pietų 
Amerikai. Be to, žinoma, kad 
daugelyje kontinento respublikų 
įsivyravus kariniams režimams, 
jie, manoma, galį palaikyti savo 
bičiulius — karius Limoje.

Nusikaltimų skaičius Sovietų Sąjungoje nepaprastai kyla, tik apie tai 
vengiama skelbti: čia milicijos įstaigoje Maskvoje pareigūnams pave
dama aiškinti žmogžudystės atvejus

Scn. McCarthy, priešingai buvusiems 
pareiškimams, norėtų būti renkamas, 
1972 m. senatoriaus pareigoms.

4 didieji ir Izraelis
Keturių didžiųjų valstybių

pasitarimai numatomi šios sa
vaitės ketvirtadieni ar penkta
dienį J. Tautose. Bus svarstomi 
būdai pasiekti sprendimui Art. 
Rytuose. Izraelio užsienio reika
lų ministeris A. Eban, viešėjęs 
VVashingtone ir priimtas prez. 
Nixono ir kitų, tuos pasitari
mus vertina neigiamai, juose 
neįžiūrėdamas sėkmės.

Iš kitos pusės, pripažįstama, 
kad žiūrint į ateitį, kietesnis Wa- 
shingtono nusistatymas galįs bū
ti kaip tik naudingas, nes kiti ka
riniai diktatoriai, galimas daly
kas, vengtų pasekti generolo Ve
lasco pavyzdžiu.

Prezidentas Nixonas neseniai 
spaudai buvo pareiškęs, kad Pe
ru režimui neatlyginus už nusa
vinimą ,Washingtonas galįs pa
naudoti atkirtį cukraus ar teikia
mos paramos atžvilgiais.

Specialus B. Rūmu atstovas į 
Limą

Washingtonas, siekdamas išly 
ginti pašlijusius santykius su 
Peru, praėj. savaitę pasiuntė į 
Peru specialų prezidento atstovą 
— New Yorko advokatą John
N. Irwin’ą. Jam suteiktas amba
sadoriaus vardas. Irwin yra bu
vęs prezidento partneriu teisinė
je firmoje New Yorke, be to, ve
dęs pasitarimus su Panamos vy
riausybe.

Irwino uždavinys nėra leng
vas. Jis Limoje ves pasitarimus 
bent dvi-tris savaites, nes reikia 
susitarti ligi balandžio m. pra
džios. Washingtonas paskelbė, 
kad Peru nesutinkant atlyginti 
už nusavinimą, jis ūkinę para
mą kraštui galįs sustabdyti ba
landžio 4 d., gi cukraus įvežimą 
į JAV — to paties mėnesio 9 d. 
Būdinga tai, kad Peru yra kraš 

tas, kuris Nixoną, jam vicepre
zidentu buvus, sutikęs nedraugiš 
kai — anuomet ten įvyko stu
dentų riaušės ir viceprezidento 
automobilis buvo puolamas su 
akmenimis. Dabar gi laukiama 
jau žodinės, piktos propagandos 
sriauto. Taigi, šiuo metu tai ne
maloniausias JAV prezidento už
sienio politikos uždavinys.

Kovos su kinais, komunistai Budapešte
Maskva ir Pekinas vėl kaltina vienas kitą šeštadienį pradėjus smarkias kauty

nes pasidny — Dalyvavo tankai ir šarvuočiai —Tuo tarpu Budapešte tariasi komu
nistų bloko vadai — Maskva ieško atsparos prieš kinus savo satelitų tarpe.

Dar du susirėmimai pasieny
Savaitgaly sovietų - kinų pa

sieny vėl tratėjo šūviai ir abi 
pusės kaltino viena kitą,. Rusai 
ir kinai teigė, kad “įsiveržėlis” 
panaudojęs tankus ir šarvuo
čius, gi Maskva paskelbė ir apie 
žuvusius.

MASKVA. — Sovietų šalti
niais, kinai buvo įsiveržę į gin
čijamą Damanskio salą, Ussu- 
ri upėje, penktadienį, gi šešta
dienį įvykęs penkių valandų su
sirėmimas. Po kovo 2 d. susi
šaudymo, kurio metu žuvo 31 
rusas sargybinis, trijų savaičių 
tarpe buvo jau trys susidūri
mai. Rusai paskelbė: “Buvo žu
vusių ir sužeistų”, tuo tarpu ki
nai tepranešė, kad įvykęs “krau 
jo praliejimas”.

Tass žinių agentūra nurodė, 
kad “jei ateity pasikartos įsi
brovimai į sovietų teritoriją, 
užpuolikas susidurs su triuški
nančiu atkirčiu”.

Rusai teigia, kad kibų daliniai 
įsibrovę, panaudoję artileriją ir 
minosvaidžius.

Kinai aštriai kaltina rusus
PEKINAS. — Panašius kalti

nimus skelbia kinai, pažymėję, 
kad rusai įsiveržę pirmieji, pa
naudoję “gausius šarvuočius, 
tankus ir ginkluotus dalinius”. 
Jie pirmieji atidengę ugnį, tad 
kinų sargybiniai buvę priversti

NAUJAUSIOS ŽINIOS
De Gaulle: Maskvai

Europa mažiau rūpi
Sovietams gresia ne Vakarai, 

bet — Kinija
PARYŽIUS. — Prezidentas 

de Gaulle, pasibaigus jo pasi
tarimams su kancleriu Kiesin- 
geriu, pareiškė įžiūrįs nemažus 
pasikeitimus rytų - vakarų san
tykių plotmėje. Esą, Maskvos 
vadų nuomone, sovietams dau
giausia gresia ne Vakarai, bet 
Kinija. De Gaulle teigia, kad 
Maskva siekianti ryšių su Va
karais ir šie neturėtų jų atsi
sakyti. Jis manąs, kad JAV vy
riausybė pasirengusi “ribotai 
bendradarbiauti” su Maskva.

Be to, sovietai, atsižvelgiant 
į santykius su Pekinu, šiuo me
tu vargiai linkę vykdyti agresi
nius žygius Europoje.

Kinai apie sovietų
“fašistinę diktatūrą?’

Kinai apie Rusiją: “visur pilna 
koncentracijos stovyklų”

TOKIO. — Pekino “Naujo
sios Kinijos žinių agentūra” už
vakar per radiją skelbė apie 
“teroro bangą” Sovietų Sąjun
goje ir šio krašto pastangas, 
drauge su JAV, “siekti vadova
vimo pasauly”.

Kinai kaltina sovietus; jie 
ginkluoją “reakcionierius” Piet
ryčių Azijos kraštuose, jie parū 
pinę Indonezijos reakcionie
riams 1.2 bil. dolerių vertės 
ginklų, be to, jie kariniai remią 
Indiją, Burmą ir Malaiziją.

Pačioje gi Sovietų Sąjungoje, 
teigia kinai, rusai vykdą “fašis
tinę diktatūrą”. “Krašte pilna 
koncentracijos stovyklų, kalėji
mų ir beprotnamių — juose per 
sekiojami revoliucijos siekią so
vietų gyventojai”.

g'ntis. Rusai savo veiksmus plė- 
tę ir savo artilerija apšaudę Ki
nijos teritoriją. Pekinas atmetė 
sovietų pareiškimą, įteiktą kinų 
ambasadai Maskvoje. Kinai kal
tinami skatiną “prieš sovietus 
nukreiptą isteriją”, kelią “ag
resyvius reikalavimus” bei “į- 
tampą sovietų - kinų santykiuo
se”.

Maskva teigia: kinai su Vakarų 
“imperialistais”

MASKVA. — Įtakingas so
vietų žurnalas “Za rubežom” 
(Už sienos) šeštadienį paskel
bė: “Kinai svarsto nutraukti 
diplomatinius santykius su So
vietų Sąjunga ir siekia ryšių su 
pačiais karingiausiais imperia
listiniais sluoksniais Vakaruo
se”.

Sovietų spauda vakar pateikė 
daugiau žinių apie kovo 15 d. 
kautynes Kinijos pasieny. Nu
rodoma, kad jos vyko net 15 
valandų ir kad dieną prieš tai,

De Gaulle

Peru kairieji demons' 
truoja prieš JAV

Darbininkai šūkavo 
“šalin Nixoną”

LIMA, Peru. — Kairieji dar
bininkai savaitgalyje demonstra 
vo ties JAV ambasada, šaukda
mi “šalin Nixoną” ir sudeginę 
“Dėdės Šamo” iškamšą. Demon
stracijos turėjo ryšio su prez. 
Nixono specialaus įgaliotinio, 
John Irwin’o, vedamais pasita
rimais su Peru vyriausybe. Jis 
jau kalbėjosi su Peru užsienio 
reik. ministerių Mercado ir šian
dien toliau tarsis su Peru vy
riausybe.

Šūviai į bėgančius
• v -r/- • • •is Kinijos

HONG KONG. — 30 Kinijos 
gyventojų, tamsa pasinaudoda
mi, vakar bandė pabėgti į Hong 
Kongą. Tačiau kinų sargybi
niams juos apšaudžius, tai ne
pavyko. Du buvo užmušti, kiti

sužeisti.

. kovo 14 d., į Damanskio salą 
buvo įsiveržę ir tūkstančiai ki
nų civilinių gyventojų.

Vėl demonstravo Maskvoje
Maskvos gyventojai vakar 

vėl kėlė demonstracijas ties Ki
nijos ambasada. Nors minią, iš 
paviršiaus, malšino apie 100 mi
licininkų, tačiau darbininkai, 
studentai akmenimis daužė am
basados langus. Buvo nedraugiš
ki kinams šūkiai.

Komunistų vadai Budapešte
MASKVA. — Čia paskelbta, 

kad šiandien, pirmadienį, Buda
pešte susirinko Sovietų bloko 
vadai. Oficialiai, posėdžiauja 
Varšuvos sutarties kraštų Po
litini patariamasis komitetas. 
Tačiau, nors, kaip skelbiama, 
svarstomi tik kariniai rytų blo
ko klausimai, tačiau, NYT ži
niomis iš Maskvos, Budapešto 
pasitarime pirmoje eilėje iškyla 
ne kariniai, bet opūs politiniai 
klausimai.

Budapešte jau susirinko, šalia 
Maskvos politinių, partinių va
dų, kaip Brežnevo, Kosygino ir 
kitų, dar šešių Varšuvos sutar
ties kraštų — Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos, R. Vokie
tijos, Rumunijos ir Vengrijos 
vyriausybės bei partijos vadai. 
Posėdžiai, šiandien prasidėję, 
vyks tris dienas.
Maskva: remkite mus ginče su 

Kinija
BELGRADAS. — Jugoslavi

jos žinių agentūros žiniomis, ry
tų bloko kraštai, galimas daly
kas, paskelbs savo pritarimą 
Sovietų Sąjungai, kuriai jau ke
lis kartus teko susidurti su Ki
nija pasieny. Be to, Maskva, 
spėjama, vėl iškels savo sieki
mą “būti pripažintai pirmąja 
visoje socialistinėje stovyklo
je”.

“Tanjug” agentūra nurodo, 
kad susidūrimai su Kinija esą 
paspartinę “viršūnių” pasitari
mus Budapešte.

Pertvarkymai
Jugoslavijoje

Kolektyvinio valdymo kryptimi
BELGRADAS. — Jugoslavi

jos komunistai savo suvažiavi
me svarstė klausimą — kuriuo 
būdu sudaryti veiksmingesnę 
valdžią, ypač atsižvelgus į nau
jus pavojus kraštui ir rūpinan
tis padėtimi, prezidentui Tito 
mirus ar pasitraukus. Suvažia
vime pasiūlytas naujas min. pir
mininkas, liberalas Mitja Ribi- 
čic — jis perims valdžią š. m. 
gegužės mėn.

Pakeitus partijos įstatus, pa
naikintas partijos centro komi
tetas ir įvestas 52 nario prezi
diumas. Šio priešaky bus Tito 
ir jo nariais bus visų šešių res
publikų, dviejų autonominių sri
čių ir ginkluotų pajėgų atsto
vai.

Svarbiausias žygis — sudary
tas 15 narių Vykdomasis komi
tetas. Jo nariai taip pat atsto
vaus visas respublikas, jie bus 
partijos vadai bei vyriausybės 
atstovai. Tai bus kolektyvinis, 
vadovaująs krašto organas. Jis 
ateity iš savo tarpo parinks ir 
ligšiolinio prezidento Tito įpė
dinį.

• Kard. Cushing, Bostor e ke
lias dienas gydytas ligoninėje, 
grįžo į namus.

• Sovietų prof. sąjungų dele
gacija atvyko į Nigeriją.

Dienos, kai laukiama artėjančio pavasario — Central parke New Yorke

žinios
Vietname

Ketvirtoji puolimų savaitė
SAIGONAS. — Priešas vakar 

pradėjo ketvirtąją savo puoli
mų savaitę. Žymiai pagyvėjo 
kautynės sausumoje. Komunis
tai raketomis apšaudė Saigoną 
ar jo apylinkes. Keturios rake
tos palietė miesto centrą — su
žeistas vienas asmuo, apie ki
tus nuostolius nepranešta. Tai 
jau penktasis Saigono puolimas 
raketomis, priešui puolimus pra 
dėjus vasario 23 d.

Priešas dar apšaudė apie 50 
bazių ir vietovių. Susidūrus su 
'komunistais, jie neteko 40 ka
rių. Priešas vykdė puolimus iš 
neutraliosios zonos. Sąjunginin
kų nuostoliai nedideli.

Šiaurės Korėja apšaudo
JAV karius

SEOUL, P. Korėja. — Š. Ko
rėjos kariai apšaudė grupę a- 
merikiečių, ties demarkacijos 
siena, jiems pertvarkant sieną 
žyminčius ženklus. Žuvo vienas 
JAV karys.

Helikopteriui gabenant sužeis 
tuosius, jis sudužo — žuvo aš
tuoni amerikiečiai, jų tarpe ir 
trys pasieny sužeistieji.

• Indijoje sudaryta komisija 
studijuoti moterų teisėms.

KALENDORIUS
Kovo 17 d.: šv. Patrikas, šv. 

Gertrūda, Gendvilas, Varūna.
Kovo 18 d.: šv. Kirilas, šv. 

Sibilė, Eimutis, Gintarė.
ORAS

vairios
Popiežiaus naujas 

rūpestis
Minėjo pasauly įsigalėjusį 

“svaigulį”
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI šeštadienį kalbėda
mas Pasauliečių tarybos atsto
vams, pažymėjo: šių dienų pa
saulis pasikeitęs ir savotiškas 
“svaigulys” yra palietęs net 
tuos, kurie buvo pasišventę dirb 
ti Bažnyčios tarnyboje.

Manoma, kad popiežius pirmą 
kartą iškėlęs msgr. G. Musante, 
Vatikano tarnautojo, atvejį. Po
piežius jam leido pasitraukti iš 
dvasininkų luomo ir vesti tur
tingą 38 metų amžiaus našlę.

Paulius VI iškėlė takias min
tis: “Ar mums nereikia patik
rinti mūsų sąžinę? Ar mes esa
me geri Bažnyčios tarnai, tin
kami Bažnyčios mokslo skelbė
jai?” Jis skatino pasauliečius 
glaudžiai bendradarbiauti su 
Bažnyčios hierarchija.

Slovakas susidegino
VIENA. — Čekoslovakijos 

ČTK žinių agentūra pranešė: 
ties Bratislavos miestu, Slova
kijoje, susidegino 17 m. amžiaus 
studentas Vladimir Vico. Jis 
mirė vietoje, netoliese, policijos 
žiniomis, palikęs laišką. Jis nu
rodė, kad jo žudymosi priežas
tis — nei nelaiminga meilė, nei 
politiniai sumetimai.

“Mano mirtis uždegs 
jūsų širdis...”

PRAHA. — Netoli tos vietos, 
kur vasario 25 dieną susidegino 
studentas Jan Zajič, buvo viešai 
iškabintas Jan Zajič testamento 
kopijos, kurios cenzūros nebuvo 
leista skelbti spaudoje... Savo tes
tamente studentas Jan Zajič pa
reiškė, kad nežiūrint Jan Palach 
aukos, gyvenimas Čekoslovakijo
je nedaug tepasikeitė ir buvo rei
kalingas naujas sukrėtimas tau
tai pabudinti ir priminti, kad 
kiekviena kova už tautos laisvę 
reikalauja aukų. “Tegu mano 
mirtis — rašoma paskutiniame 
Jan Zajič laiške — iš naujo už
dega jūsų širdis ir nušviečia ti
krąjį kelią į laisvą ir laimingą 
Čekoslovakų tautos gyvenimą... 

Izraelio lėktuvai puola
AMMAN, Jordanas. — Izrae

lio lėktuvai - naikintuvai vakar 
puolė tris arabų kovotojų ba
zes Jordane. Panaudota bom
bos, napalmo sprogmenys ir kul 
kosvaidžiai. Žuvo trys arabai.

• Egipto prez. A. Nasser ir 
Jordano karalius Hussein dvi 
dienas tariasi Kaire.

• 7-kai gimė Etiopijoje, iš jų 
penki kūdikiai netrukus mirė. 
Juos pagimdė, be medicinos pa
galbos, 23 m. moteris.

FAIR & VVARMER

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, šilčiau, temp. 
sieks apie 50 ir daugiau 1. F., 
ryt — atšilusio oro tąsa, be pa
kitimų.

Saulė teka 6:00, leidžias 5:59.

Zalman Shazar, Izraelio preziden
tas
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Į SCENĄ ATEINA 

"DU BROLIUKAI"
AlVUdo Vaikų teatras š. m. 

kovo 23 d. stato naują, niekur 
dar nevaidintą dramaturgo A- 
natolijaus Kairio eiliuotą pasa
ką "Du broliukai”. Norėdami 
arčiau supažindinti vaikų teat
ro lankytojus su būsimo vaidi
nimo autoriumi ir pačiu veika
lu, kreipėmės į Anatolijų Kairį 
praSydami pasisakyti vienu kitu 
klausimu.

—- Jūs parašėte visą eilę sce
nos veikalų: Diagnozę, Viščiu
kų ūki, Šviesą., kuri užsidegė, 
Eldorado ir kt. Tai vis veikalai 
didiesiems. Kas jus paskatino 
rašyti valkams?

— "Du broliukai” nėra pir
mas mano kūrinys mažųjų sce
nai. Esu jau 1938 m. parašęs 
2-jų veiksmų vaidinimą vaikams 
"Būkime angelaičiai”, kuris bu
vo plačiai vaidinamas anais lai
kais ir Marijonų išleistas atski
ra knygute. "Du broliukai” jau 
yra seniai parašytas, bet dėl 
laiko stokos nebuvo galutinai 
užbaigtas. Nėra abejonės, kad 
mažųjų scenai veikalų trūku
mas paskatino mane ką nors 
duoti ir jiems.

— Jūs esate mokytojas iš 
profesijos, baigęs Vilniaus u-te 
pedagoginius mokslus. Ar “Du 
broliukai” veikale keliate kokias 
pedagogines problemas?

Ir taip ir nė. "Taip” ta 
prasme, kad visa vaikų litera
tūra yra daugiau mažiau auk
ojamojo pobūdžio. Ką bręstan
ti* organizmas pamato, paliečia 
ar išgyvena pirmą kartą, tas 
daro jam lemiamos įtakos toli
mesnei psichinei raidai. "Ne” ta 
prasme, kad valkai “Problemų 
nesprendžia”. Kitaip sakant, 
vaikams problemų nėra. Jei 
šiame veikale pagrindines min
tis būtų vėrta pavadinti proble
momis, tai lietuvių kalba ir lie
tuviškoji sąmonė yra dvi tokios 
problemos.

— Ar šioje pasakoje svars
tomos lietuviško auklėjimo pro
blemos? Jeigu taip, tai kaip jos 
veikale pristatomos?

— Kaip jau minėjau, kalba 
ir lietuvybės sąmonė čia labiau
siai išryškinti dalykai. Rašy
damas vaikams stengiausi ne
nukrypti nuo bendrųjų pedago
ginių principų, taikomų mažie
siems, todėl visa idėja pristato
ma nuotykio bei kontrasto pa
vidalais. Nuotykis sukelia kar
tu ir intrigą if baimę, kad gali 
atsitikti blogai, todėl privalo 
klausyti tėvų ir vyresniųjų. Kon 
trastas tarp gėrio ir blogio vei
kia geriau ne Žodis ar sausas 
pamokymas. Tarp dienos ir nak
ties, tarp šviesos ir tamsos, tarp 
esamo ir galimo vaiko vaizduo
tė sukuria tokius nuostabius 
pasaulius, kad jo siela pati su
randa kelius į geresnį rytojų.

— Ar vaikų teatrai padeda 
ugdyti lietuvybę?

— Labai. Vaikų teatras yra 
mokykla pačia plačiausia ir tiks 
liausią prasme. Vaizdingumas 
yra geriausia auklėjimo prie
monė, šalia pavyzdžio. Idealus 
mokytojas yra tas mokytojas, 
kuris sugeba pravesti pamoką 
"teatru”, tai yra duoti tokius 
Vaizdinius pavyzdžius, kurie ati
traukia vaikų dėmesį nuo paša
linių įtaigojimų, priversdami 
pilnai atsiduoti tai pamokai.

— Ar manote, kad speciali 
vaikų teatro studija įmanoma 
mūsų sąlygose?

— Tokios studijos labai rei
kia. Tačiau aš manau, kad to
kia teatro studija, kaip Jūs pa
vadinote, ir yra Alvudas. Tik, 
mano nuomone, reikėtų Alvudą 
praplėsti. Jame turėtų ir galėtų 
dalyvauti šimtai mūsų mokykli
nio jaunimo.

— Jūs esate Kultūros fondo 
pirmininkas. Ar Kultūros fondo 
statute yra pramatyta finansiš
kai šelpti vaikų teatrinius sam
būrius?

— Kultūros fondo statute nė

ra tokių specifinių nutarimų ką 
remti, ko ne. Kultūros fondas 
iki šiol buvo tiktai mokyklinių 
knygų leidykla, ne šalpos orga
nizacija kokių nors kultūrinių 
sambūrių. Suprantama, Kultū
ros fondas turi teisę paremti 
kiekvieną kultūrinį įvyki, taigi 
ir vaikų teatrą, tačiau prakti
koje tokios šalpos vykdjdi KF 
negali vien dėlto, kad neturi lė
šų. Pirmoj eilėj reikėtų svars
tyti klausimą kaip “sušelpti” 
Kultūros Fondą, kad vėliau jis, 
atsistojęs ant tvirtu finansinių 
kojų. galėtų sušelpti jau kitus 
kultūrinius reiškinius.

— Ko jūs linkėtumėte Alvu
do Vaikų teatrui?

— Augti, stiprėti ir apimti 
visus lituanistines mokyklas lan 
kančius vaikus ir jų tėvus. Akt. 
ir rež. A. Brinkos darbas yra 
nepakeičiamos svarbos. Tačiau,

A. Kairys

Robertas Kamauskas, trečios 
kartos lietuvis už savo projektą 
biologijos srityje Brother Ri
ce gimnazijos surengtoje moks
lo parodoje laimėjo aukščiausj 
atžymėjimą. Jis darė bandymus 
su pelėmis, norėdamas surasti, 
kaip veikia į jų medžiagų apy
kaitą sužadintos bakterijos au
gimas Medicinos mokslas susi
duria su problema ,kada duo
dant antibiotikus sunaikinimui 
bakterijas, vaistai kartais sukę 
lia ne tik bakterijss pasiprieši
nimą, bet jos sustiprinimą ir 
dėl to ligonis pasijaučia blogiau, 
negu prieš gaudamas vaistus.

Tos dvi dėžės, kur jis augina 
peles, yra viduje sterilios ir to
se keturiose skylėse yra gumi
nės pirštinės, kurias užsimovęs 
jis peles operuoja, joms sulei
džia vaistus.

Šių eilučių autoriui teko su 
Robertu Karnausku kalbėtis 
Jis didžiuojasi esąs lietuvis ir 
labai apsidžiaugė, kai sužinojo, 
kad apie jį bus parašyta lietu
viškame dienraštyje ir beto, 
patalpinta nuotrauka.

— Mano tėvai ir giminės ge
rai kalba lietuviškai, galėjo ir 
mane mokyti, — pasakė jis.

Robertas Karnauskas Brother Rice 
gimnazijos mokslo parodoje laimė
jęs už savo bandymus biologijoje 
aukščiausią atžymėjimą.

O juk ir St. Ignatius gimna
zijoje lietuviai pasižymi moksle 
ir jų ten mokosi gana didelis 
skaičius.

Šiais šeimos metais, mes ga
lėtumėme, pavyzdžiui, rudens 
metu suruošti jaunųjų lietuvių 
dailės ir mokslo parodas, litera-

tari tūros ir vaidybos vakarus. Lai- Besikalbant jis didžiavosi, kad 
lietuvis inž. Brizgys yra moks-

praplėtus Alvudą, reikėtų įtrau 
kti ir daugiau režisierių bei te
atrą vertinančių žmonių, idant 
A. Brinką nebūtų perdaug ap
krautas ir pergreit nepavargtų. 
Būtų labai pageidautina, kad 
Alvudas virstų atitinkarūa mo
kykla, v siems vaikams privalo
ma, nelyginant aukšt jsiiiąja li
tuanistika, kurią lankyti ir baig
ti būtų kiekvienam lietuviui sa
votiška garbė.

Alvudo Vaikų teatro darbo 
vaisius ir naująjį Anatolijaus 
Kairio vaidinimą "Du broliukai” 
matysime kovo 23 d. Jaunimo 
centre. Laukiami vaikučiai, tė
veliai ir svečiai.

Staaė Petersonienė

TfiVO PIJAUS KOLEGIJA
Neseniai mirusio kapucinų, 

kunigo stigmatizuoto tėvo Pi
jaus paskutinę valią vykdant, 
San Giovanni Rotondo mieste 
Italijoje steigiama Tėvo Pijaus 
vardo universitetinė kolegija 
parengti pasauliečius katalikų 
akcijai pagal bažnytinės vado
vybės reikalavimus. Kolegijoje 
dviejų metų laikotarpyje stu
dentai katalikai išeis specialų 
teologijos ,filosofijos, Bažnyčios 
ir religijų istorijos bei psichol- 
gijos, žurnalizmo ir pasauliečių 
apaštalavimo technikos kursą.

Rafael Caldera (kairėj) naujasis 
Venecuelos prezidentas, įvesdina
mas į postą Caracas mieste, kur 
Venecuelos seimo pirm. Diaz pri
sega ženklą, simbolizuojantį jėgą.

lo parodos vienas iš teisėjų ir 
turi daug patyrimo elektronikos, 
chemijos, biologijos ir astrolo
gijos moksluose.

Jis domėjosi tada iškelta min 
timi ruošti jaunų lietuvių moks 
lo parodą ir pasižądėjo būtinai 
dalyvauti. Prašė pranešti laiką 
ir vietą.

Deja, šiandien šią žinią rašąs 
patyrė, kad R Kamauskas pa
rodoje dalyvauti negali, nes tuo 
pačiu metu vyksta mokyklos vai 
dinimas ir jis turi tvarkyti sce
nos apšvietimą.

Šioje mokslo parodoje daly
vavo ir šie lietuviai, kurie lai
mėjo įvairias premijas: Marius 
Bernatavičius, Antanas Dobro
volskis, Robertas Maciūnas, Ro
mualdas Brizgys,' Marius Kas- 
niūhas, Arūnas Mažeika, Vin
centas Brizgys-

Meno parodoje dalyvavo šie 
lietuviai: Bob. Adomaitis, Tom 
Karnauskas, Tomas ir Mykolas 
Pauiliai.

Pavardės paimtos iš kata
logo. Galėjo būti ir daugiau lie
tuvių, nes kai kurių iš jų pavar
džių šaknys yra lietuviškos.

Šioje mokykloje yra gana 
daug lietuvių garbės mokinių 
sąrašuose.

Prieš kelis metus Brother Ri
ce gimnazijoje kalbantis su mo
kyklos vadovybe teko išgirsti 
gražių žodžių. Sako, mes turime 
gana didelį skaičių lietuviškos 
kilmės mokinių ir daugiau nei 
devyniasdešimt nuošimčių yra 
pavyzdingi mokiniai, kurių pa
vardes gali rasti garbės moki
nių sąrašuose- Matyt, jūsų tau
tos žmonės pasižymi gabumais.

Žinant, kad Brother Rice gim 
nazija yra viena iš geriausių 
Chicagoje (moksle lenktyniauja 
su St. Ignatius gimnazija), tokį 
pasakymą buvo malonu išgirsti-

Pr. Garšva. Meninę programą 
išpildys Jonas Vaznelis, pianu 
palydint Alv. Vasaičiui ir Eglė 
Juodvalkytė, perteikdama aktu 
alių minčių iš prezidento paliktų 
raštų. Komitetas nuoširdžiai 
kviečia gausiai dalyvauti pasnal 

, dose ir minėjime. J. Ervydis

Hartford, Conn.

MŪSŲ KELIAUNINKAI

Vieni važiuoja pasivažinėti, kiti 
visai išvažiuoja

Vasario 16 d. Elzbieta šerkš- 
nienė išskrido dviem savaitėm 
atostogų pas savo sūnų Anato
lijų šerkšną į Porto Rico. 
natolijus šerkšnas yra aviai 
kapitonas ir neseniai grįžę 
Tolimųjų Rytų.

ko pasiruošti turime pakanka 
mai, tik ikas nors turėtų pra
dėti organizacinį darbą.

Šią mintį gražiai iškėlė antra- ' 
dienio numerio Draugo vedama
sis. Jei tai pavyktų įvykdyti,1 
mes į savo lietuviškos gyvasties 1 
kamieną galėtumėm įtraukti 
trečios ir ketvirtos ir tolimes
nių kartų lietuvius-

Juzė Daužvardienė tai pada
rė su Gintaro debiutantėmis ir 
mes jos pavyzdžiu sekdami ga
lime tą darbą plėsti jaunųjų ta 
lentų tarpe. Vyt, Kas

Mūsų kolonijose
H. Chicago, Ind.

PREZ. ANTANO SMETONOS 
25 M. MIRTIES MINĖJIMAS

Sudarytas š Alto, ALT s-gos 
ir LB komitetas rengia kovo 
30 d. 4 vai. p. p. lietuvių parapi
jos patalpose pirmojo ir pas
kutiniojo Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos 25 metų mir
ties sukaktuvių minėjimą.

Tą pačą deiną 10:30 vai. bus 
atlaikytos šv. Mišios mirusiojo 
intencija, o 4 vai. p. p. parapi
jos salėje įvyks aktas ir meni
nė programa. Velionį A. Sme
toną ir jo veiklą apibūdins kun.

fiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiitiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO. nLINOIS 60629
uiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiift
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Mes mokame EI□5
* ant visų taupymo 

certifikatų

per antuitr

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINOS

. ............................................................. .

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
FRANK ZOOAH 

President

bar yra

liją ir Prancūziją, štai 
rašo L.A.P. klubo šeini 
Adolfui Maslauskui: "I

ją, Norvegiją Ir Daniją.

gyventi į Honolulu,

jienos Hartforde. 
Vedeikis ilgisi H:

vus klubo narys. J.

Tel. PR 8 2781 
METALO IR 
STIKLO: "

Tvoros, Slo
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiinii'

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2859 West 68M1 Street

•rita. rus.
Ofiso telefonas: tR 8-U2» 
Re/., telef. VVAlbrook 5-5076

ON. C. K. BOBELIS
Inkstu Ir šlapumo taku chlrurgi 

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

Ronte 20, Elgin. IIMnob

Ofisas 3148 VVeet 63rd Street 
Teta PReepeat 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 66tb Plaoe 
Td.: REpubUe 7-7868
0R. S. BIEŽIS

CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8: ti

DR. VL BLAŽYS
plaučių ir vidaus ligos

28OI VVest 63rd Street 
Kampas 68-Člos lr CeJIfor&ta

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sus 
Ofiso telef. 476-4042

VVAlbrook 5-3048
. RfirfĮ Telef. 289-4688
OR. K. G. DALUKAS

6449 S. Pulaski Road 
Medieal Building) TeL

Priima ligoniu* pagal 
lel neatsUlepla, elnttnmuti
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- g
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. I
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Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71et Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-8
antr., penktad. 1-6. treč. tr šešt. tik
susitarus.

Ofiso HE 4-1818 Rea PR 6.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—ii ryto Ir 4—» v t. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT,
8484 W. <Unl St- GK (-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius lr
“oontact Ienses".

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2781 VVest Slst Street
Valandos: antradieniai*, penatadte- 

1 nals 2—9 v., šoštadlentals 10-1 p p.
1 Ligoniai priimam’ para’ ■nnltarlma
• Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagai susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. i—« ir 7—D; antrad. Ir penk- 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 val.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS UGOfi
Td. Ofiso PR 6.7800: Nainy 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal nunl turimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Ote. 785-4477. Rea. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG®
spFc^&ft ib

Cravvford Medinai Building
6449 8o. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2060

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avefiue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. 8 v. r. iki 9 V. v. Treč. lt 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

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

Akušerija lr motery ilgos

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIOO9

2745 VVest 69th Street
(Td. 737-2290 ofiso lr rezidencija? *
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By appt.).

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

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A

2686 VVest OSrd Street
Plrmad.. antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 6 Iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2464 VV. 71 Ht Street 

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

Ofiso tčlef. 770-2880
Rezid. telef. PRospect 9-0730Ofs. Pr 6-8022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 ikt 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIftUROTJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI

Kabineto td. 687-2020
Namo td. 839-1071

Vizitai pagal susltarlma
1 Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

lkl 8 vai. Trečlad. lr Šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REUanee 5-4410
Rez. GRovehlU 6-0017 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 1 v. vak.: 
antr. tr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimą.Ofiso lr bato tel. OLymplo 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr ohlrurgUa 
Ofisas 2750 W. 71M Street 

Telefonas •— 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. SeStad. 1-4 V. V*, 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Reda. td. WA 5-8099
Tel. — REllanoe 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 69th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p.. trečlad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
Td. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. tr 
penkt nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 Iki • 
v. v. SeStad. 9-—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso tr buto OLymplo 2-415P

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street Cicero
Kasdien l-l vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais lt lkl 4 popiet.

Of. Td. HE 4-2128, Namu OI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71«t Street

PriimlnSja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak.

Trečlad. tr šeštad. uždaryta .
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURG®

MED,CAL BUILDINO
7156 South VVestern Avenue

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. tkl 1 vai. p. p. tr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rea td. 28P-2P1P

Td. PRospect 8-9409
DR. ONA VAšKEVfAIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—S vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2---4 popiet 

tr kitu laiku pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71rt Street
Telef. HEmlock 6-3548 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Td. ofiso PR 6-6448, rea RE 4-S15O

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 7lst Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 Iki 8 y. v. 

Treč. •- šeštad. pagal susitarimą
Ofiso td. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest OSrd Street

Valandos: pirm., ketv.. B—8 vai.,
i antrad. lr penkt. 1—4 vai.
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SOVIETU NUSIKALTIMAI PRIEŠ NEKALTUOSIUS

“Kinijos reikšmė dėl jos ka
rinio silpnumo šiandieną nėra 
didelė. Tačiau šis kraštas gali 
tapti mums pavojingu. Tokiu 
atveju mes vėl netektume Si
biro ir šio nuostolio jokiu bū
du negalėtumėm išlygini nau
jais užkariavimais Vakaruo
se”. šiuos pranašingus žodžius 
daugiau kaip prieš šimtmetį 
(1853) vienam sporte parašė 
carui rytinės Sibiro srities gu
bernatorius Nikalojus N. Mu
ravjovas (1809,-1881). 1847 
m. jis buvo paskirtas minėtoms 
aukštoms pareigoms Sibire. 
1858—1860 m. didžiuliu kari
niu rusų armijos spaudimu 
prieš kinus primetė rusams 
naudingas sutartis, išplėšda
mas kai kurias kinų valdas 
Azijoje: Aiguno sutartimi lai
mėjo rusams 480,000 kv. km

\ žemės plotą tarp Amūro ir Ra
miojo vandenynot 1860 m. Pe
kino konvencija gavo Turkes
tano kraštą (900,600 kv. km). 
Be to, iš pavardės mums žino
mas Muravjovas nėra “mūsiš
kis” (Korikas).

Pereitais metais Rusijos to
limųjų rytų srities karo vadas 
gen. Lošikas panašiu būdu 
įspėjo rusus: “Mūsų neprovo- 
kuojamos kinų provokacijos 
veda prie pavojaus sukelti UI 
pasaulinį karą”.

*
Kas atidžiau seka sovietinę 

spaudą, gali prisiminti jos nuo
lat Skelbtą tvirtinimą: “Tik 
komunistinė santvarka garan
tuoja taiką”. “Niekad negali 
būti teritorinių ir kitokių gin
čų tarp komunistinių kraštų: 
ir dėl ko gi ginč$į#s,?” Lietuva 
turi būti laiminga, kad yra 
saugoma didžiosios sovietu ša- 
lies’\. Arba “Didžiosios šalies 
(Kinijos) liaudis pakreipė ša
lies vairą komunizmo kebu — 
niekas neįstengs išskirti dvieju 
laisvę ir komunizmą mylinčių 
kraštų brolystės”.

Tačiau praktiškai atsirado 
du “didieji broliai” ir mums 
jau žinomas greitai įkyrėjo ki
nams savo plėšrumu, agresin- 
gumu. Medaus mėnuo baigėsi 
jau 1954 m., kai iškilo pirmieii 
nuomonių skirtumai. Nuo 1960 
m. pradėjo reikštis gausūs pa
sienio incidentai.. Tačiau kas 
kovo 2 d. įvyko . prie Damans
kio (kiniškai Tšen-.Pao) salos 
Usurio upėje — artileriios, sun 
kiųjų granatsvaidžių, kulko
svaidžių šūviai, karinių auto- 
maš’nų, tankų, šarvuotų trans
porterių pasivažinėjimai, ke
liasdešimt aukų iš abiejų pu
sių — abiejų “broliškų šalių” 
santykius iškėlė visiškai į kitą 
šviesą.

Diplomatinius abiejų šalių 
protestus sekė masinės de
monstracijos. Vien tik Pekine 
prieš rusus demonstravo 1.5 
milijono gyventojų. Viso mi
tinguose reiškėsi ligi 400 mi
lijonų kinų. Prieškiniškos de
monstracijos Maskvoie į gat-

R ves išvedė šimtus tūkstančių 
rusų, kurių metu išdaužyti 
puošnios Kinijos pasiuntinybės 
lankai. Abi šalys ėmėsi “savi
gynos priemonių”. 6,670 km. 
ilgio sienai saugoti rusai pa
siuntė naujus kariuomenės da
linius, nes dabar prie sienos 
stovinčių 32-jų gerai ginkluo
tų divizijų nepakanka. Kinai 
pareiškė traukią prie sienos

’ visas savo ginkluotas pajėgas, 
kurios siekiančios 5 mil. vyrų.

šveicarų “Die Weltwoche” 
m.14 pranešė iš Hong Kongo 
gautą žinią, kad į kinų - rusų 
pasienį nuskubėjęs Kinijos gy
nybos ministeris maršalas Lin 
Piao. Tačiau laikraštis abejo
ja, ar gali greitai kilti naujas 
karas, nes kom. Kinija esanti 
labai “kultūrinės .^evoliucijos”
nuvarginta.

* -
Rusų - kinų konfliktas, są

moningai ar nesąmoningai iš

kilęs naujos Berlyno krizės iš
vakarėse, sukėlė viso pasaulio 
dėmesį. Tuo tarpu gen. de 
Gaulle palanki prancūzų spau
da netiki, kad konfliktas per
eitų į karą, šveicarų, vokiečių, 
italų ir kiti stebėtojai prilei
džia, kad kinų - rusų karas bū
siąs galimas kelių ar keliolikos 
metų bėgyje.

Nors Kinija ir labai toli nuo 
Lietuvos, tačiau, turint galvo
je dabartines “plačiosios tėvy
nės” sienas, mūsų tauta yra 
prie pat Kinijos. Netolima is
torija rodo, kad lietuviai turė
jo aktyviai dalyvauti visose 
carinės ir raudonosios Rusi
jos karinėse operacijose prieš 
turkus, kinus, japonus. 1964 
m. nemažas mūsų vyrų skai
čius paguldė savo galvas Man- 
džiūrijoje, gindami Port Ar
tūrą, Liaotuną, prie Mukde
no ir kitur. Kas nemėgsta sve
timomis rankomis žarijas žars
tyti?

Iš okup. Lietuvos ateinan
čios žinios sako, kad mūsiškiai 
žinias apie įvykusį incidentą 
prie Usurio upės sutiko su ne
mažu nerimu, kurį dar padidi
no pati komunistų partiia, 
šaukdama prieškiniškus mitin
gus. Pirmieji mitingai, tiesa, 
vyko Maskvoje, Leningrade, 
Chabarovske, Vladivostoke, 
Blogoveščenske, bet jau ko
vo 7 d. jie buvo suruošti Vil
niuje ir Kaune. Lietuvos sos
tinėje pirmieji mitingavo ru
sų suvaryti elektros suvirini
mo įrengimų gamyklos darbi
ninkai, o tą pačią dieną Kau
ne. keičiantis pamainoms, ma
siniam mitingui buvo sustab
dyti Ziberto šilko kombinato 
darbininkai. Formulė ta pati: 
vienur ir kitur pasmerkta 
“Mao Tše - tungo klika — Ki
nijos liaudies interesų išdavi
kė” (Tiesa, III.9). Po to iau 
“užsukta tvarka”, demonstruo
ta ir tebedemonstruojama ki
tose Lietuvos vietose, ypač 
Klaipėdoje, Šiauliuose,' Pane
vėžyje. Okupuotos Lietuvos 
spauda pasipuošė naujomis 
sieksninėmis antraštėmis: 
“Provokacinis Pekino valdžios 
išpuolis”, “Gėda provokato
riams”, “Tėvynės sienos šven
tos”, “Provokatorius prie gė
dos stulpo” ir pan. Kovo 5-13 
d. incidentai kruvinu būdu pa
sikartojo, pranešama apie sun
kiųjų ginklų veiklą.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad lietuviams turėtų būti sma 
gu, kai vienas banditas griebia 
už gerklės antrą: nei rusas, nei 
kinas bolševikas nėra mūsų 
tautos draugas ir nė vienas 
neduotų Lietuvai laisvės. Ta
čiau nerimauti yra ko — ru
sų raudonojoje armijoje šiuo 
metu tarnauja apie 36,666 mū 
sų krašto vyrų (1959 m. kari
nėje tarnyboje buvo 25,676, 
dabar šis skaičius paaugęs). 
Raud. armijos atsargoje gali 
būti apie 300,660 Lietuvos vy
rų. Lietuviai kar. tarnybą at
lieka įvairiose Rusijos vietose, 
dažniausia Kaukaze ir Sibire, 
yra tarnaujančių ir netoli Ki
nijos sienos. Mūsų krašto mies 
tų ir apylinkių vykdomųjų ko- 
m tetų seifuose jau nuo anks
tesnių laikų raudonosios kari
nės komendantūros yra depo
navusios dviejų spalvų korte
les — baltos ir geltonos spal
vos šaukimus atsarginiams ka
riams, kuriems numatytos skir 
tingos rinkimosi vietos pavo
jaus atveju. Baltosios korte
lės liečiančios “pavojų iš va
karų”, o geltonieji bilietai bū
tų panaudoti tuo atveju, kai 
“mūsų šaliai grėstų rimtas ki
nų pavojus”. Duok, Dieve, kad 
Lietuva, II pasaulinio karo me
tu netekusi savo jaunimo, bū
tų apsaugota nuo dabartinės 
kartos išnaikinimo, kuris įvyk
tų galimo rusų - kinų karo at
veju. b. kv.

“Mūsų pilietinė ir sąžinės bai 
so pareiga sustabdyti Rusijoj vyk
domą nežmoniškumą ir vis plin
tančius nusikaltimus prieš ne
kaltus žmones, kurie už tiesos žo
dį arba todėl, kad valdžiai reika
lingi Įneapmokami darbininkai, 
paverčiami politiniais kaliniais. 
Jiems atimama teisė kurti, dirbti, 
gyventi ir būti žmonėmis. Juk 
nusikaltimas prasideda ne nuo 
rūkstančių kaminų krematoriju- 
muose, ne iš Magadano galai- 
vių, kurie visada perpildyti kali
niais į čia atplaukia”. Šitaip savo 
memorandume — knygoje rašo 
A. Marčenko.

Be to, Magadanas yra uosta
miestis prie Ochotsko jūros ir Na- 
gajevo įlankos. Jis buvo pradėtas 
statyti 1933 m., jo statybai nau
dojant vergų — politinių kalinių 
darbo jėgą. Darbas buvo atlieka
mas labai primityviai, naudojant 
kastuvus, kibirus, nukirstų me
džių plaustus. Magadaną statant 
žuvo apie milijonas tremtinių. 
1939 m. įkurtas miestas. Dabar 
jame gyvena 60,000 žmonių. 
Dabar čia įkurdintos įvairios So
vietų saugumo įstaigos, nuo ku
rių priklauso ir kiek atokiau esan 
čios sovietinių politinių kalinių. 
koncentracijos stovyklos. Vergų 
skaičius didinamas. Ta proga A. 
Marčenko pažymi: “Nusikalti
mas prasideda jau tada, kai ga
lingų valstybių piliečiai į savo 
krašte įvysktančius nusikaltimus 
pradeda žiūrėti šaltai ir abejin
gai”.

Šiais žodžiais minėtas rusas po
litinis kalinys ir baigia savo 1968 
m. paskelbtą raštą, pridėdamas 
ir savo adresą: m. Aleksandrov, 
Vladimirskaja Obl., ulica Novin- 
skaja, 27. Aišku, tokio rašto So
vietų Sąjungoje niekas nespaus
dino, bet knygos forma jis pate
ko į Vakarus ir čia rado vietos 
rusų emigrantų spaudoje.

Pareigose Stalino išauklėti 
čekistai

Koncentracijos stovyklų admi
nistracija nebijo skundų, nors į- 
vairiais keliais buvo bandoma 
skųstis sovietiniai prokuratūrai 
ir aukščiausioms valdžios įstai
goms. Maskvoj esanti administra
cija šiuos skundus grąžindavo 
atgal “patikrinti”, o tai reikšda
vo, kad skundėjus atiduodavo į 
viršininkų rankas. Šie atsakyda
vo Maskvai: “Faktai nepasitvir
tino” arba “Politkalinys teisin
gai nubaustas” ir duodavo py
los tiems kaliniams, kurie skųsda
vosi blogomis sąlygomis. Išvada: 
skųsies — pasunkinsi savo ir taip 
jau sunkų gyvenimą. Prižiūrėto
jai, žiaurūs saugumiečiai, tvirti
na, kad jie niekada neperžengę į- 
statymų. Tokie dalykai, kaip už
draudimas siųsti siuntinius, atė
mimas teisės naudotis darbo sto
vyklų krautuvėmis, badu marini
mas, uždraudimas pasimatyti su 
artimaisiais, giminėmis, karcerio 
bausmė, geležinių apyrankių už
dėjimas, vienutės bausmė ir

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Jis valandėlę svarstė, apžiūrėjo dovanas, pažiūrėjo 
pro langą ir vėl papurtė galvą. Tada pasakė:

— Žinai, aš . Užmiršau didžiausią pasauly sensaci
ją. Japonai yra sumušti. Aš girdėjau tai šiandien rytą.

— Tai tikrai įdomi žinia.
— Taip. Antrasis Pasaulinis karas pagaliau baigė

si. Dabar sąjungininkai gali pakelti galvas išdidžiai ir 
pilni pasitikėjimo. Ir, žinoma, jie taip padarys. Ir kas 
tada, Vytautai?

— Aš nežinau. Atvirai, aš nesu pilnas vilčių. Tu 
pažįsti mane, aš esu realistas.

— Aš sutinku su tavimi. Dabar jie šauks visam 
pasauliui. Tie didieji bosai. Jau šį rytą jie kalbėjo apie 
amžinąją taiką žemėje. Taip, amžinoji taika nukrito že
mėn, kaip palaimintas lietus. Ir išdidus vilkas apkabins 
besigėdintį veršiuką ir piktas vanagas bučiuos švelnų 
balandį. Tie prakeikti pirkliai.

— Bet žiūrėk, aš galvoju, kad bus pasikeitimų 
tarptautinėj politikoj.

— Jokio pasikeitimo, mano drauge, — neigė Bo
leslavas, — dabar jie pradės daugybę tarptautinių kon

V. SAURIMAS

daug kitų, — viskas žodis žodin 
įrašyta į S. Sąjungos baudžia
mąjį įstatymą ir pagal įstatymą 
žemesnieji pareigūnai panaudo
ja bausmes. Darbo stovyklų ad
ministracija iš prigimties žiauri, 
— jų dauguma Stalino išauklėti 
saugumiečiai. Jie žiaurūs ir dau
giausia sadistai. Jie tą “auklėji
mo” darbą dirbo Stalino laikais, 
jie tą darbą mėgsta ir uoliai jį 
vykdo šiandien. Jie yra pripratę 
prie girtavimo ir prie sauvalės. 
Tai yra politinių kalinių gyvy
bės ir mirties viešpačiai.

Kaip žudosi kaliniai
Politinių kalinių beteisiška ir 

beviltiška būsena verčia juos 
griebtis, atrodo, “beprotiškų” pro 
testo formų: badaujama iki mir
ties, kūno sąnarių sužalojimai, 
nusižudymai. Visą laiką kančia, 
badas, žiaurumai, kankinimai, 
begaliniai sunkus darbas. Ir ap
sisprendžiamą dažniausiai mirti, 
einama dienos metu prie už
draustos vielų tvoros. O ten “pa
aukštintos paukštinės” sargy
binis ir paleidžia automato sal
vę.

— Aš nežinau, — sako A. 
Marčenko, —ar šiais amžiais dar 
kur nors pasaulyje egzistuoja ki
tas kuris kraštas, kur visu žiauru
mu baudžiami politiniai kaliniai, 
kur leidžiami žiaurūs įstatymai, 
kur žmogiškasis orumas taip 
žiauriai niekinamas? Aš to neži
nau... Kur atimamos pagal įsta
tymus visos žmogiškos teisės 
žmogui ir dar kur pagal įstaty
mus baudžia bado bausme? Aš 
įsitikinau, kad minėtos sąlygos 
galimos pas mus tik dėl to, kad 
apie tuos žiaurumus niekas ne
žino.

Tiesa, apie tuos nežmoniškus 
žiaurumus žino tik organizato

Pietų Vietname, Shau Valley vietovėje, amerikiečiai kariai perpila 
kraują marinui, sužeistam kovose prieš komunistus.

riai ir jų vykdytojai. Juk jeigu 
žinotų apie tai, ką aš esu pergy
venęs ir iškentėjęs kalėjimuose 
ir darbo lageriuose sovietinė vi
suomenė, kaip galėtumėte jūs, 
tos visuomenės dalis, protestuoti 
prieš kitų šalių politinių kalinių 
kankinimą ir beteisiškumą: Ispa
nijoj, Portugalijoj, Pietų Afrikoj, 
Graikijoj ir kitur. Mūsų laikraš
čiai rašo tik apie užsienio valsty
bių politinius kalinius ir darbi
ninkų judėjimą, bet apie savo 
šalies skaudulius visiškai nutyli. 
A. Marčenko kviečia protestuoti;

Daugelis mūsų yra už tai at
sakingi. Aš kreipiuos į savo tau
tiečius ir tarybinius piliečius — 
rašo A. Marčenko. — Visi mes 
lygiai nešame atsakomybę savo 
tėvynei, savo jaunimui, savo ii 
vaikų ateičiai. Pakanka ir to, kad 
30 -40 metų karta nutylėjo ir 
leido paminėtus nusikaltimus 
daryti tautos ir liaudies vardu. 
Negalima vėl abejingai kartoti 
kruviną nusikaltimą ir padaryti 
rusų tautą vėl kruvinų nusikalti
mų vykdytoja ir bendrininke.

Aš šaukiuosi, aš kreipiuosi į 
jus: reikalaukite viešo tardymo 
mano iškeltiems nusikalti
mams. Reikalaukite, kad “Kalė
jimų ir koncentracijos stovyklų 
įstatymas” būtų paskelbtas spau 
doje. Reikalaukime specialių pa
lengvintų sąlygų politiniams ka
liniams. Reikalaukite, kad vy
riausybė peržiūrėtų kalinių mais
to normas ir kad išdavas skelb
tų viešai. Reikalaukime, kad sta
lininio režimo kalėjimų ir stovyk
lų prižiūrėtojai būtų skubos ke
liu pašalinti iš pareigų, nes jie 
stovyklose ir kalėjimuose šiuo 
metu rodo daugiau negu žvėriš
kumą, didelį žiaurumą, — jie 
žmones žudė ir sadistiškai kan
kino Stalino laikais, jie žudo ir 
šiandien. Reikalaukite viešo teis
mo minimiems nusikaltėliams.

ferencijų ir tos konferencijos tęsis dešimtį, dvidešimtį ar 
net penkiasdešimtį metų. Žinoma, ten bus daug žy
mių kalbų su iškilmingais nutarimais. Ir taip pat bus 
iškilmingų banketų su uodeguotais švarkais ir vakaro 
sukniom, geri kokteliai taip pat, kadangi teisė ir taika 
jau bus atstatyta ilgiem šimtmečiam. Ir po to dideli tarp
tautiniai mulai ilsėsis su linksmom merginom kur nors 
naktinių klubų šalutiniuose kambariuose. Taip, kadan
gi teisingi ir pavargę ponai turi pailsėti...

— Nebūk, cinikas, Boleslavai.
— Ne, mano drauge. Aš niekada savo gyvenime 

nebuvau cinikas. Aš niekada nesutepiau lūpų nešva
riais žodžiais. Bet tie politikai yra cinikai. Jie pagrobė 
ir pardavė Lenkiją, Lietuvą ir kitas valstybes. Aš vėl 
pykstu. Aš noriu spiauti į tuos iškilmingus snukius. Vy
tautai, nesakyk, kad aš cinikas, — Boleslavas mojavo 
ranką, — geriau nebekalbėkim apie tą purviną politiką, 
geriau einame į Gruenbergą ir susitikti panelę von 
Gropp.

— Aš sakiau, Boleslavai, aš einu.
Boleslavas atsidarė pokelį ir išsitraukė cigaretę. Jo 

veidas buvo raudonas.
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— Tai yra negalima, tai neįsivaizduojama, tai yra 
absoliučiai prieš jos būdą. Ne, — Vytauto galvoj degė 
mintis ir jo žingsniai jį nešė vis greičiau ir greičiau į 
kalvą.

— Ne, aš negaliu tikėti, — jis galvojo, — ji yra 
per išdidi. Ji negali tekėti už kitos tautybės vyro. Donald 
Wood ir Charlotte von Gropp. Ne, ne, niekada.

MINTIS, KURIA REIKTŲ 
PASVARSTYTI

Kad lietuvių santaupos nenueitų su vėjais

J. KUPRIONIS

Amerikoje daugelis pastatų, in
stitucijų, parkų ir pan. turi as
menų vardus. Dalis iš jų yra 
vardai pasižymėjusių moksle ar 
visuomeninėj veikloj, tačiau dau
giausia yra vardai fundatorių, 
paaukojusių didesnes sumas tam 
ar kitam dalykui įsteigti. Turtin
gų žmonių Amerikoj yra daug, 
tad ir tokių fundacijų gausu. Tų 
žmonių vardai būna įamžinti il
giems laikams. Jų gyvenimui tas 
suteikia ypatingą prasmę ir vertę, 
ypač, kai palyginti juos su kitais 
turtuoliais, kuriems nuėjus į ka
pus, jų turtus išnešioja vėjai. Ir 
klausi žmogus, kam gi jie dirbo, 
turtus krovė, dažnai net su gob
šumu ir šykštumu? Visi gi ži
nom, kad su saule žmogus negy
vens, vistiek reiks viską palikti.

Su palikimais tik retai kada 
visai skaudžiai išeina. Šiaip gi 
net ir tarp artimųjų dažnai ne
pasitenkinimai: kodėl jam, o ne 
man, kodėl jam daugiau, o man 
mažiau ir pan. Ne reti atsiti
kimai, kad palikimai tampa gin
čų ir bylinėjimosi objektu, o to 
pasėkoje — keiksmai geradariui.

Kai lietuviai turtėja
Bendrai, lietuviai yra darbš

tūs ir taupūs. Jei jų tarpe dar 
nėra daug turtuolių — milijonie
rių, tai vis dėlto jau gana dauge
lis iš jų yra pasiekę smulkiosios 
buržuazijos kategoriją. Mažesnė
mis sumomis lietuviai, palyginti, 
gana gausiai aukoja, neišskiriant 
ir mažai pasiturinčių. Jie gausiai 
parėmė nepriklausomos Lietuvos 
atsikūrimą, pastatė daug bažny
čių, mokyklų, salių. Siuntiniais 
dabar gausiai paremia savuosius 
ir artimuosius Lietuvoj. Sukūrė 
ir išlaiko į vargą patekusių šal
pos instituciją — Balfą, remia 
tėvynės vadavimą aukodami 
Tautos fondui ir kt. Ypač at- 
žymėtinos jų pastangos sukaup
ti kraitį Lietuvos ateičiai, jos atsi
kūrimui, dedant sumas į milijo
no arba Lietuvių fondą.

Tad bent svarbesniųjų eina
mųjų reikalų rėmimas vyksta pu
sėtinai gerai. Atsiranda nepail
stančių šiai akcijai vykdyti ir 
taip pat geros širdies tautiečių 
saviems reikalams suprasti.

Tačiau čia norima pasvarstyti 
ypatingesnius atvejus, kai rūpes
tingam ir tvarkingai gyvenan
čiam tautiečiui gyvenimas susi
klosto ir jam pavyksta sukaupti 
didesnį turtą. Natūralus žmo
gaus palikimas — turėti sau už
tikrintą rytojų. Bet dažno padė
tis būna, kad pasiekia laipsnį, 
kada turima daugiau negu šiai 
dienai ir rytdienai reikalinga. 
Taip pat yra atvejų, kad ir pali
kimui perimti nėra taip jau la
bai artimų asmenų arba jie pa
tys gerai stovi, kad nėra nė reika
lo dar jiems “pridurti”. Juo la
biau, kad lengvai įgyjamos gė

Pagaliau jis pasiekė kalvą, sustojo jos viršuje ir 
žvilgterėjo atgal į miestą. Po jo kojomis ten buvo krū
va mažų namelių kaip žaislų.

Jis įkvėpė keletą gūsių gryno oro ir paskuko į Gru
enbergą. Ten sode rado Charlotte von Gropp , vil
kinčią kasdienine suknele ir avinčią baltais batukais.

— Ponas Budrys, labą rytą, tai maloni staigme
na, — pasakė ji, ištiesdama jam ranką. — Jūs pasi
rodėte tikrai labai netikėtai, — ji buvo labai geros nuo
taikos.

— Taip, panele, aš žinojau, kad jūs manęs ne
laukėte, — nusijuokė jis.

— O, ponas Budry, jūs iš manęs juokiatės, — sa
kė ji šypsodamasi, — priešingai, man labai malonu vėl 
jus susitikti po tokio ilgo laiko. Jūs žinote, kaip aš esu 
vieniša. Bet eime į salonėlį. Aš turiu pasikeisti savo dra
bužius.

Jie paskuko namų link.
— Jūs esate šiandien viena, panele?
— Taip, viena. Visa Gunz šeima išvyko nuo pat 

ryto į miestą. Bet atsiprašau, turiu valandėlei išeiti į ki
tą kambarį.

Ji dingo ir po valandėlės sugrįžo atgal. Dabar ji bu
vo kita suknele ir apsiavusi kitais batukais.

— O, taip greit jūs pakeitėt spalvą, — pasakė jis 
ramiai, žiūrėdamas į jos mėlyną suknelę.

— Jums patinka ši spalva? — šypsojosi mergina.

— Žinoma, panele, jūs juk negalite išsirinkti netin
kamos spalvos.

v. (Bus daugiau),

rybės dažnai nė nebūna taip la
bai vertinamos.

Ekonomiškai lietuviams stiprė
jant, tokių atvejų daugėja. O ir 
po paskutinio karo atvykusieji 
jau pereina į vyresniosios kartos 
gretas. Matant, kad daug smul
kesnių ir stambesnių lietuviško
mis rankomis sukauptų gėrybių 
nueina į svetimas rankas ar šiaip 
neaiškiems tikslams, yra pravar
tu tą klausimą pasvarstyti ir, ra
dus tinkamą, būdą ji išpopulia
rinti.

X vardu mokykla jo gimtame 
miestely

Šis nors mažesniu mastu, bet 
skamba panašiai, kaip Fordo 
fundacijos rūmai Notre Dame 
universitete. Mintis čia yra ta, 
kad savi palikimai būtų nukreip
ti į Lietuvą. Juk tai mūsų pačių 
ar mūsų tėvų gimtasis kraštas. 
Brangesnio krašto mums nėra. 
Jis vienintelis tikrai mūsų. Dėlto 
mūsų reikalas ir pareiga yra jį 
remti.

Pasvarstytina, sakysim, tokia 
mintis. Labiau pasiturintis tau
tietis savo palikimą ar jo dalį 
paskiria pastatymui jo gimtajam 
kaime jo vardu mokyklos ar mies
tely salės ar kapinėse, kur Jo tė
vai ilsis, koplyčios. Daug visokių 
galimybių pagal skiriamą sumą 
įamžinti savo vardą gimtajame 
krašte. Ten gyvenantieji ilgai 
prisimintų ir minėtų, kad jų kai
mynas, parapietis ar bendrai tau
tietis, likimo išblokštas į užjūrį, 
gimtinės neužmiršo.

Čia susiduriame su klausimu, 
kaip tą padaryti. Dabar tett1’siun
čiamos didesnės sumos nueitų 
Maskvos iždui paremti. Bet yra 
išeitis — juk planuojame atei
čiai. Nėra jokios abejonės, kad 
rusiškas bolševikinis režimas be
galybėn nesitęs. Kulminaciją pa- ’’ 
siekęs, jau dabar braška. Jis grei
čiau grius, negu mūsų nekan
traus laukimo spėliojimai pri
leidžia. Lietuva vėl tvarkysis sa- 
vystoviai ir jai ypač ekonominė 
pagalba bus labai reikalinga.
Lietuvių fondas tam ir įsteigtas
JAV ir Kanados lietuviai jau 

deda gausias sumas Lietuvos atei
čiai. Ta institucija yra milijono 
arba Lietuvių fondas. Jo visos su
mos skiriamos Lietuvai. Jo kon
stitucijoj įrašyta, kad, skiriant 
$3,000 ar didesnes sumas, jų davė 
jas gali nurodyti jų paskirtį. Fon
do vadovybei toks davėjo nuro
dymas yra testamentinis, ir nie
kas negali pasielgti kitaip.

Pažymėtinas momentas. Aukos 
skelbiamos viešai. Tokios žinios 
greit pasklistų po visą lietuvišką
jį pasaulį tiek išeivijoj, tiek ten 
gimtajam krašte. Galima įsivaiz
duoti, kiek tas pakeltų entuziaz
mo veiklai ir vilčių ateičiai.

(Nukelta į 5 psl.)



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. kovo mėn. 17 d.

SVEČIUOSE PAS WISCONSIN 

LIETUVIUS

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

Bevartant lietuviškąją spaudą 
dažnai randame žinių, kad Wis- 
consino lietuviškosios kolonijos 
tarp savęs darniai, vieningai ben
dradarbiauja. Ir šiais metais mi
nint 51 metų Vasario 16-tosios 
sukaktį iš anksto buvo susitarta 
nusistatytos datos ir bendro vei
kimo planas, nepamiršdami ką 
kviesti pagrindiniais kalbėtojais. 
Racine, Wis. minėjimas buvo nu
matytas vasario 2 d. Pagrindiniu 
kalbėtoju pasikviesti iš East Chi
cagos, Ind. nutarta vietos Alto 
skyriaus valdybos narį P. Ind- 
reiką. Kenosha, Wis., lietuviai 
pasikviesti numatė Alto c.v. pirm. 
inž. E. Bartkų. Minėjimą atšven
tė vasario 9 d. Milvvaukee, Wis. 
kolonijos lietuviai minėjimą turė
jo vasario 16 d. Paskaitininką 
pasikvietė kun. Pr. Garšvą.

Racine, Wis., minėjimo metu 
vadovaujantis keliais atvejais da 
lyviams priminė ir ragino nelik
ti kaimynams skolingais, daly
vauti ir pas juos. Minėjimas bu
vo gausus, o jaunimas išpildė 
programą, kuri buvo vykusiai pa
ruošia ir neperkrauta. Viešint 
Radine patirtos sekančios žinios 
apie kalbamąsias lietuvių koloni
jas. '

RACINE, WISC.

Racine, Wis., lietuviai pradėjo 
kurtis praeito šimtmečio pabai
goje. Šio amžiaus pradžioje, prieš 
I-jį Pasaulinį karą lietuvių būta 
apie 300 šeimų ir pavienių apie 
200. Dabartiniu metu lietuvių 
skaičius esąs gerokai sumažėjęs. 
Kolonija esanti pasižymėjusi sa
vo kultūrine ir politine veikla. 
1904 m. susiroganizavusi Šv. Ka
zimiero draugija ir tos pačios dr- 
jos iniciatyva įkurta parapija ir 
pastatyta bažnyčia. Kolonija e- 
santi; pasižymėjusi savo kultūri
ne ir politine veikla. Parapijai 
vadovauja tėvai marijonai. Aps
čiai turi visokių organizacijų, vie 
nos yra religinės, o kitos pasau
lietiškos bei pašalpinės ir t.t. Lie 
tuvos gelbėjimo draugija už Lie
tuvos paskolos lakštus surinko 
per 20.000 dolerių. Vilniaus va
davimo reikalams surinkta 1000.

KENOSHA, WISC.

Kenosha, Wis., randasi prie 
Michigano ežero apie 50 km. į 
pietus nuo Milwaukee, Wis. Gy
ventojų yra apie 60.000. Žymus 
pramonės centras. Pirmieji liėtu- 
viai čia atsirado apie 1896 m. 
Netrukus lietuviškoji kolonija 
pradėjo organizuotis ir 1898 m. 
drauge su lenkais suorganizavo 
Šv. Kazimiero pašalpinę draugi
ją, kurios veikla nepasižymėjo 
darnumu. 1900 m. lietuviai su
organizavo atskirą Šv. Petro drau 
giją,.kuri pradėjo rūpintis pasto- 
vionjjs lietuviškomis pamaldo
mis. Pamaldos jau buvo laiko
mos .1899 m. Lietuvių dvasinius 
reikalus aprūpindavo iš kitur at
važiavę kunigai. 1903 m. Šv. Pet
ro draugijos pastangomis įsteigta 
atskira lietuvių parapija. 1908 m. 
nupirkta iš ev. liuteronų dabar

tinės bažnyčios pastatai. Nuo 
1927 m. parapijos reikalais ėmė 
rūpintis tėvai marijonai. Parapi
nė mokykla atidaryta 1915 m. 
Nuo 1924 m. joje pradėjo mo
kytojauti seserys pranciškietės. 
Tais pačiais metais įsteigta Ame
rikos lietuvių politikos klubas, ku 
rio tikslas apjungti visokių įsiti
kinimų lietuvius. Nemažai yra ir 
šiaip įvairių organizacijų, vienos 
yra religinės, o kitos pasaulietiš
kos arba savišalpinės ir t.t.

Pirmieji lietuvių tremtiniai į 
Kenosha, Wis., atvyko 1949 m. 
Tais pačiais metais įsteigta Lie
tuvių tremtinių d-ja. Prie drau
gijos sudaryta scenos mėgėjų gru
pė, vadovaujama J. Jarienės. 19- 
56 m. tremtinių draugija persi
organizavo į Amerikos LB apyl. 

MILWAUKEE, WIS.

Milwaukee, Wis. randasi prie 
Michigano ežero. Gyventojų a- 
pie 800.000. Yra žymus uostas ir 
pramonės centras. Ypač žymus 
yra alaus bravoras (Schlitz). Čia 
gaminamas stiklas ir odos išdirbi
niai. Be to, čia yra katalikų ar
kivyskupo ir protestantų episko- 
palų vyskupų rezidencijos. Moks
10 institucijos: jėzuitų Marąuette 
universitetas ir Wisconsin uni
versitetas, be to ir kelios kolegi
jos. Dauguma gyventojų yra vo
kiečių kilmės.

Lietuviai pradėjo kurtis devy
niolikto šimtmečio pabaigoj. Or 
ganizacinis darbas pradėtas 19-
11 m. įkurta lietuvių parapija, 
1913 m. lietuviai pasistatė Šv. 
Jurgio bažnyčią, bet tais pačiais 
metais vardas pakeistas į Šv. Gab 
rieliaus. Visas kultūrinis bend
ruomeninis gyvenimas telkėsi ri
jose ir parapijos ribose. Draugi
jos savo veikloje nesiriboja vien 
tik pramogų, vaidinimų, tauti
nių šokių parengimais, bet kar
tu yra ir savišalpinės. 1945 m. 
Šv. Gabrieliaus lietuvių parapiją 
administruoti pradėjo tėvai ma
rijonai. 1953 m. lietuviai susior
ganizavo į LB Milvvaukee apy
linkę. Kasmet dalyvauja įvyks
tančiame 25 tautų pasirodyme 
su savo tautiniais šokiais, cho
ru, parodėlėmis ir su tautinių 
valgių virtuve.

Šias tris lietuvių kolonijas kaž
kas savaime jungia. Jungia tvir
tai, kad nuotolis nieko nebereiš
kia.

J. Ervydis

STATYBININKAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIIs

J 2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

Po artilerijos apsišaudymo per Suezo kanalą valoma Ismailia

' V -'S'tfc-r r?

MISCELLANEOUS

• — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H 'Vest »5th Street 
Chicago, Illinois 

TeL GA 4.8054 ir GR 6-4330

1111111111111111111111111111111111111111111111111111,
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos,
nlo.

blz-

Patogios išsl-
mokėjimo
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288

VA LOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

tiiiiiimiiiiiiimmiiiiiimimiiiiimiiiimir
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANORUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Wesfern Ava.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūSių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus lr senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Ollicago 9,1

Telefonas VI 7-3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K. šimulis

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta prieš 48 metus

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
828 VVEST 84th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer At. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

IVI O V I N G
SERfiNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto Iei 
dimai ir pilna apdrauda.
4047 VV. 67th Place WA 5-8068

RADIO PROGRAMA
—o-

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

Why pay rent when you can own 
beautiful home in Hazelcrest?

3 BDRM, Bi-Level, \.l/2 baths, crptg., 
rec. rm. w/firepl., storais, screens, 
f. a. gas heat. patio. fenced Indscpd 
yard. $25,000. Owner, 335-1285.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

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

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr Callfornla. $19,000.

5 K kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,600.

8 butų 2 aukštu geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75.000.

IK aukšto (5% lr 4% kmb.) 8 
metų mūr. prie 68-člos lr Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St TeL 925-6015

Platinkite “Draugę”.

REAL ESTATE
1 po G kamb. mflr. Modernios To

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

9 no 5% kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butų po S kamb. mflr. Alum 
langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. niūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų J- 
stalgos $18,900.

NERIS REAL 
6924 South Western Avenue Tol. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI UTIS- REALTOR

Maln Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero. IU. TeJ OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Rlverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigą
ir išsirinkti U katalogo.
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REAL ESTATE

Arti Marąuette Pko.
Gerus investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg.). 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justice Iii. Prašoma kaina 
$85,900.

6 kamb. (8 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marųuette pko. apyl. $20,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

GERI NAMAI

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

6 kamb., 6 metų švediškas namas.
2 vonios, karpetai, air conditioning, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrinė 1 a.ukšto plati rezidencija,
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

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

3 butų švarus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Daug priedų, i 
Gražioj gatvėje. Marąuette pke. 
$28,500. '

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

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas. Svarus, gražus, pi
gus $20,000.

Intas dviem butam, 30 pėdų prie
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Prie 88 lr VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 lr Talman — Mūras. 8 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus- $43,600.

1*6 aukšto, 2 butai. 6 lt 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 lr Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. Ir butas rūsy 8-jų kamb. 
$28,900.

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

Ui aukšto mūr. 5 lr 8 kamb., 
Jrengtas rūsys, garažas. 64 lr Pulas
ki. $28,000.

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

G kamb. mūro “randi’’ su 8-Jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x800 p. 
sklypo. Oaklavvn. $32,000.

2 po G kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar- 
komi pilietybės dokumentai, pildo-' 
mi Income Taz ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av~ CL 4-7456

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

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Teiraukitės.

12 batų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metama. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

• kamb. mūr. "Built-ins'’, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1K aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. t 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 07 lr Oakley

■

PROGOS-OPPORTUNITIES

PARDUODAMA GEORGE’S CAFE 
SU NAMU.

Skambinti — 927-3471

DISTRIBUTORS VVANTED
Own your own business, start part 
time work into a fulltime business. 
Unlimited opportunity. $19.35 full 
cost.

TEL. — 389-8376

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. miegamas kambarys 
2-me aukšte iš priekio. Vymi ar mo
teriai. 4622 S. California Avė.

HELP VVANTED — MOTERYS

BANKING 
GAL FRIDAY to LOAN OFFICER
* Interest’g Work * Typing Reą’d
* Good Hre. * Employee Benefits

FOR INTERVTEW CALL 
MR. PANTERA 728-2900

Band of Ravensvvood 
1825 W. Lavvrence Avė.

SEVVING MACHINE OPERS.
Experlenoed o n po/wer aetvūig 

machine.
Steady Work 

Convenient Locatiom
HAYES KNITWEAR 

2405 No. Clyboum Avė.

Cafeteria Girls
6 A.M. to 2:30 P.M. shift 
12 Noon to 9 P.M. shift 
Two meals and uniforms.

Apply Personnel Dept.

Chicago Athletic Ass'n.
71 East Madison St.

INVENTORY
CLERK

SCREW. NUT & BOLT 
COMPANY

FOR PERPETUAL INVENTORY 
Experienced or will train. 

Company converting to IBM 
(Will train)

Many benefits with profit sharing.

CflLLMR, MEYER, 761-8300

VYRAI m MOTERYS-

COLLEGE,
STUDENTS

HOUSEWIVES

Take ad van tag e of our free lunch 
time hours. Part time applications 
now being accepted for restaurant 
work at Jack In the Box.

117 E. CHICAGO

Short hours — High pay 
Vacations — Free Insurance —

Meals
Can you keep the fact with the 
fastest growing company in the 
eountry ?

Tel. — 944-8700

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

ORDERLY NURSE’S AIDE 
$2.46 PER HOUR

Insurance Benefits, Paid Vacation and Holidays.
Bus Stops at Door. Close to N.W R.R.

Apply Personnel Department 
WH 4-4200 EXI. 245

PASSAVANT HOSPITAL
303 E. SUPERIOR, CHICAGO. ILLINOIS

MEDICAL OPPORTUNITY
MEDICAL TECHNOLOGIST — PREFER ASCP

Will consider AMT.
PHYSICAL THERAPIST — REGISTERED

For an expanding department 
134 bed accredited hospital, located 95 milea south\ve«t of Ohicago ln ■ 
a clty of 11,900. Klve day weak,. Monday thru Fridają..
Good Starting salary wttb consideration for experiėnce plūs call time 
pay. Salary negotdable. Provision for periodic inereases. lj.berai perkomnal 
policies. Fringe benefits and steady employment. Contact administrator 
or personnel direotor

ST. MARY’S HOSPITAL
LaSalle, Illinois 61301 — Or Calj ColIecJ (8l5) ‘223-0607

Pasinaudokite Draugo „Classified*'skyriumi.

HELP VVANTED — VYRAI

DISHWASHERS
Hours: 12:00 P.M. To 8:30 A.M. 

Or 3:00 P.M. To 11:30 P.M. 
Two Meals

Apply Personnel Dept.

Chicago Athletic Ass'n.
71 East Madison St.

W E L D E R
For nppliance manufacturer near 
wcstera suburta Good salary and bo
nus. Overtlme. Electric are weldlng. 
Steady full time job. Paid liolMaya 
vacations and hospital Insurance.

Tel.-AU 7-1509

PORTERS
Hours:

3 P.M. to 11:30 P.M.
Two Meals & Uniform.

Apply Personnel Dept.

Chicago Athletic Ass n
71 East Madison St.

We Have Severai Positions 
For MEN In

VVholesale Hardtvare Store

ORDER FILLERS
SHIPPING

40 Hour Week, 8—5 
Full Company Benefits

Apply In Person —
H. HOFFMAN COMPANY 
6245 No. VVestern Avenue

Automatic Screvv Machine
Operator and Set-Up Man

On Aome Multiple Spindi© Days Full 
or Part Time. Top Wages. Over 
Time, Insurance, Prof.lt Sharing Paid 
Holidays tft Vacation.

WESTERN SCREW
4301 ISO. KNOX — BĖ 5-0122

PROGRAMMER
360 - $0 TAPĖ INSTAULATĮON 

has opening fon- RPG and BAL pro- 
grammer. Excel. salary. See John 
Nickeas. No appioitnient necessary.
GOIjDEN 50 l’HARM ACEUTICAU 

COMPANY
5320 N. Kedzie Tel. 583 - 2225

DIE SETTER
Days

Steady year round

STAR METAL CAP 
COMPANY

5840 S. Honore

TOOL & DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE

Electrical, Mechanical expexience, 
etc.

These are permanent jobs with 
plenty of overtime. Top wages,

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti-

Prof.lt


VASARIO 16 D. AKTO TęSTINUMAS — 
“PRO PATRIA” ŽENKLE

Chicagos Neo-Lithuanai paminėjo Vasario 16-ją

Kovo 9 d. Chicagoje, Jaunimo i veiklus. Fer ilgus metus vado- 
centre, Korp! Neo - Lithuania vavo visai eilei lietuviškų orga- 
viedai paminėjo nepriklausomy- nizacijų. Ir dabar lietuviškiems 
bės atstatymo 51 gimtadienį. Į reikalams jis randa laiko. Todėl 
minėjimą prigužėjo nemažai jau jaunimas seka jus, iš jūsų mo

komės ir jūs esate mums geriau 
sias pavyzdys.

nimo ir svečių. Minėjime daly
vavo Lietuvos gen. ikons. dr. P. 
Daužvardis. Minėjimą pradėjo 
Chicagos padalinio pirm. E. Mo
destavičius. Įnešus korp! vėlia
vą buvo sugiedotas (Tautos him 
nas. Susikaupimo minute pa
gerbtas miręs korp. garbės fil. 
Juozas Račiūnas. E. Modestavi- 

^čius savo atidarymo žodyje pa
brėžė, ikad kiekviena laisvė rei* 
kalauja pasišventimo, darbo ir 
aukų. Kova už Lietuvos laisvę 
pareikalavo taip pat nemažai 
kraujo aukų. Priminė, kad Va
sario 16-toji yra tikroji korp! 
Neo-Lithuanijoa šventė. Tai 
pats didysis "Pro Paitria” sim
bolis. Šiandieną minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės sukak- 
tį, mes esame pasiryžę suteikti 

• visas savo jėgas ir išteklius, 
kad Lietuva vėl (būtų laisva. Mū
sų broliai ir sesės pavergtoje tė 
vynėje tos dienos laukia. Dirb
dami vieningai laimėsime. Gerb
dami praeitį mes tiesiame kelius 
ateičiai, nes praeitis yra visų 
mūsų stiprybės šaltinis.

Po to fil. inž. V. Izbickas iš 
Bostono skaitė paskaitą apie 
lietuvybės išlaikymą ir apie 
mišrių šeimų kūrimą. Kaip pir
mą taip ir antrą klausimą gana 
įdomiai panagrinėjo. Lietuvybės 
išlaikymas daugiausiai priklau
so nuo 'šeimų. Nei viena emig
racija neišvengia mišrių šeimų 
kūrimo lr 1.1. Paskaita buvo ga 
na įdomi.

Ilgiausių metų. Įteikiama do
vana — Korporacijos herbas, o 
poniai Biežienei gyvų rožių bu- 
ketas. Dr. ISt. Biežis prabilo, 
kad niekados nesitikėjęs tokios 
malonios staigmenos. Kai pirmą 
kartą išgirdęs iš inž. J. Jurkūno 
kalbą, apie korp! Neo-Lithuani- 
jos tikslus dirbti pro “Pro Pat- 
ria”, tada ją pamilęs. Po to ga-' 
vau korporacijos spalvas, kurio
mis aš nepaprastai didžiuojuos 
ir jas visa širdimi vertinu.

Išnešus vėliavą sekė meninė 
dalis montažas "Tėviškėlė’’. Mon 
tąžas labai vykęs, pačių korpo- 
rantų sukurtas ir įvykdytas. Vi
si dalyviai buvo nukelti į Lietu
vos laukus ir pievas prie Nemu
nėlio. Minėjimas baigtas kavu
te. Juozas Jurevičius

ALKOS ATS1LIKUS1EMS 

KRAŠTAMS

Koelne įsteigtas tarpkonfesi- 
nis sąjūdis “Gurate” kreipėsi į 
visus Europos ūkinės bendruo
menės narius, prašydamas paau 
koti tuose k raštuose pagamintų 
pieno miltelių perteklių ūkiniai 
atsilikusių ir alkstančių kraštų 
gyventojams. “Cuirate” sąjūdis 
iš pieno miltelių pagamino nau
jos rūšies biskvitus, kurių pen
ki sudaro pakankamą kiekį ka
lorijų reikalingų kiekvienam 
žmogui. Jei prašymas bus paten
kintas tuo būdu bus galima vi- 

< Po paskaitos trims junjorams1 sus metus išmaitinti 15 mili jo- 
buvo uždėtos spalvos. Iškilmių žmonių.
metu skambėjo "Lietuva bran
gi.” Uždėjus spalvas pirminin
kas E. Modestavičius, sveikin
damas naujuosius senjorus, pri
minė, kad jie nuo šio momento 
įsijungė į korporacijos gyvenimą 
po šūkiu “Pro Patria.” Taip pat 
dar Sveikino vyr. valdybos pirm.
Algis Modestavičius, linkėdamas 

^būti gerais korporantais.

Lietuvos gen. Ikona. dr. P.
Daužvardis sveikinimo žodyje 
pasidžiaugė, kad korp! Neo-Li- 
thuania savo veiklos plane turi 
auklščiausį idealą - kovą dėl Lie
tuvos laisvės ir lietuvybės išlai 
kyano. Taigi mums labai svarbu 
turėti stiprias organizacijas ir 
reikalinga eiti iš lietuviško taš
ko į nelietuvišką dirvą ir ten 
sėti savas mintis, aiškinti mūsų 
siekius ir tikslus. Turime eiti į a- 
merikiečių spaudą, kalbėti sena

tą toriams, 'kongresmanams. Stu
dentai turi veikti universitetuo
se kolegų tarpe ir jiems kalbė
ti Lietuvos laisvės reikalu. Tuo 
būdu mes daugiau laimėsime.

Padalinio pirm. E. Modesta
vičius pranešė, kad šiandieną 
mes savo tarpe turime mūsų 
gaubės fti. dr. ISt. Biežį, kuriam 
suėjo 80 m. amžiaus. Dr. St. Bie 
zis nuo ,pat savo jaunystės buvo

Marųuette Parko Namų savininkų organizacijos, kuri jau yra subūrusi apie 300 narių, valdyba 1969 m. 
Sėdi iš k. į d.: Pr. Zenkienė — koresp. anglų spaudai,P. Jasius — vicepirm., Jz. Skeivys — pirm., Jz. Ba
cevičius — vicepirm., Jadv. Sasnauskienė — fin. sekr., M. Tiškevičienė — patikėtinė. Stovi: Jz. Vikšraitis — 
iždin., Jz. Zenkus — maršalka, K. Repšys — patikėtinis, K. Brazaitis — iždo globėjas, A. Gintneris — sekr. 
ir koresp., Br. Klemka — patikėtinis ir J. Šapelis — maršalka. Nuotr. V. Noreikos

Kaip išsaugoti sveikatą

PILIULIŲ PAVOJAI

Dienraštis "Chicago’s Ame
rican” Nr. 196 pirmame pusla
pyje išspausdino protestą kai 
kurių gydytojų, kad spauda da
bar tespausdina tik prielankias 
žinias apie gimimų kontrolės pi
liules ir nutyli pranešimus apie 
naujus tyrimus, kurie sukelia 
įtarimą, kad tos piliulės padi
dina vėžiu ir kitomis ligomis su-

Cicero, III.
— Lietuvių Namų savininkų

klubo Cicero, susirinkimai šau
kiami antrą mėnesio antradienį 
Liberty salėj. Kovo ii d. susi
rinkimą pravedė Julius Norkus. 
Kitas susirinkimas bus balan
džio 8 d.
— Mokyklų patikėtinių rin

kimai įvyksta balandžio 12 d., 
šeštadienį.

—- A. a. Pranas žibutis mirė 
po ilgos ir varginančios ligos. 
Buvo pašarvotas Butkaus - Va
laitis koplyčioj, 1446 So, 50th 
Avė. Palaidotas Šv. Kazimiero

kapinėse. Su B.

sirgimus. Dienraštis rašo apie 
dviejų New Yorko gydytojų — 
dr. Myron Melamed ir dr. Hil- 
liard Dubrow — tyrimus, kurie 
trejų metų laikotarpyje stebėjo 
met 40,000 moterų, kurios lankė 
klinikas. Gydytojai stebėjo jas, 
padalinę į dvi grupes, kurios 
naudojo gimimų kontrolės piliu
les ir kurios naudojo kitas prie
mones. Nustatė, kad piliulių 
naudotojų tarpe žymiai gauses
ni susirgimai vėžiu tų organų, 
kurie rišasi su gimimais.

Panašius tyrimus pravedė ir 
dr. Wied, stebėjęs ir tikrinęs 
40,000 lankytojų Planned Pa- 
renthood klinikų. Tyrimus jis 
vykdė penkerius metus ir rado, 
kad piliulių (gimimų kontrolei) 
naudotojų tarpe susirgusių vė
žiu net šešis kartus daugiau, 
kaip tarp tų piliulių nenaudo
jančių.

Nors tie tyrimai dar nėra ga
lutini, vykdomi toliau, bet vis 
dėlto tai ženklas galimiems pa
vojams sveikatai. J. Daugi.

f

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. kovo mėn. 17 d. 5

A. “Į-A.
VYTAUTUI SALADŽIUI mirus,

Jo motiną p. BRONĘ SALADŽIUVIENĘ, seserį dr. D. 
KASAITIENĘ ir brolį JUOZ$ SALADŽIŲ giliai užjau
čiame.

Valerija Čepaitienė 
Bronė Motušienė

MAZEHMBNS
FUNERAL HOME

MOSU KOLONIJOSE
Milwaukee, Wisc.

PAMINĖTA VASARIO 16

Lietuva, lietuvių muzika ir dai

nos radijo bangomis 

amerikiečiams

Nors nedidelė Milvvaukės lie
tuvių kolonija, bet, dėka kelių 
entuziastų, lietuviška veikla 
plečiama. LB apyl. pirm. Mic
kevičiaus ir jo bendradarbių dė
ka, labai gražiai paminėta Va
sario 16 dienos šventė. Tuo pa
čiu metu L. Dargio ir V. Janu
šonio pastangomis, sudarytos 
galimybės radijo bangomis gar
sinti Lietuvą amerikiečiams net 
per dvi radijo stotis: WYLO 
banga 5,3, 3 vai. p, p. (Polish 
Am. Panorama — lenkų valan
dėlė) ir per galingą Milvvaukee 
radijo stotį (girdima ir Chica
goje) WFMR banga 96,5 FM, 
ARS Polonika — lenkų valandė
lė. Abi valandėlės veikia sekma 
dieniais, kurioms vadovauja p. 
Romanski, kuris, nors būdamas 
lenkas, baigęs aukštuosius eko
nomijos mokslus Anglijoje ir 
pats daug nukentėjęs nuo ko-

MINTIS KURIĄ REIKIA
(Atkelta iš 3 psl.) atverstina kita lapo pusė: jei pi-

Fondui sumas pavestas laikyti, 
kol ateis kalbamas laikas, turi 
dar kitą labai reikšmingą pusę: 
tos sumos neša procentus, ku
rie dabar eina lietuvybei stiprin
ti išeivijoj. Taip pat pažymėtina, 
kad palikimams nebūtinai, turi 

■%ūti tik pinigai. Bet koks turtas, 
pvz. žemė, namai, pastatai, įren
gimai, kaip stovyklų ir pan., taip 
pat tinka skirti fondui, kad, atė
jus laikui, jų vertė galėtų būti 
pervesta Lietuvai aukotojo nuro 
dytam tikslui. Gal būt, net ir gi
minių ainiams, sakysim, moks
lams eiti ar pan. Lietuvių fondo 
vadovybei nesunku būtų susi
tvarkyti, kad if nekilnojamą tur
tą galėtų globoti. —

Žinoma, ne vienam susidaro 
ibejonių, kad pinigų vertė gali

nigų vertė kris, tai turi būti ko
kie nepaprasti įvykiai. Jei taip at
sitiktų, tai ir su visom bet kur ir 
bet kokiom gėrybėm tas pats į- 
vyktų. O dėl fondo, kaip tokio, 
tai jam vienam atskirai nieko y- 
patingesnio negali įvykti, nes 
ten daugelio tūkstančių tautiečių 
sudėtos sumos turi jų davėjų tes
tamentą, kad jos turi būti sunau
dotos Lietuvai. Kas gi tokį testa
mentą gali sunaikinti?

Išvysčius atitinkamą akciją į- 
vykdytume didelius dalykus. Jei 
čia vietiniai žmonės Įamžina sa
vo vardus savo vietovėse, tai ko
dėl gi lietuvis, savo rūpesčiu ir 
triūsu įgijęs turtą, turi palikti sve
timiems ar bendrai neaiškiems 
reikalams.

abejonių, Kan pinigų verte gan Manau, kad šf mintis vertėtų 
jčristi ar kad su fondu gali kas^ plačiau pasvarstyti ir rasti bū- 
nntflai lr pan. Tams abejonėms I dus jai Įgyvendinti.

munistų, yra laibai malonus ir 
labai prielankus pabaltieČiamš, 
o ypač lietuviams, kuriuos lai
ko savo kaimynais, to paties 
likimo draugais.

Pabaltiečiams prašant, jis vi
sada per abi stotis savo veda
mose valandėlėse užleidžia lai
ką, neimdamas jokio atlygini
mo. Vasario 16 d. 3 vai. p. p., 
lietuviams minint nepriklauso
mybės šventę, Šv. Gabrieliaus 
salėje, p. Romanski leido lietu
viams, iš stoties WYLO kalbėti 
ir transliavo lietuviškas dainas. 
Amerikiečiams anglų kalba kal
bėjo V. Janušonis, apie paverg
tos Lietuvos gyvenimą. Kovo 9 
d. 10 vai. vak. iš WFMR p. Ro- 
manskis paskyrė Lietuvai net 
visą valandą laiko. Jis angliš
kai apibūdino dabartinę paverg
tos Lietuvos padėtį, trumpai 
prisiminė Lietuvos valstybės 
praeitį ir vienodą su lenkais li
kimą, rusų priespaudoje. Ro
manski pažymėjo, kad ne be len 
kų kaltės sužlugo praeityje abi 
valstybės. Likusį visą laiką bu
vo transliuojamos lietuviškos 
piokštelės, apie kiekvieną pa
uškinant. Buvo transliuojama 
lietuvių tautinių šokių muzika, 
įgrota Stuttgarto simfoninio or
kestro, diriguojamo Dariaus La 
Pinsko. Kiekvienas šokis buvo 
angliškai paaiškintas. Buvo su
grota arijos iš "Pilėnų” operos. 
Vėliau grojo O. Mikulskienės 
vadovaujamas kanklių ansamb- 
’is ir sudainavo Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas A. Mi
kulskio. Visą valandą skambėjo 
lietuviška muzika ir dainos, skir 
tos plačiajai amerikiečių publi
kai. Už visa tai nuoširdžiausia 
padėka p. Romanskiui, kuris pa
sižadėjo ir ateityje lietuviams 
padėti ir prašė suteikti jam ži
nių apie okupanto daromus žiau 
rūmus, jis tai pasižadėjo skelb
ti anglų kalba per radiją. Pa
klaustas p. Romanskis. kodėl 
jis tai lietuviams daro, jis atsa
kė, kad norėdamas kovoti prieš 
bendrą mūsų priešą komuniz
mą, P. J.

p K

ĮSIGYKITE DABAR!

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 

RŪTOS romanas

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

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

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

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Faeilitiei

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

LAIDOTU V I y DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South Califomia Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

Geriausioe gėl^s dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

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

2443 Weat 63id St.. Chicago. IU.

ųpr-/ - --r f— W
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO

MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

PETKUS
TfiVAS IR SŪNUS X

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West Tįsi StrMl Tel. AT
1410 So. 501b Am., Cicere T.LTO3-!

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Prez. Nixon, televizijos žvaigždė Carol Burnett ir septynerių metų 
mergaitė Kay Howell, Baituose rūmuose Wa shingtone. Mergytė pa
rinkta Velykų ženklų platinimo mergyte. Susitikusi prezidentą ji pa
klausė kas jis toks yra.

Mielam tėvui Lietuvoje mirus,
VACLOVĄ SENUTĄ

IR ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame

Antanas ir Bronė Monkevičiai 
Antanas ir Aniceta Januškos

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

4424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublio 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

4848 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIONAS

Tek LAfayette 8-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7*3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 5Oth AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

D., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2820

Perskaitė Draugo, duokite kitiems pasiskaityti.

i



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. kovo mėn. 17 d.

X Prof. Adomas Varnas, ne
seniai atšventęs savo 90-jį gim
tadienį, sėkmingai dirba visuo
meninį darbą, o savo studijoje 
tapo paveikslus. Atsilankęs 
“Drauge” paliko 25 dol. auką 
mūsų spaudai paremti. Nuošir
džiai dėkojame.

x Vladas Išganaitis, Šaulių 
sąjungos c. v. pirm., gegužės 3 
d. aplankys Martyno Jankaus 
šaulių kuopą Brocktone, Mass., 
o gegužės 4 d. Vanagaičio šau
lių kuopą Bostone, joms šven
čiant savo vietines šventes.

X M. Brinkmauas, mūsų dien
raščio skaitytojas, užsakė lietu
viškų knygų už 30 dolerių ir 
paskyrė 5,80 dol. auką mūsų 
spaudos darbams paremti. Nuo
širdžiai dėkojame.

x Balfo c. v. įpareigota yra 
išleisti, 25 m. jubil. proga, ru
dens metu leidinį apie visų 
Balfo skyrių istoriją ir veikla 
iki šių dienų. Iki Išiol jau yra 
gauta apie 20 skyrių atsaky
mų — aprašymų. Taigi dar 
trūksta atsakymo 40 skyrių. 
Pageidaujama iki gegužės pa
baigos, tai susitvarkyti ir pri
siųsti prašomų žinių bei nuo
traukų. Tą pat padaro ir ap
skričių valdybos.

x Pranas Juška, Detroit, 
Mich., parėmė mūsų spaudos 
darbą 5 dol. auka. Ačiū.

X Cicero lietuviškoms mo
kykloms remti LB Apyl. valdy
ba išsiuntinėjo į lietuvius atsi
šaukimą, kuriame rašo: “Cice
ro lietuviškoms mokykloms 
remti jau septyni metai veikia 
lietuviškos mokyklos bičiulių 
ratelis. Keletui pasišventėlių 
jau pasidarė per sunki našta, 
tad atėjo laikas kviesti visą Ci
cero lietuviškąją visuomenę 
jungtis į mokyklos bičiulių ratelį 
ir visiems bendromis jėgomis 
padėti išlaikyti mūsų apylinkė
je lietuviškos šviesos židinį. 
Brangūs Lietuviai, 'kreipiamės į 
Jūsų lietuviškas širdis prašyda
mi šiais švietimo metais stoti į 
mokyklos bičiulių ratelį ir kad 
ir maža auka paremti mūsų Ci
cero apylinkės lietuviškąsias 
mokyklas. Nepagailėk, lietuvi, 
dolerio savo tautos vaikų mo
kykloms.” Aukas prašome siųs
ti A. Miliūnui, 1920 S. 51 ct. 
arba įteikti šv. Antano taupy
mo b-vėj ar Rūkaitei, La Verg- 
ne vaistinėj.

x Dail. Adomo Varno paro
da Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje yra daugelio su įdo
mumu lankoma. Pažymėtina, 
kad šiemet prof. A.Varnas šven
čia 90 m. amžiaus sukaktį ir jo 
stambi jubiliejinė paroda įvyks 
rudenį, Chicagoje.

X “Atsiminimai iš Balfo veik
los”, dr. J. B. Končiaus, yra vi
siems įdomus leidinys, kuriame 
gyvu pasakojimu atskleidžiami 
lietuvių artimo meilės darbai.

BALFo jubiliejaus proga šią 
knygą reikėtų visiems įsigyti. Jos 
kaina, beveik pusiau sumažinta, 
yra: kiet. virš. 4.00 dol., minkš. 
virš. 3.00 dol.

Knyga gaunama “Drauge”.
X Jei gyvenate Chicagoje ir 

turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $10,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 83 dol., pąs Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 72 dol., sutau
pydami 12 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654 (sk.)

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

X Dr. Vi. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St, 
CL 4-2390. (sk.)

X LB Bridgeporto apylinkės 
valdyba kviečia visuotinį me
tinį narių susirinkimą ir pra
šo visus susirinkime dalyvauti, 
nors kartą metuose atlikti lie
tuvišką pareigą. Taip pat kvie
čia aukotojus ir kitus, kurie re
mia ir pritaria mūsų lietuviš
kai veiklai dėl Lietuvos laisvės. 
Susirinkime bus renkama nau
ja valdyba, revizijos komisija, 
atstovai į Apygardos suvažia
vimą ir aptariami kiti LB rei
kalai. Susirinkimas įvyks kovo 
23 d. 2 vai. p. p. Lietuvių audi
torijoj, 3133 South Halsted 
Street.

X Kun. J. Pragulbickas, Eli
zabeth, N. J., dėkodamas už 
“Draugo” kalendorių, prisiuntė 
5 dol. auką. Ačiū.

X Spauda padeda lietuvybei, 
lietuviai remia savo spaudą. 
“Draugui” aukų prisiuntė: po 
3 dol. — Br. A. Sutkus, J. Lie
tuvninkas, F. Valaitis, V. Di- 
minskis, Vai. Saladžius, A. J'as- 
čemskas, W. Savickas, Ir. Smie- 
liauskienė, S. Mockus, Valerija 
Vindašius; po 2 dol. — P. Sta- 
revičius, Z. Arlauskas, Alb. 
Gartigas, V. Kopliauskas, J. 
Zorskis, J. Ragužis, J. <Skavi- 
čius, dr. J. B. Dičpinigaitis, 
Anna Orintas, R. Kondrotienė, 
Br. H. Miohels; po 1 dol. — J. 
iStrimaitis, Anelė Kybartas, M. 
Bajorūnas, J. Vaitkūnas, C. Yo- 
delis, V. Dailydė. Visiems nuo
širdus ačiū.

X Vilma ir dr. Vytautas Rėk
liai, gyv. Chicagoje, ir šiais me
tais liet. operos “Dana” pasta
tymui paaukojo 100 dol. (pr.)

X Jonas Gaižutis pradėjo 
dirbti Midland Savings b-vėj, 
4040 Archer avė., kontrolieriu
mi. Gaižutis į JAV atvyko 
1949 m., yra karo veteranas, 
spaudos bendradarbis. Prieš pra 
dėdamas darbą Midla,n ben
drovėje Gaižutis dirbo dide
lėj finansų b-vėj 13 metų. Yra 
baigęs Savings & Loan institu
tą, studijavęs La Šalie Exten- 
sion universitete.

CHICAGOS ŽINIOS
SIŪLO PARDUOTI KALĖJIMO 

VEDAMĄ ©KĮ
Meras Richard Daley pasiūlė 

miesto tarybos nariams parduo
ti iš varžytinių pataisos namų 
vedamą 297 akrų ūkį. Ūkis yra 
prie Stevenson greitkelio, 79-tos 
ir Cook - Dupage kelio. Jame 
dadbuojasi nuo 50 iki 100 įna
mių, daugiausiai alkoholikų.
Ūkis jau 40 metų yra miesto ‘ ir laikinas akreditavimas, 
nuosavybe.

UŽDARO 18 MOKYKLŲ
Milwau!kee arkivyskupijoje 

šį birželį užsidaro 18-ka para
pinių pradinių mokyklų, kurias 
iki šiol lanko 2,500 moksleivių 
ir kuriose mokytojauja apie 80 
mokytojų, įskaitant ir 45 vie
nuoles. Stoka finansų sudaro 
svarbiausią uždarymo priežastį.

GAISRAS SUNAIKINO 
SANDĖLĮ

Gaisras sunaikino Logan and 
Long stogų dengimo kompani
jos sandėlį 6600 S. Central. 
Nuostolių padaryta apie $150,- 
000. Tiršti, juodi dūmai prie pat 
Midway aerodromo sutraukė 
didoką minią smalsuolių.

Keturios Šv. Kazimiero kongregacijos seserys kovo 4 d. Šv. Kazimiero šventėje, minėjo auksini vienuoliniame 
gyvenime jubiliejų. Pirmoje eilėje: sesuo M. Emerencana, sesuo M. Karolina, vysk. V. Brizgys, generalė vy
resnioji motina M. Adorata ir sesuo M. Emilija. Stovi kun. Antanas Zakarauskas. Šv. Kryžiaus ligoninės ka
pelionas, kun V tas Mikolaitis, Šv. Kazimiero seserų vienuolyno kapelionas ir kun. Jonas Malin, Marijos 
aukštesniosios mok. kapelionas. Nuotr. Ernest Studio

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE tys, kuriose ir Jungtinės Vals

tybės tiesiogiai ar netiesiogiai
A. a. Sesuo Marija. Geau- dalyvavo j^t Mainion Forum 

ga, Ohio, bendruomenės ligo- Į apžva,lgoj minimos ir Sov. S- 
ninej po sunkios ligos mirė vie-lgO£} Su Lietuva sudarytos ir 
nuolė Marija, priklausiusi Notre ,paskui atodairos su^yt^ 
Dame kongregacijai, sulaukusi
77 metų. Anksčiau Gertrūda Žit- 
kutė, atvykusi iš Lietuvos 1911 
metais, įstojo vienuolijon 1913 
m. ir padarė apžadus 1916 m.
Ji buvo virėja sesutėms moky
tojoms, Elyria distrikto katali
kų gimnazijoj. Palaidota Notre 
Dame Centro bendruomenės 'ka
pinėse.

_ Teisininkas Bronius Kriau-
Čeliūnas, 18 metų išgyvenęs 
Omahoje, Nebr., ir dirbęs Vic- 
kers mašinų fabrike, išėjo į 
pensiją ir kovo 14 d. išvyko į 
Chicagą apsigyventi pas savuo
sius. Kaimynai ir draugai apgai
lestauja netekę gero draugo.

— Dail. Vytautas K. Jony
nas kovo 10—11 d. lankėsi Wa- 
shington, D. C., amerikiečiams 
statomos Šv. Jurgio episkopalų 
bažnyčios vidaus įrengimų reika 
lu. Jonynas ir Shepherd meno 
studija paruošia šiai moderniš
kai bažnyčiai vitražus, altoriųi 
bei stacijas.

Štai dalis tų, kurie šia proga 
tarė gerą žodį už Lietuvą:
Alabama: atst. William L. 

iDickinson (R). Arizona: atst.
, John J- Rhodes (R). Connecti-_ South Bend (Ind.) radųo Thomas j Dodd (D }

apžvalga Manion Forum, kuri _ išsamį ir dokumentuota kaL. 
buvo perduota vasario 16 d. ir ba dokumentų tarpe yra slap. 
kurioj buvo plačiai kalbama nacįų — komunistų valdžių 
•apie tai, kaip Lietuva atgavo eandėriai dėl Lietuvos; atstovai 
savo nepriklausomybę ir dėl ko _ j g Monagan (D )( WiJliam 
ją vėl prarado, pateko į Kon- L gt {D.) ir Thomas J
greso užrašus. Ją panaudojo, MeskU1 (R) Illillois: atst EJ_ 
atstovas John R. Rarick (D.,Įwapd j (R)> j c.
Louisiana), kalbėdamas dėl ato- K^y^kį (D), C T. Reid (R), 
minių ginklų neskleidimo sutar- Roman c (D)> Frank
ties ratifikavimo. Jis pateikė ii- Annunzio (p). Indiana: atst.' kietijos LB Krašto tarybos na 
gą sąrasą taiptautimų sutarčių Ray j Madden {,D)> Van- riai, krašto valdybos nariai, gim 
kūnas Sov. S-gos vynausybė j ce HartRe (D) Mftine; šen. Mar-
yra pasiralšiusi ir jau seniai su | garet Chage (9mith (R) Mary.
laužiusi. Tame sąraše mini 
mos daugiausia tokios sutar-

LIGONINĖS BĖDOS
Cook apskrities ligoninės su

perintendentas dr. Robert Free- 
ark pareiškė, jog reikia 4 mil. 
dolerių ir šešių mėnesių inten
syvaus darbo, kad būtų užtik- j 
rinta pilna ligoninės akreditaci- ' 
ja. Kol bus užbaigti anksčiau 
rekomenduoti patobulinimai, li
goninei išduotas tiktai sąlyginis

LIJO MUILO BURBULAIS
Garfield Ridge vakarinės 

miesto vietovės gyventojai susi
rūpino kai pradėjo lyti muilo 
burbulais. įSUsekta, kad jie pa
leisti iš Witco Chemical kom
panijos, 6200 W. 51 st. Kom
panija perspėta, kad liautųsi 
teršus orą.

NEGRAS PREZIDENTAS A. a. Erdmonui Simonaičiui, mirusiam Vokietijoj didelis būrys lietuvių 
išreiškė paskutinę pagarbą. Iš k. į d.: mokytojas Fr. Skėrys, laidotuvių 
įgaliotinis, lietuvių evangelikų liuteronų vyr. Bažnyčios tarybos pirm. 
senjoras kun. A. Keleris, LB Vokietijos krašto valdybos pirm. inž. J. 
Valiūnas, mokinių delegacija, visai kairėj stovi muzikas Valteris Ba
naitis. Toliau matyti gimnazijos direktorius V. Natkevičius, mokyt. S. 
Vykintas, kun. J. Riaubūnas, kun. Br. Liubinas, teisininkas J. Luko
šius, mažliet. M. Tolišius, dr. Karvelis, dr. Raisys, V. Bartusevičius, ltn. 

- J. Barasas, ltn. K. Bendoraitis, kapitonas V. Timpa, maj. P. Gudelis, dr. 
lanko 4,500 studentų, kūnų 8U , Remeįka su ponia, Jonas Glemža, Stuttgarto apylinkės pirm. K. Sima- 
proc. yra negrai. I nauskas ir kiti.

Dėl studentų sauvaliavimo, 
baltas Wilson City kolegijos 
prezidentas dr. Charles Monroe 
atsistatydino. Jo vieton paskir
tas negras Maceo Bowie. Kole
gija yra 7047 S. ,SJtewart. Ją

; sutartys. Tuo būdu atstovas ke
lia albejojimą, ar iš viso yra 
prasmės sudarinėti su Sov. S- 
ga kokias nors sutartis. (E).

— Inž. Vyt. Petrauskas, kaip 
skelbia “ Arizonos Lietuvis”, yra 
išradęs naują, labai efektingą 
ginlklą, kurio modelio padary
mas reikalauja nemažo kapitalo. 
Jeigu jam pasiseks tą modelį 
padaryti, tai tas išradimas, į- 
vestas į karinę pramonę, būtų 
vertas milijonų

— JAV kongrese — Atstovų 
rūmuose ir senate — Lietuvos 
nepriklausomybės dienos pami
nėjimai vyko eilėje posėdžių. 
Atitinkamus pareiškimus pada
rė kelios dešimtys atstovų ir 
senatorių. Pareiškimai paskelb
ti Kongreso užrašuose

land: Samuel N- Friedel (D). 
Massachusetts: atst. Silvio O. 
Conte (R), F- Bradford Morse 
(R.) Michigan: atst. Mervin
L. Esch (R.), Gerald R. Ford 
(R), M. W- Griffit (D). Ne- 
braska: senatorius Carl. T Cur- 
tis (R.). New Jersey: atst. 
Florence P. Dvveyer (R), Cor- 
nelius E- Galagher (D), James
J. Howard (D), John E- Hunt

(R), C. IS. Joelson (D), Joseph 
E. Minish D), E. J. Patten (D),
C. W- Sandman (R), WiHiam B- 
Widnal (R): senatorius Clifford 
P. Case (R). (New York: se
natoriai Jacob K. Javits (R), 
Charles E. GoodeU (R), atstovai 
— Frank Horton (R), M. B. 
McKneally (R), John J- Rooney 
(D), S. IS. Stratton (D), Lester
L. Wolff (D) Ohio: atst. Mi
chael A. Feiglhan (D), J. W. 
Stanton (R). Pennsylvania: at
stovai: James Byrne (D), W. J 
Green (D)- Virginia: Joel T. 
BroyhlH (R).

Vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas kviečia atitinka-' 
mų vietų lietuvių organizacijas 
surengti tinkamų padėkos išreiš 
kimų tiems senatoriams bei at
stovams už gražų Lietuvos pri
siminimą. (ELTA)

VOKIETIJOJ
_  A. a. Erdmono Simonaičio

palaikai buvo sudeginti vasa
rio 28 d. Mannheimo kremato
riume. Atsisveikinimo kaliną ir 
pamokslą pasakė bei laidojimo 
apeigas atliko Lietuvių evange
likų liuteronų vyr. Bažnyčios 
tarybos pirm. senjoras kun. A. 
Keleris. Jis ypatingai iškėlė ve
lionio tolerantiškumą, nes jau 
prieš dvidešimt metų jis kalbė
jo, kad reikėtų tas dvi konfesi
jas t. y. evangelikų ir katalikų 
suvienyti. Giesmėms “Pasauly 
aš ateivis be vietos pastovios” 
ir “Pagal Aukščiausio valią eik 
tyliai į kapus” grojo vargonais 
tilžiškis muzikas Valteris Banai 
tis. Laidotuvėse dalyvavo Vo-

nazijos direktorius V. Natkevi
čius, šeši mokytojai, mokinių 
delegacija, (krašto valdybos rei
kalų vedėjas teisininkas J. Lu
košius, delegacijos iš Stuttgar
to apylinkės, Labor Service b- 
vės atstovai, 'bičiuliai, draugai, 
viso 45 asmenys. Urna su palai
kais bus perkelta į Huettenfeldo 
kapines kovo viduryje. Kovo 14. 
15 ir 16 dienomis gimnazijos 
rūmų salėje vyks Vokietijos LB 
krašto tarybos suvažiavimas.

LAIKAS U2SREGISTRUOTI 
LITUANISTIKAI FORDHAMO 

UNIVERSITETE
Fordhamo universitete dėsto

ma lituanistika vasaros semest
re nuo 1957 metų. Kursai tęsis 
8 savaites — nuo birželio 16 iki 
rugpiūčio 9 d. Tikslas šios pro 
gramos — duoti lietuviškam 
jaunimui tai, ko jis negali gauti 
šio krašto mokyklose, padėti 
jaunimui pagilinti gimtą kalbą 
ir supažindinti su lietuvių lite
ratūra ir kitomis kultūrinėmis 
vertybėmis.

Šios vasaros programa sustip
rinta ir praplėsta: bus 2 kalbos 
kursai (undergraduate) ir 2 kai 
botyroe kursai (graduate). Stu 
den'tams duodami kreditai. Stu
dijuojantiems skiriamos stipen
dijos.

Šią vasarą dėstytojais kvie
čiami profesoriai; A. Senn’as, 
A. Salys, A. Vasys, V. Čižiūnas 
ir asist. R. Salytė. Svečiais lek
toriais kviečiami: dr. St. Bač- 
kis, dr. J. Purinas, dr. K. Ost
rauskas, dr. A. Klimas, dr. A.

A. Petrauskas. M. Krauchunienė ir A. Zunas Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje po įvykus o muziejaus moterų vieneto steigimo posėdžio.

Tuomet ibus surengta didesnio 
masto laidojimo iškilmės. Laido
jimo apeigas atliks evangelikų 
tikybos mokytojas Fr. Skėrys. 
Laidotuvėmis rūpinsis Vasario 
16 mokytojas Fr. iSlkėrys (pri
vatus antrašas 68 Mannheim 
71, Muelhauser str. 9, VVest Ger 
many) nes jis yra testamento 
vykdytojos M. Pukytės įgalioti
nis. Įgaliojimas jam duotas raš
tu ir parašas policijos patvirtin 
tas. Paminklo statymo ar pa
minklinės lentos įrengimu taip 
pat rūpinsis mokyt. Skėrys. Vi
sais su laidojimo ir paminklo 
statymo reikalais kreiptis į mo
kyt. Fr. (Skėrį gimnazijos ar pri- 

Į vačiu adresu.
i
1 — Muenchene leidžiamoji EI
| ta - Pressedienst (vokiečių kal- 
I ba) dviejuose paskutiniuose nu- 
; meriiuose pateikia studiją apie 
j pramoninę kolonizaciją Lietuvo
je. Atskleidžiama, kaip net su
frizuoti Vilniuje skelbiamieji 
statistikos duomenys nepaslepia 
svetur suplanuotos pramonės 
nenaudos Lietuvai ir naudos ne 
Lietuvai. (E)

Tijuanoje, Meksikoje, au
tobusui nuvirtus į griovį, 43 ke
leiviai buvo sužeisti.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EXPRES8 

MARQTTETTE OI IT PAROK, SERV 
2808 «»th St Tel. WA 5-2787
2501 Attth St Tel. WA 5-2737
1333 So. Hnlrtod St. Tel. 254-3320

I.letuviu bendrovė turinti teise 
duntlnbis ,1u»ti «wvn vardu l# cbl 
•agoa tiesta.) ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me 
Ižla.KU ltal lietpalčių ir kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanu ,iFsakymai
E. ir V. Žukauskai

FRANK’S TV and RADIO, INC.
S240 SO KALSTEI) STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

šlepetytė-Janačienė, prof. J. Bra 
zaitis, dr. J. Kazickas ir St. 
Barzdukas.

Jaunimas kviečiamas pasinau 
doti tokia plačia programa. Už
siregistruoti iki balandžio 28 d. 1 
Jei iki to laiko neužsiregistruos 
pakankamas skaičius studentų, 
tai kursų nebus. Nesiregistruo- 
dam ne tik patys nepasinaudo
site, bet ir užkirsite kelią ki
tiems savo draugams.

Jaunime, parodyk savo entu
ziazmą, nepabijok nei karštos 
vasaros, nei intensyvaus darbo.
Čia ne tik studijuosite, bet ir 
jaukiai praleisite vasaros ato
stogas lietuviškoje aplinkoje. 
New Yorke nenuobodžiausite. 
Numatomos išvykos po New 
Yorko apylinkes.

Informacijų ir anketų reikalu 
kreiptis: The Lithuanian Pro
gram, Fordham University, Box 
AA, Bronx, N. Y. 10458.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
_ 1968 m. mirę kunigai Kau 

no arkivy»kupij|Oje: Fortūnatas 
Vitkauskas, Šėtos altarista, 86 
metų; Juozas Norbutas, Šiluvos 
altarista, 82 metų; Stanislovas 
Irtmanas, Šiluvos altarista, 86 
metų; Povilas Durasevičius, Ty
tuvėnų altarista, 71 metų; Juo
zas Stankūnas, Baptų altarista, 
60 metų. Vilniaus arkivyskupi
joje: d>. Leonardas Pukianis, 
Eišiškių klebonas, 65 metų. Tel
šių vyskupijoje: Jonas Galdelio- 
nis, Luokės altarista, 70 metų; 
Konstantinas Šleinius mirė Kur- 
šėnuose, 76 metų; Bronislavas 
Šveikauskas, Pagėgių klebonas, 
Klaipėdos dekanas, 58 metų. 
Panevėžio vyskupijoje: Jonas 
Andriejauškas, Anykščių alta
rista, 77 metų; Mylkdlas Juodelis, 
Naujamiesčio klebonas, 61 metų, 
Kan. Jonas Kriščiūnas, Vyžuo
nų klebonas, 72 metų; Antanas 
Paurys, Skapiškio altarista, 
83 metų. Vilkaviškio vyskupijo
je: Vladas Pėstininkas, Pilviš
kių altarista, 79 metų; Albinas 
Žilinskas, Rumbonių altarista, 
76 metų; Kazimieras Kazakevi 
čius, Išlaužo klebonas, 61 me
tų; Augustinas Vaitiekaitis, Vil
niaus šv Onos bažnyčios alta
rista, 78 metų- Kaišiadorių vys
kupijoje: Antanas Maciulevi
čius, Saldutiškio altarista, 86 
metų.

PARDUODAMI 
Iš MODELINU NAMU BALDAI * 
30% ik' 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421


