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John N. Mitchell, teisingumo žinybos 
viršininkas Washingtone, taręsis su 
prez. Nixonu neramumų JAV aukšt. 
mokyklose reikalais

IŠ V k S U R
Nusiginklavimo

pasitarimai Ženevoje
Sovietai skuba su pasiūlymu
ŽENEVA, Šveicarija. — Va

kar čia pradėjo darbus, po 7 
mėnesių pertraukos, 17 kraštų 
— narių nusiginklavimo konfe
rencija.

JAV-bes atstovauja jų dele
gatas Gerard C. Smith, vakar 
perskaitęs prez. Nixono laišką. 
Prezidentas pareiškė viltį — su
sitarti strateginių ginklų ga
mybos siaurinimo klausimu. Jis 
dar pasiūlė susitarti atominių 
ginklų vandenynų dugne laiky
mo draudimo klausimu.

Sovietų atstovas A. Rošin jau 
pačią pirmą dieną šiuo klausimu 
pasiūlė sutarties projektą.

Vietname
10.000 karių priešpuolis 

Vietname
SAIGONAS. — JAV karinių 

sluoksnių žiniomis, priešas, pa
naudodamas 7.500 savo vyrų, 
siekiąs r-ulti Saigoną. Tie dali
niai slenka sostinės link iš u a i- 
rės vakarų ir šiaurės rytų pu
sės. Todėl JAV drauge su P. 
Vietnamo daliniais pasiryžo vyk 
dyti masinio pobūdžio priešpuo- 
lį, šiam tikslui panaudodami 
daugiau 30.000 vyrų. Jų uždavi
nys — sustabdyti priešą ir jo 
veržimąsi atremti. Sausumos 
veiksmus remia aviacija.

Smarkiai veikia B-52 
bombonešiai

Priešas vakar raketomis vėl 
apšaudė sąjungininkų bazes ir 
kai kurias vietoves. Tie puoli
mai vykdyti jau 24 dienas. Sa
vo ruožtu, B-52 sunkieji bom
bonešiai puolė priešo telkinius 
į Siautės vakarus nuo Saigono, 
numesdami apie 2.000 tonų svo
rio bombų.

• Du lėktuvai nukreipti į Ku
bą — vienas, JAV “Delta” lini
jos, su 64 keleiviais ir įgula už
vakar, kitas, Peru lėktuvas.

• “Apolio 10” skrydis aplink 
mėnulį įvyks gegužės 18 d.

Kinijos pasieny: na, raudonoji gvardija turėtų paremti, tačiau mūsų ar jų?
(iš britų spaudos)

TREČIADIENIS, WEDNESDA Y, KOVO, MARCH 19, 1969

Po Dunojaus pasitarimų - blankūs planai
Maskva su 6 rytų bloko kraštais 2 valandų Budapešto pasitarimui pasibaigus pasiūlė 
sukviesti Europos kraštų saugumo konferenciją - JI turėtų “pakeisti" abu karinius blo
kus - Išryškėjo slapti pasitarimai ir nesutarimas Kinijos pasmerkimo, Maskvos pasiūly
to, klausimu - Pasitarimai ties Dunojum liudijo esant netvirtą bloko “pastatą."

Kas paaiškėjo 'kovo 17 d. 
pasitarime?

BUDAPEŠTAS. — Baigiama
sis pranešimas, paskelbtas pasi
baigus dviejų valandų komunis
tų “viršūnių”, 7 kraštų pasita
rimui Vengrijos sostinės par
lamento rūmuose, išryškino tie
są — rytų bloko nariai daugeliu 
klausimų nesutaria ir sugebėjo 
“pagimdyti”, visų bendrai su
tartą vos vieną, seniau skelbtą 
nutarimą — jie pasiūlė sukvies
ti Europos saugumo klausimais 
bendrą europinių kraštų kon
ferenciją. Joje, žinoma, išjun
giamos JAV-bės.

Dar pranešta, kad pasitarimo 
dalyviai siekę “pagerinti Varšu
vos sutarties kraštų dalinių or
ganizaciją, ypač jų vadovybės 
požiūriu”.

Nė įžodžio apie JAV “imperializ
mą”, keli žodžiai apie Vokietiją

Komunistų bloko vadų pra
nešime nė žodžiu nepaminėta 
Čekoslovakija, Art. Rytų ar 
Vietnamo klausimai bei įvykiai 
Kinijos pasieny — Vakarų ži
niomis, visi tie klausimai buvę 
numatyti svarstyti. Anksčiau 
buvusiuose pasitarimuose neiš
vengiamai buvo smerkiama “JA 
Valstybių vykdoma imperializ
mo politika”, tačiau šį kartą ir 
tai nutylėta.

Sovietų konsulatas San Francisco?
Vyriausybė tarsis 

su Kongreso nariais, FBI
VVASHINGTON. — Sovietų 

Sąjunga pasiūlė išplėsti ryšius 
tarp abiejų kraštų, įsteigiant 
JAV konsulatą Leningrade ir 
sovietų — San Francisco mies
te. Toks pasiūlymas buvęs pa
teiktas kovo 8 d. sovietų amba
sadoriui A. Dcbryninui apsilan
kius pas valst. sekretorių W. 
Rogers.

Washinigtona3 dar nėra pareiš 
kęs nei teigiamos, nei neigia
mos nuomonės. Tikimasi opozi
cijos krašte, todėl valst. depar
tamentas pasiryžęs, prieš galu
tinai pritarus, dar išsiaiškinti 
su FBI ir su Kongreso senato 
užsienio ryšių komisijos bei pa
skirais Kongrcio nariais. Iš es
mės, Kongresas neįpareigotas 
šiuo požiūriu reikšti savo suti
kimą, tačiau shingtono lai
kysena žymi tam tikrą atsar
gumą.

Pranešimą pasirašę pasisakė 
prieš karinių blokų politiką Eu
ropoje ir ta proga įspėjo apie 
Europoje įsivyravusias “jėgas, 
kurios dar nėra padariusios iš
vadų, antrajam pas. karui pasi
baigus”. Netenka abejoti, kad 
čia turėta galvoje Fed. Vokie
tija.

Pasiūlymas, skelbtas prieš 
3 metus

Komunistai pripažino, kad jų 
pasiūlymas — sukviesti visos 
Europos saugumo kopferenciją, 
jau buvęs padarytas prieš tre
jus metus Bukarešte. Tai aiš
kus noras, ne tiek atsikratyti 
Atlanto Sąjungos (ir drauge 
Varšuvos kraštų sutarties), 
kiek išjungti JAV įtaką Euro-

Konsulatų nėra buvę nuo 
1948 metų

JAV vyriausybė netiesiogi
niai sutiko su konsulatų steigi
mu 1967 m. kovo mėn. Tuo me
tu buvo iškeltas klausimas a- 
biejų kraštų piliečių geresnės 
apsaugos reikalu, bet konkre
čiai apie konsulatų atidarymą 
nebuvo tartasi.

Abu kraštai neturi savo kon
sulatų nuo 1948 m. Jie laikomi 
svarbia priemone pažinti paski
ro krašto nuotaikas, ypač kon
sulatams veikiant toliau nuo lig
šiolinių ambasadų sostinėse.

Kodėl Maskva skuba? Mano
ma, kad tai turi ryšio su prez. 
Nixono pareiškimais apie glau
desnį abiejų kraštų bendradar
biavimą. Be to, ne be reikšmės 
vis labiau aštrėją Maskvos san
tykiai su Kom. Kinija, prez. 
Nixono santūriai vykdoma Viet
namo politika, pagaliau, ir so
vietų noras įmanomai greičiau 
“palaidoti” Čekoslovakijos oku
pacijos sukeltas neigiamas nuo
taikas.

Ar Chicago jau pamiršta?
Klausiama; ar sovietams ne

rūpėtų savo konsulatą steigti 
ir Chicagoje? Šioji mintis jiems 
nesvetima ir Chicagos miestas 
Maskvos nepamirštas. Tačiau, 
jei JAV susidomėjusios
konsulatą turėti tik Leningra
de, Maskvai liktų pasitenkint 
vienu. Šiuo požiūriu pirmenybė 
teikiama Amerikos Vakarams 
su San Francisco. Chicagos kon 
sulato klausimas neabejotina; 
iškiltų, abiejuose kraštuose su
sitarus steigti po du konsulą.- 
tus.

JAV ir bazės Ispanijoje 
Pasiūlys 100 mil. doL už bazes

VVASHINGTON. — Netrukus 
laukiama prez. Nixono sprendi
mo JAV bazių Ispanijoje ir ka- 

savo rinėg paramos ispanams klausi
mu. Manoma, kad JAV už jų 
tris bazes Ispanijoje kraštui, 
5 metams, pasiūlys 100 mil. dol.

Buvęs prez. Johnsono laikme
čiu Ispanija prašė 1.2 bil. dol. 
karinės paramos, vėliau pasiten
kino 700 mil. dol.
Australijoje •— 12.1/3.500 gyv.

CANBERRA, Australija. — 
JAV ambasadorium Airi- Krašto gyventojų skaičius 1968 

joje prez. Nbconas paskyrė New m. padidėjo 244.600 ir tų metų 
Yorko pramonininką D. J. Moo- , pabaigoje, vyriausybes žiniomis, 
re. Jis yra airių k’lmės. • pasiekė 12.173.500.

pos kontinente. Pranešime nu
rodoma, kad tokia europinė kon 
ferencija “būtų praktiškas žy
gis sustiprinti Europos saugu
mą. Reikia ieškoti priemonių 
baigti europinį padalinimą į ka
rinius blokus ir siekti taikingo 
Europos valstybių bei jų gyven
tojų bendradarbiavimo”.

Tie pareiškimai, Vakarų ste
bėtojų nuomone, galima laiky
ti komunistų atsaku į neseniai 
buvusius, prez. Nixono kelionės 
Europoje metu, žygius stiprinti 
Atlanto sąjungą.

Kas įvyko pasitarimų 
užkulisiuose

Komunistų žiniomis, atvykę 7 
kraštų vadai (jų tarpe buvo ne 
tik partijų valdžios vadovai, bet 
ir užsienio bei gynybos minis- 
teriai) praėj. šeštadienį ir sek
madienį vykdę uždarus pasita
rimus.

Neabejojama, kad Kremlius 
buvo susidūręs su ryžtinga Ru
munijos laikysena — atsisakyti 
pasmerkti Kiniją. Esama žinių, 
kad čekoslovakai tarpininkavę, 
tačiau Bukareštas atsilaisęs.

Kitas, dar svarbesnis Mask
vai klausimas, tai buvęs jos no
ras pasiųsti J Kinijos pasienį, 
bent simboliškus, visų 6 sateli
tinių kraštų karinius dalinius. 
Tai rusams būtų keleriopai nau
dinga, nes, viena, tai iš dalies 
pateisintų Maskvos ir jos arti
mųjų, be Rumunijos, įvykdytą 
Čekoslovakijos okupaciją. Paga 
liau, tai Rytinei Europai išryš
kintų tikrovę: jos kraštu suve
renumas, sekant Brežnevo sam
prata, esąs tikrai ribotas.

Tačiau ir šiuo požiūriu, pasi
priešinus Rumunijai, Maskvos 
planas nuėjo vėjais ir, spėjama, 
iš viso nebuvęs svarstomas.

Bendra išvada; pasitarimai 
ties Dunojaus vandenimis visiš
kai išblėso ir dar kartą liudi
jo stambius plyšius braškančia
me bloko pastate.

W. Rogers, valstybės sekr.
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Naujoji PLB valdyba: iš kairės sėdi: A. Rinktinas, PLB Švict. tarybos pirm., dr, A. Nasvytis, PLB Kultūros ta
rybos pirm., St. Barzdukas, PLB pirmininkas, M. Lenkauskienė, PLB Jaunimo reik, vice pirm., dr. H. Bra
zaitis, Visuomeninių reikalų vice pirm., stovi: A. Gailiušis, sekretorius ir iždininkas, A. Laikūnas, inform. vi- 
cepirm., dr. V. Majauskas, Finansų vice pirm., ir dr. A. Butkus, vykd. vice pirm.

Stasys Barzdukas - naujasis PLB pirmininkas
Dalyvavo Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas. - Sklandi nuotaika, sprendžiant lietuviškuo
sius reikalus. - Br. Budriūnas - muzikos konkurso laimėtojas.

CLEVELAND, Ohio. — Mūsų 
korespondentas praneša: |

1969 kovo 15 Clevelande įvy
kusiame PLB Vald. posėd. dr. A. 
Butkaus bute dalyvavo septyni 
senieji jos nariai ir į mirusio pir
mininko a.a. J. Bačiūno bei pasi
traukusio PLB Kultūros Tarybos 
pirmininko dr. A. Klimo vietą 

pagal PLB konstitucijos 21 str. 
pakviesti kandidatai A. Laikūnas 
ir dr. A. Nasvytis.

Aptartos darbo sritys

Patvirtinus sekr. A. Gailiušio 
pateiktą PLB Valdybos 1968 
lapkr. 23 dienos posėdžio proto
kolą, buvo aptartos PLB Valdy
bos narių darbo sritys ir slaptu 
balsavimu išrinkti pareigūnai į 
vakuojančias vietas; St. Barzdu
kas — naujuoju PLB Valdybos 
pirmininku, dr. A. Butkus - vykd. 
vicepirmininku, A. Laikūnas -in
formacijos vicepirmininku ir dr. 
A. Nasvytis — PLB Kultūros 
Tarybos pirmininku. Kiti visi P 
LB Valdybos nariai liko senosio
se pareigose: A. Gailiušis - sekre
torium ir iždininku, dr. H. Bra
zaitis visuomeninių reikalų vice
pirmininku, M. Lenkauskienė - 
jaunimo vicepirmininke, dr. V. 
Majauskas - finansų vicepirmi
ninku, ir A. Rinkūnas - PLB Švie
timo Tarybos pirmininku.

TRUMPAI
Kanados Trudeau prieš Nixono 

sprendimą
OTTAVA. — Kanados min. 

pirmininkas P. E. Trudeau pir
madienį pareiškė parlamente: 
vyriausybė susirūpinusi, nes 
JAV pasiūlyta priešraketinė gy 
nyba sukelsianti atominių gink
lų gamybos varžybas. Esj, tai 
“galėtų grėsti taikai pasauly”.

• Sovietų pulkininkas, D. Le- 
onov, kovo 15 d. žuvo rusų - ki
nų kariams susirėmus Ussurų 
upės saloje, Kinijos pasieny. A- 
pie tai paskelbė “Izviestija” 
dienraštis Be pulkininko, e3ą, 
žuvę dar bent penki rusų ka
riai. Puikininko žuvimas, Va
karų stebėtojų nuomone, liudi
ja, jog susirėmimas nebuvęs 
menko masto.

KALENDORIUS
Kovo 19 d.: šv. Juozapas, šv. 

Kvintilė, Vilas, Nautilė.
Kovo 20 d.: šv. Anatolis, šv. 

Pontina, Žygimantas, Vilė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, temp. sieks 60 ir dau
giau 1. F., ryt — kiek vėsiau. 

Saulė teka 5:56, leidžias 6:01.

Posėdy dalyvavo VLIKo 
pirmininkas

Į šį posėdį buvo taip pat pa
kviestas ir dalyvavo Vliko pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas kartu 
su Vliko ryšininku prie PLB Val
dybos J. F. Daugėla.

Su svečiu buvo aiškintasi eilė 
abiem pusėm rūpimų klausimų- 
lietuvių veiksnių finansų organi
zavimo, ryšių su okupuotojo kraš
to lietuviais, informacijos cen
tro steigimo, Vliko atstovybių vei
kimo, veiksnių konferencijos šau
kimo, tarpusavio benradarbiavi- 
mo ir kt.

VLIKas veiklą derins su PLB

Vlikas, sudarytas politinių lie
tuvių srovių ir laisvės kovų sąjū
džių pagrindu, iš paskirties vado
vaus politinei lietuvių laisvės 
kovos veiklai ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė su juo sieks 
darbų suderinimo ir abipusės pa
galbos. Organizacinį Vliko 
tvarkymąsi PLB laiko jį sudaran- 
šių grupių ir jo organų (seimo, 
tarybos ir valdybos) vidaus rei
kalu, į kurį netenka kištis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JAV ambasadorius 

Saigone - į Washing- 
tonę

Pirmasis pasimatymas su 
prez. Nixonu

SAIGONAS. — JAV ambasa
dorius P. Vietname, E. Bunker, 
74 m. amž., šį penktadienį skren 
da į Washingtoną. Sekmadienį 
ar pirmadienį, R. Nbconui grį
žus iš Kalifornijos, Bunker nu
mato pirmą kartą tartis su pa
reigas pradėjusiu eiti preziden
tu.

E. Bunker, po kelių dienų vėl 
grįš į Saigoną.

Kiti rūpimi klausimai bus kon
kretizuojami tolimesniais visų 
lietuvių veiksnių pasitarimais 
ir šių metų rudenį šauksimoj jų 
konferencijoj. Pasikalbėjimai su 
svečiu vyko tarpusavio susiprati
mo dvasioj ir įnešė reikiamo aiš
kumo tolimesniam nuoširdžiam 
bendradarbiavimui, paremtam 
bendru tautiniu mūsų labu.

Posėdy taip pat buvo aptarti 
tolimesnio “Pasaulio Lietuvio” 
leidimo reikalai, PLB Valdybos 
nariai padarė savo veiklos prane
šimus ir kt. PLB buv. Valdybos 
sukaktuviniais 1968 metais skelb
tą tautinių giesmių muzikos kon
kursą laimėjo komp. Br. Budriū
nas: suaugusių chorui jis sukūrė 
“Lietuvių giesmių” pagal Putino 
žodžius ir vaikų chorui “Mūsų 
žemę” pagal B. Brazdžionio žo
džius. PLB Valdyba nutarė 
komp. Br. Budriūnui skirtąsias 
premijas išmokėti.

Prez. Nixonas —
į Kaliforniją
Pakeliui aplankys 

buvusį prez. Trumaną
WASHiNQTON. — Prez. R. 

Ni\onas šį penktadienį skren
da į pietų Kaliforniją ir į Wask- 
„ngtoną grįš tik savaitgalyje. 
Manoma, kad jis dalyvaus San 
Diego miesto 200 m. įkūrimo 
sukakties minėjime.

Pakeliui, Independence mies
te, Missiuri valtsijoje, Nibcoaao 
numato aplankyti buv. prezid.
II. Trumaną.

• Sovietų povandeninis lai
vas, kaip dabar patirta, sausio 
mėn. lankėsi Egipto uoste A- 
leksandnjoje. Tai pirmoji tokio 
laivo viešnagė po 1967 m. karo.

• Sniego pūgos šiaurės Vo
kietijoje siautė prieš kelias die
nas. Neveikė mokyklos, žymiai 
nukentėjo susisiekimas, neveikė 
aerodromai.

šių dienų Šveicarijoje puoselėjami seni papročiai. Čia matyti kantono 
gyventojai, su senomis rogėmis, su tradiciniais rūbais, Bevers mies
telio gatvėse.



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. kovo mėn. 19 d.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

VASARIO 16 RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONE

Sv. Kazimiero parapijos kieme 
ir salėse vasario 22 d. jau nuo 
pat ryto uniformuotos škautės- 
tai. Jie atvyko i šeštadieninę mo
kyklą, O kartu ir į būsimą iškil
mingą skaučių-tų tuntų sueigą, 
kuri įvyko 1 v. p. p. Dalyvavo 
maždaug po lygiai apie 130 skau
čių-tų.

Nauju būdu į salę tvarkingai 
įžygiavo skautės, vedamos tunto 
adjutaritės fil. Avižienytės ir skau 
tai-fil. L. Griniaus. Rikiuotėje 
stovėjo taip pat LSS žinomi ir nu 
sipelnę asmenys, neseniai atvykę 
iš Chicagos: s. I. Vilkienė ir v.s. 
E. Vilkas — ASS pirm. ir iš Cle
velando s. B. Juodikienė. Malo
nu, kad jie, beveik dar pilnai ne-
įsikūrę naujoje vietoje, tačiau •
jau spėjo aktyviai įsijungti į vie- j gingos širdies muzikė, 
tinę skautišką veiklą. Sveikina- ( Skautų tuntininkas s. 
me.

Po įprastinių vienetų raportų, 
buvo įneštos vėliavos ir pasisvei
kinta su rajono Vadovybe. Rajo
no vadas s. R. Dabšys pažymėjo,
kad ši sueiga yra skirtinga nuo ' mui ir vadovams 
Lietuvos nepriklausomybės akto j Vaišės baigtos sustojus visiems 
paskelbimo 51 m. sukakčiai pa- į didelį ratą ir sugiedojus “Atei
minėtu Jis kreipėsi į paukštytes 
ir vilkiukus, priritindamas, kad 
mūsų didžioji tautos dalis yra ne
laimėje ir priėspaudojė.

Rusiškas komunistinis oku
pantas jau nuo 1944 m. yra iškė
lęs virš Lietuvos tamsius pries
paudos debesis ir žmonės neturi 
jokios laisvės išeiti į laisvąjį pa
saulį, laisvai mąstyti, kalbėti ir 
rašyti. Jie visi uždaryti lyg dide
liame kalėjime. Jūs mažieji ne 
daug kuo galite jiems padėti, 
bet dabar galite ir privalote iš
mokti gražiai kalbėti lietuviškai, 
o kai užaugsite, tada įsijungsite į 
mūsų Lietuvos vadovavimo orga
nizacijas ir gal iškovosite Lietu- Washingtono skautės pasiruošę įžodžiui. Iš k. į d.: draugovės adju- 
vai laisvę, sunaikinsite tą didelį' tantė psl. Regina Petrutienė, (įsakymus skaito), vyr. skautė Jūratė 
rusišką kalėjimą. Mažeikaitė, vyr. si. Gražina Cesnaitė, Zita Liogytė, Aldona Vaičiulaity-

Sekė seserijos V.S. ir skaučių tė, Daina Penkiūnaitė, Gitą Petrutytė, Jolanta Sužiedėlytė, Nida Lio- 
tuntininkės įsakymai. V.S sekan- sytė, Rima Žemaitytė, Lina Kindurytė, Mirga Zubkutė, Milda Petru-
v. j • i / j i tytė, Zita Kindurytė.cias vadoves ir skautes apdovano-1 _ ____ ______________
jo žyminiais už gražią skautišką
veiklą: Palukaitienę, Vilinienę, A 
raitę, A. Griniūtę, Kevalaitytę,
Matulaitytę, Nefaitę ir Žukaitę.
Tuntininkė pareiškė viešą pagyri
mą 5 paukštytėms už nepraleidi- 
mą nei Vienos sueigos. Buvo įteik-
t. atitinkami pažymėjimai sesėms k susitiko su vadovė.
Brazaityten N. Griniūte, R Kilo M. Marijošie-
rytei, Klrsonytei, R. Vilkaite,. n(_ Hart[ordo Dal 
Dviems skautėms kandidatėms
leista duoti įžodis: V. Pažemėnai- 
tei ir D. Vidugirytei. '

Skautų tunto oficialiajai daliai 
vadovavo s. V. Sviderskas. Šeši 
skautai kandidatai davė įžodį. 
Du vilkiukai perkelti į skautų 
d-vę kandidatais. Vilkiuką d-kas 
ps. P. Abelkis V.S. apdovanotas 
žyminiu už rūpestingą vadova
vimą draugovei.

V. ski. R. Bužėnas pakeltas į 
ps. laipsnį. Apie 20 skautininkų- 
ių įsijungė į ratą ir atnaujino 
skautininko įžodį su naujai pakel 
tuoju. Įžodį pravedė seniūnas ps. 
A. Mažeika.

Iškilminga sueiga baigta Lietu
vos himnu. Visai sueigai vadova
vo ps. R. Brazaitienė-paukštyčių 
d-kė. Sueiga praėjo sklandžiai.

Sekė vaišės - kavutė su sumuš
tiniais ir pyragaičiais. Skaučių 
Palangos tunto vėliavos krikšto 
tėvai O. Mikuckienė ir s. V. Pažiū 
ra pavaišino skautes saldainiais.

Vaišes pradėjo skaučių tunti
ninkė ps. N. Grinienė, tardama 
kad šiandien yra liūdnai links
ma šventė. Minime Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimą, bet 
esame taip toli nuo savo tėvynės, 
kuri priešų pavergta ir prislėgta. 
Kvietė susirinkusius atsistoti, su
sikaupti, susimąstyti Ir tyliai pa
gerbti tuos, kurie kovojo ir kovo-

ja už mūsų Tautos laisvę ir ne
priklausomybę.

Priminė, kad šiandien yra taip 
pat ir Skaučių Susimąstymo fr 
susikaupimo diena. Skatino jung
tis su savo sesėmis skautėmis vi
same pasaulyje, linkint joms sti
prybės ir vilties. "Būkime iš šir
dies joms sesėmis”.

Turttininkė pakvietė mielą 
dvasios vadą kun. Kasponį, nese
niai atvykusį L. A., sukalbėti 
maldą.

Skautės -tai, tėvai ir svečiai 
vaišinosi ir stebėjo įvairią pro
gramą. Ypatingai gražiai pasiro
dė Santa Monikos skautės-tai, 
paskambindami ir padainuoda
mi. Jų meninė vadovė yra G. Gu
dauskienė, visada jaunos ir ener-

P. Pa
kalniškis perskaitė Pirmijos pirm.
v.s. A. Saulaičio ir brolijos V. S. 
v.s. V. Vijeikio labai malonius 
ir nuoširdžius sveikinimus ir lin
kėjimus L. A. skautiškam jauni

na naktis”. Vaišes suorganizavo 
ir pravedė skaučių tuntas. Bravo. 
Ačiū Jums. Sėkmės mūsų mie
loms skautėms ir skautams.

Sesė Alfa

:4'O-&%I 1

VYR. SKAUTININKE 
ATLANTO RAJONE

Vs. Malvina Jonikienė, daly
vaudama Audronės Sileikytės ir 
Narimanto Statkaus vestuvėse, į- 
vykusiose vasario 22 d. Nevv Yor-

tadieninės mokyklos Vasario 16 
minėjime, kur pasireiškė visos 
mokykloje veikiančios jaunimo or 
ganizacijos. Buvo užėjusi į skau
čių ir jaunesniųjų darbo sueigas,
kur vyko pasiruošimas Kaziuko . H reikalai aptarti atskirai, o pas 
mugei. Sekmadienį Atlanto rajo- 'kui bendrai svarstyta vakaro ruo
ho vadeivė S. L. Milukienė sušau
kė rajono vadovių sueigą, kurio
je dalyvavo vadovės net iš Eliza
betho. Vyr. skaut. papasakojo apie 
seserijos ir brolijos vadovų suva
žiavimą. Vadovės raportavo apie 
vienetų veiklą, apie gražiai praė
jusią jaunesniųjų skaučių ir 
skautų stovyklą. Trumpam V.S. 
sustojo pasimatyti su Birute No- 
vickiene, kurios asmeniškai ne
pažinojo, bet kurios darbai LSS. 
daug apie ją kalbėjo. Tai buvo 
pirmoji skautams remti draugi
jos pirmininkė dar nepriklauso
moje Lietuvoje, Kaune.

SKAUTIŠKAS PAVASARIO 
BALIUS A

Los Angeles skautiško jauni
mo tėvai ir rėmėjai gražiuose San 
Bernardino kalnuose prie Big 
Bear ežero, apie 120 mylių nuo
L.A., yra įsigiję 12 akrų miško, 
kur beveik baigiama įrengti sto
vyklavietė. Jos užbaigimui dar 
trūksta pinigų. Tam tikslui ba
landžio 12 d. 7:30 vai. v. Pick- 
vvick Royal Cress salėje Burbanke

Washingtono skautų Lietuvos ir Pušyno draugovės vėliavos iškilmėse. 
Iš kairės j dešinę: skautė Nida Gureckaitė, skautininkai — Alfonsas 
Petrutis ir Povilas Labanauskas, jaun. skautė N. Baškaitytė, draugi
ninke'si. Aldona Kindurienė, (vėliava uždengtas) filisteris sk. Alek
sandras Plateris ir ps. Aldona Bačkaitienė.

Tie patys G. V. broliai Aus
tralijos penktąją Tautinę nuo
dugniai susumavo, išgvildeno ir 
išdiskutavo savo uždaroje sueigo- 
jo, įvykusioje “Dainavos” namuo 
se, Bankstown.

— Melbourno dr. V. Kudirkos 
vyčių būrelis pereitų metų pabai
goje iškylavo šio miesto apylin
kėje, kur du broliai - Jurgis Mei
liūnas ir Gytis Tamošauskas - 
davė skauto vyčio įžodį. Svečiais 
dalyvavo Baltijos vyčių būrelis, 
kurio du kandidatai — A. Bal
trūnas ir A. Vingrys - tą pačią 
naktį irgi buvo įvesdinti į tikrųjų 
vyčių gretas. Įžodžio apeigas pra
vedė v.s. A. Krausas.

Egzilų Skautų JAMBORETĖJE 
Sausib 25-27 d.d. Colo, NSW vie
tovėje dalyvavo ir Gelež. Vilko 
būrelio skautai vyčiai. Jamboretę 
taip pat aplankė Australijos rajo- 
nb sk. vyčių skyriaus vedėjas, v.s. 
B. Žalys.

Penktosios Taut. stovyklos 
metu ten pat įvyko ir Australi
jos rajono skautų vyčių sąskrydis.

yra ruošiamas Pavasario Balius, 
su gera vakariene, linksma pro
grama ir nuotaikinga šokių mu
zika. Tikimasi daug svečių.

Balių rengia Stovyklavietės ko
mitetas ir rėmėjai. Jam vadovau
ja s. Vladas Pažiūra.

AUSTRALIJOS VYČIU 
PASTOGĖJE

...Sydnėjaus Geležinio Vilko vy
čiai sausio 19 d. suruošė ben
drą sueigą su Šatrijos Raganos 
vyr. skautėmis. Būrelių einamie-

Šimas bei išklausyta skautininkų 
J. Zinkaus ir A. Jakšto įspūdžių 
iš praėjusios V Tautinės stovyk
los, įvykusios sausio pradžioje 
Mt. Crawfo’rd vietovėje. Sueiga 
užbaigta smagiomis dainomis ir 
kavute, paruošta šeimininkės se
sės Rasos Žižytės-Blausjaar.

Chicagos Lincoln parko zoologijos sodas kovo mėnesio žvėreliu parin
ko šią vadinamą plokščiagąJvę katę, kuri užtinkama Malayoioj.

Jame dalyvavo stovykloje viešįs 
VS V. Vijeikis, v.s. A. Krausas ir 
26 sk. vyčiai iš visų rajono viene
tų. Atidarė raj. vyčių vadas v. 
s. B. Žalys (jis ir perrinktas vėl 
2-jų metų kadencijai). Pagrindi
nis pašnekesys — “Skautų vyčių 
sueigos — ką jose veikiame?” — 
sukėlė įdomių pasisakymų bei 
siūlymų. Į diskusijas įsijungė bro
liai iš visų vietovių, pasisakyda
mi dėl sueigų pravedimo būdų, 
tematikos, uždavinių ir t.t.

DĖMESIO KERNAVIETĖS.

Kernavės tunto skiltininkių 
kursai jvyks kovo 23 d., sekmadie 
nį, Jaunimo centre. Pradžiai v.p. 
p. Skiltininkėms ir paskiltinin- 
kėms dalyvavimas būtinas. At
vyksta uniformuotos, atsineša 
popierio užrašams.

Kernavės vadija.
PRANEŠIMAS STOVYKLOS 

REIKALU
Chicagos Aušros Vartų, Ker

navės ir Lituanicos tuntų vasa
ros stovykla įvyks birželio 28 — 
liepos 12 d.d. Rako stovyklavietė
je, Custer, Mich. Tėvai prašomi 
atkreipti dėmesį i stovyklos laiką 
planuojant savo §,eimos atosto
gas.

Washington, D. C.

ĮSTEIGTA PUŠYNO SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖ

Į didelę lietuvių skautų Šeimą 
laisvame pasaulyje kovo 2 d. įsi
jungė Wasbingtono apylinkės 
Pušyno skaučių draugovė. Mažo
je Washingtono lietuvių koloni
joje tai buvo didelis ir džiugus į- 
vykis. Ligi šios draugovės įsteigi
mo, nedidelė dalis vašingtonie- 
čių žinojo, kad savo bendruome
nės tarpe turi žymių Lietuvos 
brolijos ir seserijos skautų.

Dauguma skaučių priklauso 
čia veikiančiai ateitininkų mok
sleivių organizacijai. Tai vis Wa- 
shingtono lituanistinės mokyklos 
buvę ar esantys auklėtiniai.

Steigiamos draugovės iškilmės 
buvo pradėtos pamaldomis Die
viškojo Išganytojo seminarijos 
kopį|yčioje. Mišias atnašavo, 
dradgovės vėliavą pašventino 
bei pamokslą pasakė vienuolis 
kun. J. Žvirblis.

Skaučių tėveliams ir svečiams 
susirinkus į erdvę seminarijos sa
lę, Lietuvos ir draugovės vėliavas 
įnešė sk. Povilas Labanauskas ir 
sk. Alfonsas Petrutis, lydimi skau 
tų būrio'. Salėje įvyko iškilminga 
sueiga, įžodis ir vaišės.

Sueigą pravedė Pušyno drau

govės adjutante pis. Regina Pet
rutienė. Maldą skaitė jaun. skau
tė Nida Bačkaitytė, įsakymus — 
vyr. skautė Jūratė Mažeikaitė. Ps. 
Aldona Bačkaitienė priėmė įžodį 
kurį davė devynios jaun. skautės: 
Lina Kindurytė, Zita Kindurytė, 
Nida Liogjtė, Daina Penkiūnai
tė, Gitą Petrutytė, Milda Petru
tytė, Jolanta Sužiedclytė, Mirga 
Zubkutė ir Rima Žemaitytė. Skau 
čių įžodį priėmė filisteris sk. Alek 
sandras Plateris, kurį davė: Nida 
Gureckaitė ir Zita Liogytė.

Tėvynės meilės mazgelį užrišo 
sesių mamytės, gerojo darbelio 
mazgelį-Pušyno draugovės drau
gininke si. Aldona Kinderienė ir 
diakonas T. Degutis.

Įdomiai ir sumaniai laužą pra
vedė Pušyno draugovės laužvedė 
vyr. si. Gražina Cesnaitė.

Draugovės vardu seses ir susi
rinkusius sveikino draugininke si. 
Aldona Kindurienė, iškviesda- 
ma ir apdovanodama lietuviško
mis trispalvėmis vėliavomis drau
govės vėliavos krikšto tėvus ir 
mecenatus Gražiną ir Domą Kri
vickus, Eleną ir Povilą Mažeikus. 
Draugovės dvasios vadas diako
nas T. Degutis už kruopštų dar
bą, paruošiant seses religinei laip 
snio programai, buvo apdovano
tas taut. stovyklos rėmėjo ženkle
liu.

Skautes sveikino laiškais ir iš
kilmėse dalyvavę: vienuolis kun. 
J. Žvirblis, D. Krivickas, skauti
ninkas A. Plateris, paskautinin- 
kė A. Bačkaitienė Ir moksleivių 
ateitininkų vardu J. Vaičiulaity-' 
tė. Iškilminga Sueiga baigta Lie
tuvos himnu.

Judrioje skautų šeimoje dabar 
prasidės dar didesni darbai, nės 
sesės ruošiasi Kaziuko mugei. 
Panaudodamos skautiškus suge
bėjimus gamina jos įdomius 
rankdarbius, mamytės planuoja 
paruošti gardžius lietuviškus 
valgius, nes tikisi, kad j šią pir
mąją šioje apylinkėje ruošiamą 
Kaziuko mugę atvyks svečių ne 
tik iš Washingtono ir Baltimorės 
apylinkių, bet ir iš tolimesnių 
vietovių. Mugė įvyks Verbų sek
madienį, kovo 30 d. Sv. Mato 
bažnyčios salėje, Seabrook Rd., 
Lanbam; Md. prie 450 kelio nuo 
2 ligi 6 v. p.p. Bus tada ne tik 
vaišės, bet ir skautiška progra
ma kurios su įdomumu galės pa
sižiūrėti tiek jauni tiek ir vyresn- 
ni. Gražina Krivickienė

Čia matyti du iš trijų paleistųjų JAV 
lakūnų Išlipą Iš lėktuvo Thailande. 
Juos buvo pagavę Vietnamo komu
nistai, kai jų lėktuvas nukrito. Nuo
traukoje matyti J. Fisher ir L. Os
borne.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PHFFAIKO AKINTUS 

2858 We»rt 88rd Street 
Vol.: kasdien 10—18 vai. tr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Rea telef. WAlbrook 0-5070

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

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

Roųte 25, Elgin, Dlinois

Ofisas 3148 Wesl «3rd Ktri-et
Tel.: PKospect 8-1717 

Rezld.: 8241 West Bttth Plaoe
Tel.: REpublio 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W«rt 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar.
Ofiso telef. 170-4042 

Rezld. tel. VVAIbrook 0-3048
Rezld. Telef. 230-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.

GINEKOLOGUS® CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cratrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą: 
Jei aeatsiiiepia, okumbtųti HE1
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Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
antr., penktad. 1-0. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Slot Street
Valandos: antradieniais, pemctartle- 

nala 2-—9 v., šeštadieniais 10-1 n p. 
Ligonis* orltmnm’ narni susitarimą
Dr. Xnt. Rudoko Icabinetą perėmė 

optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 16—4; Seštad. to—2 vai.

OOb. 785-4477. Rea PR 8-0000.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EŠIOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

0449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija Ir moterų ligos 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Vantų — rea PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo S iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 8 
lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir bato tel. OLymplc 9-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• (Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nno 18-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Seštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.

TeL ofiso ir boto OLympfo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečladlenlua 
Šeštadieniais 18 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU tR VAIKU IJGV 
SPECIALISTE 

MED.JAL BUILDING 
7158 South Western Avenue 

Pirmad.. antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

t Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 8.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

PrllmlnAja tik susitarus

i

Metams U metų 3 mėn. 1 mėn. — 
$17.00 9.00 5.00 2.00 •
$15.00 8.00 4.50 1.75
$18.00 9.50 5.50 2.25

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

• Administracija dirba kas- : 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- ■ 
n lai s — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-oe Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien 9--11 ryto Ir 4—- V v v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“contact lenses“.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6.7800: Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandoj tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. te 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. te 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPFJHJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos*
Priimu ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
OflsaB 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI

Kabineto tel. 887-9090 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CfclfcuRČAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street

Ofiso tel REUance 6-4410 
Rez. GRovehilI 6-0617 

Valandom pirm. ir ket nuo 18 vai. 
Iki 2 vai. p.p. tr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl t vai. p,p.
te vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir ohlmririls 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—S v. v., penktad 10—18 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va- 
karo. 8<>Rmad. ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. te 
penkt nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 8 liti S 
v. v. šeštad. 8—4 vai. popiet Ir Mito 
talku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-8196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik sualtaruš
Vai.: 8—4 p. p. Ir 8—8 ▼. vak. 

------- Trečlad. Įr šeštad. uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vai- 
vak,, penkt Įr šeštad. 8—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-8448, rea. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. •* šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų R3B-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaskl Bond
Vai.: plrmad., antrad., penktad., 1-4 
lr 8-8 v. v., ketvlrt 6,8 v. vakaro 

Šeštadieniais 11-1 vai. popiet.
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Viena šeima —

SPAUDA, BENDRADARBIAI, 

SKAITYTOJAI
Apie mūsų spaudos reikšmę 

ir atsakomybę šioje vietoje e- 
same III. 12 rašę, o taip pat 
ir kitomis progomis pakanka
mai kalbėję, tačiau klausimo 
neišbaigėme, kaip ir su šiuo 
rašiniu neišbaiigsime, nes jis 
labai reikšmingas ir platus.

Šį kartą sustosime prie ke
lių reikšmingesnių smulkme
nų, kurios liečia tiek redakci
ją, tiek bendradarbius, tiek ir 
skaitytojus.

Vienas iš esminių reikalavi
mų visų rūšių spaudai yra, 
kad ji būtų teisinga, teiktų 
patikimas ir tikslias informa
cijas.

Lietuviškų laikraščių leidi
mo sąlygos sunkios ( jeigu ne 
vargingos) ir redakcijos narių 
darbas taip sutvarkytas, kad 
jie labai retai teturi galimy
bę jiems atsiunčiamus faktus 
patikrinti. Faktiškai tenka pa
sikliauti bendradarbių ir ko
respondentų teisingumu, stro
pumu ir gera valia. Praktika 
rodo. kad seni. nuolatiniai, pa
tikimi bendradarbiai teikia ge
ras ir tikslias informacijas, 
kuriomis galima pasikliauti, ir 
todėl labai retai čia nuklysta
ma nuo tiesos bei tikslingumo, 
nors gali pasitaikyti kai kurių 
logikos ar paprasčiausių ko
rektūros klaidų.

Ne visada gerai būna su pri
puolamais — vienkartiniais 
bendradarbiais, kurių ne visi 
supranta redakcijos reikalavi
mus ir bendradarbio — kores
pondento atsakomybę. Bet ir 
tai dar nieko, jeigu ju tarpe 
nepasitaiko blogos vabos as
menų. Būna žmonių ir atvejų 
(ačiū Dievui, tie reti), kad vie
nas tautietis nori pakenkti ki
tarų ar suvesti su kuo nors 
senas ar naujas sąskaitas. 
Šiam reikalui, be įvairiu kitu 
vietiniu priemonių, gali būti 
panaudotas ir laikraštis. Tokia 
šališka informacija, ją atspaus 
dinuS. dažniausiai reikalinga 
pataisvmo ar patikslinimo iš 
kitos pusės, kas paprastai ir 
daroma.

*
Korespondento atsakomybę 

padidina jo pilnas parašas po 
rašinėliu ar įprastiniai (prak
tiškai visiems žinomi) jo ini
cialai. Pasirašydamas kores
pondentas jaučia žymiai dides
nę atsakomybę ir žino, kad, 
iškreipus faktus, pirmiausia 
jis turė3 už juos atsakyti. Pa
našiai yra ir su rašiniais, ku
rie plakčiau išreiškia autoriaus 
vienokią ar kitokią nuomonę.

Kiek sunkiau nusakomas re
dakcijos atsakomybės už įvai
rių autorių rašinius klausimas. 
Jau esame minėję, kad už pa
vardėmis ar inicialais pasira
šytus rašinius pirmiausia at
sako juos rašiusieji. Taigi ir 
redakcijos atsakomybė lieka 
nepilna, mažesnė. Daugelis re
dakcijų įsakmiai pažymi, kad 
jos visiškai neatsako už auto
rių pasirašytus rašinius. Ta
čiau tam tikros teis'T.ės atsa
komybės ir jos neišvengia.

Norėdama vispusiškai infor
muoti skaitytojus, redakcija 
dažnai skelbia įvairias žinias, 
įskaitant ir jai daugiau a<-

Spaudoj it gyvenime

LIETUVA MASKVOS KALINIO KNYGOJ

Kas mėgsta memuarus, istorinės 
tikrovės intriguojančius veikalus, bū 
tinai turėtų perskaityti advokato 
Zbigniewo Stypulkowskio knygą 
“Invitation to Moscow” (išleido 
Walker and Co. New Yorke, 360 
pusi., 5.95 dol.). Autorius buvo len
kų pogrindžio vyriausybės narys, 
dalyvavo rezistencijoje prieš nacius 
ir labai vaizdžiai aprašo jų siautė
jimą Lenkijoje. Jis Buvo tarp tų še
šiolikos lenkų pogrindžio vadų, 
kuriuos bolševikai 1945 m. pasi
kvietė deryboms ir kuriuos vėliau 
klastingai uždarė į Maskvos kalėji

mažiau nemalonias vien tik to
dėl, kad skaitytojai turėtų ga
limai pilnesnį mūsų lietuviško 
gyvenimo ,ar užsienio politikos 
vaizdą. Sakysime, žinios apie 
kai kuriuos mūsų tautiečių nu
sižengimus, blogus įpročius, ne 
lit tuviškų šeimų kūrimą ir 
mums, kaip ir visiems geros 
vabos lietuviams, nėra malo
nios, lygiai kaip nėra mielos 
r formacijos ir apie kai ku
riuos mūsų priešų pasisekimus. 
Tačiau, jei tokių informacijų 
nt suteiktumėm, dar didesnis 
skaitytojų skaičius pagristai 
mus kaltintų jų nutylėjimu. 
Mūsų bendruomenės gyveni
mas yra žmogiškas — su ge
romis ir blogomis apraiškomis. 
Tai ir to visuomeninio gyveni
mo veidrodis — spauda turi 
būti pakankamai objektyvi.

V
Visos redakcijos. taigi ir 

mes džiaugiamės, kai skaity
tojai greitai reaguoja į mūsų 
skelbiamus rašinius, ypač į ve
damuosius, kurie paprastai iš
reiškia ne tik juos rašančiųjų 
redaktorių, bet ir redakcijos 
nuomones. Tokių reagavimų 
mes kasdieną gauram© raštu, 
telefonu ar žodžiu. Žymi ju da
lis yra kūrybingi, taiklūs, 
naudingi ir bendram reika
lui. Tačiau būr.a ir išimčių. 
Kai kurie skaitytojai bei ko
respondentai mus užpuola už 
neatspausdinimą žinių, kurios 
iš tiesų jau buvo į laikraštį 
įdėtos: kiti asmenys, asmeni
nio pavydo vedami, šauki i, ko
dėl gerai parašome apie asme
nį, kuris to nesąs vertas; dar 
kiti — kodėl neparašome apie 
tą ar kitą veikė ją, nors patys 
nepasistengia mums pateikti 
medžiagos. Būna ir tokiu ku
rie puola redakciją, kodėl ta 
ar kita žinelė įdėta ne toie 
vietoje ,kurioje jis norėjęs ią 
matyti. Atrodo, kad ne redak
cijos žmonės, o kai kas iš ko
respondentų ar skaitytoju no
rėtų laikrašti ir techniškai 
tvarkyti. Suprantama, kad ne 
visada i tokias pastabas gali
ma atsižvelgti.

*
Kaip ten bebūtu redakciia 

visas ar beveik visas gautas 
pastabas ima galvon, jas svars 
to. iškeltus faktus, jeigu pa
aiškėja reikalo rimtumas, pa
taiso, patikslina ar bent pa
žada ateityje pataisyti. Žino
ma. tais atvejais, kai redakci
ja žino su kuo kalba. Blogiau, 
kai Skaitytojai niekur nepasi
rašo savo pavardės. Turime 
galvoje įvairius anoniminius 
laiškus bei rašinius, kurių irgi 
kartais redakcijon ateina. To
kios žinios siuntėjas (dažniau
sia laiške būna koks nors as
meniškas šmeižtas) pats save 
nuvertina, nedrįsdamas savo 
vardu, pavarde, adresu žinios 
teisingumo patvirtinti. Tai kaip 
gi galime mes ja tikėti? Sa
vaime aišku, kad tokia infor
macija pati save sunaikina; ją 
be atodairos ir mes naikiname, 
neduodami jokios eigos. Re
dakcijos, bendradarbių, skai
tytojų bendradarbiavimas bū
tinas ir jis turi būti vispusiš
kai nuoširdus. b. kv.

mą.

Tik dviems pavyko ištrūkti j va
karus iš grobuoniškų bolševikų 
rankų. Vienas iš tų ištrūkusių — 
Z. Stypulkowskis — ir aprašo čia 
tuos skaudžius pergyvenimus bolše
vikų kalėjime. Jis buvo tardytas 
141 kartą, kartais tardymai užsitęs
davo po keliolika valandų.

Be kitų dalykų, mums įdomu, 
kad šiame veikale minimi ir lietu
viai bei kai kurios Lietuvos vietos. 
Gaila, kad autorius viename punk
te parodo persiaurą informaciją, kai

III-sis pasaulinis karas už 15 metų
Vokiečių dienraščio spėliojimais prasidėsiąs Jugoslavijoje 

P. GAUČYSSu Čekoslovakijos okupacija 
žymiai pakito karinė Vakarų 
Europos padėtis. Rusams paskel 
bus vadinamą Brežnevo doktri
ną, pagal kurią jie laiko save 
įpareigotais globoti vadinamas 
socialistines šalis Rytų ir Vidu
rio Europoje, o taip pat, kad jie 
turį teisę okupuoti Vakarų Vo
kietiją tuo atveju, jeigu ten ims 
įsigalėti “neonaciai” ar agre
syvios nuotaikos prieš rusus. 
Pirmuoju atveju tiesioginis pa
vojus gresia Jugoslavijai, kaip 
socialistinei valstybei, o antruo
ju — Vakarų Vokietijai, kaip 
“neonacine?’ ir "agresyviai”.

Rusams užakcentavus tas dvi 
doktrinas, kilo lengvai supran
tamas vakariečių susirūpinimas 
ir spėliojimai, kas vyks toliau, 
kas bus sekanti “didžiojo bro
lio” auka. Tuo atžvilgiu budin
si Vakaru Vokietijos "Frank
furter Rundschau” dienraštyje 
pasirodę išvedžiojimai apie be- 
artėjantį pavojų. Esą ligišiol, 
vakariečių gynybos ekspertų žo 
džiais, kiekviena didvalstybių 
respektavo viena kitos įtakų 
zonas. Abi didvalstybės laikė
si tylaus susitarimo taip pat ir 
Čekoslovakijos reikalu. Tačiau 
tą dieną kai Rusija okupavo 
Čekoslovakiją, ekspertai save 
klausė: “Kas atsitiks, jeigu ryt 
ar užporyt jie užpuls Jugosla
viją”. Jie konstatavo, kad visas 
socialistų blokas įeina į rusų 
įtakos sferą. Europoje, tikriau
sia, ji apima Jugoslaviją, ir jų 
įsitikinimu — Suomija. Rusija 
sau prisiskyrė teisę kariškai į- 
sikišti į tas šalis, netgi jas o- 
kupuoti.

Optimistai tvirtina, kad, ne
abejotinai, rusai to nedarysią, 
ir tam patvirtinti pabrėžia, kad 
jeigu jie būtų norėję užplūsti

sumini lietuvių “kvislingų dali
nius”. Tokių lietuviuose nebuvo. 
Tačiau šiaip jo knygoje gana daug 
kartų įdomiai minimas Vilnius, ki
ti mums artimi dalykai. Jis pasako
ja, kaip 1943-1944 m. lenkų pog
rindžio būstinė buvo Vilniuje ir čia 
kartą buvo atvesti trys vokiečių ge
nerolai, užrištomis akimis, derėtis, 
kad nebebūtų partizaninių kovų 
su vokiečiais.

Kautynėse su vokiečiais ties Vil
niumi lenkų daliniai buvo pasižy
mėję, dalinių vadai buvo apdova
noti Sovietų ordinais, tačiau kai 
pasibaigė mūšiai, bolševikai tuos 
dalinius apsupę, nuginklavo ir ka
rius išvežė į Rusiją.

Uždarytas į Liubiankos kalėjimą 
Maskvoje, Stypulkowskis iš sargų 
sužinojo, kad ten buvo kalinama ir 
daug lietuvių. Vilniaus krašte bu
vo lenkų pogrindžio sudaryta sava 
administraicija. Bolševikai iš 60 į- 
vairių sričių viršininkų areštavo 
net 59. Vokiečių okupacijos metu 
lenkai buvo sudarę savo pogrindžio 
dalinius net ir kai kuriose Lietuvos 
vietose. J. Daugi.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

B anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Žiūrėk, kokia puiki scena, — parodė ji pirštu į 

pakalnę.
— Taip, tai labai gražu, — pritarė jis.
— Ar tu matai kelią, kur einė į miestą?
— Taip, matau.
— Tai keistas kelias. Jūs galite matyti jame daug 

mašinų ir pėsčiųjų, — kalbėjo mergina, — bet, žiūrėk, 
staiga visi dingsta rūke, žmonėsj mašinos ir vežimai. 
Ten visada ant kelio yra rūkas. Ar tai nėra šiek tiek sim
boliška? — atsigręžė j jį mergina.

— Taip, tai labai simboliška. Gamtovaizdis klony
je yra labai retas. Visi žmonės staiga žemėje dingsta rū
ke.

— Toks mūsų gyvenimas, ponas Budry. Aš noriu 
šiandien truputį pafilosofuoti. Mes visi einame į gilų 
rūką. Aš manau mūsų laikai ir mūsų žmonės. Bet atsi
prašau, aš nusukau nuo temos. Aš nebaigiau kalbėti apie 
poną Wood. Taip, jis man patinka/ Jis yra kaip su 
balandžio širdimi, visada draugiškas ir atviras. Bet man 
patiktų matyti jį su Hildergarde. Ji tokia atsidavusi ir

Jugoslaviją, tą jie galėjo pada
lyti jau seniai, dar 1948 m., Ti
tui pradėjus eiti skirtingu keliu. 
Bet tie vyrai užmiršta, rašo laik 

i rastis, kad okupavus Čėkoslo- 
' vakiją, Kremliaus despotai at
sidūrė ypatingoje būklėje. Jie 
padarė dvi klaidas: pirmą — 
jiė neįvertino Vakarų reagavi
mo, ir antrą, pačią svarbiausią 

I — jie neapskaičiavo Čekoslova
kijos laikysenos. Nors vienin
gus Vakarų atsakymas (neiš
skiriant nė Vakarų komunistų 
partijų) juos nustebino, jis ne
sukėlė jų ypatingo nerimo. Nes 
šiaip ar taip, Vakarus valdo 
"imperialistai” ir "kapitalistai”.

20 divizijų 
sąjungininkui valdyti

Čekoslovakijos laikysena pa
sirodė visiškai kitas reikalas. 
Čia ne vien tik okupantų kariai 
nustebinti broliškos tautos le
diniu priėmimu, bet taip pat ir 
Rusijos valdovai Jie jau nebe
gali suprasti komunistų pasau
lio, o jų nesupratimas yra susi
jęs su aklu įsitikinimu, kad jų 
santvarka išganys pasaulį. Jie 
negali suvokti žiauraus fakto, 
kad netgi ir patys komunistai 
sukyla prieš tą santvarką. Jų 
požiūriu, ir visiškai teisingai, — 
tai baisus nukrypimas nuo “vie
ninteliai teisingos ideologijos” 
ir pažeidimas Rusijos prestižo, 
ir smūgis Sovietų Sąjungai. A- 
not “Frankfurter Rundschau”, 
jie iš karto atsidūrė silpnumo 
pozicijose. Ir ne vien tik ideo
logiškai, bet ir kariškai: jeigu 
reikia 20 divizijų sutvarkyti ne
dideliam sąjungininkui, jeigu ne

galima pasitikėti kitais partne
riais ir juos paskatinti kovoti 
greta “didžiojo brolio”, jeigu 
yra pavojus, kad jie greičiau 
gali palikti neutralūs ar netgi 
gali pasukti savo ginklus prieš 
juos pačius, tada iš tikrųjų jie 
yra jau nebe stiprumo pozici
jose. Be abejo, Kremliaus po
nai negalvoja, kad neklusnūs 
čekoslovakai jau sugriovė jų 
imperiją. Vis tik jie laiko čekų - 
slovakų reformas jiems žalą da 
rančiu veiksmu. Kartą jaučiąsi 
esą puolami, turi dairytis kitų 
priešų, kuriuos reikia numal
šinti. Ką kitą jie begali daryti,, 
klausia dienraštis. Tuo būdu e- 
same akivaizdoje pavojaus, kai 
anksčiau ar vėliau, jie užpuls 
Jugoslaviją.

Intervencija ir manevrai
Panašiai ir tą jų intervenciją 

iš pradžių lydės kariniai manev
rai. Jie iVyks Vengrijoje, Ru
munijoje ir Bulgarijoje. Šios 
valstybės — Varšuvos pakto na
rės, turinčios bendras -sienas 
su Jugoslavija. Tos sienos tie
siasi apie 500 mylių ir nėra sau
gios. X valandą rusų tankai pra 
dės riedėti iš daugelio vietų. Tuo 
pačiu metu, lygiai kaip ir Če
koslovakijoje, rusų parašiutinin 
kai bus nuleisti krašto viduje. 
Tačiau jugoslavai pasipriešins. 
Savaime aišku, jie negalės su
laikyti dvidešimties, trisdešim
ties ar keturiasdešimties rusų 
divizijų. Jie turės pasitraukti į 
kalnus. Frasidės partizaninis ka 
ras. Tada jugoslavai pradės, 
kaip ir H-jo pasauk karo metu 
prieš vokiečius,, kovoti prieš ru
sus. Tos rūšies karui jie pradė
jo ruoštis Čėkoslovakiją oku

moteriška, tokia puiki ir švari šeimininkė. Ir svarbiau
sia, ji įsimylėjus. Aš jau sakiau. Taip gyvenimas yra 
juokingas, — ji buvo geros nuotaikos ir truputį susi
jaudinusi. Pasilenkusi pakėlė nedidelį akmenėlį ir pa
rideno žemyn.

— Man patinka ponas Wood taip pat, — pasakė 
Vytautas, — ir aš norėčiau matyti jį laimingą šeimos 
vyrą. Aš manau, kad jūs galite turėti šiek tiek įtakos, 
kiek tai liečia panelę Hildergardę. Jo motina būtų labai 
laiminga turėdama tokią marčią. Ką jūs apie tai ma
note?

, — Aš sakiau, kad ji įsimylėjusi, — atsakė trumpai
ir vėl numetė žemyn akmenėlį. Ji metė akmenį su tokiu 
entuziazmu, kad dešinės kojos batukas nusmuko ir nu
krito žemyn prie krūmų.

— O dabar, panele Charlottė, tu manęs prašysi, 
kad aš nulipčiau žemyn ir atneščiau tavo batelį, — pa
sakė linksmai Vytautas.

— Ne, ponas Budry, aš nenorėjau jūsų priversti 
nusižeminti. Kokį kitą vyrą tai taip, bet ne jus, — at
sakė mergina, — aš nueisiu pati pasiimti bato, bet dar 
ne dabar, nes mes turime labai daug laiko.

Valandėlę ji pagalvojo, pažiūrėjo žemyn ir vėl pa
sakė:

— Jeigu esi toks malonus ir nori man padėti, tai 
prašau parink man gėli ii, tai netoli nuo tavo rankų, — 
parodė į gėles šalia Vytauto.

— Man nepatinka tos gėlės. Man geriau patinka 
tos, kurios už jūsų nugaros, — pasakė jis juokauda
mas. I ir tarė.

— Ne, ne, Jūs turite paskinti mano gėlijĮ, o ne sa-1

pavus. Jie suorganizavo miliciją 
ir ją apginklavo. Krašte besitie 
siančios kalnų grandys sudaro 
idealias pozicijas partizaniniam 
karui vesti.

JAV stos Jugoslavijos pusė
je. Jos negalės pakęsti rusų įsi
tvirtinimo Jugoslavijos uostuo
se. Vieno NATO štabo karinin
ko manymu, amerikiečiai pir
miausia užblokuos VI-jo laivy
no laivais Otranto sąsiaurį- O- 
ro ir jūros keliais jie aprūpins 
kalnuose kovojančius jugosla
vus ginklais, amunicija, vais
tais ir maistu. Jugoslavija pa
taps Europos Vietnamu.

Toks karo pobūdis sudaro 
specialų pavojų tuo, kad jis su
kelia nenumatytus incidentus. 
Niekas negali iš anksto žinoti 
kur jie įvyks, kas juos sukels 
ir kokia kryptimi jie pasineš. 
Tokie incidentai patys savyje 
gali būti nežymūs, bet jų pasė
kos gali būti katastrofiškos, nes 
jie visai netikėtai užklumpa pa
liestuosius. Bet koks spontaniš
kas reagavimas į juos dažniau
siai esti klaidingas, — pažymi 
“Frankfurter Rundschau”.

Pavojingi incidentai
Vienas incidentų, galėjęs įvyk 

ti rusų į Čekoslovakiją įsiverži
mo metu, vis dar neramina dau
gelį NATO karininkų ir šiandie
ną: jeigu čekų-slovakų kariuo
menė būtų pasipriešinusi, dalis 
jos pulkų būtų nustumta į Va
karus už Čekijos-Bavarijos sie
nos. TaS-au kulkosvaidžių ir pa
trankų šūviai iš Vakarų Vokie
tijos žemės būtų sukėlę beato- 
dairinį atkirtį ir mes būtume 
atsidūrę padėtyje, rašo Fr. R., 
kad į rusų karius būtų pasipy- 
lusios NATO šalies salvės. Mes, 
pažymi Fr. R., buvome išgel
bėti nuo šito ir jam panašaus 
incidento Čekoslovakijos krizės 
metu tik jos kariuomenės susi
laikymo dėka, nes, kaip žinome, 
ji resipriešino rusams. Tačiau 
jugos'avai, amerikiečių remia
mi, kovos. Ten įvyks nenuma- 
t£’-U įvykių sausume ja, jūroje 
ir ore, ugnies žarijos išsisklai
dys ir sukels naujus gaisrus.

Pavyzdžiui, negalima įsivaiz
duoti, rašo dienraštis, kad ame
rikiečiai užblokuotų įėjimą į 
Adrijos jūrą, nesueidami j kon
fliktą su rusų karo lavsus. plau 
klojančiais Viduržemio jūroje. 
Jie r t galės aprūpinti jugoslavų 
partizanų be susidūrimų su ru
sų Laro lėktuvais. Skirtumas 
tarp Azijos ir Europos Vietna
mu kaip tik bus tas, kad pasta
rajame abi didvalstybės, anks
čiau ar vėliau, susikirs.

Į konfliktą įsitrauktų visi 
kraštai

“Aš netikiu, sako vienas NA 
TO karininkas, kad NATO są
jungininkai galėtų ilgesnį laiką 
išsilaikyti neįsivėlę į tą konflik
tą. Kai tik įvykiai pradės ru
tuliotis Jugoslavijoje, greičiau
sia netgi anksčiau, amerikie
čiai pradės tartis su eile NA 
TO valstybių. Jie išaiškins grai
kams, kad rusų kariuomenė jau

Carl Pine, 21 ,m., amerikietis karys 
Vietname iš Clinton, III., pasipuošė 
grandinėle, padaryta iš granatų 
Kilpelių.

stovi prie Graikijos sienų; jie 
pasakys turkams, kad nors jų 
šalis dar tebėra tiesiogiai ne
paliesta, pietinis NATO spar
nas jau atsidūrė pavojuje. Ita
lams užteks žvilgterėti į žemė 

i lap±: ilgi, neapsaugoti Adrijos 
jūros pakraščiai tiesiasi prie
šais rusų okupuotus Jugoslavi
jos pakraščius. Arti Triesto, ru
sų kariuomenė stovi prie pat 
Italijos sienos. Jugoslavijos už
ėmimas, priešingai Čekoslovaki
jos okupavimui, labai stipriai 
išjudina to regiono lygsvarą”.

Nereikės ilgai įtikinėti grai
kų, rašo dienraštis, kad jie sto
tų į karą. Tačiau ir kitos, ma
žiau karingos NATO šalys irgi 
palaikys amerikiečius ne dėl pa
čių amerikiečių, o norėdamos 
pačios apsiginti. Dėl to paties 
rusai užims visus kraštus, ku
riuos jie laiko priklausančius 
socialistinei stovyklai: šiaurės 
Europoje Suomiją, Artimuose 
Rytuose — Egiptą, Alžiriją, Si
riją. Nė viena NATO ir, savai
me aišku, Varšuvos pakto šalis 
nesugebės išsilaikyti nuošalyje. 
IU pasaulinis karas bus pilnu
moje įsiliepsnojęs.

Gynybos Departamento įtju- 
kingi asmenys tiki, kad atsidū
rus panašioje būklėje vis dar 
būsią galima išvengti blogiau
sio. Jie pasitiki Amerikos galia 
ir didesniu Vakarų kariniu po
tencialu — dviem veiksniais, 
kurie bus panaudoti norint ru 
sus paklupdyti. Tokio pranašu
mo akivaizdoje, rusai turės nu
sileisti. JAV statistikos ir stra
tegijos įstaigos jau yra apskai
čiavusios nuostolius, kokie turės 
būti padaryti rusams, kad juos 
būtų galima “suvaryti į kam
pą”: turės būti sugriauta 40% 
jų miestų ir žūti 25% jų gy
ventojų.

Ligi nuo atominių bombarda
vimų nežus 50 milijonų gyven
tojų. sako buvęs II pas. karo 
ir NATO štabo karininkas, aš 
nemanau, kad rusai pasiduotų. 
Tokiu metu, aš tikiu, jie pasi
elgs priešingai, jie griebsis sa
vo paskutinio ginklo; vandeni
lio bombos. Jie guosds tuo, kad 
jeigu mes visvien esame žuvę, 
tegul kartu su mumis žūva ir 
visas pasaulis.

vo, — priešinosi mergina.
— Bet aš noriu paskinti tų gėlių, kurios už jūsų,— 

bandė jis pasiekti. Gėlės buvo tolokai ir jis tik pirštais jas 
tepalietė.

— Ne, tų gėlių nepasieksi, — ji šaukė žaismingai ir 
griežtai.

— Aš pasieksiu, aš privalau pasiekti.
— Tu esi užsispyręs, bet aš sakau, kad tu niekada 

jų nepasieksi, — ginčijosi mergina.
— Aš jau beveik pasiekiau.
— Aš sakau, kad ne, — ji staiga griuvo aukštiel

ninka, prispausdama jo ranką ir gėles.
— Aš turiu juk kitą ranką, -— nepasidavė Vy

tautas.
— Aš žinau, — ji šypsojosi ir spaudė jo ranką prie 

žemės kiek tik galėjo.
Jis žvilgterėjo į merginą. Jos akys buvo į jį įbestos. 

Jos buvo aštrios ir karštos kaip liepsna. Tačiau ji šyp
sojos. Tada ji pačiupo jo ranką ir netikėtai suspaudė.

— Ne, ne, tu nepasieksi tu gėlių, —- šnabždėjo ji 
ir jos balsas virpėjo.

Vytautas lėtai pasilenkė ir pabučiavo į lūpas.
— Ką tu dabar darai? — paklaušė ji, tvirtai žiūrė

dama.
— Aš nežinau, — atsakė jis šaltai, — aš norėjau 

pasiekti gėles, b jūs neleidote.
— Duok ranką, padėk atsikelti, — pasakė ji meti- 

kėtai.
Jis padėjo jai atsisėsti. Ji pagalvojo keletą sekundžių

(Bus daugiau),
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GARSAS, SPALVA, ŠVIESA 

IR DINAMIKA

“Danos” režisorius P. Maželis repeticijoj

Amerikiečiai ragina pavergtųjų tautų 
žmones aktyviai įsijungti 

į privačius klubus
GRAŽINA KRIVICKIENĖ

Pats sekmadienio įpietis Ba
lio Pakšto salėje. Čikagos Lie
tuvių Opera šiandien čia beveik 
in corpore: choristai, solistai, 
chormeisteriai, dailininkai... Ir 
režisorius Petras Maželis iš Cle
velando pribuvęs.

Žydėk žalioj pakluonėj, apyny, 
Lai noksta auksinio alaus puta! 
Sugrįš paklydę broliai devyni, 
Paliaus vaitoti žemė prislėgta!

Prieš valandėlę kaip tik su re- 
žisorium žodį ir sumetėm. (Da
bar prie jo neprieitum per ke
turias eiles dainininkų. Dabar 
nė nesusikalbėtum jų balsams 
griaudžiant!

— Dirbau operetėj, balete, 
draminius veikalus (daugiau
sia su jaunimu) stačiau, bet 
operoj — “Dana” yra mano re
žisūrinis debiutas. Kodėl suti
kau? Gal kaip tik dėl to, kad 
žinojau, jog tai didelis iššūkis, 
didelė atsakomybė. Šiuo atve
ju juk tai netgi pasaulinė prem 
jera! Niekas negalės primesti, 
kad veikalą kur nors mačiau, 
ar girdėjau. Net ir plokštelėse 
jos nėra.

— Opera yra sutraukta, kon
densuota drama. “Danos”, kaip 
ir kiekvienos operos turinys yra 
labai trumpas. Jį ištęsia, sujun
gia muzika. Režisoriaus užda
vinys ir yra muzikinį elementą 
derinti su draminiu. Turėjau 
bendradarbiauti su visais meni
ninkais. Su dailininku aptarėm 
dekoracijas, nes juk nuo jo pri
klauso ne tik išėjimai, bet, di
dele dalimi, ir pati veikalo at
mosfera. Su libretistu reikėjo 
išsiaiškinti apytikres datas ir 
vietoves, išsiklausinėt, ką jis 
specifiškai turėjo galvoj čia ar 
kitur.

Pabandžiau iš režisoriaus iš
kvosti tąją išsiaiškintą specifi
ką.

— Mūsų pastatymo linkmė 
nebus griežčiau lokalizuota. 
Tremties sąvoka yra amžina, 
tarptautinė, istorinė. “Danoje” 
vykstanti tragedija galėjo at
sitikti bet kur. Žinoma, žiūrovas 
ieškodamas tautinio ar lokali
nio kolorito ras ir muzikoj ir a- 
pipavidalinime. Jei ne dėl ko ki
to, tai jau vien dėl to, kad jis 
šių dienų ir lietuvis žiūrovas.

Trečiasis ir paskutinis ope
ros veiksmas jau gerokai įsisiū
bavęs Balio Pakšto salėje:

Spindėkit saulėj, vyno stiklai — 
Nusirpusi vynuogės kekė bran-

/di!

Po kiekvieno posmo skamba 
aiškios režisoriaus instrukcijos:

— Ramutė dabar nejūčiom 
ateis į priekį... Ir dar vienas... 
jis — lagery gerai žinomas mer 
gininkas... Būkite mandagūs! 
Reaguokite į atėjusius! Ramu
tę jūs visi mylit. Ji priešų ne
turi... Kreipkit dėmesį į solis
tus... Klausykit akimis... Nesto
vėkit krūtine į publiką... Nesi- 
bijokit su moterimis pabendrau
ti.

Dabar į įsivaizduotą sceną į- 
ritinama įsivaizduoto gėrimo 
statinė ir armideris kyla visuo
tinas!

Prieš pusvalandį su režiso- 
rium P. Maželiu kalbėjomės 
kaip tik apie tai, kas dabar 
skamba jo nurodymuose, pagy
rimuose ir pabarimuose.

— Pradėdamas daviau chorui 
motto: scenoje būkim ypatin
gai mandagūs: klausykim, gir- 
dėkim, viską matykim, į viską 
reaguokim. Aš į kiekvieną cho
ristą žiūriu kaip į individą. No
riu ir jį padaryti gyvu žmogum, 
lygiai, kaip ir solistus, kurių 
charakterį pagrinde irgi reži
sorius nustato. “Dana” yra bui
tinė opera. Ne karžygių, ne is
torinių herojų. Reikia perkelti

scenon ir parodyti gyvą žmo
gų visoje jo esybėje...

— Muzika ar daina, spalva, 
šviesa ;r dinamika yra tie žo
džiai, kuriuose telpa visas • Da
nos' pasta Lymas. Neieško  jom 
specifišku autentiškume realis
tinio stiliaus prasme Visaą sti- 
lizavom ir bendrinom.

Priminiau režisonui su opera 
susipažinusiųjų užmetimus, kad 
siužete esą plyšių, kad atomaz
ga nesanti logiška.

— Mano pareiga kūrinyje su
rasti elementų, kurie veiksmą 
pateisintų nuo pradžios iki ga
lo. Daugelį konfliktų, lygiai ir 
patį laiką, kuriame veiksmas 
vystosi, sprendžia muzika. Ta
čiau tragedija Danos širdy čia 
yra subrendusi prieš uždangai 
pasikepant ir ji auga visą lai
ką... Dana buityje lūžta, kol 
pagaliau pasiduoda likimui. Jos 
tragedijos atomazga nėra neti
kėta. Draminė slinktis čia stu
miasi nuo pat pirmos scenos. 
Jos apsisprendimas nėra atsi
tiktinis dalykas. Jis. iš tikrųjų 
yra pagrįstas, logiškas. Pabai
ga yra sąmoninga ir prie jos 
prieinama palaipsniui. Danos 
nusišovimas nėra ekstazės iš
dava, o jos sąžinės nuosprendis. 
Vietoj prisipažinti vyrui klydus 
ir prašyti jo atleidimo, jai leng
viau pasitraukti. Nenorėdama
gyventi gėdoje — ji pasidaro ga nas dalyvaus Bendruomenės 
lą. Tai išplaukia iš Danos cha- ' Balso radijo programoje, per- 
rakterio. Į duodamoje AM banga 860. Pro-

— Dažnai susidarau įspūdį, į girnos pradžia 1 vai. 30 min. 
kad vien dėl to, jog libretistas ~ Stefanija feūkienė, buvusi
yra lietuvis ir kompozitorius lie-
tuvis, mes pradedam perdaug ! 'Phijon kovo 23 d. ir Liet. bend 
kritikuot dar nė paties rezulta
to matę ar girdėję. O reikėtų 
dar stipriau suglaust gretas ir 
statantiems ir tiems, kuriems 
kuriama ar statoma. Juo ilgiau 
dirbu, juo daugiau imu įsimylėti 
į šią operą: ir muziką ir charak
terius ir tekstą. Žinau, kad ne 
vienam einant namo iš pastaty
mo ausyse dar ilgai skambės 
“Danos” melodijos, dar ilgai 
mintyse gyvens jos veikėjai.

Pavasariu vėl apsirengia šilai, 
Jaunatvė dar tebeskamba širdy!

Įsivaizduotoj scenoj dabar jau 
yra ir visi solistai: Dana Stan- 
kaitybė (ir operoj titulinę to pa
ties vardo partiją dainuojanti), 
Stasys Baras, Algirdas Brazis, 
Jonas Vaznelis.

— Klausykit visi! Tuojau 
baigs;m... Praeikim tą vietą be
veik koncertinėj formoj... Pra
sideda sąžinės graužimas, —
aiškina chormeisteris Alfonsas dosnus aukotojas ir didelis ke-
Gečas. Prie pianino jo ženklo 
laukia Alvydas Vasaitis.

— Dabar turim tuoi persio- 
rientuot ir palikt vietos bale
tui. Padarykit čia aikštę. Eikit 
per čia, per vartus, nes ten — 
išėjimo nėra, — skamba pas
kutiniai režisoriaus nurodymai.
Juos seka ir baletmeisteris Jau
nutis Puodžiūnas.

— Operos sąstate radau ne- sutikt, — šluostydamas prakai-
pap’ astą discipliną. Pradedant tą repeticijai praėjus užbaigė po 
choristais ir valdyba ir baigiant , kalbi režisorius Petras Maželis, 
solistais ir meno vadovais. Gnež Į — Iki pasimatymo premjeroje! 
tas darbotvarkės nusistatymas ' a. pavėjis

iJ
•r

Budapešte įvykusiame komunistų vadų suvažiavime Vengrijos partijos 
sekr. Janos Kadar (kairėj), sveikinasi su Čekoslovakijos pirmuoju kom
partijos seldr. Dubček. Atrodo, kad pasitarimas buvo sklandus.

Chicagos Liet. operos tenorai atidžiai klauso, ką režisierius jiems sako. Iš naujos liet. operos “Dana” 
repeticijų. Dešinėje — rež. P. Maželis. Nuotr. Z. Degučio

MŪSŲ KOL 0 N / J 0 S E
Philadelphia. Pa.

— Philadelphijon atvyksta
tėvas V. Gidžiūnas pravesti re
kolekcijų Šv. Andriejaus bažny
čioje. Rekolekcijos prasidės ket 
virtadienį, kovo 20 d. ir truks 
tris dienas. Pradžia 7 vai. 30 m. 
vakaro. Užbaiga sekmadienį, ko
vo 23 d., lietuviškų pamaldų 
metu, 10 vai. 30 min. šeštadie
nį, kovo 22 d., tėvas V. Gidžiū-

Sibiro tremtinė, atvyks Philadel

ruomenės metiniame susirinki
me, kuris įvyks parapijos salė
je 3 vai. 30 min. po pietų, pa
pasakos savo išgyvenimus.

Miami, Florida

GRĮŽTANTIEJI PAUKŠČIAI

Miami žiemos sezonas jau pra 
deda trumpėti — daugelis lietu
vių jau grįžta drauge su paukš
čiais į šiaurę, į savo nuolatinius 
lizdus.

Trumpas atostogas turėjęs ir 
jas praleidęs pas dukterį V. Oig- 
denienę Miami, pulkininkas Ka
zimieras Vildžius jau išvažiuoja 
į savo pastovę buveinę Wash- 
ingtone, D. C.

Visuom. organizacijų darbais 
apsikrovęs, muzikas Aleksand
ras Aleksis, trumpai paviešėjęs, 
taip pat grįžo į AVaterbury.

Į Chicagą sugrįžo žinomas

liautojas Dan Kuraitis, veikli 
skautininke p. Gudauskienė, dak 
tarė Bu’tnienė (Butnis), kurios

ir jos laikymasis, repeticijų lan
kymas. bendradarb'&vimas, di 
delis respektas vienas kitam. Iš 
tikrųjų niekada tokių sąlygų 
dar neturėjau. “Danos” opera 
man yra iššūkis, kurį bandysiu
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rezidencijoje Miami Beach da
bar vieši Juzė Jakubauskienė, 
Kanauikienė, Ona Navasaitienė.

Savo automobiliu nuvairavo į 
Chicagą plačiai žinomas visuo
menininkas ir redaktorius Vale
rijonas Šimkus, atostogas pra
leidęs prie karštų šaltinėlių Flo
ridoje ir tik keletai dienų pa
silikęs Miami’je. Tačiau ir tuo 
trumpu viešėjimu subruzdo ir 
vėl suorganizavo besnaudžian- 
ėio Balfo skyriaus susirinkimą. 
Į naują valdybą įeina: A. D. 
Kaulakis — pirm., P. Šilas —- or 
ganizatorius (vajaus pirminin
kai), Šilienė — iždininkė ir sek 
retorė.

Maloniu netikėtinumu žibtelė
jo inž. Pečiūros ir jo žmonos 
Jūratės trumpa viešnagė Miami 
Beach, kai jis drauge atsivežė 
iš Lietuvos atvykusius brangius 
svetelius — sav1/ giminaičius.

Prof. Salys iš Pennsylvanijos 
savo atostogas praleido Miami. 
Drauge su žmona ir dukterimi 
apsigyveno A. D. Kaulakio re
zidencijoje. Tea» pat savo ilgas 
atostogas lėidžia Landsbergiai, 
mūsų žinomo rašytojo Landsber 
gio tėveliai iš New Yorko.

J. Narūne 
i

Worcester, Mass.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
DEIMANTINIS JUBILIEJUS

Kaip jau buvo spaudoje ra
šyta, šiemet šv. Kazimiero pa
rapija švenčia deimantinį jubi
liejų (1894 — 1969). Parapijos 
sukakčiai paminėti iš įvairių pa
rapijos organizacijų atstovų yra 
sudarytas komitetas, kuris bu
vo susirinkęs posėdžiui kovo 1 
d. parapijos salėje. Posėdžiui 
vadovavo klebonas kun. Jonas 
Jutkevičius.

Jubiliejaus proga numatyta 
išleisti jubiliejinę knygą su trum 
pa. parapijos ir jos organizaci
jų istorija. Knygos išleidimu 
apsiėmė rūpintis A. Miner, o is
toriją parašys Pr. Pauliukonis. 
Knyga turi būti atsnausdinta 
iki spalio mėn. pradžios.

Svarbiausias parapijos jubi
liejaus paminėjimas numatytas 
rengti spalio 19 d., sekmadienį. 
Tą dieną 11:30 vai. Worcesterio 
vyskupas Bernardas Flanagan 
celebruos pontifikalines mišias, 
4 vai. iškilmingas pokilis.

Gegužės 23 d. (penktadienį) 
vakare Holy Name mokyklos 
salėje rengiamas koncertas, ku
rio programą atliks iš parapijos 
kilę solistai: R. Jakutis ir Lilija 
Mickevičiūtė - Mernik. Koncerto 
reikalais rūpinasi Ch. Tagmi- 
nas, Massachusetts valstijos at
stovas.

Rūgščio 7-8 d. Jono Reini- 
kio sodyboje, Milbury, numa
tyta surengti šeimyninė gegu
žinė (piknikas), gegužinės rei
kalais pasirūpinti pavesta St. 
Valinskui - Walinsky.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
VEIKLA

Kun. J. Jutkevičius, sausio 
mėn. lankęsis Australijoje, su
sirinkime padarė pranešimą a- 
pie Australijos lietuvių veiktą. 
Lankant Australijos lietuvius, 
susidarė įspūdis, kad jų dau
guma yra gerai įsikūrę ir dau
giau niekur nebenori keltis. 
Kaip ir visame pasaulyje, taip 
ir ten yra labai aktualus jau
nimo nutautėjimo klausimas. 
Plačiau apie jo kelionės įspūd
žius buvo jau spaudoje rašyta.

NAUJA LB VALDYBA
Susirinkime išrinkta nauja 

LB valdyba iš Pr. Stanelio, VI. 
Židžiūno, K. Čėsnos, V. Dabri- 
los, J. Tamašausko, Pr. Račiu- 
kaičio ir Pr. Pauliukonio. Iš
rinkta valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Pr. Stanelis
(šešti metai iš eilės), vicepirm.
K. Čėsna, parengimų vadoves 
Pr. Račiukaitis, sekr. VI. židž’ū- 
nas, 5žd. V. Dabrila, valdybos 
nariai J. Tamašauskas ir Pr. 
PauliukGnis. Atstovai į Worces- 
terio Lietuvių organizacijų ta
rybą V. Dabrila ir K. Podols
kas. Revizijos komisija palikta 
ta pati. Pr.

126 MILIJONAI 
KRIKŠČIONIŲ

New York. Kaip praneša šių 
metų Amerikos Bažnyčių met
raštis JAV-se išiuo metu 126 mi
lijonai asmenų aktyviai priklau
so įvairioms krikščionių religi
nėms bendruomenėms. Praeitų 
metų aktyvių tikinčiųjų skaičius 
paaugo 600.000 asmenų.

Your mother means well. 
Būt wheti your doctor 

says you’re healthy,
you can be sure.

Help yourself 
vvith a checkup.

And others vvith a check.

American 
Cancer 
Society $
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S. m. kovo 5 d. Slava Stetzko, 
buvusio laisvosios Ukrainos .res
publikos ministerio pirmininko 
žmona, padarė pranešimą apie 
padėtį Sovietų okupuotoje Ukrai
noje.

Yaroslav ir Slava Stetzko da
bar gyvena Muenchene. Ji pažįs
ta nemaža Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių, žino apie Vasario 
16 gimnaziją ir lietuvių proble
mas. S. Stetzko važinėja su pas
kaitomis po įvairius kraštus, y- 
pač Aziją. Ten žmonės gyvai do
misi apie Sovietų pavergtųjų tau
tų padėtį. Ji savo pranešimuose 
ypač iškelia sovietinio koloniali- 
nio imperializmo grėsmę laisva
jam pasauliui. Ji yra susidariusi 
nuomonę, kad Amerikos žmonės 
yra tam apatiški, nemato ar ne
nori matyti nė ir suprasti gre
siančio komunizmo pavojaus 
skleidžiamo čia įvairiose srityse 
ir įvairiais būdais.

Prelegentė savo pranešime 
Mayflower viešbutyje apžvelgė 
Ukrainos laisvės kovas, Sovietų 
įvykdytą genocidą ir nepaliauja-, 
mą ukrainiečių siekimą laisvei at-| 
gauti. Ji nurodė, kokia yra Ukrai
noje padėtis dabartiniu metu, 
kaip teroristiniu klastingu būdu 
yra vykdomas Sovietų imperializ
mas kolonizuojant kraštą, nai
kinant . tautinį charakterį, išstu- 
miant iš mokyklų ukrainiečių 
kalbą ir t.t. Nors Sovietų konsti
tucijoje ir yra įrašyta galimybė 
respublikoms pareikšti norą išei
ti iš sovietinio bloko, bet ma
žiausias judėjimas ta linkme yra 
tuojau užslopinamas, pritai
kant tame judėjime pasireišku- 
siems asmenims griežčiausias 
sankcijas. Įvykiai Čekoslovakijo
je aiškiai parodė pasauliui, kaip 
yra užgniaužiamas bet koks lais
vės siekimas.

Slavos Stetzko nuomone, So
vietinis “kolosas molinėmis ko jo 
mis” negalės ilgai išsilaikyti. Ji 
tai įžiūri iš pačių rusų pastangų, 
paskutiniu metu siekiančių išsi
laisvinti iš politinės ir dvasinės 
priespaudos.

Po paskaitos per iškeltus klau
simus ir užtrukusius susirinkusių
jų pasikalbėjimus prie kavos puo- 1 
delio buvo pareikšta įvairių min
čių, kaip reikėtų kovoti prieš da- 
oar intensyviai skleidžiamą ko
munistų propagandą laisvame 
pasaulyje. Tuose pasikalbėjimuo
se dalyvavo ir ponia Perry Nor- 
then Jester, turinti radijo progra
mą Charlottsville, Va., ankš
čiau gyvenusi Toronto (Kanado
je), kur ji yra dalyvavusi lietu
vių šventėse ir dargi išmokusi

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.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ 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.

keletą lietuviškų sakinių. Ji ir 
jos vyras pataria rusų pavergtųjų 
tautų žmonėms įeiti ne tik į ame
rikiečių politinius klubus, bet y- 
pač į privačius kaip Kiwanis, li- 
ons ir kt. Ten šie asmenys bus 
mielai pageidaujami kalbėtojai 
apie jų tautų pavergimą, kolo- 
nialinį Sovietų imperializmą, 
žmogaus laisvės teisių laužymą 
ir kitas problemas. Jie ras tose or
ganizacijose tinkamą dirvą sklei
sti antikomunistinei propagan
dai, kuri taip reikalinga šiame 
krašte.

Susirinkusiems buvo išdalin
ti Antikomunistinių tautų bloko 
biuleteniai leidžiami Muenche
ne anglų kalba. Biuleteniuose y- 
ra tilpę straipsniai rašyti įvairių 
tautybių žmonių: ukrainiečių, 
slovakų, vengrų, vokiečių, kroa
tų, prancūzų, danų, amerikiečių 
ir kt. Sklaidant tuos biuletenius 
teko užtikti (1966-VII, VIII, nr. 
4) J. Kairio straipsnį “Kaip Ru
sija kolonizuoja Lietuvą”. Prie 
Elmer Lipping straipsnio (1968 
-XI, XII, nr. 6) — Estijos kova už 
nepriklausomybę 1918-1920 — 
yra įdėta nuotrauka 1968 m. spa
lio 20 dienos pavergtųjų tautų 
demonstracijos Londone. Ten 
matyti lietuvių grupė su plaka
tu: “Lithuania Wants Freedom”.

Naujas arabų vadas gen. Abdel 
Ismail Ali, kuris užima nuo Izra
elio artilerijos žuvusio gen. Riad 
vietą.

Illilllllllfllllllllllllllllillliliiiiiiiliiiiiiiiin

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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



BOSTONO ŽINIOS
architekto okunio

PARODA
Arch. Jurgis Okunis yra pasu

kęs ir kitą sritį — tapybą. Tiesa, 
architektūra, platesne prasme, 
irgi yra menas. Kovo 1-2 dieno
mis J. Okunis turėjo dailės darbų 
parodą Bostone. Joje jis parodė 
akvarelėje architektūrinius pasta
tus, o taip pat ir abstraktinį me
ną. Parodą atidarė rašyt. St. 
Santvaras.

Arch. J. Okunis seniau gyveno 
Bostone. Todėl, atrodo, kad Bos
tonui jis turi tam tikrą sentimen
tą. Ir šios parodos rengėjais bu
vo lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas. Okunis parodos paja
mas ir net už parduotus paveik
slus (buvo parduota 10) pasky
rė lituanistinei mokyklai. Paro
dą aplankė 120 asmenų, nors 
sniegas ir buvo didelė kliūtis.

BAŽNYTINIS KONCERTAS
Sv. Petro lietuvių parapijos 

choras, kurio dirigentu yra Jero
nimas Kačinskas, atliks Gabriel 
Faure “Reųuiem” parapijos baž
nyčioje, So. Bostone. Koncertas 
įvyks šį sekmadienį, kovo 23 d. 
3:15 vai. p. Koncerto solistai: D. 
M. Schultes-sopranas, buvusi 
New Yorko Civic operos solistė, 
ir A. Ramirez - baritonas. Vyte
nis Vasyliūnas atliks keletą kūri
nių vargonais ir akompanuos 
chorui ir solistams. Koncertą di
riguos muz. Jeronimas Kačins
kas.

Muz. Jeronimo Kačinsko
“Transcendentinės išraiškos”
buvo atliktos Drexel Technolo
gijos Institute, Pensilvanijoj.

VASYLIŪNU KONCERTAS
Izidorius Vasyliūnas - smuikas 

ir Vytenis Vasyliūnas - fortepijo
nas atliko Gražinos Bacevičiūtės 
kūrinius. Koncertas įvyks kovo 
2 d. Jordan Hali, Bostone. Kon
certe buvo išpildyta trys sonatos 
smuikui ir fortepijonui. Kaip ži
nome, Gražina Bacevičiūtė mirė 
šiais, metais.

Sis Vasyliūnu koncertas buvo 
šeštasis, kuriuose buvo išpildo
ma tik lietuvių kompozitorių kū
riniai.

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Kultūros klubo susirinkimas į- 
vyksta Tarptautinio Instituto pa
talpose, 287 Cdmmovvealth Avė. 
Bostone. Prelegentu yra prof. dr. 
Adolfas Damušis iš Detroito. Jis 
kalbės apie 1941. metų lietuvių 
sukilimą ir sampratą apie jį.

Sis susirinkimas yra dviejų da
lių. Antrojoj daly aktorė -režiso- 
rė Aleksandra Gustaitienė skai
tys iš dailiosios literatūros.

Susirinkimas įvyksta kovo 22

d. 7:30 vai. vakare. Po progra
mos kavutė ir pašnekesiai. Visi 
kviečiami atsilankyti.

DR. GERUČIO PASKAITA

Lietuvos pasiuntinybės patarė
jas dr. A. Gerutis, kuris yra kny
gos “Lithuania” redaktorius, skai 
tys paskaitą Bostone. Lietuvių 
Piliečių d-jos auditorijoj kovo 29 
d. 7 vai. vakaro. Visi kviečiami 
atsilankyti.

MATYSIME DRAMOS 
SAMBŪRI

Po metų pertraukos, vėl ma
tysime dramos sambūrio pasta
tymą gegužės 11 d. Lietuvių Pi
liečių d-jos auditorijoj. Bus rodo
mi du trumpesni, bet įdomūs vei
kalai. Režisuoja A. Gustaitienė.

SERGA JURGIS STRAZDAS

Kovo 3 d. ištiko staigus širdies 
priepuolis Jurgį Strazdą. Jis buvo 
paguldytas South Shore ligoni
nėj. Virš savaitės laiko jo gyvy
bė buvo pavojui. Dabar jis jau 
iškeltas iš deguonies palapinės 
ir jo sveikata gerėja, nors dar y- 
ra ligoninėj.

KULTŪRINIS SAVAITGALIS
Korp. Neo-Lithuania ir San

taros -Šviesos federacijos Bostono kal"uose. k°v° ^.d'eną, dalyva 
skyriai ruošia kultūros savaitga- vo ketur’ kolonijos jaunuoliai

Nuotrauka iš Bostono Žalgirio tunto albumo. Praėjusios vasaros stovyk
los uždarymo va zdelis. Tuntininkas s. C. Kiliulis įteikia dovanas vado
vams. Iš k. Vyčio stovyklos "viršininkas s. A. Saulaitis, S.J. svečias ame
rikietis, J. Bielkevičius ir psl. M. Ziaugra.

HUSU KOLONIJOSE
New Haven, Conn. sekretorė dr. Vėbrienė. Dail. L.

į Židonytė padarė papildomą pra
nešimą iš L. M. Federacijos su- 

—Dienraštis “The New Haven važiavimo. Iš Pabaltijo Moterų
Register” įsidėjo lituanistinės mo- tarybos metinio suvažiavimo 
kyklos vyriausios grupės mokinių New Yorke kovo 2 d. pranešimą 
paruoštą medžiagą apie Lietuvą,1 padarė pirmininkė ir smulkiau S. 
Vasario 16-tą ir lituanistinę mo-! Valiukienė. Pabaltijo dailinin- 
kyklą. Paminėjo ir lituanistinę1 kių moterų parodoj dalyvavo ir
mokyklą, kurioje lietuviai savo 
jaunimui nori įskiepyti įvertini
mą savojo krašto kultūros ir kal
bos.

dėjo valdybai talkininkauti. Se
kantis susirinkimas įvyks balan
džio 27 d. pas Vladę Žemliaus- 
kienę. Po susirinkimo, mielos na
mų šeimininkės Mackevičiūtės, 
pavaišino skaniais užkandžiais 
ir dar skanesniais pyragais bei 
kavute.

Albina Lipčienė

Grand Rapids, Mich.

Anksčiau skelbtoj korespon
dencijoj įsibrovė pora klaidų. 
Vienas sakinys turėtų skambė
ti taip: dėkojame meno vado
vei ir garso efektų įrengėjui, 
taip pat Paoviui ir Pr. Turū- 
tai”.

Kitas sakinys turi skambėti 
taip: “Kavute ir skanėstais rū
pinosi M. Kušlikienė”. K.

Portland, Oregon
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTE

Portlando lietuviai dalyvavo 
specialiose pamaldose už žuvu
sius Gėi Lietuvos laisvės, So
pulingosios Motinos bažnyčioie. 
Po pamaldų uždėjo vainiką prie 
Paminklinio lietuviško kryžiaus.

Minėj’mas praėjo Sklandžiai 
Kalbėjo J. Mendeika ir kt. Jau 
nos mergytės Garalytės ir Men- 
deikaitė dailiai pasakė eilėraš
čius ir paskambino pianinu.

LB APYLINKĖJ
Į naują apylinkės valdyoą iš

rinkti: Juozas Paulus pirminin
ku, Harry Hermanas vicepirm,, 
Jonas Mendeika ižd., Koste Ga- 
rolienė sekr., Jonas Kanius val
dybos nariu ir Vladas Juodeika

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. kovo mėn. 19 d. 6

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
pir-
vi-

danti iš: Agutės Dudienės
min., Janinos Radvenienės —
cepirm., Emos Dovydaitienės —

, . . • . • • sekret., Alfonsos Pažiūrienės —daugumas nanu jau yra įstoję l ižd|nl^k ,uzefos žilevl{ienės _
Lietuvių Fondą. Si organizacija . . . . ». .T • . c i • t a i nares, intensyviai ruošiasi arte-,Lietuvių Fondui iš Los Angeles ... »• , j. • . „t . . . .-i . • i j jančiam birutiečių tradiciniamdavė ir pirmą tūkstantininką dr. . , . , . . ,T -ii t • v ■ pavasario baliui, kuris įvyks ge-Joną ir Jadvygą Jus,omus. Kai d Sv Kazjmiero para.

pijos salėje. Pereitais metais toje 
pačioje salėje suruoštas birutie-

PAREMTAS LIETUVIŲ 
FONDAS

LFB Los Angeles sambūrio

kurie nariai, kelintos Vasario 
šventės proga aukodami po šim-Į 
tinę, jau pasiekė puškelį į tūks
tantininkus. Šiais metais šven-j
čiant nepriklausomybės šventę, .. ,, , . . . ,, , .
naujomis šimtinėmis Lietuvių \ 7. ? . .r , i. . .. i dar arn/ian ir nraęmatniflii nn-tondą papilde Brinkiau Cmgos,
Kulniai, Pažiūros, Raulinaičiai,
Šakiai. Pagal aukotojų valią šios

čių balius buvo gana gerai pasi
sekęs. Šiuo metu naujai išrinkto-

dar gražiau ir prašmatniau pri-
Kulniai, PažiSros, Raulinaičiai, į“j bei P^Ulnti savo būsimus
Sakiai. Pagal aukotojų vali, ši„Si ball|a“.s™?l,s- Los A?’e “ bel 

.. . . 7. x apylinkių lietuviai, maloniai praorganizacijos nariai taip pat su- x • i-? . j-dėjo 160 dol. Rezoliucijoms rem- ,geguzes ™n l 7-tos dienos 
ti komitetui, 95 dol. - Tautos sestadieni rezervuoti btrutietem,
fondui ir 30 dol. Altui. Pinigai pas.kurias atSllankę bus,te neap’ 

... ____ _ _ Vilti.tų organizacijų cen-iišsiuntinėti 
trams.

Bendros rinkliavos metu į Lie
tuvių fondą su 100 dol. įnašu 
įstojo taip pat Vincas ir Sofija 
Tuskeniai iš Santa Monicos.

K.M.

MALONŪS BALFO RĖMĖJAI

30 METŲ KONSULATUIklubo pirm. dail. L. Židonytė. 
Pranešta, kad Salomėja Valiu- 
kienė pakviesta narė į Pabaltijo 
moterų tarybą. Paskaityta ištrau
ka iš Eltos biuletenio, kaip vasa
rio 16-ta buvo minima Lietuvoj.

Vieton anksčiau numatyto 
koncerto, nutarta suruošti daili
ninkių Lijolės Židonytės ir Da
lios Ramanauskaitės- Jensen pa
rodą su paskaita ir vaišėmis. Dail. 
Ramanauskaitė -Jensen dalyva- 

— ALRKM s-gos 33 kuopa vėl vo susirinkime kaip viešnia ir

Lietuvių dienoj, Mohavvk

lį Tautinės Sąjungos namuose 
kovo 28-30 d. 7:30 v.v. Penktadie 
nį ruošiamas literatūros-dramos 
vakaras, kuriame bus insceni
zuota A. Mickevičiaus “Vėlinių” 
antrosios dalies ištrauka. Šešta
dienį ir sekmadienį vyks meno pa 
rodą— Grafika iš Vilniaus ir 
Paryžiaus”. Atidarymas (su šam
panu) 5:30 v. šeštadienį. 2 vai. 
sekmadienį Stasys Goštautas pa
sidalins keliomis mintimis apie 
parodą. Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti.

Komitetas

BOSTONO AKADEMIKAI 
RUOŠIASI ŠOKIAM

Bostono skautės akademikės ir 
korp. Vytis, ruošia velykinius 
šokius, balandžio 6 d. su gera 
programa ir orkestru. Kviečiame 
visus iš arti ir toli dalyvauti 
šiam dideliam parengime. Jei iš 
tolimesnių vietų studentam rei
kėtų nakvynės ar daugiau infor
macijos, rašykitė: G. Karosas, 
259 Athens St., So. Boston, Mass. 
02127, ar skambinkite 617-268- 
5575.

G. Karosas

United lėktuvų linijos lakū
nas Chicagoje pranešė, kad 
skrendant iš St. Louis į O’Hare 
aerodromą, pastebėjo 20 mylių

Gitą Merkevičiūtė, Vaiva Vėb
raitė, Danguolė Jonynaitė ir Li
nas Lipčius. Išvyka labai paten
kinti.

neteko vienos narės. Elžbieta Ka- 
zokienė, vakare žiūrėjo televizi
jos programą ir niekuo nesiskųs
dama atsigulė. Sekančią dieną 
nepabudo.

—ALRKM s-gos 17 kuopos Šv. 
Kazimiero minėjime Hartford, 
Conn., kurio pelnas paskirtas 
Bažnytinei šalpai, dalyvavo ir 
mūsų kuopos kelios narės.

— Samulis Romualdas, žino
mas namų statybos kontrakto- 
rius Northford, Conn., negalėjęs 
dalyvauti Vasario 16-tos minėji- 
mė savo auką (didžiausią koloni
joj) 50 dol. įteikė vėliau, paskir
damas visą Lietuvių bendruome
nei.

— Gautomis žiniomis Lietu
voj mirė kun. dr. Vytauto Bitino 
ir Eleonoros Samulienės — Biti- 
naitės motina. Kovo 15 d. Šv. Ka
zimiero liet. bažnyčioje už Mari
jonos Bitinienės sielą, sūnus at
našavo gedulingas šv. Mišias.

RUOŠIAMA DAILĖS PARODA

L.K. Federacijos vietos klubo 
susirinkimas įvyko kovo 9 d. V.

mielai sutiko parodoj dalyvauti.
Abi mūsų dailininkės yra turėju
sios individualias parodas pas a-i garbės nariu ir patarėju.
merikiečius ir dalyvavusios dau
gelyje grupinių parodų. Vietiniai 
ir apylinkės lietuviai nėra turėję 
geros progos dailininkių kūrybą 
arčiau pažinti. Jei viskas eis nu
matyta tvarka, paroda turėtų į- 
vykti gegužės 26 dieną — sekmi
nėse. Šiame susirinkime perrink
ta valdyba: L. Židonytė, dr. G. 
Vebrienė, V. Mackevičiūtė. Atsi
radus daugiau nenumatyto dar
bo ir reikalui esant narės pasiža-

Gražiai paminėtas miręs val
dybos narys dr. Viktoras Jasai
tis.

Surinkta aukų $85. Žymi da
lis paskirta kongresinių rezoliu
cijų komitetui.

KANKINIŲ KOPLYČIAI 
ROMOJ

iigumo ančių vilkstinę. Antys1 E. Mackevičių bute. Neatvyko 
skrido į šiaurę. Tai jau tikras Į viena narė. Paskutinio susirinki- 
pavasario ženklas. mo protokolą, perskaitė klubo

Apollo 9 kapsulė atgabenama į Norfolk, Va.

1944 m. vasarą Lietuva antrą 
kartą pergyveno didelę tragediją. 
Prie Lietuvos sienų artėjo rau
donasis siaubas, nešąs sunkiai su 

Šiais metais birželio mėnesį su- prantamą ir įsivaizduojamą ver-
kanka 30 metų nuo Lietuvos giją. Lietuvių tauta jau gerai pa 
konsulato Los Angeles miesto įs- žino, ką reiškia rusiška okupa- 
teigimo. Visą laiką Lietuvos su- cija, todėl kelias dešimt tūkstan- 
verenumui atstovaujančiai insti- čių ryžtasi trauktis į Vakarus. Bu 
tucijai tolimuose Amerikos vaka- vo didelė nežinia, kas laukia pa
ruošė vadovauja dr. Julius J. Biels sitraukusiųjų. Buvo žinoma, kad 
kis. 1966 metais jis buvo pakel- dieną ir naktį bombarduojama 
tas generaliniu konsulu. 1 Vokietija ir trūksta maisto. Bet

Valstybinėje, rezistencinėje ir l viltis, kad karas greit baigsis ir
visuomeninėje veikloje dr. J. Biel
skio nuopelnai yra nepaprastai 
dideli. Konsularinėje Los Ange
les mieste reziduojančioje bend
ruomenėje mūsų konsulas irgi 
aukštai yra vertinamas: buvo iš
rinktas III-jų konsularinio korp
uso vicedekanu.

Tikimasi, kad Lietuvių bend
ruomenė ar Altas imsis iniciaty
vos konsulato sukakčiai tinka
mai paminėti.

KJ.

ARĖJA BIRUTIEČIŲ BALIUS

Vakarai atneš pasauliui laisvę, 
visus sunkumus ir blogas žinias 
nugalėjo. Tačiau dauguma tau
tos liko žūtbūtinei kovai, kad ga- 

(Nukelta į 6 psl.)

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

Portlandiškiai jautriai parė
mė koplyčios reikalą ir prieš Naujai išrinktoji birutiečių val- 
kiek ’aiko surinko 46 dol. V. J. dyba 1969-tiems metams, suside-

ĮSIGYKITE DABAR:

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

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

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

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

Also, Savings Bonds are easy and 
automatic. All you do is fili out a 
little card through a Pay roll Savings 
Plan where you work. And then 
you šit back and forget ’em while 
the money pilės up.

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

And you don’t have to muster 
up any willpower to save every 
payday, because your boss 
does it for you. It’s some- 
thing Ūke setting up extra y<m w
paydays for the future. Income tu on Interesu

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

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

vvhenever you need to, for an 
emergency.

Think about Savings Bonds for 
your retirement.

One $25 Bond a month vvould 
be a pretty good start 

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

It’s a vvay to insure 
retirement

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

The U-S. Government does not pay for tkU advertisemenL 
lt ia preaantad aa a pubiic aervice in cooperatioo with Th*

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RETOS 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.

(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

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

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

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.
nlinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiliiiiiii



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. kovo mėn. 19 d.

LIETUVIAI UAUEORNIJOJE
(Atkelta iš 5 psl.) 

lėtų mirti ar laisvai gyventi sa
vame krašte. Keliasdešimt tūks
tančių mirė žiaurioje rezistenci
nėje kovoje, krauju aplaistytuose 
miškuose ir sodybose. Keli šim
tai tūkstančių tapo išvežti vergi
jos darbams į Sibirą, sunkiai ir 
skausmingai mirčiai.

Sios tragedijos žinia atėjo pas 
Amerikos seses ir brolius lietu
vius. Jie nieko nelaukdami 1944 
m. kovo mėn. 24-25 d. įsteigė 
Bendrąjį Amerikos lietuvių šal
pos fondą pagelbėti į vargą pa
tekusiems lietuviams. Tai buvo 
be galo didelis artimo meilės dar 
bas. Jų nemirštantanti meilė sa
vai tėvynei Lietuvai ir jos vai
kams išryškėjo, renkant aukas 
pinigais, rūbais, maistu ir suda
rant afidevitus bei darbo ir butų 
garantijas. Tūkstančiai lietuvių 
buvo apvilkti, pamaitinti, paguo
sti ir pagelbėti išemigruoti į į- 
vairias šalis.

Per tuos 25 m. Balf’as atliko 
milžinišką ir jokiais pinigais ne
įkainuojamą darbą. Visos mūsų 
pastangos išlaisvinti Lietuvą bū
tų tuščios jei nebūtų pagelbėta 
varge esančiam alkanam tautie
čiui. Būtų tik tušti žodžiai be ge
rų ir konkrečių darbų.

Šį kilnų ir svarbų reikalą gy
vai atjautė ir Los Angles mieste 
gyvenantieji lietuviai. Lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos steigėjo 
prel. J. Maciejausko iniciatyva 
1944 m. spalio 15 d. įsteigda
mas Balf "o 13 skyrius. Į valdy
bą išrinkti, prel. J. Maciejaus- 
kas, K. Lukšys, F. Mason, B. 
Starkienė, J. Uždavinys ir P. Ži
linskas. Jau 1945 m. mažytė Los 
Angeles lietuvių parapija ir jos 
globoje veikiąs Balfas laimėjo tre 
čią vietą visoje Amerikoje rūbų 
ir maisto rinkliavoje. Tai be ga
lo didelis nuopelnas prel. J. Ma-! 
ciejausko, valdybos ir visų Balfo ■ 
skyriaus talkininkų.

Garbingos atminties prel. J. 
Maciejausko ypatingas palanku
mas Balfo šalpos darbui ir po jo 
mirties parapijos vadovybės nuo
širdžiai remiamas. Parapija duo
da Balfui nemokamai patalpas 
parengimams, susirinkimams, tai 
kiną pinigų vajaus rinkliavoms 
prie bažnyčios ir skelbimais sa
vo biuletenyje arba iš sakyklos. 
Balfo valdyba už tai reiškia nuo 
širdžią padėką parapijos klebo
nui prel. J. Kučingiui ir jo komi
tetui. Tikimės to paties ir atei
tyje.

Kovo 23 d. 12 vai. Šv. Kazi
miero parapijos salėje įvyks iškil
mingas Balfo 25 m. veiklos su
kakties minėjimas. Programoje o- 
ficialioji ir meninė dalis.

Oficialioje dalyje teisininko S. 
Paltaus žodis ir sveikinimai.

Meninėje dalyje solistai B. Dab- 
šienė, A. Pavasaris, pianistė R. 
Apeikytė ir aktorė — režisorė D. 
Mackialienė. Po programos kuk
lios vaišės. Visi Los Angeles ir 
jo apylinkėje gyvenantieji lietu-1 
viai kviečiami dalyvauti ir mo
raliai paremti Balfo praeites ir 
ateities veiklos darbus.

Vladas Pažiūra 
Balfo pirm.

<■- SLA KUOPOJ

SLA 75 kp. narių su-mas įvy
ko kovo mėn. 9 d. Lietuvių Tau
tinių Namų svetainėje, 3356 
Glendale Blvd., Los Angeles. Su
sirinkimui pirmininkavo P. Pet
raitis. Iz. Simokienė — kuopos 
sekretorė perskaitė pereito su— 
mo protokolą. Jis priimtas be pa
taisų ir užgirimų. J. Gedmintas 
— fin. sekr. referavo kasos stovį, 
kuris priimtas be pataisų. Revi
zijos komisijos vardu pranešimą 
už 1968 stovį perskaitė St. Jasu- 
tis. Padarius neesminių papildy
mų, kasos stovis bei pateisinami 
dokumentai gautoms pajamoms 
ir išlaidoms rasti pavyzdingoje 
tvarkoje ir priimti be pakeitimų. 
Pranešus apie mirusius, pasitrau 
kusius ir naujai įstojusius, kuopa 
šiuo metu turi per 200 narių. 
Nors dalyvavusių narių registra
cija .nebuvo daroma bei skelbia
ma, tačiau susirinkime dalyvavo 
per 50 narųj.

Stasė Jasutis pasiūlė SLA na
riams neatsisakyti paremti radi
jo valandėlę bent 50 dol. auka 
iš SLA kasos. Tam pritarė fin. 
sekr. Juozas Gegmintas ir naujai 
įstojęs nariu Kazys Motušis. Nu
tarta Lietuvių Radijo valandėlę 
paremti 25 dol. auka.

Vienas aukų rinkėjas radijo va 
landėlei paremti nusiskundė, kad 
jis neturėjęs didelio vargo gauti 
aukų iš mažiau pasiturinčių ir 
mažiau uždirbančių, kurie noriai 
jam aukoję po 5 dol., po 10 dol. 
ir po 50 dol. Sunkiausiai buvę 
su gerokai prasigyvenusiais bei 
gerose tarnybinėse pozicijose esą 
nčiais lietuviais, kurie aukojo po 
1 dol., teisindamiesi, jog jie ne
klausą radijo valandėlės. Linkė
tina daug laimės ir sėkmės su
maniam, energingam ir nenuil
stančiam radijo valandėlės pra
nešėjui Stasiui Paltui, kad jis vi 
sus pasitaikiusius sunkumus su
gebėtų nugalėti.

Dalyvis.

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

PAIEŠKOJIMAS
Ieškoma Marijona Gaižauskaitė - į 

Šimkus (vyro pavardė) ir Kazimiera ‘ 
Gaižauskaitė - Makasackas (vyro 
pavardė), dukterys Augustino Ma- 
kasack'o, kilusios iš Židikų v., Ma
žeikių apskr. Ieško jų brolio duktė 
Stanislava. Prašomos atsiliepti arba 
apie jas turintieji žinių pranešti šiuo 
adr.: J. Seputa, 7381 Braile St., Det
roit, Michigan 48228.

STATYBININKAI

1 REZIDENCINIAI,
Mbkomerciniai,M § MEDICINOS IR

KITOKĮ PASTATAlI

J 2457 VVest 69th Street J Tel. HE 4-7482

ĮSIGYKITE DABAR !

OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
Ii ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

3208 H West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 Ir GR 6-4339

iiiiiiiiiiiiiimiiiiimifiiiiiMiiiiiiiimiiiiir

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTCRA
ffamiĮ, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Putogios i£st. 
mokėjimo są
lygos.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimuiiiiiiinmiiit

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS ITLANCKCS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 581 h Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533 

Miiiiiiiiiiiiiiuiiiiinnniniiit!  iiiiiimiim

Heating Contractor
įrengtu naujus lr perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air condltionlng I 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
ttFATTNO & SHEET METAI, 
• 444 S. VVestern, Chicago 9. RI.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 VV 63rd St., Tel. 434-042’ 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K Šimulis

A. ABALL ROOFING C0,
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rūfilų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūrą “tuok 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visa, 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge

Sr

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Di. 60632. Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

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

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
dlmai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place WA 5-8063
. oc CP X
įKnnM
SIUNTINIAI | LIETUVA

COSMOS EXPRESS 
MARQTJETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69th st. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. TeL VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai J Lietuva.

Didelis pasirinkimas Jvalrlų me
džiagų, ital. lietpalčių lr kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų už 
sakymai.

K. tr V. Žukauskai

REAL ESTATE

5 kamb. mūr. bungalow — 11330 
So. Natoma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

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

3 BDRM, Bi-Level, 1% baths, crptg., 
rec. rm. w/firepl., storms, screens, 
f. a. gas heat. patio. fenced Indscpd 
vard. $25,000. O’vner. 335-1285.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

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

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

5 kamb. 20 m<tų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5)4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,600.

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $76,000.

1 )4 aukšto (5 % ir 4 ti kmb.) 8
metų mūr. prie 63-čios lr Kedzie. 
$38,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 VV. 7 Ist St. Tel. 925-6015

REAL ESTATE -----

Arti Marųuette Pko.
Geras investavimas — Naujas 6 

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

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo Šilima. 2 maS. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS _ VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEV1CIUS 

6455 j5. Kedzie Avė. — PR 8-2233

GERI NAMAI

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,0(50 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

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

Mūrinė 1 aukšto 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. 
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. įvarus, gražus, pi
gus $20,000.

laitas dviem butam, 80 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 68 Ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

I’rle 71 Ir Tabiian — Mūras. 3 bu 
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1 14 aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kainb 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
26 p. $13,900.

70 lr Washtenaw. Mūras — 2 pu 
5 kamb. ir butas rūsy 3-Jų kamb 
$28.900.

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

114 aukšto mūr. 6 ir 3 kamb., 
(rengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas 
Gage pke. $17.600.

6 kamb. mūro “randi” su 8-Jų 
kamb. butu tr garažu ant 100x800 p 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

J 7 37 VV 43 St. - CL 4-2390

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELP VVANTED - VYRAI

IŠNUOM. 5 kamb, (2 mieg.) butas 
— 5521 S. Laflin St., ir 4 kamb. (2 
mieg.) butas — 5519 S. Laflin St. 
Skambinti po 4 v.v. 737-5179.

PO RTE RS
Hours:

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

Apply Personnel Dept.

Chicago Athletic Ass'n
71 East Madison St.

BUTAI: rinktiniams nuomininkams
Best Agency, 2925 W. 03. PK 8-0032
Nelaukit — užsiregistruoktt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dai) 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa.
tarnavimo nemokamai.

HELP VVANTED — MOTERYS Automatic Screvv Machine
Operator and Set-Up Man

On Aome Multiple Spindle Days Full 
o r Part Time. Top Wages, Over 
Time, Insurance, Profit Sharing Paid 
Holidays & Vacation.

VVESTERN SCREVV
4301 SO. KNOX — RE 5-0122

EXPERIENC ED 
KEY PUNCH OPERATOR 

Union Carbide Corporation
Loop location, near Union Station

Mrs. Helland — Tel. 822-7373 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.

SECRETARY
BANKING

GAL FRIDAY to LOAN OFFICER

, * Interest’g Work * Typing Reą’d 
* Good Hrs. * Employee Benefits 

FOR INTERVIEVV CALL
MR. PANTERA 728-2900

Bank of Ravensvvood 
1825 W. Lawrence Avė.

DIE SETTER
Days

Steady year round

STAR METAL CAP 
COMPANY

5840 S. Honore

ASSEMBLERS
SOLDERERS
INSPECTOR

NO EXPERIENCE NECESSARY

We can offer you interesting tvork 
in a small, informal company with 
excellent vvorking conditions.

PLŪS
• FREE INSURANCE

PART TIME 
SHEAR HELPERS

5 to .6 Hr. Per Night

APPLY

I

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
>atarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo- 
<n Tneome Tax ir atliekami kitokį 
•a tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood tv„ CL 4-7450

AUTOMATIC 
WAGE INCREASES

• PAID VACATION
• PAID HOLIDAYS 

CALL OR COME IN

GRIGSBY BARTON, INC.
107 No. Hickory Avenue

ARLINGTON HEIGHTS, ILL. 

PHONE — 392-5909

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.

Reikalinga moteris prižiūrėti ligonę 5 
ar 6 vai. j dieną. Skambinti po 6 v.v.
____________ 436-4537______________

PROGRAMMER
360 - 20 TAPĖ INSTADDATION 

has opening foir RPG and BAD pro- 
grammer. Excel. salary. See John 
Nickeas. No appoitment necessary.
GODDEN 50 l’HAIIMACEITICAL 

COMPANY
5320 N. Kedzie Tel. 583 - 2295

TRIPLE “S” STEEL 
COMPANY

4900 S. California Avė. 

Tel. — 436-2300

FIGHT HEART DISEASE FROOOS-OPFORTLIMTIES

SI
GIVE HEART FUND

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

TEL. — 389-8376

TOOL & DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE

Electrical, Meehanical experience, 
etc.

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

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

SHEAR HELPERS 

WANTED
Full time. Days ,

40 hr. per wk.. plūs overtime.

APPLY

TRIPLE “S” STEEL 00, 

4900 S. California Ava. 

Tel. — 436-2300

SKELBKITES “DRAUGE”

REAL ESTATE
5 po 8 kamb. mftr. Modernios vo

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

2 no 544 kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$48,600.

6 butu 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 8 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$87,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos. *18,*08.

2 po 8 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
942,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. Telraukįtšs

12 butu 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
926,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Telraukįtšs.

Rooming house. Pajamų 960,000 
metams. Dabai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Telraukįtšs.

6 kamb. mūr. "Bullt-lns', kokli 
nšs plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. 920,600.

114 aukšto mūr. 5 lr 6 kamb. l 
Ujimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 87 lr Oakisy Š1»J$OO

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tol. 471-0321

itiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, DI, Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Bervryne, Riverside, La Grange Park 
lr bituose vakariniuose priemiesčiuose. PraAome užsukti i mūsų ištaiga 
Ir Išsirinkti H katalogo
Į..m.Mn.nnm..innnilHIIIIIIHUIIHIHIIIIHIHIUIIIHIIIIHIIIIIHUIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIHll

Platinkite “Draugę”.
Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

ORDERLY NURSES 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 EXT. 245

PASSAVĄNT HOSPITAL
303 E. SUPERIOR, CHICAGO, ILLINOIS

MEDICAL OPPORTUNITY
MEDICAL TECHNOLOGIST — PREFER ASCP

Will consider AMT.
PHYSICAL THERAPIST — REGISTERED

For an expandlng department
134 bed accredited hospital, located 95 miles southwest of Chicago in 
a city of 11,900. Five day week, Monday thru Friday.
Good Starting salary wit.h oonsideration for experienc.e plūs call time 
pay. Salary negotiable. Provision for periodic increases, liberal personnel 
policies. Fringe benefits and steady employment Contaet administrator 
or personnel director

ST. MARY’S HOSPITAL
LaSalle, Illinois 61301 — Or Call Collect (815) 223-0607

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



10 MILIJONŲ LIETUVIŲ ŠALPAI
Keturioliktas Balfo seimas, švenčiant 25 m. sukaktį

Pirmininko pranešimas

Centro vald. pirm. kun. V. Mar
tinkus savo pranešime, pažymė

jo, kad peržiūrimi šelpiamų są
rašai, išbraukiant pašalpos ne
bereikalingųjų vardus. Šelpiami 
studentai, studentės, skiriama lė
šų lituanistinių mokyklų eglu
tėms, jaunimo stovykloms.

Nors emigracija sustojusi, bet
pasitaiko, kad Balfas parūpina a- 
fidavitus, kelionpinigius. Daro
mi žygiai, kad kituose kraštuose 
Europoje, P. Amerikoje kurtūsi 
tokios organizacijos kaip Balfas. 
ĄAtsiranda nauja darbo sritis: 
palikimai testamentais. Dalis pi
nigų paskiriama Balfui, dalis mi 
rūsio giminių šalpai. Čia teisi
niais patarimais daug padeda ad 
vok. Armonienė (Baltimorė).

Renkama medžiaga naujam 
jubiliejiniam leidiniui.

Lietuviams keliantis iš mies
tų, kyla reikalas tokius atsiskyru
sius padaryti centrinio skyriaus 
nariais, sudaryt jų kartoteką. Bal 
vas reikale sušelpia ir vargan pa
tekusį JAV lietuvį. Dėkojo visiem 
Balfo veikėjam, ypač Chicagos 
skyriui.

Direktoriatas

Po pietų Balfo seimo dalyviai 
diskutavo svarbiausius veiklos 
bruožus ir mėgino nusibrėžti a- 
teičiai gaires. Vėliau buvo skyrių 
atstovų pranešimai, kurių me- 

Au daugelis įteikė savo piniginę 
auką.

Rezoliucijų komisija, kurią su 
darė A. Gintneris, dr. A. Skėrys, 
kun. P. Garšva, K. Karpius ir 
A. Pužauskas pateikė rezoliucijų 
projektus.

Nominacijų komisija, sudary
ta iš K. Bružo, E. Litvino ir V. 
Staškaus, pristatė sąrašą kandi
datų, kurie buvo renkami į Bal
to direktoriatą. Buvo išrinkti šie 
kandidatai: kun. V. Martinkus. 
A. Andriulionis, dr. E. Armanie- 
nė, kun. V. Pikturna, M. Kregž
dienė, A. Bacas, E. Paurazienė, 
E. Stepas, VI. Pažiūra, A. Dzir

^rez. Nixon žmona su 6,000 prieglaudų vaikučių iš D. C. rajono džiau
giasi cirko klouno pasirodymais Washingtone, D. C.

CHICAGOS ŽINIOS

vonas, A. Gintneris, kun. dr. F. 
Gureckas, V. Kasniūnas, dr. P. 
Kisielius, J. Mackevičius, kun. 
J. Pauperas, M. Rudienė, dr. R. 
Sidrys ir V. .Šimkus. Grupių bu
vo paskirti šie asmenys: D. Bo- 
belienė, A. Daukienė ir A. Baliū- 
nas (Taut. Sandaros), St. Dzi- 
kas, dr. D. Jasaitis ir dr. A. Skė
rys (Kat. federacijos), A. Seni- 
kas, dr. VI. Ramanauskas ir J. 
Bagdonas (Tautinės s-gos), V. 
Mankus, B. Spudienė ir St. Bre- 
des (Socialdemokratų). Revizi
jos komisija buvo sudaryta iš M. 
Klimo, V. Vaitiekūno ir A. Re- 
vento.

Direktoriatas pirmą posėdį tu
rėjo sekmadienį, kovo 16 d., Šv. 
Kryžiaus par. salėje.

NAUJA BALFO VADOVYBĖ
Balfo jubiliejinio seimo metu 

kovo 15 d. išrinktas Balfo di
rektoriatas, kiek atsijauninęs, 
kovo 16 d. Sv. Kryžiaus parap. 
klebonijos patalpose, susirinko 
pirmam posėdžiui, kurio metu 
išrinkta Balfo centro valdyba:

Pirm. — kun. Vaclovas Mar
tinkus, pirm. pavaduotoja I vi
cepirm. — dr. f llena Armanie- 
nė, vicepirmininkai — Stasys 
Dzikas, Bronė Spudienė ir dr. 
Antanas Skėrys, nac. sekr. — 
Albinas Dzirvonas, ižd. — An
tanas Senikas ir sekr. — Juo
zas Bagdonas.

Be to, išrinktos dvi komisijos: 
finansų — Adolfas Baliunas, 
Marija Rudienė ir Dalia Babe
lienė. Stipendijų — Marija Ru
dienė, kun. dr. Feliksas Gurec
kas ir Vytautas Kasniūnas.

Nutarta skirti Baifo atstovą 
į Vasario 16 gimnazijos globos 
kuratoriją. Balfo jubiliejinės 
knygos redagavimo reikalai ir 
skolų išrinkimas, pavestas Bal
fo centro valdybai. Pasisakyta 
už Balfo skyrių atgaivinimą bei 
naujų organizavimą kur jų nė
ra. Posėdyje dalyvavo 17 direk
torių ir 3 įgaliotiniai, pirminin
kavo Ai. Dzirvonas, sekr. K.

Bružas. Sveikino ir palinkėjo 
naujai Balfo vadovybei sėkmės 
broliškos šalpos darbe — ku- : 
nigų vienybės pirm. — kun. Ed
vardas Abromaitis.

Detroitiškiai kviečia

Kovo 22 d. 7 vai. v., Detroito 
laiku, Lietuvių namuose, Til- 
man 3009, bus nepaprasta 
“Draugo” 18-sios romano pre
mijos įteikimo kultūros šventė. 
Iki šiol visos didžiosios lietuvių 
tautinės šventės — operos, dai
nų, šokių, kantatų, suvažiavi
mų — vykdavo Chicagoje ir 
mes visi iš visų kampų plauk
davome pas jus, nežiūrint, kad 
kelionės nepigios.

Kadangi “Draugo” adminis
tracija (šiemet sutiko kultūrinę 
šventę švęsti Detroite, tai, kaip 
tos šventės perkėlimo iniciato
rius lį Detroitą, turiu garbės 
pakviesti chicagiečius ir paro
dyti tą lietuvišką supratimą ir 
įvertinimą, kad Detroito rengė
jai ir visuomenė lauks jūsų, 
kaip svečių pabuvoti, pabendrau
ti ir kartu tą didžią šventę at
švęsti svetur. Malonu būtų, kad 
autobusais lietuviai plauktų iš 
Chicagos, Clevelando, Toronto 
ir kitų vietovių. Lauksime.

A. Musteikis

KATALIKŲ REIKALAI 
VENGRIJOJE

Kaip praneša Vengrijos kata
likų laikraštis “Uj Ember”, Po
piežiaus Pauliaus VI-jo naujai 
paskirtas Eger diocezijos vys
kupas Pal Brezanoczy, perim
damas jam paskirtas pareigas, 
įžanginėje kalboje pareiškė; 
kad Vengrijos tikintieji ir ku
nigai turi nemaža pagrįstų rei
kalavimų, kuriuos valdžia turė
tų respektuoti. “Kuo daugiau 
valstybė užtikrins laisvę religi
niam gyvenimui praktikoje, - 
pareiškė vysk. Brezanoczy - tuo 
labiau ir irtensyviau tikintieji 
galės dalyvauti taikingos kraš
to ateities kūrime... Taippat ir 
Vac vyskupijos naujasis vysku
pas Juozapas Bank, perimdamas 
pareigas , pabrėžė, kad kiekvie
nai bendruomenei, norint įvyk
dyti savo paskirtį, būtinai rei
kalinga teisinė sąranga ir pag-' 
rindinių teisių garantija. “Kur 
yra bendruomenė - pareiškė 
vysk. Bank - ten turi viešpatau
ti ir teisė!”

REKORDINIS SKAIČIUS 
APLANKE PARODĄ

Pereitą sekmadienį Interna
tional amfiteatre užsibaigė 
61-oji metinė automobilių paro
da, kuri sutraukė rekordinį skai 
čių lankytojų. Per 9 dienas pa
rodą aplankė 655,712 asmenų.

LENKŲ KONKURSAS
Lenkų rymo katalikų sąjun

ga Chicagos aukšt. mokyklų 
moksleiviams suruošė konkursą. 
Moksleiviai prašomi parašyti 
1,500 žodžių apie lenkų herojus 
gen. Thaddeus Kosciuszko ir 
Casimir Pulaski. Tema: Kos- 
ciuszko ir Casimir Pulaski, rolė 
Amerikos nepriklausomybės 
kare.

NEPASISEKĖ BALIONO 
SKRIDIMAS

Policija neleido dviems jau
nuoliams išskristi į dausas. Jie 
Lincoln parke ruošėsi namie 
gamintu 9 pėdų balionu pakilti 
j dangų.

PARDAVINĖJO KONJAKĄ
Detektyvas V. Petrošius su

sekė gaują jaunuolių pigiai par
duodančių iš prekinio vagono 
pavogto prancūziško konjako. 
Jaunuoliai buvo pavogę 587 
bonkas.
ŽUVO LĖKTUVO AVARIJOJE

Keturi Kenibvorth gyvento
jai žuvo sudužus jų vieno mo
toro lėktuvui arti Kewaunee, 
Wis. Žuvo Bell & Hovvell kom
panijos viceprezidentas H. iStein, 
jo žmona, sūnus ir su jais skri
dęs draugas.

LAIMĖJO RINKIMUS 
LIGONINĖJE

Meras Richard DaJey prisie
kė keturis iš penkių naujai iš
rinktų miesto tarybos narių, ai- 
dermanų. Penktas aldermanas, 
42 wardo atstovas Raymoind 
Fried, sudėjo priesaiką Michael 
Reese ligoninėje, iis kur jis sėk
mingai pravedė savo rinkiminę 

i kampaniją. Iš naujų aldermanų, 
I vienas yra negras.

Buvusi JAV gražuolė Robertą Scott, 
kuri dėl vėžio ligos prarado koją 
prieš penketą metų. dabar ištekėjo 
ir iš bažnyčios eina pasiremdama 
Šalia eina jos vyras Hamilton iš 
Wąltham. Mass. Vestuvės įvyko 
Tulsa, Okla.

j Chicagos Aukšt. lit. mokyklos choras, vad. muz. J. Mačiulio, atliko dalį programos tradicinio vakaro ir Vasario 
16 minėjimo metu. Nuotr. V. Noreikos

ATVANGOS nariui-mecenatui Realtoriui ALDINUI 
MARKEVIČIUI, Jo brangiai motinėlei Agotai Mar
kevičienei mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Tą pat išreiškiame Jo tėveliui Jonui, broliams 
ir seserims: Juozui, Vytautui, Marytei, Anelei ir 
Birutei.

M.D. ATVANGOS V-ba ir nariai

A. -Į- A.
PRANCIŠKUS VAITUKAITIS

Gyveno Rridgeporte (Chicagoje)
Mirė kovo 18 ii., 1961). sulaukęs 54 m. amžiaus.
Gimė Kast Chicago, Imi.
Pasiliko dideliame nuUūdime pusseserė llose Imkis, jos vyras 

.Tonas ir kiti giminės, draugai Ir pažistami.
Velionis buvo sūnus mirusiųjų Marijonos ir Stanislovo Vaitukaičių. 
Kūnas pažarvotas Ant. M. Phillips koplyč., 880T S. Tjituaniea Avė. 
Imidotuvčs Įvyks penktad., kovo 21 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto

bus' atlydėtas Į Šv. Jurgio iiarapiios bažnyčią, kurioje Įvyks gedulin
gos iNtiiialdos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas Į Šv. Ra- 
zimiera kaltines.

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

Nuliūdę: GIMINĖS.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. VA 7-8401.

A.-J-A.
JONAS DEMBELIS

Gyveno 7026 S. Rockvvell St.
Mirė kovo 18 d., 1969, 4:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Salkauskaitė), švo- 

gerio vaikai: Frank Šalkauskas, su žmona Angeline, jų vaikai Ray- 
mond su šeima ii; Joann; Bernice Nowak, su dukra Barbara, Fran
ces Lach, su vyrū Edward ir jų vaikai Edward Jr. su šeima; Rose- 
ann Kasper su šegna, ir Carl ir Christine, ir kiti giminės Amerikoje 
ir Letuvoje. ,

Prklausė Sv. Vardo dr-jai, Marąuette Pko namų sav. dr-jai, 
^amžinas narys Sv.1 Kazimiero Sės. Rėmėjų, T. Marijonų Rėmėjų, T. 
Jėzuitų Rėmėjų ir T. Pranciškonų Rėmėjų dr-jų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western
Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštad., kovo 22 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

A. -Į- A.
PRANCIŠKA SEMENAVIČIUS 

SEMENAS — Žakytė

Gyveno 3222 West Marąuette Rd., Chicago, Illinois.
Mirė kovo mėn. 14 d,., 1869 m., 11:20 vai. ryte, sulau

kus 84 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, 
išgyveno 20 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Emilija Gaučys, žen
tas Povilas, anūkas4 Jurgis Algimantas su žmona Nijole, mar
ti Stasė Senienas, anūkė Nijolė Etzvviler ir jos vyras David.

Lietuvoje liko vyras Kajetonas Semenavičius.

A. -Į- A.
PRANCIŠKA SEMENAVIČIUS

SEMENAS — Žakytė

Gyveno 3222 West Marąuette Rd., Chicago, Illinois.
Mirė kovo mėn. 14 d,., 1869 m., 11:20 vai. ryte, sulau

kus 84 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje, 
išgyveno 20 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Emilija Gaučys, žen
tas Povilas, anūkas4 Jurgis Algimantas su žmona Nijole, mar
ti Stasė Semėmas, anūkė Nijolė Etzvviler ir jos vyras David.

Lietuvoje liko vyras Kajetonas Semenavičius.

Velionė buvo palaidota iš Mažeikos-Evans koplyčios kovo 
mėn. 17 d. Gedulingos pamaldos buvo atlaikytos švč. Panelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir buvo palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas, marti ir anūkai.

Kilo iš Mažeikių apskrities. AmerikojeKilo iš Mažeikių apskrities. Amerikoje

A. -Į- A.
ANNA ALEUNS

ZUBklCKAITĖ
Gyveno 3103 W. 98th Place, Evergreen Park, Illinois.
Mirė kovo 17 d.. 1969, 9 vai. ryto, sulaukus 66 m. amžiaus.
Gimė Anglijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Alvira Tammaro, žentas 

Anthony, sūnus Albert Aleuns. 3 anūkai: James, Susan ir Billy 
Tammaro, brolis Wallace Zubrickas, brolienė Mary, sesuo Mary 
Martin, švogeris Peter, ir kiti giminės draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks ketv., kovo 20 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentas, anūkai, brolis, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. kovo mėn. 19 d.

Brangiai motinai Lietuvoje mirus,

JUOZĄ GRYBAUSKĄ
ir tėvynėje likusius artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

Grigaliūnai ir žemaičiai

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

MAZEIKAsEYANS
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios;
4330 - 34 South Califomia Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-985/
4605 - 0? South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS SCLINY6IA

2443 VVest 63rd St., Chicago, Iii.

8 KRPionrs

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

PETKUS
KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 West 7lst Street 
1410 Se. SOth Avė., Cicero

AIRST® AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

*424 W. 69th STREET 
2314 W. 2Srd PLACE

Tel. REpubUe 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIOMAS

Tei. LAfayette 3-3372

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

D., OAKLAWN, ILL.

Perskaitę Drauge, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Liet. Krikščionių demokratų
Chicagos skyriaus metiniame 
susirinkime išrinktta nauja sky
riaus valdyba pasiskirstė parei
gomis : di'. Kazys Šidlauskas, 
pirmininkas, Antanas Repšys, 
vicepirm.,, Stasys Raudonas 
sekretorius, Juozas Sabaliaus
kas, iždininkas, Alicija Rūgytė, 
valdybos narys.

X Filmas apie laikrodžius 
bus demonstruojamas Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje ko
vo 20 d., ketvirtadieni, 8 v. v. 
Įėjimas nemokamas.

x Spalvota TV, radijas ir 
patefonas. Tik 50 inčių kabine
tas. Tik gauta pas Gradinską, 
2512 W. 47 ISt., FR 61998. (sk.)

X Vyskupas Povilas Marcin
kus atnašaus padėkos šv. Mi
šias bai. 13 d. 12:30 v. šv. An
tano parap. bažnyčioje Cicero. 
Po pietų suteiks sutvirtinimo 
sakramentą. Vyskupo priimtu
vės įvyks tą pačią dieną para
pijos salėje nuo 3:30 v. p. p. iki 
7:30 v. v.

x T. Ručienė, ilgametė “Drau 
go’’ skaitytoja, gyvenanti 3326 
So. Morgan, Chicagoje, prieš 
kiek laiko gavo liūdną žinią iš 
Lietuvos, kad ten mirė jos se
suo Magdalena Baipšienė. Da
bar neseniai mirė jos antra se
suo Ona Bikulčienė, gyvenusi 
Chicagoje.

X Cicero Šv. Antano parap. 
bažnyčioj penktadienio vaka
rais 7 v. ypatingai gražius pa
mokslus lietuvių kalba sako 
kun. J. Vyšniauskas.

X “Tinkamas maistas - ge
riausias vaistas,0 266 Alvudo 
radijo paskaita šį ketvirtadienį, 
kovo 20 d., 10 v. r. Barčus ra
dijo valandoj.

x Kada ir kur statome na
mus? Lietuvių Tautinių Namų 
bendrovės metinis susirinkimas, 
šaukiamas š. m. kovo 23 d. 
(sekmadienį), 9701 So. Kedzie 
Avė. Pradžia 1 vai. 30 min. p. 
p. Susirinkime dalyvauti ir dis
kutuoti lietuviškos pastogės 
Chicagoje įsigyjimo klausimą, 
kviečiama plačioji lietuvių vi
suomenė (ir ne nariai). Po su
sirinkimo gretimoje salėje bus 
LTN pietūs, į kuriuos svečiai 
ir nariai registruojasi iš anksto 
tel. PR 6-1349 arba 925-0693.

LTN inf. 
(sk.)

X Antanas Petkus su ponia 
ir Donald Petkus su ponia, gyv.
Chicagoje, šiais metais naujos 
liet. operos “Danos” pastaty
mui paaukojo 250 dol. (pr.)

X Ketvirtas Operos “Dana,” 
Spektaklis. Esant dideliam pu
blikos susidomėjimui, naujoji 
liet. J. Gaidelio opera “Dana” 
bus statoma ketvirtą kartą. 
Spektaklis įvyks š. m- bai. 20 d. 
2 vai. p- p., toje pačioje M. H.
S. salėje ir bilietai gaunami 
“Marginiuose”.

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

X Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRE/3S INN, 3010
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (ak.)

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

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

X Kun. dr. Pr. Manelis, pro
fesoriaująs Notre Dame kole
gijoje Belmonte, Calif., įvertin
damas tėvų marijonų pastangas 
leidžiant religinį žurnalą anglij 
kalba “The Marian”, jam palai
kyti paskyrė $5.

X L. B. Marąuette Parito a- 
pylinkės valdybos posėdis įvyks 
kovo 28 d., penktadienį, 7:30 v. 
v. p. Bacevičiaus Įstaigoje, 6455
S. Kedzie Avė. Darbotvarkėje 
aktualūs klausimai, Lietuvės 
motinos dienos minėjimas, “Lith 
uanian Plaza” reikalai, gatvių 
švaros palaikymas. Be to norim 
priminti, kad Marąuette Parko 
apylinkės L. B. solidarumo mo
kestį galima siųsti ižd. Jurgiui 
Petraškevičiui, 6825 S. Maple- 
wood avė. arba užsimokėti pas 
juvelyrą Tverą, Marginiuose, 
Karvelio Prekybos namuose ar
ba pas Balį Brazdžionį, R. TV.

X Valdas Adamkus, buv. 
respublikonų partijos kandida
tas į sanitarinį distriktą, šį 
penktadienį, kovo 21 d., 8 vai. 
vakaro Margutyje kalbės tema: 
“Lapkričio 5 d. rinkimų anali
zė”. V. Adamkus yra surinkęs 
visus Cook County balsavimo 
duomenis ir supažindins susi
rinkusius kokią įtaką rinkimuo
se turėjo tautybių ir kitų mažu
mų balsai. Lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti į Išią pa
skaitą.

X Algirdas Kurauskas, vie
nas iš talentingų mūsų dailinin
kų, kurio puikiomis dekoracijo
mis žavėjomės praeitų metų 
Beethoveno operos “Fidelio” 
pastatyme, sukūrė ir naująjai 
lietuviškai J. Gaidelio operai 
“Dana” dekoracijų ekskyzus. 
Pagal juos viena prityrusi ame
rikiečių firma dekoracijas jau 
pagamino.

X JAV LB centro valdyba iš
siuntinėjo antrą šiais metais 
LB apylinkėms ir apygardoms 
skirtą bendraraštį, kuriuo apy
linkės yra kviečiamos pravesti 
lituanistinėms mokykloms mo
kinių verbavimą ir pasisakyti i 
dėl LB solidarumo įnašų pakė- j 
limo.

X Jonas Krištolaitis, mūsų 
skaitytojas Clevelande, prie 
savo prenumeratos mokesčio 
pridėjo 5 dol. auką. Labai ačiū.

X Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijai išleisti New Yorko 
ateitininkų sendraugių skyrius 
per iždininką Bronių Bobelį pri
siuntė auką. Laukiama, kad tuo 
gražiu pavyzdžiu pasektų ir kiti 
ateitininkų sendraugių skyriai.

Ilgametis Dainavos ansamblio da
lyvis Jonas Ilčiukas talkina Alvu
do vaikų teatrui — vaidina Meški
ną A. Kairio “Du Broliukai”, kovo 
23 d. Jaunimo centre.

Nuotr. inž. J. Slaboko

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI 

IR TĖVYNEI

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

SV. PETRO BAZILIKOJE 
ROMOJE

LAUKIA KIEKVIENO LETUVIO 
ATSILIEPIANT SAVA AUKA. 

LAIKO JAU NEDAUG

Atsiliepkite adresu:
LITHUANIAN MARTYRS’ 

CHAPEL FUND
2701 W. 68th Street, 

CHICAGO. ILLINOIS 60629

Stanislava GabaHenė ir joe,
sūnus Juozapas Gabalas vakar 
palaidoti šv. Kazimiero kapinė
se. Motina mirė kovo 13 d. Sū
nus susijaudinęs prie motinos 
karsto buvo ištiktas smūgio ir 
nuvežtas į ligoninę mirė kovo 
15 d. Motina buvo 72 metų, o 
sūnus 57 m. Sūnus dirbo me
talo fabrike. Buvo n Pasaulinio 
karo veteranas, paliko žmoną, 
podukrą ir penkis vaikučius.

x Pranciška Simanavičienė 
(Semėnienė) pirmadienį palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse; mi 
rė kovo 14 d., sulauitousi senat
vės. Velionė buvo motina Emi
lijos Gaučienės ir a. a. inž. A. 
Semėno. Kilusi iš Akmenės 
valsč., Mažeikių apskr., tėvų 
pavarde — žakytė. Velionė su 
vyru Mažeikiuose turėjo bran
genybių krautuvę. Chicagoje ve 
lionė gyveno nuo 1949 m., visą 
laiką globojama dukters ir jos 
vyro Povilo Gaučio.

x Am. Liet. Montessori d- 
jos ir tėvų susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, kovo 20 d., 8 
v. v., Vaikų nameliuose, 2743 
W. 69th St. Programoje žymios 
Montessori auklėtojos Domės 
Petrulytės paskaita “Laisvė ir 
drausmė Montessori šviesoje.” 
Po paskaitos kavutė. Kviečiame 
visus susidomėjusius mažųjų 
auklėjamu nepraleisti šios pro
gos apsilankyti Vaikų Name
liuose ir susipažinti su montes- 
sorine filosofija ir mokslo 
priemonėm.

X Rekolekcijų konferencijas 
moterims maloniai sutiko pra- 
vest provinciolas G. Kijauskas. 
Prašome lietuves moteris pa
skirt 3 vakarus prieš pat Ver
bų sekmadienį, gavėnios rim
čiai.

x Vaitiekus Kazlauskas, mū
sų skaitytojas Hamiltone, Ont., 
dėkodamas už kalėdines korte
les, prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Brighton Parko lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetas 
kovo 23 d., sekmadienį, 5 vai. 
p p. kviečia pasitarimui visus 
tėvus tų vaikų, kurie ruošiasi 
pirmajai Komunijai. Prel. D. 
Mozeris, Nek. Prasidėjimo par. 
klebonas, buvo leidęs pirmąją 
Komuniją turėti lietuviškų Mi
šių metu, dabar, laikantis ben
dro klebonų nutarimo, yra pa
teikiamas naujas planas, kuris 
reikalingas visų tėvų aptarimo. 
Kviečiami pasitarime dalyvauti 
abu vaiki} tėvai.

X Dr. Aurelia Bartkus, San
ta Monica, Calif., atnaujindama 
prenumeratą, pridėjo 5 dol. spau 
dai paremti. Dėkojame.

x Lemento Maironio litua
nistinė mokykla parėmė “Drau
gą” 5 dol. auka. Dėkojame.

i x š. m. gegužės 25 d. Chica- 
I goję, Jaunimo Centre įvyks
Lietuvių Fondo tradicinė vaka
rienė su menine programa. Vi
si Chicagos ir apylinkių lietu
viai ir liet. organizacijos galės 
dalyvauti vakarienėje, ta pro
ga įstodami į Fondo narius ne
mažiau kaip su $100. įnašu ir 
LF nariai, kurie ta proga sa
vo įnašus padidins nemažiau 
šimtinės. Pageidautina, kad da
lyviai vakarienei užsiregistruo
tų iš — anksto. ITas sutaupytų 
laiką vakarienės programai. Re
gistruotis galima LF būstinėje 
ir pas savo vietinius LF įgalio
tinius. Kam nebūtų sunkumų, į- 
našus prašoma įmokėti taip pat 
išanksto. Pirmieji įnašai vaka
rienės proga gauti: $200. iš 
Jono Bagdanavičiaus, Lemen
tas, Jis padidino savo žuvusio 
sūnaus Vytauto Bagdanavičiaus 
atm. įnašą iki $300. ir Martynas 
Nagys, Lemontas, pažadėjo 
$100. padidinimui savo įnašo iki 
$200. LF adresas: 6643 So. 
Maolewood Avė., Chicago, III. 
60629. (pr.)

Gėlių paroda
Kovo 22—30 d. ten pat įvyks

ta 11-ta metinė pasaulinė gėlių 
ir darželių paroda, kurioje bus 
išstatyta apie 62,000 įvairiau
sių gėlių. Bus ir darželių pavyz
džiai. ši paroda tikis sulaukti 
iki 300,000 lankytojų.

Žvaigždutė
įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas Medžiagą siusti: 7045 So. Claremont Avė.. Chicago, 111. 60636

ŽIEMA IR PAUKŠČIUKAI MES LIETUVIAIVasario 16-tos minėjimas mūsų mokykloje
Vasario 15tą dieną įvyko Le- žodžiai susivėlė, bet mes to ne-

monto Maironio Lituanistinės 
Mokyklos Vasario 16-tos minė
jimas. Kasmet mes minim šią 
dieną, bet šį kartą daugiausia 
žmonių susirinlko į minėjimą. 
Minėjimą atidarė mokyklos ve
dėja, mokytoja O. Abromaitienė 
ir pakvietė mokyklos kapelioną 
kun. Feliksą Gureeką pasakyt 
keletą žodžių. Ro jo kalbos, mo
kiniai jam įteikė keramikos lė
lę su tautiniais rūbais. Tada 
kalbėjo Tėvų komiteto atsto
vas, p. Vytautas Kamantas. 
Po to prasidėjo programa, ku
rią pravedė 8 klasės mokinė, 
Kristina Griniūtė, šiais metais, 
programa buvo labai įvairi ir 
įdomi. Daug vaikų padeklama
vo eilėraščių. Kitiems truputį

Patys jauniausieji Cicero lituanistinės mokyklos mokiniai dainuoja 
Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 23 d. Šv. An
tano parap. salėje. Prie pianino jų mokytojas ir choro vedėjas Juozas 
Kreivėnas. Tai buvo pirmasis jų pasirodymas.

ŽIEMA PARKE
Lauke labai gražu žiemą. 

Snaigės krinta. Jokio vėjo nėra 
ir snaigėms niekas netrukdo 
padengti žemę. Aš nutariau tė
velius kviesti'į parką. Man la
bai patinka vaikščioti po snie
gą. Aš pasiėmiau su savim čiuo
žimui batus. 'Susėdom į mašiną 
ir išvažiavom. Buvo labai sma
gu važiuoti. Greit atsiradom 
parke. Palikom mašiną netoli 
kelio ir nuėjom braidyti po snie
gą. Priėjom mažą ežerėlį, kuris 
vadinasi “Strawberry Lake”. 
Čia mes vasarą daug kartų at
važiuojam. Dabar ežeras užšą- 
lęs. čia taip ramu. Nei vaikų 
nėra .Aš panorėjau čiuožti. At
sinešiau čiuožimo batus, apsia
viau ir pradėjau prie pat 'kran
to čiuožti. Tėvelis sako, kad le
das atrodo stiprus. Tai aš nu- 
čiuožiau iki vidurio ežerėlio. 
Tiek daug vietos, tik viena čiuo
žiu ant ledo. Man bečiuožiant 
atėjo viena mergaitė, kuri pra
dėjo čiuožti. Paskiau dar 'kele
tas atėjo ir prisirinko daug 
čiuožėjų ir daug žiūrovų. Visi 
klegėjo ir džiaugėsi. Nebuvo 
matyti, kaip atsirado policinin
kas. Jis tik sušvilpė ir pamojo 
lazdele apleisti ežerėlį. Pirštu 
parodė į užrašą “No skating”. 
Keistas užrašas. Nuo ežero pu
sės užrašyta “Skating”, o nuo 
kelio ateinant į ežerą užrašyta 
priešingai. Tačiau policininko

Tušas.
j¥.-As. :.i-"T~ .... .. .

Parke ant ežero. Piešė Ugnelė Stasaitė

paisėme Ir tautinių šokių mes 
pašokome. Jaunesni vaikai gana 
daug, o didesniem šiais metais 
tik vieną šokį teko šokti. Padai- 
navom ir sugiedojom dainų ir 
giesmių. Svečiai pritarė gies
mėm. šiais metais aukštesnioji 
lituanistinė mokykla atliko mon
tažą. Montažas susidėjo iš dvie
jų temų: “Kas man yra Lietu
va?”, ir “Ką aš jai pažadu?”
Šiais metais mūsų minėjimą ap 
lankė netikėtas svečias iš Chi
cagos, kun. G. Kijauskas. Jis 
irgi tarė žodį. Dar prieš galą, 
Dr. J. Briedis pasakė mažą 
kalbelę. Minėjimui pasibaigus, 
svečiai ir mokiniai ibuvo pavai
šinti pyragaičiais ir kava.

Agnė Katiliškytė

įsakymas nepakeičiamas. Vi
sas 'būrys linksmų čiuožėjų tu
rėjo per 5 min. ąpleisti ledą. Tuo 
ir pasibaigė to snieguoto sek
madienio išvyka.

Ugnelė Stasaitė 
PAMINĖJOME VASARIO 16
Mūsų mokykla . Lietuvos Ne

priklausomybės sukaktį pami- i 
nėjo vasario 15 d. Į salę suėjo 
mokiniai, mokytojai ir tėvai. 
Minėjimą pradėjome Lietuvos Į 
Himnu. Vaidilutė Butkytė pa- Į 
skaitė referatą — Mintys apie 
Lietuvos nepriklausomybę. Kęs
tutis Reivydas perskaitė Va
sario 16 aktą. Gražiai deklama
vo Linas Butkys ir Rimas Poli- 
kaitis. Eilėraščių sakė ir dau
giau mokinių, 'kurie taip pat 
grupėmis scenoje žaidė ir dai
navo. Bet įspūdingiausi buvo 
visų mokinių šokiai: Noriu mie
go ir Zuikelis bebėgdamas. Mo
kyklos choras padainavo: “Ten 
kur žaidžia Nemunėlis,” At- 
skrend sakalėlis” ir “Vilniaus 
kalneliai.” Programos vedėja 
buvo Audra Griniūtė. Minėji
mą užbaigėme giedodami Mari
ja, Marija!

Skirstėmės tikėdami, kad 
mūsų protėvių kraštas Lietuva 
vėl bus laisva!

Aida Klorytė,
Los Angeles šv. Kazimiero lit. 
šešt. mokyklos VU skyr. mok.

Žiema yra gražus laikas. Vai
kams labai smagu, tik paukš
čiukams negerai. Paukščiukai 
neturi 'ko lesti. Kur gyvena ge
ri vaikai, daugiausia paukščiu
kai ten ir skrenda. Geri vaikai 
galėtų išmesti nereikalingų val
gių laukan. Kai ateis pavasaris, 
paukščiukai galės gražiai pa- 
čiulbėti vaikams. Būtų labai 
gerai, jei visi vaikai galėtų pri
siminti paukščiukus žiemą. Iš
neštų jiems trupiniukų ir kitų 
maisto likučių.

Vytenis Senuta, 10 m. 
Brockton, Mass.

ŽIEMA MIESTE
Žiema yra laibai gražus metų 

laikas, ypač, 'kada sninga. Gra
žu gamton išvažiavus, bet gra
žu ir mieste. Čia maži vaikai 
stato sniego senius kiemuose, 
ir jaučiasi laimingi, kai baigia 
statyti ir uždeda kepurę. Prieš 
Kalėdas maži žmonių būreliai 
eina giedodami kalėdines gies
mes, aplanko senelius ir ligo
nius, suteikia jiems daug 
džiaugsmo. Vaikai mušasi snie
go kamuoliais ir grįžta namo 
šlapi, 'bet patenkinti. Miesto cen
tre įdomu žiūrėti į Kalėdoms pa 
puoštus langus, kuriuose nykš
tukai šoka, čiuožia, žaidžia. 
Prie gatvių kampų stovi Kalėdų 
seneliai, skambina skambučius 
ir kalbasi su vaikais.

Mirga šerepkaitė, VII kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio Lit. m-los mokinių laikr.

nr. 3. 1969. H. 22

Paukščių lesykla. Piešė Vytenis Senuta, Brockton, Mass.

IMPERATORIUS SU AUKSINE 
NOSIMI

Bizantijos imperatorius Justi
nianas H (669—711) prarado 
savo nosį ir pritaikė dirbtiną — 
auksinę. Jis įžengė į sostą 685 
metais būdamas 16 metų am
žiaus Po dešimties nesėkmingų 
valdymo metų, jį nuvertė nuo 
sosto generolas Leontius Nu
galėtojas liepė Justinianui nu
plauti nosį ir išsiųsti jį į Kher- 
son vietovę. Teismas galvojo, 
kad būdamas be nosies, nebus 
toks išdidus ir nelbesieks val
džios. Buvo apsirikta. Justinia
nas antrukart prisitaisė auksi
nę nosį ir surinkęs 15.000 raite
lių užėmė sostinę Konstantino
polį. Tai buvo 704 m. Valdė im
periją septynis metus. 711 me
tais įvylko kitas sukilimas. Šį 
kartą sukilėliai nesitenkino no
sies nupiovimu, nukirto jam gal
vą Taip baigė savo dienas im
peratorius su auksine nosimi-

KARVE
Viena mergaitė atvyko su tė

vais į ūkį. Ūkininkas jai rodo 
ūkiškus dalykus. Pagaliau pa
mačiusi gyvulį paklausė ūkinin
ką:

— Žiūrėk, kokia keista karvė, 
jj neturi ragų.

— Y'a daug priežasčių, — 
— aiškina jai ūkininkas, — ko
dėl karvės neturi ragų. Jau
noms karvėms dar neužauga. 
Piktoms karvėms nuplaunami 
ragai, šiuo atveju karvė neturi 
ragų, nes yra arklys.

Mes lietuviai esam, 
Mes lietuviai būsim, 
Su trispalve savo, 
Niekur mes nežūsim.

Lietuvai tėvynei, 
Mūsų širdys plaka, 
Kyla mūs trispalvės, 
Kur Nemunas teka.

Skundžiasi Šešupė, 
Savo skundą taria, 
Svetimi artojai, 
Mūsų žemę aria.

Svyra beržo šakos,
Šarma išdabintos,
Lyg motulės rankos 
Skausmo išnarintos.

A. Kašiubienė

ŽIEMA
Po rudens ateina žiema. Žie

mą yra šalta. Prasidėjus žiemai 
darosi liūdna, gaila praėjusios 
vasaros ir šiltos saulutės. Snie
gas krinta ir visur Ibalta. Aš la
bai mėgstu žiūrėti pro langą 
kaip sninga, štai balta snaigė 
krenta, sukasi ore, kaip kokia 
balerina. Jos rūbai, atrodo, 
kaip iš sidabro, bet neilgai ir 
nusileidžia ant žemės. Jai, tur 
būt, liūdna, kad negali vėl pa-rl 
kilti ir toliau šokti ore. Pasiro
do saulutė ir snaigė ištirpsta. 
Taip žiemą yra gražu, ir teikia 
ji vaikams daug malonumų.

Jovita Kerelytė, 
Marąuette P. Lit. M. IV sk. m.

— Mariaus Galiūno pieštas 
paveikslas buvo praeitame “Tėv. 
žvaigždutės” numeryje. Jo pa-Z 
varde buvo išspausdinta su 
klaida.

GALVOSCKIAI

I
Kaip vadinasi ta žvaigždė, ku

ri yra virš šiaurės ašigalio?
(5 taškai) 

n
Ivaškienės knygoje “Baltasis 

Stumbras" yra berniukas, ku
ris vaidina svarbiausią vaidme
nį. Kaip tas berniukas vadina
si?

(5 taškai)
HI

Kaip vadinasi beržas, kiurio 
laibos (plonos) šakelės yra vi
siškai žemyn nulinkusios?

(5 taškai)
Ats. Ž. A. Š. Brakauskai.

IV
Nei šeria ,nei girdo, o visada 

gyvas (eina).
(5 taškai)

Ats. Viktutė Jogaitė.
V

Surašykite visas lietuviškas 
gimnazijas, kurios yra už Lietu
vos sienų.

(5 taJškai)
Galvosūkių atsakymai

1) Suplakti pieno riebalai
2) Liūtas.
3) Gražina Tulauskaitė.
4) Spėjama, kad šaunamu

ginklu.
5) a) Cupid, Vernus 

b) Perkūnas, Milda.

Petras: — Aš dabar negailu 
taip valgyti, kaip anksčiau.

Jonas: — Kodėl? Jauties blo
gai?

Petras: — Ne, trūksta pini
gų-


