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Kariniai veiksmai Vietname aštrėja

KONSULATŲ 
KLAUSIMAS 
GYVIJA

Abiems kraštams rūpi įsteigti 
konsulatus

Washington. — Vaist. depar
tamentas kovo 18 d. pažymėjo, 
kad abu kraštai, JAV ir Sovietų 
Sąjunga, šiuo metu svarsto kon
sulatų įsteigimą — Leningrade; 
ir San Francisco miestuose. So-Į 
vietų ambasadorius A. Dobryni- 
nas šį klausimą buvo iškėlęs 
vaist. sekretoriui W. Rogers kovo 
8 d. pasikalbėjimo metu.

Konsulatai būsią įsteigti per
nai birželio m. Sovietams susita
rus su buv. Johnsono vyriausybe. 
Šiuo klausimu laukiama pasikei
čiant abiejų kraštų diplomati
nėms notoms. Svarbiausia, kaip 
teigė vaist. departamento parei
gūnas Robert J. McCloskey, šis 
klausimas rūpįs abiems kraštams.

Siūlomas ir Chicagos miestas

Dabar pažymėtina, kad b. 
Johnsono vyriausybei Senate iš

kėlus konsularinio susitarimo 
klausimą, senato nariai nekėlę 
pasipriešinimo konsulatams rei
kalo, ar kad jie būtų panaudoti 
“šnipinėjimo lizdų” tikslams.

Dar pernai buvo keltas konsu
lato steigimas San Francisco ir 
Leningrade klausimas ir pami
nėtas Chicagos miestas, tuo at
veju, jei konsulatų būtų steigia
ma ne vienas, bet daugiau. Ta
čiau dabar tekalbama apie dvie- 
jus konsulatus — Leningrade ir 
San Francisco.

Kaip nurodė vaist departa
mento pareigūnas, konsulatų 
steigimo klausimas būsiąs svars
tomas bent kelias savaites.

Amerikiečiams rūpi jų piliečių 
apsauga

JAV-bės, susitardamos konsu- 
larinės sutarties reikalu, tebesi
rūpina savo piliečių Sovietų S- 
je apsauga. Joms rūpi, kad jų pi
liečių suėmimo atveju, JAV dip
lomatai turėtų teisę su tais pilie
čiais pasikalbėti.

Konsenkina šoko pro konsulato 
langą

Dabar teigiama, kad konsula
tams aptarnauti būtų reikalinga 
tarp 10-15 pareigūnų.

Praeities patyrimas toks: rusai 
savo konsulatus JAV-se buvo ati
darę 1934 m. — jie veikė New 
Yorke ir San Francisco. 1947 m. 
Los Angeles mieste buvo atidary
tas sovietų vicekonsulatas. Sovie
tai visus juos uždarė 1948 m., 
kai iš New Yorko konsulato šo
ko ir laisvę pasirinko rusė Ko- 
senkina.

ĮVAIRIOS žinios
R. Nixonas ir studentų 

riaušės
Smurtas gresia pačiam 

švietimui
Washington. — šeštadienį tuo 

pačiu metu Washingtone ir Ka- 
i lifomijoje, kur prez. Nixonas bu 
vo nuvykęs savaitgaliui, paskelb 
tos prezidento pažiūros riaušių 
bei neramumų aukštosiose mo
kyklose klausimu.

Prezidentas įspėjo: smurtas 
universitetuose bei kitose aukš
tosiose mokyklose gresia ne tik 
intelektualinei laisvei, švietimui 
Amerikoje, bet ir pačiai civiliza
cijai.

Jis nurodė, palaikąs praėj. 
metais paskelbtus įstatymus, ku 
riais mokyklų vadovybėms su
teikta laisvė sustabdyti stipen
dijas bei kitus mokėjimus tiems 
studentams, kurie už kai ku
riuos nusikaltimus nubausti teis 
mo. Ta pačia proga Nixonas pa
siūlė siekti reformų bei pakeiti
mų mokyklose.

Atsispindi socialiniai 
neramumai pasauly

Prezidentas iškėlė mintį: ne
ramumai ar riaušės neatsiranda 
iš nieko, bet atspindi žymią pa
saulio dalį šiandien palietusius 
socialinio pobūdžio neramumus. 
Jis nurodė, kad mokyklose ten
ka ieškoti naujų kelių, daryti 
eksperimentus ir pritarė kai ku
riems studentų reikalavimams, 
pvz. įvesti “etnines studijas” 
(negrų reikalavimas) ar suteik
ti studentams daugiau įtakos 
sprendimus darant.

KALENDORIUS
Kovo 24 d.: šv. Gabrielius, šv. 

Ildelida, Daumantas, Niką.
Kovo 25 d.: šv. Irenėjus, šv. 

Dūla, Vaišvilkas, Kante.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, vėsiau, galimas lengvas 
lietus, temp. sieks 50 ir daugiau 
1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka: 5:47 leidžias 6:08.
Iki 1948 m. amerikiečiai teturė

jo vos vieną konsulatą — Vladi
vostoke.

Vaist. departamento užsienio pasų 
skyriai vėl turi daug darbo: JAV 
turistai rengiasi kelionėms j užjū
rius

35.000 dol. per mėnesį susižinoti 
su Washingtonu

Maskvai šių metų pradžioje su
tikus, vaist. departamentas Wa- 
shingtone palaiko ryšius su am
basada Maskvoje vad. teletaipe- 
rio būdu. Jei anksčiau tie ryšiai 
amerikiečiams atseidavo po 8.000 
dol. per mėnesį, tai dabar tos iš
laidos siekia 35.000 dol. per mėn.

Panašūs, “tolimojo rašymo” 
ryšiai jau veikia ir tarp Maskvos 

ambasados Washingtone ir
Kremliaus.

Tai Washingtono sumanymas, 
kuriam Maskva anksčiau nėra 
pritarusi, bet nuo praėjusių metų 
gruodžio mėn. jau parodė susido
mėjimą.

Po Vietnamo pasitarimų - Kanados 

Trudeau Baltuos e Rūmuose
Prez. Nbconas vakar Vietnamo klausimu tarėsi Kalifornijoje, vėliau — lėktuve — 
Kanados min. pirm. Trudeau kels raketinės gynybos klausimą, aiškinsis naujais, siū
lomais Kanados posūkiais užsienio politikos srity.

Plačiai apžvelgta Padėtis 
Vietname

San elemente, Kalif. — Prez. 
Nixonas vakar tarėsi su iš Viet
namo atvykusiais JAV ambasa
dorium E. Bunkeriu ir gen. A. 
Goodpasteriu. Apžvelgta karinių 
veiksmų padėtis Vietname, aiš
kintasi apie galimus atkirčio bū
dus. Pasitarimuose dalyvavo 
vaist. sekr. W. Rogers su pata
rėju saugumo reikalams, dr. H. 
Kissingeriu. Skelbiama, kad pa
sitarimai nereiškia, jog Wash- 
ingtonas pasiruošęs iš pagrindų 
keisti ligšiolinę Vietnamo politi
kos kryptį.

Visi keturi politikai pasitari
mus tęsė lėktuve, vakar po
piet Nixonui grįžtant atgal į 
Balt. Rūmus. Washingtone jų 
laukė iš Paryžiaus atvykęs JAV 
delegacijos pirm. Paryžiaus pa
sitarimuose H. C. Lodge. 

Pasitarimai su Nixonu — 
šiandien ir ryt

Washington. — Kanados min. 
pirmininkas P. E. Trudeau šian
dien ir ryt lankosi Washingto- 
ne ir su prez. Nixonu aptars eilę 
abiejus kraštus liečiančių klau
simų. Nemanoma, kad pasitari
mų klausimai būtų sunkiai

P. E. Trudeau. Kanados min. pirm. 
lankosi VVashinįkontt

JAV-Kinijos artėjimas - už ir prieš
Rusų - kinų konfliktas — proga 

Washingtonui
New York. — Čia pasibaigu

siuose svarstymuose JAV — ki
nų santykių klausimu, keli kal
bėtojai pabrėžė: rusų — kinų su 
sidūrimai pasienyje teikia R. 
Nixono vyriausybei progą per
svarstyti ligšiolinius santykius 
su kom. Kinija. Pats gi kinų - 
sovietų ginčas, kaip nurodyta, 
galįs pavirsti veiksniu, kuris ga
lėtų paskatinti JAV-bių artėji
mą ir su Maskva ir su Pekinu.

Nors keli kalbėtojai pritarė 
šen. Kennedžio pasiūlymams 
glaudinti ryšius su Pekinu, ta
čiau buvo ir priešingų nuomo
nių. Pvz. buvo teigiama, kad Pe
kino režimas negalįs būti laiko
mas tikruoju 700 mil. gyventojų 
atstovu.

Kinija prieš “ribotą 
suverenumą”

Demonstracijų vietoje — 
propaganda

Belgradas. — Jugoslavijos 
Tanjung žinių agentūra praneša 
iš Pekino: vietoje buvusių de
monstracijų prieš sovietus, Kini
joje šiuo metu vykdoma propa
ganda, nukreipta prieš kai ku
riuos sovietų užsienio politikos 
bruožus. Kinai pastaruoju metu 
ypatingai smerkia Brežnevo pa
skelbtą sampratą, pagal kurią 
keliamas “riboto suverenumo” 
reikalas ir leidžiama kištis į kitų 
komunistinių kraštų vidaus rei
kalus.

• Kanados min. pirmininko P.
E. Trudeau namų išlaikymas 
metams vyriausybei atseina 53.- 
828 dol.

• Kalėdiniai sveikinimai Ang
liją tikrai pasieks Velykoms... 
Tai įvyko dėl JAV buvusio uos
tų krovikų streiko. Sveikinimai 
buvo pasiųsti ne oro paštu.

sprendžiami. Greičiausia, abu 
politikai turės progą geriau vie
nas kitą pažinti. Klausimas, ku
ris neabejotinai bus paliestas, 
tai — antiraketinė JAV gyny
ba. Trudeau pareikš ir Kanados 
pažiūras ir tai, kad kraštas su
sidomėjęs tos gynybos poveikiu 
viso Š. Amerikos kontinento ap
saugai.
NATO ir santykiai su Pekinu

Prez. Nixonas, spėjama, do
mėsis Kanados min. pirmininko 
buvusiais siūlymais keisti Kana
dos užsienio politiką. Pvz. — ar

Š. Vietnamo prezidentas Minh ir 
“taikos balandis”.

Kanada sieks siaurinti savo ry
šius su NATO? Ar ji panorės 
turėti savo įtaką Vakarų pasau
lio gynybos plotmėje?

Kitas klausimas — kaip su 
Kanados noru suartėti su kom. 
Kinija? Tai keblus reikalas, 
ypač, kad Pekinas, bent ligšiol, 
Kanados norams pasirodė esąs 
abejingas. Kanados pareikštas 
sutikimas nutraukti santykius, 
jei Pekinas panorėtų, su Formo- 
za, ne tik JAV, bet ir kitų kraš
tų laikomas nerimtu žygiu. Iš 
viso, skubėjimas artėti su Peki
nu, Washingtono laikomas neiš
mintingu posūkiu.

Kiekvienu atveju, dviejų po
litikų susitikimas turės įtakos 
būsimiems santykiams.

Vietname
Naujas priešpuolis

Saigonas. — Vakar paskelb
ta: JAV 2.000 parašiutininkų 
vykdą priešpuolį P. Vietnamo 
šiaurinėse srityse ir ypač į piet
vakarius nuo Da Nang, JAV 
marinų bazės. Priešpuolio tiks
las — atremti priešo puolimus 
Da Nang ir Hue miestų krypti
mi.

Komunistai savo puolimus 
vykdo jau penktą savaitę. Kau
tynės vyko į šiaurę ir pietus nuo 
Saigono. Priešas ir vėl apšaudė 
apie 20 bazių ir vietovių, nuo
stoliai nebuvo dideli.

Čekoslovakijoje
Čekai džiūgauja

nugalėję sporte

“Tai kerštas už rugpiūčio mėn. 
invaziją”

Praha— Stokholme įvykusio
se ledo rutulio rungtynėse Če
koslovakijai nugalėjus Sovietų 
Sąjungą 2:0, tai Prahoje ir ki
tuose miestuose sukėlė džiaugs
mą bei pakilusias nuotaikas. Šv. 
Vaclovo aikštėje buvo iškeltos 
tautinės vėliavos, 5.000 gyven
tojų džiaugsmingai šūkavo: 
“Pagaliau, tai kerštas už rug
piūčio m. invaziją”. Minioje bu
vo girdėti šauksmai: “Jie turi 
tankus, o mes — įvarčius.” Aik
štėje buvo sugiedotas ir tautos 
himnas.

Rungtynės buvo numatytos 
Prahoje, tačiau rengėjai pabūgo 
galimų riaušių ir demonstracijų 
prieš sovietų žaidikus ir varžy
bos buvo nukeltos į Švedijos sos
tinę.

Maskva kaltina kinus...
Maskva teigia: kariai Pekine 

įsigali režime -
Maskva. — “Krasnaja Zviez- 

da”, kariuomenės organas, už
vakar paskelbė: Pekinas, įves
damas karinį ir biurokratinį re
žimą, siekia visiškai atsikratyti 
kom. partijos įtakos. Pasak so
vietų laikraščio, iš 29 provinci
jos “revoliucinių komitetų”, val
dančių kraštą, 24-se įsivyravę 
kariai. Esą, iš 200 pareigūnų, 
vadovaujančių režimui Pekine, 
130 — kariai.

Sovietų laikraštis skelbia, kad 
“socializmo plėtroje” esąs negir
dėtas atsitikimas, kad kinų ka
riuomenė, užuot gynusi “dirban
čiųjų laimėjimus” paverčiama į- 
rankiu, kurio uždavinys: vykdy
ti “antisocialistinę ir avantiūris
tinę politinę kryptį.

Pagerbė ordinais pasienio 
sargybinius

Maskva. — Sovietų žiniomis, 
kinai nuo praėjusio trečiadienio 
nėra puolę rusų sargybinių Us- 
surio upės saloje. Esą, nuo ko
vo 2 dienos kinai buvo puolę 5

• “Sveikinimas prezidentui ir 
viceprezidentui” — pietūs, ku
riuose dalyvaus, be Nixono, Ag- 
new ir vyriausybės nariai, ba
landžio 2 d. rengiami Washing- 
tone. Numatoma atžymėti res
publikonų laimėjimą. Kiekvienas 
dalyvis už pietus sumokės po 
1.000 dol.

kartus. Rusų aukų buvę 43, gi 
apie kinų nuostolius neskelbia
ma.

Sovietų spauda šiomis dieno
mis skyrė daug vietos pagerbti 
keturiems (pasienio sargybi
niams. A. sovieto prezidiumui 
nutarus, keturiems jų paskirti 
aukščiausi Sovietų S-gos Didvy
rio ordinai. Iš keturių, ordinais 
apdovanoti du žuvusieji

TRUMPAI
• Japonijos pramonės mugė 

atidaryta Pekine. Jos metu įvy
ko prieš Japoniją nukreipta de
monstracija. Kinai protestavo 
prieš japonų vyriausybės taria
mai prieš Kiniją nukreiptą poli- ■ 
tiką.

“Per daug žmonių
lanko bažnyčias...”

Būkite ateistais — šaukiama 
Maskvoje

Maskva. — “Sovietskaja Rosi- 
ja” laikraštis vedamajame nu
siskundė: per daug gyventojų, 
ir partijos narių neišskyrus, lan
ko bažnyčias. Esą, “kiekvienas 
komunistas privalo būti kovo
jančiu ateistu”. Pykstama, kad 
net partijos nariai bažnyčiose 
krikštyja savo vaikus.

Pasak laikraščio, “tokie reiš
kiniai vyksta, nors yra žinoma, 
kad Karolio Markso žodžiais, re
ligija, tai — opiumas”. Dėl to, 
esą, daroma žala žmonių bendri
jai. Komunistai skatinami ne
naudoti “senųjų religinių papro
čių” ir naudoti naujas, moder
nias apeigas vaikus krikštyjant, 
susituokiant ir švenčiant varda
dienius.

CHINA

'HAIPHpNGHANOI

NORTH | VIETNAMLAOS

ILAND

CAMBODIA

;; SOUTH 
i VIETNAM

Trys miestai P. Vietname: Saigonas, Da Nang ir Hue, kurie, Washing- 
tono nuomone, “tyliai” susitarus su komunistais, neturėtų būti puo
lami. Saigone ir š. Vietname tai paneigiama ir... šiomis dienomis prie
šas raketomis yra apšaudęs ne tik Saigoną

DA NANG

SAIGON

IŠ VISUR
Komunistai vis 

nesutaria
Maskva. — 66 kom. partijos 

tarėsi dėl Maskvos siūlomo visų 
partijų suvažiavimo ir., vėl nu
tarta susitikti gegužės 23 d. Ki
tomis žiniomis, suvažiavimas 
numatytas vėl atidėti ir jis įvyk
tų birželio 5 d.

Vakaruose spėjama, kad vie
na nesutarimo priežasčių — Ru- 
.munijos laikysena, ypač Kinijos 
atžvilgiu.

[tampa Anguillos saloj
Anguilla. — Padėtis saloje 

Karibų jūroje, kurią nuo praėj. 
trečiadienio laiko užėmę apie 
400 britų parašiutininkų, pasta
ruoju metu surimtėjo. Gyvento
jai demonstruoja prieš britus, 
pats gi komisaras Anthony Lee 
užvakar buvo sumuštas, nors 
smarkiau nenukentėjo.

Salos prezidentas, Ronald 
Webster, atvyko į New Yorką 
ir numato salos okupacijos klau
simą kelti J. Tautose. Jis pareiš
kė išvykęs, nes gavęs žinių, jog 
britai galį jį suimti. Jis paneigė 
britų žinias, esą, jis ar kiti tu
rėję ryšius su JAV pogrindžiu.

Ar kard. Beran grįš 
į Prahą?

Vatikanas. — Čia reiškiama 
viltis, kad Čekoslovakija leis į 
kraštą grįžti kardinolui J. Bera- 
nui. Jis Vatikane gyvena nuo 
1965 m. Jam 80 m. amž. ir, kaip 
pranešta, jį yra palietusi vėžio 
liga.

Tikimasi, kad čekų įstaigos 
leis Beranui grįžti grynai žmo
niškumo sumetimais, nors abe
jojama, kad jam leistų eiti Pra
hos arkivyskupo pareigas.

• Australija siunčia į P. Viet
namą savo laivą — raketų nai
kintuvą, “Brisbane”.

• Brit. min. pirm. H. VVilson 
kovo 27 d. išvyksta į Nigeriją. 
Apie balandžio 1 d. jis žada lan
kytis Etiopijoje.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m, kovo mėn. 24 d.

LIŪDNA TRISDEŠIMT METU 
SUKAKTIS

ALFONSAS NE VARDATJSKAS

’ri.'S,'

Hitleris užima Klaipėdą 1939 m. kovo 22 d.

S. m. kovo 22 ,d. suėjo lygiai 
30 metų, kai Hitleris atplėšė 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. 
Ši liūdna sukaktis yra drauge 
ir nefhloga proga prisiminti 
mums ir visą Mažąją Lietuvą.

Lietuvių apgyventas ar gy
venamas plotas šiaurės Rytprū
sių dalyje, kairiojoje Nemuno 
pusėje, siekiąs Priegliaus ir 
Deimenos krantus, nuo XVII a. 
pradžios tam plotui įvedus ad
ministracinį pavadinimą “Lit- 
thauen”, beveik visas po XVIII 
amžiaus kolonizacijos bangos 
priklausė Gumbinės apygardai, 
ir tik' maža dalis Karaliaučiaus 
apyp-dai. Toliau Prūsus adminis 
tracija ir toliau pavadino Lietu
vos vardu. Buvo įsteigti įvairių 
ginklo rūšių lietuvių (“Litaui- 
sche”) pulkai. Kad būt galima 
atskirti kairiojo Nemuno pusės 
Lietuvos dalį nuo esančios de
šinėje Nemuno pusėje, pirmąją 
imta vadinti Prūsų Lietuva 
CPreussisch — Litauen). Nuo 
antrosios XIX amžiaus pusės, 
kai ir Prūsų Lietuvoje ėmė dau
giau atsirasti tautinio susipra
timo, vietoje “Prūsų Lietuvos”, 
lietuviai abiejose sienos pusėse 
vis dažniau ėmė vartoti Mažo
sios Lietuvos vardą.

Kas yra Mažoji Lietuva

Mūsuose įprastas taip vadina 
mas Klaipėdos kraštas iš tik
rųjų tėra tik Mažosios Lietu
vos dalis. Ji buvo atskirta nuo 
Didžiosios Lietuvos ir gyveno 
savitų gyvenimu. Tik žvilgterė- 
kim į rytinės Prūsijos sritis, 
kurios vakaruose siekė Baltijos 
jūrą ir Varmę pietuose. Ši iš
vestoji linija eina tiesiai nuo 
Braunsbergo, per Prūsų Yluvą, 
Girdavą; beveik iki Vištyčio e- 
žero. Šiaurėje gi siaura juosta 
išsikišusi už Klaipėdos link Pa
langos, apėmė taip pat ir Kur
šių Neringą. Nors nedidelė te
ritorija, bet ji priklausė dviem 
Prūsijos valstybės apskritimis 
Gumbinės ir Karaliaučia -ts. 
Svaigiausieji Mažosios Lietu
vos miestai: Karaliaučius, Vė
luva, Įsrutis, Girdava, Gumbi- 
luva, Stalupėnai, Ragainė, Tilžė, 
Šilutė ir Klaipėda su uostu. Tai 
Mažoji Ėietuva, o Klaipėdos 
kraštas su miestais Šilutė ir 
Klaipėdą, su uostu tai tik buvo 
Maž. Lietuvos šiaurinė dalis — 
sritis. Ir toji šiaurinė Mažosios 
Lietuvos dalis — Klaipėdos kraš 
tas Mažosios Lietuvos vaidu 
pradėti vadinti tik po to, kai 
Vokietijai pralaimėjus karą, jos 
kapituliacijos dieną (1918.XI. 
11), Mažosios Lietuvos lietuviai 
įkūrė Prūsų lietuvių susivieniji
mo tautos tarybą. Tų pačių me
tų XI.3O Prūsų lietuvių susivie
nijimo tautos taryba paskelbė 
pasauliui, kad Mažoji Lietuva 
atsiskiria nuo Vokietijos ir su
sijungia su Didžiąja Lietuva.

Mažosios Lietuvos lietuviai 
glaudžiai bendradarbiavo su lai
kinąja Lietuvos vyriausybe. Ir 
jau 1920.IH.20 Mažosios Lietu
vos atstovai: Tarybos generali
nis sekretorius Erdmonas Si
monaitis, Jurgis Strekys, Mar
tynas Jankus ir Kristupas Lek- 
šas, atvykę į laikinąją Lietuvos 
sostinę Kaimą, iškilmingame po

sėdyje buvo kooptuoti į Lietu
vos valstybės tarybą. Steigia
masis seimas, su Mažosios Lie- 
tuvo atstovų žinia ir sutikimu, 
1921X1.11 priėmė nutarimą į- 
jungti Mažąją Lietuvą kaipo 
atškirą autonominį vienetą.
Nuo Vokietijos atskyrė tik dalį 

lietuvių žemių
Versalio Taikos konferencijos 

sprendimu Vokietija priversta 
atsisakyti nuo visų savo teisių 
ir titulų į teritoriją tarp Balti
jos jūros, šiaurės rytų Prūsi
jos sienos ir buvusios Vokieti
jos bei caristinės Rusijos sie
nos. Vokietija pasižadėjo pripa
žinti tuos nutarimus, kurie bus 
padaryti dėl šios teritorijos 
(Klaipėdos krašto).

Didieji vyrai, kurie tvarkė 
pasaulio taikos reikalus, žinojo, 
kad Mažoji Lietuva visada bu
vo lietuviška, bet jie atskyrė 
nuo Vokietijos tik jos šiaurės 
rytų dalį, pavadinę “Le terri- 
toire de Memel” — Klaipėdos 
kraštų. Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas G. demenceau 
1919.VI. 16 atsakydamas į vo
kiečių protestus, rašė, kad kal
bamoji sritis, t. y. Klaipėdos 
kraštas buvo daugumoje lietu
vių apgyventas ir, kad jis savo 
kilme ir kalba lietuviškas. Fak
tas, kad patsai Klaipėdos mies
tas didesne dalimi yra vokiš
kas, negalėtų pateisinti viso 
Klaipėdos krašto atidavimo Vo
kietijos suverenumui, ypač, kad 
Klaipėdos uostas yra vienintelis 
Lietuvos išėjimas į jūrą. Todėl 
buvo nutarta Klaipėdos 'kraštą 
perduoti santarvės galybėms, 
kadangi lietuvių teritorijų sta
tus dar nėra nustatytas. Klai
pėdos kraštas būsiąs perduotas 
la kinai valdyti prancūzams. Į 
Klaipėdos kraštą atvažiavo jų 
komisaras su kariuomene. Vi
daus būklė mažai tepasikeitė; 
senieji valdininkai vokiečiai bu
vo palikti vietoje. Iš vietos vo
kietininkų buvo sudaryta direk

Fred Murphy, Birnarmvood, VVisc., savo sūnaus trejetą dukrelių veža 
specialiu suprojektuotu vežimėliu, kitaip trejetuką būtų sunku pavežioti.

torija, kuri savo keliu bandė 
sukurti čia laisvą valstybę (Frei 
staatą), kad vėliau lengviau ga
lėtų vėl susijungti su Vokieti
ja. Lietuviai, kaip ir seniau, bu
vo laikomi antroje vietoje, net 
lietuvių kalba vos 1921 metais 
leista įvesti į mokyklas, o kaip 
oficiali kalba (greta vokiečių) 
pripažinta tik 1922 m. Valsty
bės Tarybos sprendimu.

Lenkai taip pat trukdė Klai
pėdos krašto prijungimą prie 
Lietuvos. Jie reikalavo, kad Lie 
tuva atnaujintų senus unijų ry
šius su Lenkija, o tada, gautų 
Klaipėdos kraštą ir sudarytų 
su Lenkija vieną valstybę, Klai- 
pėdos krašto likimas sukėlė ašt
rių ir ilgai nusitęsusių ginčų 
tarptautinėje plotmėje.

1922 m. būklė buvo labai į- 
tempta. Kai aukštieji Europos 
reikalų tvarkytojai jau buvo 

•linkę Klaipėdos kraštą atiduoti 
Lenkijai, daugelis Klaipėdos 
'krašto vokiečių ėmė orientuotis 
į Lietuvą: jų neapykanta len
kams buvo dar didesnė kaip lie
tuviams. Jie galvojo, kad ge- 
'riau prisijungti prie Lietuvos 
su kuria rišo Nemunas ir visa 
geografinė krašto padėtis. Jie 
tikėjosi geriau tvarkytis ūkiš
kai; be to, atsidūrus mažesnės 
valstybės valdžioje, būsią leng
viau išsprukti iš jos ir vėl grįž
ti prie Vokietijos. Tuo laiku mū 
sų vyriausybė vedė derybas Ber 
lyne su Vokietijos vyriausybe 
per Lietuvos atstovą prof. V. 
Krėvę-Mickevičių. Lietuva sten 
gėsi prisijungti Klaipėdos kraš
tą be kraujo praliejimo.

Lietuvių sukilimas

Klaipėdos krašte pasidarė ne
ramu. Lietuviai nusprendė pa
tys sutvarkyti savo tėvynės li
kimą. Ir 1923 m. sausio mėn. 
9 dieną Šilutėje sušauktas Klai
pėdos krašto Gelbėjimo komite
tas, Martyno Jankaus vadovau
jamas, kuris paskelbė, kad ko
mitetas perima valdžią krašte 

'ir, kad Ermonas Simonaitis pa
kviestas sudaryti naują direkto
riją. Pras dėjo sukilimas prieš 
prancūzų valdžią.

Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
komitetui prašant atskubėjo iš 
Lietuvos savanoriai. Klaipėdos 
krašto sukilėliams vadovavo Jo
nas Budrys, kaip vyt. Klaipė
dos krašto sukilėlių armijos va
das. Jam talkininkavo: V. Kal- 
mantas, A. Marcinkevičius, Jur
gis Vėsulas ir kiti. Prancūzų 
kariuomenės įgula priešinosi, 
bet greit padėjo ginklą. 1923.1. 
15 d. Klaipėda buvo paimta, o 
sausio 19 d. Klaipėdos krašto 

, Gelbėjimo komitetas paskelbė, 
kad Klaipėdos kraštas prisijun
gia prie Lietuvos respublikos.

Drauge su Didžiąja Lietuvą
700 metų merdėjusi lietuvy

bė atgijo. Pagyvėjo Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos lietuvių 
ryšiai. Pradėta glaudžiau dirb-

KROATAS PROFE
LIETUVIUS

EUS APIE

Profesorius dr. Stanko M. Vuji
ca, kroatas, Filosofijos departamen
to direktorius W ii kės Barre kolegi
joje, vasario 16 d. proga per ABC 
radiją Vilkes Barre pasakė kalbą. 
Jas originalų anglišką tekstą mum 
atsiuntė prof. B. Kaislas. Prof. Vu
jica priminė, kad Lietuvos likimas 
turi rūpėti ne lik lietuviams,’ bet vi
siems laisvę mylintiems pasaulio 
žmonėms. Profesorius atrado daug 
panašumų, tarp Lietuvos ir Kroa
tijos: abudu kraštai yra nedideli; 
abudu apsupti didelių kaimynų, 
abudu, vra strategiškai jautriose 
srity.lLT dėl to jų istorija yra sve
timųjų įsiveržimų, priespaudos ir 
naikinimų pasikartojimai. Dabar 
kaip Lietuva, taip ir Kroatija yra 
komunistų diktatūros priespaudo
je.’ Lietuvos padėtis dar sunkesnė, 
nes ji padaryta viena iš Sovietų 
respublikų ir pasaulis dėl tos prie
vartos gana indiferentiškas.

Tačiau profesorius Vujica pareiš
kė neturįs abejonių, kad Lietuvą 
yėl laisvę atgaus. Lietuviai, anot 
profesoriaus, nors yra negausūs, bet 
jie ypatingai gabūs, išradingi, ats
parūs, ryžtingi. Istorija yra gera mo
kytoja, ir ji moko, kad lietuviai su
geba išsilaikyti ir sunkiausioje ap
linkybėse,

Priminė Lietuvos prisikėlimą po 
II Pasaulinio karo, išeivių vargus 
lageriuose, jų vaisingas kultūrines 
pastangas ir. toliau kalbėjo: jeigu is
torija mus ko pamoko, tai kad tiro
nija negali tęstis visą laiką.

Senovėje tebuvo laisvi tik valdo
vai. Vėliau — ir didikai, o paga
liau atėjo demokratija su laisve vi
siems. Lygiai ir tarptautiniuose san
tykiuose: džiunglių įstatymas, pa
gal kurį didžiosios valstybės oku
puoja ir priespaudoje laiko mažes
nes tautas, pamažu blėsta, užleis
damas vietą tarptautinio teisingu
mo pastangoms. Nuskaidrėjusi žmo
nijos sąžinė kratosi tironijos.

Kai Charles Beard buvo paklaus
tas, ar galėtų istorijos pamoką su
traukti į mažą knygą, atsakė, kad 
jis galėtų taį sutraukti į keturis sa
kinius: 1) Ką Dievas nori nubaus
ti, pirma leidžia apsvaigti savo di
dele galybe.

2) Dievo girnos mala pamažu,

ti kultūrinėje ir organizacinėje 
srityje. Krašte suklestėjo lietu
vių kalba. Drąsiau pradėjo 
skambėti lietuviška daina. Vie
nas po kito dygo lietuviškoB 
dainos - giesmės chorai (dr. Vy
dūno dvasioje). Buvo atgaivina
mos, Klaipėdos krašto vokieti
ninkų slopinamos lietuviškos 
organizacijos: Eglė, Liepa, Rū
ta, Darželis, Tiltas ir kt. Stei
gėsi šaulių, Santaros, skautų, 
jaunųjų ūkininkų organizacijos.

Klaipėdos kraštas pradėjo ū- 
kiškai klestėti; uostas buvo ple
čiamas, moderninamas, judėji
mas jame nuolat augo — nie
kad jis nebuvo matęs tiek daug 
įplaukiančių laivų. Pažanga bu
vo tokia didelė, kad ne tik vie
tos 1 ietuviai, bet ir vokiečiai 
ūkininkai, prekybininkai ir pra
monininkai niekad taip puikiai 
negyveno, kap Lietuvos nepri
klausomybės laikais. Tačiau, 
Klaipėdos krašto vokietininkai 

' — naciai nebuvo patenkinti tuo 
gyveniniu. Jie visokiausiais bū
dais stengėsi atplėšti šį kraštą 
nuo Lietuvos.

Hitlerio smurtas

Atplėšimą įvykdė ĮTitierįs. Jo 
patvarkymu Lietuvą buvo pri
versta perleisti Klaipėdos kraš
tą Vokietijai įr jį 1939.HI.32 
užėmė vokiečių kariuomenė, Tuo 
vokiečiai nuskynė ne tik lietu
vių sukurtą ūkinio gyvenimo 
žiedą, bet užgniaužė ir bet kokį 
lietuvių kultūrinį alsavimą.

Jeigu sausio 15-ji minima 
kaip mūsų laimėjimo pergalės 
diena, tąi kov-o 22-ji tebūna mū
sų skausmo, liūdesio ir pasiry
žimo dirbti už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, kurioje bū
tų į vieną valstybę sujungtos 
Didžioji ir Mažoji Lietuva.

— JAV ir Ja]
bos, taikos ir nepuolimo sutar
tis padaryta 1354’ m- kovo & 
dieną.

bet labai smulkiai.
3) Bitė apvaisina tą gėlę, kurią 

stengiasi apiplėšti.
4) Kai pakankamai sutemsta, ga

lima pamatyti žvaigždes.
Ir prof. Vujica sąyo žodį baigė 

sakiniu: “Tikrai, dabartinis momen
tas Lietuvai tamsus, bet jeigu Lie
tuvos žmonės pakels savo žvilgsnius 
ir nukreips reikia mon pusėn, jie pa
matys viltingas žvaigždes”.

J. Daugi.

OŠIANČIOS PUŠYS

Halipą Didžiulytė - 
Mošinskienė

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

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

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
minote Stote (gyventojai prie kalnno 

tori pridėti

I-
Krautuvė Marųuette Parite 

2846 VV. 69th Street 776*1486 
Namų tel. — PR 6*1068

O V I N G
SERfiNAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilaa apdrauda.
2047 VV. 67th Place VVA 5-8068

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
kitus kraštus

Av.

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

JI. RUDIS — Tel. CL 4-1050
IIIIHtttIlllllllltlIltlIlIlttIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-0209 Chicago, Illinois

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIĘS IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

asas Wost «Srd Street 
Vai.: kaseįten 10—18 vai. Ir 7—8 v. 
yak. fieštadieniaia 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Rei. telef. WAlbrook 5-5078

DR. C, K. BOBELIS
Inkstų ir Slapumo takų chirurgija

Tel. 695-0588 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25. Elgin, Illinois

Ofisas 3148 We*t 88rd Street
TeL: PRospeet 8-1717 

Rezid.; 3241 W«<t flfltli Plaoe
Tel.: REpubUc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; tse 
filadlenlais uždaryta. Antradieniais 1 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 va

DN. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West «3rd Street
Kampas 68-člos lr Callfornla 

Vai.: kasdien nuo C—8 vai. vn*
fieštad. 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sualt 
Ofiso telef. 478-4042

-------E&M; Įgl. UAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO 

(MNEKOLOOINfi CHIRPROLIA
6449 S. Pulaski Road (Cravrfo 
Medical Building) TeL LU 5-64

Priima ligonius pa&al susltarlm 
jei neatelUepla, feamblaU KU »-»»
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Tel. ofiso HE 4-884*. res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st, Street 
VaL: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-»
antr., penktad. 1-8, treč. tr šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-8788.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, peu«ta<-le- 

nala S—8 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
t.tyrontal priimam' narni susltarlma
Dr. Ąnt. Rudoko Lakinėtą perėmė 

optometristas
DR. EDMUND E. DIANA

2709 W. 51st Street 
Tel — GR 6-2400

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

Ofe 738-4477. Rea. PR 8-8*80.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
Crawford Medical Building 

844* So. Pulaski Road
Valandos panai susitarimą

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

Akušerija ir moterų ligos 

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

Ofisu tel. PR 8-222O 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest OSrd Street
Plrmad., antrad,, ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo B lkl 8 v.v. 
fieštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6032 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VV. 68rd Street

OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllanee 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vat: plrmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. fieštad. 1S-S vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tek ofiso Ir bato OLympio 2-418*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien l-S vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečladlenlua 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KPDIKTO IR VAIKU UOU 
SPECIALISTE 

MED.JAL butldino 
7186 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo li val. tkl 1 vai. p. p. ti- nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rea tel. 23»-2»l*

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

(Ofiso b- rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą

Ofiso tek PR 8-7773. Rea PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63ril Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai.
PrlimlnSJa tik susitarus

9.50 00 Z25
• Redakcija dirba kasdien

8:30 — 4:30. šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. FR 8.S801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Ava kampos) 
Vąl kasdien »—11 ryto tr 4 • • v.

Seštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
S424 W. 63,.l St. GR 6-7IM4

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“contact Ienses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniam

DR. A. PUSTELNIKAS
gydytojas ir chirurgas

• H PRC VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų »25-70»7

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik w«ul susltarlma 

Tiodladienla.ls uždaryta.

Telef. 428 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. lt

Senktad. S v. r. Iki 9 v, v. Treč. Ir
efitad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LUBOM

2745 VVest OOth Street
(TeL 787-22*0 ofiso Ir rezldcnrtjor’
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKIN1UB 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl

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

Vizitai payral susitarimą

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

Ofiso tol. REllanee 5-4410 
Rea GllovetalU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl S v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Bendra praktika lr chirurgija

Ofisas 2780 W. 7 Ist Street 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v., penktad 10— 
v. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. v 
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryl

Rezid. tel. WA 5-309*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTORU
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV.
Tel. PRospeet 8-122

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 8 lkl E 
v. v. Seštad. 2—4 vai. popiet lr kito 
laiku pairai susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu 8-61*8

DR. Y. TUMASONIS
CHIRURGAS 
3454 VVest 71st Street

Priiminėja ligoniu* tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždarytą
Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 So. Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vak 
vak.. penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-8448, rea HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. *- fieštad. pagal s’

Ofiso tol. 787-2141. Namu 638.4850

DR. PETRAS ZLIOBA ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Vai.: plrmad., antrad., penktad., V8
» tsjuAj^ss- ja ’•



Savitarpine pagalba ir

EKONOMINIS BENDRAVIMAS
DVIKOVA ARTIMUOSE RYTUOSE
Izraelis nepatenkintas didžiųjų valstybių tarpininkavimu

Nėra aJbejonės, kad ekono
minė gerovė lošia labai svar
ini vaidmenį žmogaus gyveni
me. Nuo jos dažniausia priklau 
so ir kitos gyvenimo apraiš
kos: sveikata, mokslas, profe
sinis pasiruošimas, pagaliau 
švietimas, menas, kultūra.

Taigi reikia pagirti tuos mū
sų senesniuosius ir dabartinius 
išeivius, kurie savo gyvenimą 
pakreipė ekonomine kryptimi, 
metėsi į gamybinius ar preky
binius verslus.

Jau iš senesnių laikų lietu
viai šioje šalyje yra sukūrę 
daugybę gamybos, prekybos, 
verslo įmonių. Tiesa, stambes
nių fabrikantų neišsiauginome, 
lietuvių milijonierių labai ne 
daug teturime, tačiau turime 
pakankamą skaičių vidutinių 
ir. smulkių verslininkų, nemaža 
ir šiaip jau pasitūrinčių žmo
nių.

Reikia džiaugtis, kad mūsų 
'žmonės, neatsivežę iš tėvynės 
didesnio patyrimo biznio sri
tyje, neturėdami stambesnių 

' kapitalų, pradėję dažniausiai 
4*iš nieko”, sugebėjo prasimuš
ti krašte, kur yra galybė ka
pitalų ir visada vyksta milži
niška konkurencija., *

Turėti sąžiningų lietuvių 
prekybininkų savo kolonijoje 
ar bent mieste, kuriame gyve
nama, seniau buvo labai svar
bu, kartais net būtinas, gyvy
binis reikalas. Juk buvo laikai, 
kai mūsų išeiviai nepakanka
mai gerai žinojo vietos gyve
nimo sąlygas, sunkiai susišne
kėdavo šios šalies kalba, o su 
savaisiais prekybininkais galė
ja daug lengviau susikalbėti, 
išsiaiškinti.

Nuo pirmųjų mūsų platesnės 
emigracijos dienų (XIX a. pa
baigoje) mūsų prekybininkai, 
verslininkai yra daug padėję 
kurtis lietuviškoms organizaci
joms, parapijoms, mokykloms, 
chorams, vaidintojų trupėms, 
tiek užleisdami sa,vo patalpas 
jų parengimams bei susirinki
mams, tiek remdami medžia
giškai. Iš kitos pusės, lietuviai 
stengdavosi palaikyti, pirkda
mi pas juos reikalingus daly
kus ar naudodamiesi jų patar
navimais K

Ir dabartiniai mūsų preky
bininkai dažniausiai yra mūsų 
kultūrinio gyvenimo rėmėjai.

Spaudoj ir gyvenimą

RINKIMUOSE, KUR NĖRA LAISVES
Sovietų Sąjungoje ir bolševikų 

jokupuotuose kraštuose rinkimuose 
pravedami ne tie, kurių rinkėjai 
nori, o tie, kuriuos, kompartija pa
renka. Dėl to patys rinkimai nus
toja prasmės ir jais nesidomima. 
Tai ryškiai pavaizduoja praneši
mas, kovo 6 d. išspausdintas Vilniu
je leidžiamos “Tiesos” Nr. 55. Čia 
rašoma:

“Sekmadienio vakaras. Žiežmarių 
gatvėse sušvito žiburiai, ryški švie
sa sklinda pro rinkėjų klubo lan
gus. Bet klube tyku, ramu.

— Retai kas j klubą užeina, — 
sako mums čia sutikta agitatorė, 
kultūros namų direktorė Leonarda 
Lančinskaitė, —nuobodu pas mus.

Erdvioje salėje, kurioje dabar yra 
rinkėjų klubas, nejauku. Tiesa, čia 
iškabintas sienlaikraštis “Agitato
rius”, bet jame rašoma apie liau
dies teismų tarėjų rinkimus. Jau
nuolės, balsuojančios pirmą kartą, 
rašo tarptautinės padėties klausi
mais. Ir beveik nieko nėra apie tai 
ką veikia 59 žmonių agitatorių ko
lektyvas, kuriam vadovauja viduri
nės mokyklos direktorius J. Briliaus 
kas.

— Jau kelios dienos, kai mūsų 
vadovas išvykęs, — sako L. Lan
činskaitė, — todėl ir dirbame kaip 
išmanydami.

O darbas labai kuklus. Tiesa, 
rinkėjų klubas kartu su mokykla 
organizavo jaunųjų .rinkėjų vaka
ru. Bet tai, galima sakyti, ir vis

Jų paramą tebejaučia parapi
jos, spauda, radijas, įvairūs 
parengimų programiniai leidi
niai (skelbimų būdu), organi
zacijos.

Vis dėlto dabar lietuvių pre
kybininkų ir vartotojų santy
kiuose juntamas lyg ir koks 
atšalimas. Lietuviai emigran
tai jau gerai moka angliškai, 
nuosavos patogios susisiekimo 
priemonės leidžia jiems bet 
kur nuvykti reikiamų dalykų 
pasiieškoti. Iš kitos pusės, ir 
lietuviams prekybininkams bei 
šiaip jau verslininkams lietu
viška klientūra darosi nebebū
tina.

Nesakytumėm, kad tai laibai 
gerai. Juk prekybiniai reikalai 
savųjų tarpe turi ne tik tiesio
ginę, bet ir kitą, dar didesnę j 
— lietuviško bendravimo reikš 
mę; sujungia tautiečius, daro 
juos socialesniais, lietuviškes- 
niais. Juk daugelis lietuviškų 
prekybos įmonių dar ir dabar 
platina lietuviškas knygas, 
spaudą, priima prenumeratas, 
renka nario mokestį organiza
cijoms, pardavinėja liet. plokš
teles, tautinius drabužius, lie
tuviškus papuošalus, dovanas, 
įvairių parengimų bilietus ir 
atlieka daugybę lietuvybei nau
dingų darbų.

*
Gražu, kai lietuviai prekybi

ninkai jungiasi į savo organi
zacijas. Cricagoje ir, rodos, 
kai kur kitur, yra jų Prekybos 
rūmai ir kitos organizacijos.

Džiaugdamiesi, kad mūsų 
prekybininkai drauge su visais 
dirba lietuvišką darbą, turime 
arčiau jų laikytis, remti jų 
verslus ir kitas geras pastan
gas. Iš kitos pusės mūsų vers
lininkai 'bei laisvųjų profesijų 
žmonės turėtų dar arčiau lie
tuviškų reikalų laikytis, remti 
jų politinius, kultūrinius, vi
suomeninius siekimus, spaudą 
(bent skęlbimų keliu), daugiau 
aukoti lietuviškai spaudai, mo
kykloms, organizacijoms. Ne
turėtų būti pamiršti ir mūsų 
kultūriniai reikalai. Sakysime, 
tokie Prekybos rūmai ar at
skiri prekybininkai galėtų 
steigti ir kiek didesnes kūry
bines fundadijas, skirti premi
jas. Mūsų tautiečiai jiems at
silygintų remdami prekybines 
pastangas, eidami, bet niekad 
nesenstančiu šūkiu “savi pas
savus b. bv.

kas, kas nuveikta, suruošiant kul- 
tūrines-masines priemones. Gal klu
bas numato ką nors nuveikti atei
tyje? Klubo darbo plane daugiausia 
kalbama apie darbą su agitatoriais 
— supažindinti juos su rinkimų 
nuostatais, pasikeisti patirtimi, dir
bant su rinkėjais, “iškabinti kandi
datų į deputatus sąrašus”... O ko
kios kultūrinio-masinio darbo prie
monės? Apie tai plane pasakyta tik 
tiek, kad numatyta “suruošti Tary
binės Armijos Moters dienos minė
jimą”. Tam atlikti, be abejo, ne
reiktų ir rinkiminei kampanijai su
daryto darbo plano.

O koks gi darbas numatytas su 
rinkėjais? Jau iš darbo plano ma
tyti, kad klube rinkėjams nėra kas 
veikti. Čia jų nelaukia net įdomūs 
renginiai, nei pokalbiai apie tarybi
nius rinkimus, jų demokratizmą, 
nei paskaitos tarptautinės padėties 
bei kitais klausimais, nei susitiki
mai su kandidatais j deputatus.

Koks planas, toks ir darbas. Tei
singa buvo agitatorė L. Lančinskai
tė, pripažindama, kad pagal tokį 

j planą galima nieko neveikti, svar
bu, kad jis tik iškabintas ant sie
nos ir galima jj parodyti atvykstan
tiems draugams iš partijos rajono 

' komiteto.
Budinti agitatorė L. Lančinskai

tė guodžiasi:
— Jei susirinks jaunimas, gal ir 

įvyks šokiai...
Išėjome į miestelio gatves. Suti-

Tarp arabų kraštų ir Izraelio 
vyksta nuolatiniai kariniai su
sidūrimai. Arabų kovotojų už
puldinėjimai Jeruzalėje ir ki
tuose miestuose iššaukė žydų 
nerimą ir norą atkeršyti. Nuo 
1967 m. birželio mėn. įvykusio 
karo didžiausi mūšiai įvyko prie 
Sueso Kanalo, 108 mylių nuo
tolyje.

Mūšiai, prasidėję kovo 8 d., 
stipresne ugnimi buvo tęsiami 
kitą dieną ir pakartoti kovo 
13 d. Dėl mūšių pradėjimo šalys 
viena kitą kaltino. Jungtinių 
Tautų stebėtojo gen. Odd Bull 
žiniomis pirmąjį mūšį pradė
jęs Egiptas. Izraelio daliniai 
netrukus atkirto. Patrankų šū- 
šūviais, šarvuočiais ir lėktuvais 
Izraelis atšiauriai puolė laivus 
Sueso uoste, naftos valyklą 
Kantaroje, įmones, namus Iz- 
mailoje ir kituose miestuose.

Egipto duomenimis krito 100 
Izraelio karių, pašautas lėktu
vas ir sunaikintas 31 šarvuotis. 
Izraelis pripažįsta nuostolius, 
bet keleriopai mažesnius. Jo šal
tiniais težuvę 23 asmenys.

šalių pasiruošimas mūšiams
Vasario 24 d. buvo paskelbtas 

ypatingas stovis. Vidaus reikalų 
ministeris Šaravi Gozza didele 
sparta pradėjo slėptuvių staty
bą. Kovo 9 d. įsakyta dalinai 
aptemdyti Kairą ir kitus pasie
nio miestus.

Pastaraisiais metais ameri
kiečių bendrovės Pan American 
Oil Co., Standard Oil Co., Phil
lips Petroleum Co. ir kitos da
ro gręžimus Egipte naftai su
rasti. Jų sukurtos valyklos per
dirba vietos ir atvežtą naftą. 
Kai kurios valyklos buvo Izrae
lio sunaikintos.

Izraelis buvo pasiruošęs at
kirčiui. Prieš pat mūšio pradžią 
Izraelio krašto apsaugos minis
teris Moše Dajanas per radiją 
grasino: “Karas lieka karu. Mes 
esame pasiruošę egiptiečius tin
kamai pamokyti prie Sueso”. 
Izraelis į Egiptą taiko, bet dalis 
sprogmenų pataiko į amerikie
čių įmenes.

Grasinimai atkeršyti
Mūšio metu krito Egipto ka

riuomenės vadas gen. Abdel Mo- 
neim Riadas, baigęs Kairo kari
nę aukštąją mokyklą, studija
vęs Anglijoje, JAV-se. Jis ko-

kome daug ir jaunų, ir pagyvenu
sių žmonių, bet beveik niekas ne
pasuko prie kultūros namų pasta
to, kuriame įsikūręs rinkėjų klu
bas.

Toks rinkėjų klubas Žiežmarių 
agitatoriams garbės nedaro. Juo la
biau, kad iki rinkimų liko tik ke- Į 
liolika dienų.”

J. Žvilb. I

Rokas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

47
— Nesijaudink, Boleslavai, tu turi būti dabar lai

mingas. Turi puikią motiną ir svarbiausia, kad ji yra 
gyva.

— Taip, aš esu laimingas. Aš tuoj pasijutau svei
kesnis, kai tik gavau laišką. Atrodė, kad šimtas geriau
sių daktarų atėjo manęs gydyti. O, Vytautai, tu neįsi
vaizduoji, kai ji manimi rūpinasi.

Boleslavas valandėlę nutilo ir nusišluostė ašaras.
— Nesijuok iš manęs, — pasakė jis, — šiandien aš 

esu truputį sentimentalus, — jis vėl nutilo, tada pabu
čiavo motinos laišką ir vėl jį padėjo ant stalo.

— Užtenka apie laišką, Vytautai, gana apie tai, — 
jis paėmė nuo stalo laikraštį ir padavė, — tai yra lenkiš
kas laikraštis, jį aš gavau kaip tik šiandien rytą. Ką tu 
galvoji apie tuos kvailus lenkiškus reikalus?

Vytautas žiūrėjo į laikraštį ir tylėjo.
— Ar tie žmonės yra degeneratai ar girti sadistai? 

—klausė Boleslavas. — Ar tu radai straipsnį apie Vo
kietiją? Ten, ten, viršuj, dešiniame kampe. Aš parodysiu 
tau, — jis pabandė atsikelti iš lovos.

— Ne, Boleslavai, gulėk, aš jau suradau tą straips
nį. Štai, čia jis yra “Vokietija bus paversta ožkų ganyk
lomis”, o žemiau mažesnėmis raidėmis buvo parašyta 
“Planas sterilizuoti Vokietijos jėgą“.

GEDIMINAS GALVA

vojo prieš Izraelį visuose ka
ruose, tačiau pralaimėjo. Di
džiausio smūgio sulaukė 1967 
m. birželio mėn.

Kai jis kovo 10 d. buvo lai
dojamas, pasigirdo palydovų šū
kiai: atkeršyti žydams už did
vyrio mirtį, sunaikinti Izraelį.

Šiais metais sustiprinti arabų 
kovotojų puolimai iššaukė norą 
atkeršyti arabų kovos organi
zacijoms. Beirute įvykdytas ak
las kerštas Izraeliui žymiai pa
kenkė. Vasario 21 d. įvykęs, .. ■ , • - čiau užmezgimas santykių susprogimas Jeruzalės rinkoje uz- . , . . , . . , .2..,fc t>„ E^Ptu ir santykiavimas su ki

tais arabų kraštais varžys Iz-mušė 21 a3menj ir 8 sužeidė. Po 
šio įvykio pasigirdo Izraelyje 
nuožmūs balsai: už kiekvieną 
auką atkeršyti arabams. Vyriau 
sybė. jau nudegusi bekeršyda- 
ma arabams, ėmė raminti gy
ventojus, kad esą žema žudyti 
nekaltus arabus.

Keisti sutapimai

Mūšiai prasidėjo Izraelio po
litinio persitvarkymo metu. Mil- 
waukee mokytojavusi Goldą 
Meir dar nebuvo perėmusi mi
nisterio pirmininko pareigų. Iz
raelio užsienio reikalų ministe
ris Abba Ebanas mūšių pirmą 
dieną tarėsi su Jungtinių Tautų
tarpininku Gunnar V. Jarringu. ir mokykloms, per popiežiškąją' tras
Ebanas netrukus atvykęs į Jun
gtines Tautas iš VVashingtono 
reiškė nusivylimą Jarringu.

Izraelis ėmė nerimauti ir dėl 
keturių galybių tarpininkavimo 
Artimųjų Rytų nesutarimams 
išspręsti. Jo politikos rikiuoto
jams kėlė nuogąstį Prancūzi
jos pasitarimai su Sovietais, 
R. Nixono pokalbis su de Gaulle 
ir iš Europos grįžusio JAV pre

JAV šarvuočių divizijos kariai valo sritį, esančią 45 mylios nuo Saigono. Ieškoma komunistinių teroristų

zidento pareiškimas, kad Wash- 
ingtono ir Maskvos pasitarimai 
būtini Artimųjų Rytų klausi
mams spręsti.

Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris A. Ebanas išdėstė savo 
samprotavimus ir nuogąstavi
mus valstybės sekretoriui Wil- 
liam P. Rogersui, kuris kovo 

, 12 d. svetį ramino ir pareikštus 
samprotavimus leido paskelbti 
spaudoje. Šis nereikšmingas į- 
vykis rodo JAV politikos Ar
timuose Rytuose pakitimą. Jau 
praėjo tarpsnis, kai be sąlygų 
Washingtonas globojo ir rėmė 
Izraelį. Globa bus tęsiama, ta-

raelio apginklavimą bei tiesio
ginį jo gynimą. JAV bando bū
ti teisėju, o ne šalies gynėju.

PADEDA ARABŲ
PABĖGĖLIAMS

Kaip praneša Palestinos pa
bėgėliams gelbėti Komitetas 
Nevv Yorke, Argentinos vyriau
sybė Popiežiaus Pauliaus VI-jo
vardu paskyrė daugelį tonų mė- savo parapjja. Cia prie lietuvių 
sos konservų arabų pabėgėliams bažnyčios kūrėsį draugijos, veikė

/TOI2.am‘’°? ir mokyklos. Bažnyčios salė buvo liauja * visoje jos veikloje. Ne
padėti. Gautoji auka paskirsty- jų susirinkimo ir gyvenimo cen- j maža dalis lietuvių lanko savas 
ta įvairiems pabėgėlių la,ge- tras> Bažnyčia buvo jiems mai- bažnyčias, bet prie jų nepriklau- 
nams, prieglaudoms, ligoninėms dos ir lietuvybės palaikymo cen- so jįe lietuviškoms bažnyčioms

pabėgėliams gelbėti Ikomisiją.
ILGIAUSIOS LINIJOS

Pasaulio didžiųjų miestų po
žeminių traukinių linijų ilgis 
yra toks Londone — 400 my
lių, Nevv Yorke — 237, Bostone 
— 150, Maskvoje — 66, Toron
te — 21, Montreallyje — atro- tauta jį garbintų savo kalba ir to-
do, dar galutinai nebaigtas, bet 
bus neilgas.

— Ką tai reiškia, Boleslavai? Aš nesuprantu, — 
paklausė Vytautas.

— O, Vytautai, tai suprastų kiekvienas vaikas,—Bo
leslavas buvo nekantrus, — klausyk dabar. Tai reiškia, 
kad nuo dabar ir visada bus draudžiama vokiečiams at
kurti bet kokį militarizmą. Kitais žodžiais, Vokietijai bus 
leista tik egzistuoti ekonomiškai tam tikruose rėmuose. 
Tai reiškia, kad visi Vokietijos fabrikai ir industrija bus 
išmontuota. Tai Morgenthau planas. Ką tai reiškia? 
Laikraštis sako, kad jis yra amerikietis. Ar tu ką nors 
apie jį girdėjai?

— Ne, nežinau, — atsakė Vytautas, žiūrėdamas į 
laikraštį, — aš net nesu girdėjęs tokio vardo.

— Ir dabar įsivaizduok, — tęsė Boleslavas, — jie 
nori sunaikinti Vokietijos egzistenciją. Lenkai ir visos 
kitos tautos, kurios pergyveno nacių priespaudą, be abe
jo šoka iš džiaugsmo. Bet aš asmeniškai neturiu noro 
džiaugtis. Aš matau kokioj panikoj šiandien yra vokie
čiai, jie negali priešintis, nes jų burnos yra uždarytos ir 
užrakintos.

Vytautas perskaitė straipsnį ir tada ramiai tarė:

— Tai beprotiškas planas. Iš antros pusės, toks 
projektas netaps realybe. Bet klausyk, tu juk turi valgy
ti, sriuba visai atauš.

— Tai neiko, aš nesu alkanas. Ir dabar, kalbant 
vėl apie Vokietiją, jeigu šis planas praeitų, kas būtų ta
da? Tada atrodytų, kad Vokietija tampa milžinišku tuš
čiu lauku Sovietų Rusijos terorui. Aš žinau, naciai pa
darė daug biaurių veiksmų Lenkijoj ir kituose kraštuo
se. Niekas to negali lengvai užmiršti, bet tos tamsios die

LIETUVIŲ VEIKLA PARAPIJOJE
Reikia susirūpinti parapijos ateitimi

K. J. BUDZEIKA, MIC

Apaštalavimas yra labai pla
tus ir šakotas, ir jis apima visas 
gyvenimo sritis. Apaštalauti, tai 
liudyti Kristų, ką jis pats yra pa
sakęs savo apaštalams: “Kaip tik 
šventoji Dvasia ant jūsų ateis, 
jūs gausite galios ir būsite man 
liudytojai Jeruzalėje, visoje Judė
joje, Samarijoje' ir iki žemės pa
kraščių” (Apd. 1.8). Ant kiek
vieno kataliko žmogaus šv. Dva
sia nužengia per Sutvirtinimo 
sakramentą, ir tuo pačiu jis tam
pa Kristaus liudytoju. Vatikano 
II susirinkimo dokumentai sako: 
“Viešpats trokšta ir tikinčiųjų 
pasauliečių pastangomis plėsti 
savo karalystę” (I.65p.).

Parapija — krikščioniškos 
veiklos židinys

Lietuviško gyvenimo ir veiki
mo židinys yra parapija, kur ji 
yra įkurta. Kada senosios emig
racijos lietuviai kūrė savo para
pijas, statė bažnyčias, jos jiems bu 
vo tėvynės oazės, kuriose jie at
sigaivindavo ir sustiprėdavo. Vi
sas jų lietuviškas veikimas, tiek 
katalikiškas, tiek tautinis rėmėsi

yra svetimi. Kita jų dalis lanko 
, Ne kitaip turėtų būti ir dabar, išimtinai tik svetimas bažnyčias 
Ir šiandien lietuvių parapijos ar svetima kalba laikomas pa- 
bažnyčios turėtų būti jų religi
nio ir tautinio gyvenimo centras, 
jungiąs visus su Kristumi ir su 
savo tauta. Juk Dievas nėra vie
nos kurios tautos Dievas, bet vi
sų. Dievas nori, kad kiekviena

kiu būdu jj arčiau išgyventų. 
Kas stengiasi atimti bažnyčioje

nos jau yra praeityje. Juk yra daug sąžiningų vokiečių, 
kurie nieko bendro neturėjo su Hitlerio režimu. Ir kodėl 
tie geri žmonės vėl turi kentėti? Įsivaizduok, ganyklos. 
Tai yra sadizmas. Sunaikinti šį kraštą reikštų sunaikinti 
pirmos klasės Europos kultūrą.

— Boleslavai, užmiršai savo sriubą... Bet šis pla
nas yr tik fikcija, — Vytautas vis žiūrėjo į laikraštį. — 
Aš tikiu, kad yra labai daug išmintingų žmonių tarp tų 
politikų Amerikoj ir Anglijoj ..

— Aš spiaunu ant Anglijos, — pertraukė Bolesla
vas ir pradėjo srėbti sriubą.

— Tas planas yra didelė klaida, ir aš galiu prana
šauti, kad vieną dieną Vokietija bus sąjungininkams la
bai svarbi, nes anksčiau ar vėliau tarp jų ir Rusijos ka
ras bus neišvengiamas, — pasakė Vytautas.

— Absoliučiai. Ir čia yra blogiausia, — Boleslavas 
pakėlė galvą ir mojavo šaukštu, — sąjungininkai daro 
fatališką klaidą, jie nesupranta dabar kaip baigti karą. 
Kiekvienas vargšas lenkas ar lietuvis žino, kad sąjuninin- 
kai privalo baigti veiksmus, bet jų išdidūs generolai ne
supranta. Ir aš patikinu, kad ši mūsų amžiaus didžioji 
klaida bus nubausta. Aš, žinoma, nesigailiu Anglijos. 
Ji turi būti nubausta, bet aš gailiuos Amerikos, nes ji bu
vo įvelta į šį nešvarų reikalą, kaip nekaltas vaikas į 
gengsterių lizdą. Tai ir yra blogiausia, — Boleslavas 
pasilenkė ties konservų dėže ir vėl ėmė srėbti su geru 
apetitu.

Po to pakėlė galvą:

{Bus daugiau},

iš žmonių jų kalbą, liturgiją ir 
papročius, elgiasi prieš prigimtį, 
prieš Dievo valią ir sąžinę. Taip 
pat ir patys lietuviai nusikalsta, 
apleisdami savo bažnyčią, pa
maldas ir bėgdami į svetimas 
bažnyčias.
Todėl Vatikano II susirinkimas 

leido ir įsakė pamaldas žmonėm 
laikyti jų kalba.

Bažnyčia įvedė žmonių kalbą 
į liturgiją religiniais ir dvasiniais 
motyvais, kad žmonių kalba tei
kiami sakramentai, laikomos Mi
šios ar kitos pamaldos labiau 
jungtų juos su Dievu.

Priklausyti prie savo 
parapijos

Amerikoje valdžia bažnyčių 
neremia ir nešelpia. Jos turi iš
silaikyti pačios. Jų išlaikymo naš
ta gula ant žmonių, kuriems tos 
bažnyčios tarnauja. Juo labiau 
tautinės bažnyčios, tokios kaip 
lietuvių, turi išsilaikyti pačios.

Tačiau reikia labai džiaugtis, 
kad daugelis lietuvių šią padėtį 
supranta ir stengiasi, kiek galė
dami, savo katalikiškus židinius 
išlaikyti. Jie patys prie savo pa
rapijos priklauso ir aktyviai da-

maldas.
Įsirašyti į parapiją reikia dėl 

kelių priežasčių, būtent, kad tie, 
kurie vadovauja parapijai, žino
tų kas jai priklauso, nes tik pa
rapiečiai savo parapijoje sudaro 
tam tikrą šeimą. Kas šiai šei
mai nepriklauso, yra jai svetimas. 
Jis gali lankytis bažnyčioj, bet 
atsilankys ne kaip tos šeimos na
rys. Jis neturi jokių teisių į šią 
parapiją.

Parapijoje reikia turėti balsą

Parapijoje balsą turi tie, kurie 
yra joje įsirašę. Kas neįsirašęs, 
neturi ir balso. Į kai kurias lie
tuvių parapijas rašosi daug kita
taučių. Jei parapijoje bus lietu
vių mažuma, jie galės nubalsuo
ti panaikinti lietuviškas pamal
das. Kada klebonas pristatys vys
kupui parapijos susirinkimo da
vinius, vyskupas juos patvirtins.

Teko matyti vienoje lietuvių 
parapijas bažnyčioje, kai per lie
tuvių pamaldas bažnyčia buvo 
pustuštė, o per angliškas — pil
na. Tokiu savo elgesiu lietuviai 
griauna savo kalba pamaldas. Be 
to, parodo, kad lietuvių bažny
čia daugiau jiems nebereikalin
ga.

(Nukelta į 4 pusi.)



DRAUGAS, pintradlenis, 1969 m. kovo m*n. » tf.

Pompton Lakęs, N.J., iš kažkur atbėgusi išgąsdinta stirna įbėgo į batų 
krautuvę. Ji atklydo j centrinę miesto gatvę ir paskui įbėgo į krautuvę. 
Stirną paėmė globos draugija.
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LIET. VEIKLA PARAPIJOSE

(Atkelta iš 3 pusi.)
Teisėtai įsijungti j parapijos 

veiklų
Parapinis veikimas yra katali

kiška vėikla. Tai yra tikrasis a- 
paštalavimas. Nuoširdžiai apaš
talaudami savo parapijose tarp 
lietuviu ir su lietuviais, galime 
daug daugiau pasitarnauti savo 
tautai ir bendruomenei. Nesa
kau, kad kitose lietuvių organi
zacijose darbas būtų blogas ar 
nenaudingas. Priešingai, jis vi
sur yri geras ir naudingas, o kar 
tais niekeno nepavaduojamas 
darbas su mokyklos vaikučiais, 
vaikų darželiais, su jaunimu. Ta
čiau nenuvertinkime savo kultū-

ORO TILTAS BIAFRIEUIAMS 
GELBĖTI

Nežiūrint įvairių trukdymų 
ir netikėtų oro antpuolių iš Ni
gerijos pusės, pasaulio katalikų 
ir kitų artimo globos organiza
cijų įsteigtas oro tiltas pagalbai 
kenčiantiems Biafros gyvento
jams teikti, kovo mėnesio pra
džioje įvykdė jau 1,500 skridi
mų kasdien pervežant 200—300 
tonų maisto ir vaistų, šios pa
galbus dėka iš 8 milijonų Biaf
ros gyventojų trys milijonai 
alkstančių galėjo būti kasdien 
pavalgydinti ir aprūpinti reika
lingiausiais vaistais.

KOMUNISTAI NUGRIOVĖ 
BAŽNYČIĄ I

Vokietijos sovietų zonos Ros- j 
tocko miesto vadovybė nutarė 
nugriauti vienintelę miesto cen 
tre stovinčią katalikų bažnyčią, 
kuri aptarnavo 12.000 Rostoe- 
ko katalikų. Remiantis miesto 
perstatymo planais, numatoma 
taip pat nugriauti katalikų pa
rapijos namai ir seserų vienuo
lynas. Šis miesto valdybos žy
gis iššaukė nelauktą visuome
nės pasipriešinimą ir tikinčiųjų 
protestų bangą, kas privertė 
miesto vadovybę ils naujo per
svarstyti paskelbtą projektą.

rinio ir katalikiško veikimo savo 
parapijose. Jis nemažiau yrą svar 
bus ir reikalingas už kitus dąr- 
bus. Ši sritis yra labąj žmonių ap
leista. Katalikai visur dirba, bet 
mažiausiai savo parapijose, nes 
mano, kad čia darbai yrą kjeno 
kito, tik ne jų.

Pagal Vatikano II susirinkimo 
nutarimus parapijos organizuoja 
pasauliečių tarybas. Tai tikrai re 
ali pagalba klebonams iš pačių 
pasauliečių pusės. Labai būtų 
naudinga, jei ir lietuvių parapi
jose tokiu būdu pasauliečiai atei
tų į pagalbą savo parapijų va
dovams ir parapijos išlaikymo 
na^tą pasiimtų ant savo pečių. 
Taryba dirbtų kartu su klebonu 
ir tokiu būdu kartu siektų gra
žių rezultatų.

Kitas didelis apaštalavimo dar 
bas — visus lietuvius įtraukti į 
parapijos narių sąrašus.

Rietuvių bažnyčia yra lietuvių 
garbė ir palaima. Ir ta garbė su
rišta su pareigomis ir įsakymu 
savo parapijai, savo kalbai, tėvy
nei ir Dievui.
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRE

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

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

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

Gaunama “Drauge”. Kaint 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie katame 

turi pridėti li% taksų.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE OENTER, 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.

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
\iunu. gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio. i.
Patogios Išsl- 
nokejimokėjimo

lygos.
sų-

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

VALOME 
KILIMUS IR BALOUS

Plauname b- vaškuojame visų 
rūšių grindis, 

i. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

ė*.

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
IdSONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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REZIDKNCINIAl, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

MOT Weat flttfa Street 
TbL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus tr perstaita.u se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air oonditlontng J 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (gutters). vandens Šildy
mui boilerius. Turtu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING « SHEET METAL 
4444 8. Westem, Chicago 9, TU.

Telefonas VI 7-3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St, Tek 434-0421 

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 48 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
ma IS lauko. Taisome mūra “tuok- 
polntlng’'. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LR 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų.

A. V I L I M A S
823 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

5 kamb. mūr. bungalow — 113.30
So. Natoma Ave. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

Arti Marąuette pko
Geras investavimas — Naujas 6

butų mūr. namas. 4 po 4 36 kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3 3į kiunb. (1 mieg.) 
Apyl. Justlee IU. Prašoma kaina 
$86,900.

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

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS _ VALDYMAS
Butą nuomavimas — Income Tat 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
BACEVIClUS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233

HELP VVANTED — MOTERIS

TYPIST
Exper. or will train good typist to 
transcribe by dictaphone.

Modern attractive surroundings 
in headąuarters office. Good sala
ry and ben.efis.

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

5100 Suffield. Skokie, Illinois
Call 588-0400 of YO 6-5720

An eąual opportunity employer

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, ii stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programų veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 

j gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E.
' Broadway, So. Boston, Masą. Tel.
I AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas".
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REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

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

fl kamb. (4 mieg.), 13 metų mūr. 
bungalow. Prie 71 ir, Kedzie. 1 3į vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

5 kamb. 20 metų mflr. rezidencija 
prie 71 lr Califomla. $19,000.

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

8 būtų 2 aukfitų geltonų plytų mflr. 
prie 66-os lr Kedzie. $76,000.

13b aukšto (6H lr 4% kmb.) 8 
metų mflr. prie 63-ėios lr Kedsle. 
$38,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 VV. '’lat St TeL 820-6015

GERI NAMAI
1 34 aukšto namas — 6 lr 5 kamb 

Uždari porėtai. Karpetai. Kabinetų 
virtuves. Modern. vonios. Naujas ga- 
Zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,500.

Didelis fl kamb. mūras. 134 vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Al-ti 72 - California. $26,400.

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

fl kamb., 6 meti, švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air coiaditlanimg, 
tnter-eomrn. 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 didėlis namas — 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

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

IAitas dviem hutam, so pfldų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos
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JEIGU / U M 8 REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskit*:
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629
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“vYRaT^MO^RYS

TOOL & DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE
Electrical, Mechanical eyperience, 
etc.

These are permanent jobs with 
plenty of overtime. Top wage*.

FOR APPOINTMENT CALL)

847—4685

ENGINEER
MECHANICAL OR , ELECTRIC AL
Degree desired. 0-4 yra exper. Gppty. 
in plant engineering dept. of a nA- 
tional corp., panęling and Products 
plant. Excell. present position ivith 
oppty. for future gro<wth. Need mat 
interested in pitolylng bia abllities 
through accomplishmenta. Sai ėoni- 
mensurate wlth education and e*per. 
Full range of benefits.

ABITIBI CORPORATION
8201 S. VVallace, Chicago, III. 

___________ 488-4000____________

TREE TRIMMERS -
Experienced and apprenticeą. yeap 
round. Paid Vacation. Hospltalį- 
zation.

Call GR 51877

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PŪBUC

1259 S« Maplewood Av~ OL 4-7450
——..................... ■ ■ ■ ■ jj|ĮiN ■

Platinkite “Draugę”.

Prie 68 ir Westorn 2 butai po 6
umb. Platus sklypas. $20,500.
Prie TI lr Talman — Mūras. S bu

tai lr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,600.

134 aukšto, 8 butai. 6 lt 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra 
26 p. $13,900.

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

VAINA R EALTY
2517 W. Tl»t St., RE 7-0515

sklypas

- 2 po 
kamb.

Medical Opportunities

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

MOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 60th STREET 
TEL. — HE 1-07011

Remkite “Draugą”.

134 aukšto mflr. 6 It 8 kamb., 
įrengtos rflsya garažas. 64 lr Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gege pke. $17,600.

fl kamb. inflro “ranob” su 8-jų
kamb. butu Ir garažu ant 100x800 p. 
sklypo. Oaklawn. 882,000.

2 po fl kamb. mūrinis Marųuette p.

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

Notary Public

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

help Mante,,  moterys

Reikalinga moteris prižiūrėti inva-1 
lidą vyrą. Skapibint kasdien po 6 
V.v. tel. OL 2-6663,______________

DISHWASHERS
Good Pay & Good Transportation 

Call MR. 3VAI.TER YQITNG
ABA CAFEfTERIA

At The RAUDAND CORP.
4245 No. Knox St., Chicago, III. 

(Near Montriose * Cicėro)
TEL. 685-5000 

•rtiir

GEAR CUTTER
Man experlenced in cuttlng of fine 
pltch gears to do set-up tvork. Exr 
cellent opooriunlty for Ažvancėfoėnt. 

EKTRA BENEFITS.
AVON GEAR & ENGINEERING 

COMPANY. TeL 354-5525
"""" ' L įju.^u

Maintenance man
Loop school needs dependable man 
to do general cleandmg of classroomfl 
and officea, clean and buff floors.
6 days, 3 P.M. to 11 P.M., 2-weok 
paid vacation after 1 yr. Salary

Call Mr. Riley 

922-5980
Perskaitę "Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

An Eąūftl opportūhity Amttiover Skelbkites “Drauge”.

HELP W A N T E D — M O T E R Y S

REAL E STATE
2 po • kamb. mflr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma guzu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,909.

2 »o 534 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam .usy. 7 metų mflras, 2 ataklroe 
šlltmoe gazu. alum. langai, kilimai. 
$46,600.

fl butų naujas niūras. Karštu vand. 
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metama. $86,000.

14 butų, 2-Jų aukštų mflras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butų po S kamb. mflr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
867,000.

4 mieg. mflras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų J. 
■taigos. I18.80Š.

2 po fl kamb. 8 metų rflraa, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
842,000.

50 p. sklypas 
nlui

“ -gos įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metama. Pietvakarių miesto 
daly. Telraukltšs.

Raomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. TelraukltBe.

p. sklypas Marųuette pke. Blz- lr apartmentams. Teiraukltie. 
butų 1 metų modernus 1 rturtln

0 kamb. mflr. "BuUt-lns”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą.

liš aukšto 
lOjlmaL Aiakt

pke. $20,600. 
mflr. 6 tr K kamb. 2 1 

Atskiri šlldymaL 2 akto ga
ražas. 67 lr Oakley fllfl^OO

NERIS feEAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII,1111111111,1111,IIH,Uiti,lllllllllllll,II,HIIIUIHI,III,IIH,Ulini,II,mini

ULES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Metnber of M LR.
A L I X iATAS — REALTOR

Maln office 5727 W. Cnrmafb ItiL, Cicero, UL TU. OL 6-22SS 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakaiinlooae priemieatiuose. Prašome užsukti | mflsų Įstaigų 
b* išsirinkti iš katalogo.

KAS NORITE PRATURTĖTI?
Vienas iš saugiausių būdų praturtėti tai įsigyti nuosava namų arba 

palam,1 nuosavybę. Tai tikras taktas paremtas daugelio patirtimi. Pasi
klauskite savo kaimynų, namo savininkų, ir Jis tų pati patvirtins. Kiekvie
nų mėnesi jo paskola mažėja o turtas (eąulty) didėja. Kiekviena mėnesĮ 

Jis (kilosi turtingesnis. Ir jūs galite tų. pnt) padaryti. Tžsuklte j mflsų {stai
gų dar šiandien pasitarti dėl Jūsų būsimos nuosavybės.

CICERO — PARKHOIACE.
Neapleistas 3 butų mūr. 6—6-—4 

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

534 kamb., « metų mūr. Savinin
kas nusipirko ūkį, todėl nori skubiai 
parduoti. 3 miegamieji. 1 mieg. su 
tualetu lr dušu. Pilnas rūsys. Gazo 
šilima. 2 maš. garažas. Netoli šv. 
A.ntanio baž.

3 butai už 320.000. Gerai užlai
kytas namas. 3 po 4 kamb. Nuomi
ninkai Užsimoka ui gazų, elektrų. Ši
limų Ir karštų vandenį, $196 paja
mų į m84.

2-jų batų mflr. 2&4.500. 8 po 6
kamb. Modernizuotos virtuvės. Pil

nas rūsys. Naujai įrengtus centr. 
gazo Šildymas. 2 maš. garažas.

NAUJESNIO TIPO PAJAMŲ 
NUO8AVYBJ5S

štai tik keletas pavyzdžių: 6 butų
mūr. $9,660 metinių pajamų. $82.500.

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

9 butai — virš $9,000 pajamų. 
$95,909.

13 butu virš $16.4)00 pajamų. Se
nesnis bet gerai •sutvarkytas, 
f L 10.000. . ..

18 botų virt $80,000 pajamų. Tik 
$37,000 įmokėti. '

2 munni po 18 butų. Virš $68,000 
pajamų. $430,000 už abu.

fliuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiitiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii

KEY PUNCH OPERATOR
Large hardware distributor has intmedlate openings for 

alpha and numeric operatore. Ąt least one year eaaperience neces- 
cary. VVill train beginner who has completed key punch schopl.

Company benefits Modern office. Can purchase merchandįse 
at cost. Convenient transportation. Northwest Side. Parking 
provided.

COTTER & COMPANY
2740 Clybourn flve., Chicago Tel. 248-9313

‘.'F IR ■

ORDER PICKERS
2 MEN NEEDED — NIGHT SHIFT — GROCERY 

EXPERIENCE HELPFUL — UNION SCALE — 
0WN TRANSPORTATION NEEDED. 

FRANKLIN PARK LOCATION.

CALL 671-2600. ASK FOR MR. A. KTY0

FORK LIFT OPERATOR
MY SHIFT — GROCERY WAREHOUSE. — 

UNION SCALE — 0WN TRANSPORTATION NEEDED - 
FRANKLIN PARK LOCATION

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

HELP MANTE!) — VYRAI IR MOTERYS

ORDERLY-NURSE’S AIDE
$2.40 PER HOUR

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

Apply Personnel Department 
WH 4-4200 KT. 245

PASSAVANT HOSPITAL
303 E. SUPERIOR, CHICAGO. ILLINOIS

Pasinaudokite Drauijii ..flassified*'skyriumi.



■

DR. ALFONSĄ GRINIŲ 

PRISIMENANT

frurrsjrrrosis -pritarė' LF- stei
gimo m'nčiai, pažymėjo, kad 
jam buiiant LB apylinkėa pir
mininku, ši apylinkė dar LF ne
pilnai susiorganizavus, jau |- 
stojo aaifU su $1,000.

Bendra; LF idėja, dėka ve.Im
laus Br. Krokio ir kitų jo pa
gel bin inkų, čia yra labai gyva 
ir dėl to, čia pakartotinos LF 
vajaus dienos buvo labai sėk
mingos.

DRAUGAS, pirmadienis, 196© m. kovo mėn. 24 d. 8

kai), inž. Ignas ir Dangira Bud
riai, Kaz. ir Veronika Zlotkai, 
Algis Druseikis, Pet. Matiukas 
(įrašė tėvas P. Matiukas savo 
sūnų), Birutė ir Vitalis Litvi
nai, Kaz. ir Kęstutis Mišk1-Jai, 
Vincas ir Ona Jankūnai. Vikto
rija' Dirsienė ir Jonas Vyšniaus
kas (įrašė motina Angelė Vyš
niauskienė). Šimtines baigė mo
kėti Stefa Bliudmkiene .r P r. 
Moekevič'us.

Br. K? t kio pranešimu, kvota 
buvo SIT.O-JŪ. Jau įmokėta $1’?, 
876 ir vakarienės metu surink
ta $1,55.1. Dar lieka surinkti 
$1,473.

LF Tarybos pirm. dr. G. Ba
liukui neatvykus, pagrindinę 
kalną pasakė dail. P. Jurkūs, 
iškeldamas mokslo, meno ir kul 
tūros ie:kšmę kovoje dėl tautos 
išlikimo.

Vtikai'.enei vadovavo Vyt. 
Žmuidzinas. p. šlapelis savo kvo 
tą padidindamas $100 (iki 400), 
Siūlė savo testamentuose nepn- 
miršti ir L. fondo. K. Saba’is

Rochester, N. Y.
SĖKMINGOS LF. DIENOS. 

P. JURKAUS DARBŲ 
PARODA

Kovo mėn. 1 ir 2 dienas čia 
galima drąsiai pavadinti Lietu
vių fondo dienomis.

Lietuvių fondo dienos buvo 
pradėtos kovo 1 d. 6 vai. vaka
re dail. ir rašytojo Pauliaus 
Jurkaus tapybos darbų paroda, 
Šv. Jurgio liet. katalikų parapi
jos salėje. Parodai buvo išsta
tyta 28 paveikslai ir 8 miniatū- 
ros. Parodą atidarė prof. dr. 
Antanas Klimas, pasidžiaugda
mas dailininko, redaktoriaus ir 
rašytojo P. Jurkaus kūrybiniais 
liiimėjimais, ypač pastebima pa
žanga ieškant naujovių, niekad 
neišsemiamuose meno aruoduo
se. Dauguma paveikslų dažyti 
aliejiniais dažais.

P. Jurkus savo tapyboje yra 
labai paprastas, ramus; saulė
tas rudenį ar žiemą. Tai dau
giausia pajūriai žiemą Įr vasa
rą, o gal ir rudenį. Porą pa
veikslų lyg ir priminė lietuviš
kas kąimo sodybas. Miestų, jų 
technikos stebuklų šioje jo pa
veikslų parodoje nesimatė, o 
taip pat ir žmogaus su jo rū
pesčiais.

Tiesa, knygų viršeliuose P. 
Jurkus yra jau kiek savotiš- 
kesnis, gal jau daugiau einąs 
savu keliu. Neramesnis, keliais 
juodais brūkšniais bandąs pa
pasakoti knygos turinį (pay. 
Alės Rūtos “Vieniši pasauliai’’, 
Jurgio Jankaus drama “Peilio 
ašmenimis” ir kt.). Šioje paro
doje, gal būt, originaliausias 
paveikslas buvo, tai lietuviškų 
rūpintojėlių trijulė.

P. Jurkus savo tapybinėje 
kūryboje yra ramiai saulėtas — 
žiemą ar rudenį — labai arti
mas lietuviškai širdžiai. Dėl to, 
ir jo paveikslų paklausa buvo 
pažymėtinai gera. Viso parduo
ta 10 paveikslų. Vienas buvo 
paskirtas dovanoms, kurį lai
mėjo VI. Sabalienė. Paroda abi 
dienas buvo gauisai lankoma.

7 vai. vakare žemut. parapi
jos salėje įvyko L, fondo na
rių ir svečių vakarienė. Ją ati
darė LF įgaliotinis Br. Krokys, 
pakviesdamas malda pagerbti 
mirusius narius. Amžinybėn jau 
yra iškeliavusių 12 narių; M. 
Baltrušaitienė, VI. Baltrušaitis, 
Petras Duoba, Kz. Januškevi
čius, Pr. Jazdauskas, Izb. Poš- 
kutė, VI. Ofoalis, Mykolas Ven- 
tis (testamente atsiminęs LF 
au 1,000 dol.), Juozas Vėsa, 
Marija Urmilaitė ir Antanas 
Žmuidzinas. Vakarienės metu 
naujais nariais įsirašė: Justinas 
ir Emilija Bernotai (pensinin-

A. -f A.
PRANCIŠKAI SEMENAVIČIĖNEI 

mirus, jos dukrai EMILIJAI ir žentui POVILUI GAU 

ČIAMS ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Pereitais metais kovo 27 d. 
Chicagoje iš gyvųjų tarpo pa- 

f sitraųkė vos 43 metų amžiaus 
sulaukęs medicinos dr. Alfon
sas Grinius. Pasitraukė mažai 
kam pastebint, tyliai ir kukliai, 
kaip ir visas jo gyvenimas bu
vo tylus įr kuklus.

Dr. A. Grinius buvo įdomi 
asmenybė. Stambaus kūno sūdė 
jimo. Apie 6 pėdų ir trijų colių 
aukščio. Visuomet kuklus, tylus, 
oiįtiimištas, viskuo patenkintas. 

^Niekas jo nematė supykusio 
Griežtas abstinentas. Nemėgo 
puošnumo. Visuomet kukliai 
apsirengęs.

Buvo gįius patriotas. Sielojo
si visais Lietuvos reikalais. Jam 
kiekvienas lietuvis, nežiūrint 
kekių pažiūrų buvę brolis. Kiek
vienam buvo linkęs patarnauti 
ir padėti. Kiekviename žmoguje 
ieškojo, kas jame gero. Net ir 

E žmonių silpnybėms rasdavo pa
teisinamų priežasčių. Gal kiek 
sunkiau pergyvendavo lietuvių 
susiskaldymą ir niekinimą vieni 
kitų net spaudoje. Jam buvo 
nesuprantama, kaip-lietuvis lie
tuvį gali laikyti priešu, o ne 
broliu. Dėl to gal jis kiek ato
kiau stovėjo nuo lietuvių visuo 
meninio veikimo.

Nors buvo tikras knygų pelė. 
© Sų juanis praleisdavo visą atlie

kamą Įtaiką, sekdamas naujai 
pasirodančią literatūrą, rinkda
mas medžiagą savo darbams, 
bet kviečiamas neatsisakydavo 
padėti lietuvių visuomenei. Yra 
skaitęs sveikatos klausimais 
visą eilę paskaitų Cicero skau
tų- vyčių kursuose. Medicinos ir 
sveikatos klausimais rašė spau- 

V doje. Rodos, 1964 metų LKM 
Akademijos suvažiavimui buvo 
paruošęs platų darbą — paskai
tą iš medicinos naujųjų tyrinė
jimų srities. Pataikininkaudavo 
Lietuvių bibliografinei tarny
bą!. Buvo artimas Lietuvių En
ciklopedijos — lietuviškosios ir 
angliškosios — bendradarbis.

Dr. A. Grinius nebuvo vien 
tik siauros specialybės žmogus, 

•jis turėjo puikius filosofijos 
mokslo pagrindus iš universite
to laikų. Didžiai vertino religi
ją ir interesavosi teologiniais 
klausimais. Amerikoje net į 
užakinius religijos kursus bu
vo užsiregistravęs ir juos baigė. 
Mėgo muziką. Dailiai valdė amui 
ką ir akordeoną. Studijuodamas 
Vokietijoje ne vieną valandėlę 
tarp saviškių praleisdavo su 
muzikos instrumentu. Buvo 
gabus kalboms. Gerai mokėjo 
penketą svetimų kalbų ir daž- 
nai Lietuvoje, tiek ir užsienyje 

* gyvendamas, pasireikšdavo kaip 
geras vertėjas. Tomis kalbomis 
vedė susirašinėjimą su įvairių 
kraštų mokslininkais.' Ne vienam 
užsieniečiui mokslininkui jis 
padėdavo savo rusų kalbos mo 
kėjlmu, sekdamas savo srities 
rusų kalba pasirodančią litera
tūrą.

Dėl savo plataus išsilavini- 
jpio,' buvo įdomus pasikalbėjimuo 
ee ir diskusijose. Mokėjo savo 
mintis reikšti raštu ir žodžiu 
logiškai, tiksliai ir ramiai. Net 
diskusijose, kur pasireikšdavo 
ouomonių skirtumai , visuomet 
tikdavo džentelmenu, skaityda- 
masis su svetima nuomone ir 
savo nuomonę gindavo rimtai, 
ramiai, nesijaudindamasis.

Dr. A. Grinius Sūduvos lygu
mų sūnus. Gimė 1924 m. Sode- 
nų k., Lankeliškių valse., Vii-• 
(kariškio apskr. Baigęs okupa- Į 
rijos metais Kybartų gimnaziją, 
1942 m. įstojo Kaune į V. D. j 
universiteto medicinos fakulte- Į 
tą, kartu tarnaudamas Kauno 
teismuose vertėju. 1944 m., ar
tėjant rusams, pasitraukė į va
karus — Austriją. Vienoje ga
vo daubą Vienos universiteto 
klinikose. Negalėdamas tęsti 
medicąioe studijų universitete, 
atliekamu nuo darbo laiku lan- j 
kė Vienos konservatoriją — ben

drąją ir smuiko klasę.
Karui pasibaigus, 1945 m. 

persikėlė į Koelną ir čia galėjo 
patekti į seną ir garsų Koelno 
— Alberto Didžiojo — universi
tetą. Sunkiose sąlygose ištver
mingai tęsė medicinos studijas, 
kartu klausydamas universitete 
ir filosofijos paskaitų. 1949 m. 
pradžioje išlaikė valstybinius 
gydytojo egzaminus. Toliau stro 
liiai dirbo prie pasirinktos diser 
tącijos pas prof. Schuermayer: 
“Treotomycin bei meningitis 
tuberculosa bei Erwaehsenen’’, 
naudodamasis beveik vien ang
lų ir prancūzų kalbomis. 1949 
m. pabaigoje, baigus disertaci
ją ir išlaikius “eum Įaudė” dak
taro egzaminus, jam buvo su
teiktas medicinos daktaro laips 
nis.

Tie metai dr. A. Griniui bu
vo džiaugsmo ir skausmo metai. 
Vienas po kito ištinka jį skau
dūs smūgiai. Jis gavo iš Lietu
vos žinią, kad nuo piktadario 
rankos žuvo ten jo motina, o 
kiek vėliau ištinka kita nelaimė. 
Cicero susisiekimo nelaimėje 
žuvo iŠ tremties atvykęs jo tė
vas — Lietuvos kariuomenės 
savanoris — kūrėjas Pranciš
kus Grinius. Kantriai be skun
dų ir dejavimų šias nelaimes 
išgyveno.

Į Ameriką atvažiavo 1950 
metų vasarą. Kurį laiką gilino 
chemijos žinias Bostono univer
sitete. Vėliau, gyvendamas Ci
cero, kurį laiką dirbo Šv. Luko 
ir Cook apskrities ligoninėse.

Jau vieneri metai prabėgo, 
kaip dr. A. Griniaus nėra gyvų
jų tarpe. Jo nuoširdžios talkos 
pasiges ne vienas kultūrininkas. 
Pirmasis pasigedo prof. S. Su
žiedėlis. A. Grinius iškeliavo 
nepabaigęs jam patikrinti, pa
pildyti bei išversti angliškąja! 
Lietuvių Enciklopedijai devy
niolika darbų. Lietuvių Encik
lopedijos ir “Aidų" žurnalo re
daktorius dr. J. Girnius Aiduo
se, 1969, Nr. 1. 31. rašo: “Iš 
gydytojų jaunas mirė dr. Alf. 
Grinius, kuris buvo atsidėjęs 
moksliniam darbui medicinoje 
ir buvo Lietuvių Enciklopedijos 
paskutiniųjų tomų pagrindinis 
medicinos Skyriaus bendradar
bis.

Jei mirties Išialna nebūtų pa
kirtusi šio jauno daktaro gyvy
bės, būtume sulaukę rimtos 
lietuvių kultūrinės pajėgos, nes 
buvo gabus ir mokėjo planingai, 
ištvermingai bei susikaupusiai 
dirbti”.

A P i etų šk feneTRUMPAI
— Solistų Daivos Monglrdū- 

(ės (Bostcn, Mass.) ir Leono 
Baltraus arijų ir dainų vakaras 
įvyks oaundžio 26 d. 7:30 va;, 
šv. Jurgių liet. kat. parapijos 
salėje. Rengia vietos lietuvių 
bendruomenė® apyl. valdyba

PIRKITE DABAR TIESIOG M00 
M R . N Ė L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste,
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokaa nuo kapinių.

— biri- Vyt. Saladžius. Po 
sunkios ir ilgos širdie® ligos mi- 
:ė Vytautas Saladžius, buvęs 
veiklus skautas, elioro ir kt. or
ganizacijų dalyvis. Paliko g: 
liam liūoesy žmona Genė, sd- 
nus Kęstutis, dukra Nijolė, mo
tina Lrųpė Saladžiuvienė. se
suo Danutė ir brolis Juozas su 
jų šeimomis, s*. b.

Brangiai motinai ir itaonai

A. -f- A.
Konstancijai Kasperas—Stankūnienei

57rll0N?' sūm> dukteris SOFIJJĮ, 
SALOMĖJA ir MAGDALENĄ, nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Antanina, Zigmas, Algirdas ir Beverly Bazarini Aleksandra ir Juozas Korsakai

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facilitiii

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

A. -f- A.
PRANCIŠKAI SEMENAVICIENEI' t*; ’

mirus, jos dukrai EMILIJAI su vyru POVILU GAU

SAMS ir jos marčiai STASEI SEMĖNIENEI reiškiame 

gilią užuojautą.

, ’l Jonas ir Veronika Jasiukaičiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9052
4605 - 07 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 GĖUNYfilA

2443 West 63rd St., Chicago, III.
DR. APOLONIJA STANEVIČIUS

Dantų Gydytoja 
PO TĖVAIS MARKELIŪNAITfi

Gyvenki 134 Wea/t 170th Street. Mirė kovo mėn. 21 d , 
9 vai. vakaro, sulaukusi 62 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskrities, Juodaičių pa
rapijos ir miestelio. Amerikoje išgyveno 10 mėtų.

Nuliūdę liko vyras Ildefonsas, duktė Maria Papoutsis ir 
žentas Andriejus, švogeris kun. Anatolius Stanevičius, švo- 
gerka Genovaitė Bielskus ir jos vyras Pijus su šeimą, gimi
naičiai — Bronė Skabeika, Antanas Pargauskas, Julija Jurgil, 
Adelė Butvilą. Dolores Denowitz, Ann Lencki ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Daug giminių taipgi liko Lietuvoje.

Priklausė LRKSA 33-čiai kuopai ir Dantų Gydytojų 
draugijai.

Kūnas pašarvotas Leonąrd laid. koplyčioje, 10821 South 
Michigan AvenUe.

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo mėn. 25 d., 8:30 vai. 
ryto, iš koplyčios į Visų šventų parapijos bažnyčią ir iš jos į 
šv. Kazimiero kapines.

Prąneša nuliūdusi: ŠEIMA IR GIMINES.
Laidotuvių direkt. L. Bukauskas ir Sūnus, Telefonas — 

COmmodore 4-2228.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS ~

MARQUETTE FUNERAL HOME

T«YR MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7let Street Tel.
1410 So. SOth Avė., Cicero Tel. TO

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS stati

« • t t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAILietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
PADĖKA

Ak

STANISLOVUI BABIANSKUI

LACKAWICZ IR SONOS
11424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubUc 7-1213 
TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572mirus, dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar

navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas ko- 

plyčioje, gedulingas pamaldas ir palydėjimą įšv. Kazimiero 
kapines.

Dėkojafe kup. V. Katarskiui už užuojautą ir šv. Mišių 
auką. kun. J. Kucztnskui už maldas koplyčioje, kun. S. šan- 
tanu. kun. B. Sugintui ir kun. K. Kuzminskui už atsilankymą 
koplyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir pažįstamiems 
už šv. Mišių intencijas, gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais ir spaudoje.

Širdingai dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui 
Mažeikai-Evans už malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems apsilankiusiems koplyčioje ir dalyva
vusiems laidotuvėse.

ŽMONA, DUKTERYS ir JŲ ŠEIMOS

3807 S. LITUANICA AVĖ.
Brazilijoj siautę potvyniai padarė daug nuostolių. Čia matyti potvynio 
apgriauti namai Maccio mieste. 3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

8319 S. LITUANICA AVĖ.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.

TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ, CICERO, iLLi Tel> OLymplo 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.

K ĮKt^-į. t. - ■ p U:’111 H m
JBm fc "i
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DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. kovo mėn. 24 d.

X “Literatūra svetur” kolek- 
tyvinis veikalas vis daugiau su
silaukia susidomėjimo. Knygoje 
paminėta keletas Išimtų autorių. 
Knyga 700 psl. Kaina 10 dol. 
Gaunama “Drauge”.

X “Amerikiečių spaudai laiš
kų ir straipsnių rašymas ir ga
limybės” paskaitą skaitys Chi
cago American redaktorius St. 
Pieža, informacinio seminaro 
metu Chicagoj.

X Eugenijus Girdauskas, 
Toronto ateitininkų Prof. St. 
Šalkauskio kuopos pirmininkas, 
šiomis dienomis lankėsi Chica
goje ir su moksleivių ateitinin
kų vadovais aptarė organizaci
nius reikalus. Vytauto Ramo- 
nio lydimas aplankė “Draugo” 
redakciją, domėjosi laikraščio 
paruošimo ir spausdinimo dar
bais. Drauge džiaugėsi, kad pa
staruoju metu liet. moksleivių 
at-kų veikla Toronte pagyvėjusi.
IV. 19 — 20 dienomis Toronte 
įvyksianti ateitininkų šventė, 
į kurią iš Chicagos pasižadėję 
atvykti apie 30 ateitininkų.

x “Inivo” naujas, kovo 22 
d., numeris išėjo iš spaudos. Ja
me rašo K. Šilinis, kun. Vyt. 
Bagdanavičius, kun. P. Mane
lis, A. Nockūnas, Myk. Murai
tis, kun. K. Matulaitis, kun. J. 
Prunskis ir/kt. Plati religinio ir 
visuomeninio gyvenimo kronika. 
“Laivo” adresas kaip ir “Drau
go”.

X K. Jameikienė, mūsų dien
raščio skaitytoja Rookford, III., 
rašo mums esanti patenkinta 
“Draugo” kalendorium ir atvi 
rūkais. Savo teigimui sustiprin
ti prisiuntė 10 dol. auką. Nuo
širdžiai dėkojame.

Chicagos Liet. Operos chormeiste
riai: Alf. Gečas, Alv. Vasaitis ir 
Alice Stephens, daug dirba, kad kuo 
geriau paruošus operos chorą naujos 
liet. operos "Dana” pastatymui. Pa
veiksle matome A. Gečą ir A. Va- 
saitj repeticijos metu.

Nuotr. Z. Degučio

X Lietuvių filatelistų draugi
jos “Lietuva” narių susirinki
mas įvyks rytoj, kovo mėn. 25 
d., Jaunimo centre. 7 v. v. bus 
filatelinė valandėlė, 8 v. v. aka
deminis draugijos narių pasita
rimas. Kviečiami nariai ir sve
čiai gausiai dalyvauti.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 77 dol., sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.: 
GA 4-8654. (sk.)

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

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

X Kun. D. Lengvinas, šv.
Kazimiero parapijos Windsore, 
Ont. klebonas, dėkodamas už 
“Draugo” kalendorių ir korte
les, atsiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Jonas Mikšys, Hamilton, 
Ont., dėkodamas už “Draugo” 
kalendorių, atsiuntė 5 dol. auką. 
Labai ačiū.

X Susipratę lietuviai stip
rina savo spaudą. “Draugui” 
aukų prisiuntė: po 3 dol. — V. 
A. Satunas, A. Bujokas, P. Mae 
norius; po 2 dol. — J. Venckaus 
kas, J. Bauža, Pov. Bagušis, V. 
česnakavičius, St. Navickas, K. 
Miltaikis, Z. Visockis, J. Janulai
tis, A. Dargis; 1 dol. — J. Rim- 
kūnas. Nuoširdžiai dėkojame.

X Marija Prunskytė, studi
juojanti kalbas Illinois univer
sitete, tarpsemestrinėms atos
togoms išvyko į Meksiką pasi
tobulinti ispanų kalboje

X Vladas ir Alfonsą Pažiūrai, 
Calif., Vasario 16 proga įamži
no Lietuvių Fonde a. a. Valeriją 
ir Joną Budriūnus (A. P. tė
veliai), įnešdami Fondan velio
nių vardu $100. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Avė., Chi
cago, III. 60629. (pr.)

X Juozas Naujokaitis, baldų 
perkraustymo co. savininkas, 
Chicagoje, ir šiais metais nau
jos liet. operos “'Dana” pasta
tymui paaukojo 100 dol. (pr.)

UKUPUOiGJE LIETUVOJ..

— Kaziuko mugės tradicijos 
tebesančios gyvos Vilniuje. Ir 
šiemet šv. Kazimiero dieną pre
kyba buvusi daug gyvesnė, kaip 
kitu metu. Keliamas klausimas 
mugės ruošimo tradiciją atgai
vinti platesniu mastu, kad tą 
dieną savo dirbinius galėtų at
vežti amatininkai ir dirbtuvės. 
Pagal keliamą projektą, muges 
ruoštų kooperatyvų sąjunga ir 
liaudies meno draugija, talki
ninkautų etnografai

— B. Bagdonavičiūtė, vilnie
tė, vis labiau garsėja sporte. Ne
seniai ji Sovietų Sąjungos spor
to pirmenybėse Leningrade nu
stūmė rutulį 14,49 m. ir laimė
jo pirmąją vietą.

— Kovo devintąją Lietuvoje 
siautėjo tokie stiprūs vėjai ir 
pūgos, kokių nebuvę per pasku
tinius 20 metų. Vilniuje griau
dė perkūnija — tai taip pat re
tas reiškinys šiuo metu.

— Ve. Sadauskas ir Alg. Svig 
rys, gydytojai ginekologai, lai
komi vieni iš geriausių ir ga
biausių akušerių — ginekologų 
Lietuvoje. Pirmasis jų sukons
travo stetofoną širdies tonams 
(net per drabužius) klausyti, 
kuris naudojamas suteikiant 
pirmąją pagalbą ar reanimacijos 
metu. Antrasis jų dviejų darbas 
— faetokardiofonas drauge su 
mikrofonu, naudojamas vaisiaus 
širdies tonams klausyti.

— Petras Baubinas, chirur
gas ir docentas, išrado protezą

HmiI^ «. ■
Aptariant Lietuvos kankinių koplyčia įeinama Romoje į iškastos koplyčios 
vidų.

Beverly Shores, Ind., Balfo 18 sk. valdyba ir revizijos komisija. Pirmoj 
eilėj (iš kairės): II vicep rm. — Ona Kavaliūnienė, pirm. — Ona Pul- 
kauninkienė, vicepirm. — Zigmas Jonynas ir sekr. — Teresė Mildažienė: 
antroj eilėje Antanas Brašis. ižd. — Jonas Eigelis, Danguolė Bartkuvienė 
ir Leonas Nekus. Balfo skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko vasario 
23 d. Alto c. v. pirm. inž. Eug. Bartkaus rezidencijoje. Po pasitarimo šei-
mininkai dalyvius pavaišino kavute.

CHICAGOS ŽINIOS
IL TROVATORE

Radijo stotis WGN kovo 29 
d. 1 vai. po piet gyvai iš Me
tropolitan scenos transliuoja 
Verdi operą II Trovatore.

BACHO MIŠIOS
Chicagos universiteto Rocke- 

feller koplyčios choras kovo 30 
d. su Chicagos simfonijos or
kestro palyda ir rinktiniais so
listais atliks J. S. Bacho Mišias 
in B minor. Diriguoja R. Viks- 
trom. Koplyčia yra prie Wood- 
lawn ir 59-tos.

GOLFO AIKŠTĖS ATSIDARO
Chicagos parkų distrikto ži

nioje esančios viešosios golfo 
aikštės oficialiai atsidaro bal. 
19 dieną.

STREIKAS UŽSIBAIGĖ
Tris savaites užsitęsęs strei

kas prieš American oro liniją 
jau užsibaigė ir kompanijos skri 
dimai iš Chicagos aerodromų 
vyksta normalia tvarka.

PRINCESĖ PIANISTE
Graikijos princesė Irena lan

kėsi Chicagoje, kur susitiko su 
pagarsėjusia koncertine pianis
te, pačios princesės buvusia 
mokytoja, Gina Bachauer. Grai 
kijos generalinis konsulas Atha 
nasios Petropoulous konsulate 
suruošė joms priėmimą.

$300,000 KOLEGIJAI
Paul Gaivin ikaritatyvinis fon 

das paskyrė $300,000 naujos 
auditorijos statybai prie Mun- 
delein kolegijos, 6339 Sheridan 
rd.

įgimtam ir patologiniam šlauni
kaulio išnirimui atstatyti, kuris 
patentuotas Prancūzijoje, pa
tentuojamas Anglijoje, ši prie
monė padedanti išgydyti vy
resnio amžiaus jaunuolius ir 
suaugusius, nesutrumpinus ga
lūnės.

Nuotr. K. Bružo

POPIEŽIUS APLANKĖ 
PARAPIJĄ

Popiežius Paulius VI-sis ap
lankė Šv. Jono Krizostomo pa
rapiją Romoje, kur dalyvavo 
gavėnios procesijoje ir aukojo 
Šventąsias Mišias. Šv. Juozapo, 
Bažnyčios Globėjo šventėje Šven 
tasis Tėvas aukojo Šv. Mišias 
Šv. Petro bazilikoje ir pasakė 
progai pritaikytą žodį iš viso 
pasaulio susirinkusiems maldi
ninkams.

53 NAUJI KUNIGAI

Po daugelio metų pertraukos 
Bmo vyskupas Skoupy Olomou- 
ce katedroje pirmą kartą vėl 
galėjo suteikti žemesniuosius 
kunigystės šventimus 53 teolo
gijos studentams. Olomouce ka
talikų vyskupija iki šiol dar ne
turi savo vyskupo ir tik pernai 
rudenį buvo atidaryta kunigų 
seminarija kuri juridiniai pri
klauso Prahos Teologiniam Fa
kultetui. Vyskupas Skoupy po 
šventimų aplankė kunigų semi
nariją, kurioje mokosi virš 70 
seminaristų ir pareiškė viltį, 
kad ateityje Olomouce mieste 
bus įkurtas atskiras teologijos 
fakultetas. t

V

UŽMEGS DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS?

Grįžęs iš kelionės po Europą 
JAV Prezidentas Nbconas spau
dos (konferencijoje pareiškė, 
kad Amerikos vyriausybė svars
to klausimą užmegzti diploma
tinius santykius su Vatikanu 
nes toks santykių palaikymas 
būtų naudingas ne tik Amerikai 
bet ir visam pasauliui ypač taip 
reikalingai taikai įgyvendinti.

PAMALDOS UŽ TIKRĄJĄ 
TAIKĄ

Visuose Vakarų ir Rytų Vo
kietijos vyskupijose Vokietijos 
katalikų jaunimas organizuoja 
bendras “Kryžiaus kelių” pa
maldas melsti tikrosios taikos 
pasauliui. Ta proga visose baž
nyčiose bus renkamos aukos 
skirtos Rytų Vokietijos zonos 
katalikų jaunimo įvairiems re
liginiams ir socialiniams projek
tams įgyvendinti.

VOKIETIJOJ
— “Frankfurter Rundschau” 

ir “Mainzer Alig. Zeitung” Va
karų Vokietijoje parašė straips
nius apie Vokietijos LB sureng
tą Lietuvos nepriklausomybės 
dienos minėjimą Mainzo Kur
fiursto pilies didžiojoj salėj. 
Pagrindinė programos dalis bu
vo dr. Max Wernerio paskaita 
tema “Ar nebus užmirštos ma
žosios tautos?”. Dr. Wemeris 
yra Vokietijos parlamento na
rys iš Kaiserlautem. Savo pa
skaitoj jis tarp ko kita pabrėžė, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
neteko nepriklausomybės dėl 
Trečiojo Reicho Rytų politikos 
ir sandėrio su rusais. Dabartinė 
tų kraštų padėtis esanti nevy
kusios didvalstybinės vokiečių 
politikos pasekmė. (E>

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
Vladas Mingėla, Liet. žur- Los Angeles, Calif., šv. Kazimie

nalistų sąjungos vicepirm., pa
keitė adresą. Dabartinis jo ad
resas yra toks: 33546 Clifton 
Dr., Sterling Hts., Mich. 48077.

— Prof. dr. Vikt. Skrupske
lytė apie partizaninę literatūrą.
‘ Partizanai lietuvių literatūro-
je”, tokia tema kovo 15 d. Ro-1 Montvydas Preikšaitis.

1 chesteryje jauna prelegentė1 Dr. Aurelija Bartkus su
prof. dr. Viktorija Skrupskelytė savo sesute Eugenija Weidman 
skaitė paskaitą. Paskaitą rengė atvyko į Los Angeles ir įsikūrė
LB apylinkės kultūriniams po
būviams rengti sekcija. Dr. J. 
Dėdinas pristatydamas susirin
kusiems prof. dr. V. įSkrupske- 
įvtę, pažymėjo, kad ši paskaita 
buvo numatyta rengti lietuvių
laisvės kovų metų pabaigoje. | dienomis sugrįžo vėl į Los An- 
Minint laisvės kovos metus ir'gėlės ir laikinai sustojo (Santa 
kilus mintis prisiminti lietuvių Monica, Cal. P. Lukas yra nu
partizanus. Vikt. Skrupskelytė 
esanti iš jaunosios kartos viena 
iš pastabiausių lietuvių litera
tūros kritikė. Dr. V. Skrupske
lytė apie valandą užtrukusioje 
paskaitoje apie liet. literatūroje 
partizaninę tematiką, rado, kad
užsieny gyveną lietuviai raišy-| darbais. Be to, yra priimami už-

Lietuvių fondo suvažiavimui artėjant. įspūdžia's dalijasi LF tarybos pirm. 
dr. G. Batukas, dr. K. Ambroza'.tis ir LF vald. pirm. dr. A. Razma.

Nuotr. B. Lungio

tojai nepamiršę lietuvių parti
zanų savo kūryboje. Bet tikro- 
viškiausi savo dramose esą Jur 
gis Jankus ir Algirdas Lands
bergis. Ir vis dėl to, stiprios dra
matinės partizaninės literatūros 
lietuvių literatūroje dar nėra. 
Tai greičiausiai esąs kaltas 
nuotolis tarp rašytojo ir vyku
sių partizaninių kovų. Ir paga
liau, lietuvių partizanų kovos, 
tai ne pramoginė tema, o kupina 
gilios žmogiškos ir tautos tra
gedijos. Dėl to, prie šios temO3 
priėjimas nėra taip jau lengvas, 
juo labiau, rašytojams gyvenan
tiems užsienyje.

— Kun. Leonardas And rie
kus, OFM, dalyvaudamas Ame
rikos ir Kanados pranciškonų 
provinciolų suvažiavime Chica
goje, ta pačia proga susitiks ir 
su tėvais tų mokinių, kurie lan
ko arba šį rudenį lankys šv. 
Antano gimnaziją. Susitikimas 
įvyks balandžio 2 d. 7 vai. v. 
pas lietuvius tėvus jėzuitus Jau 
nimo centre. Kviečiami atsilan
kyti mokinių tėvai ir visi, ku
rie domisi Šv. Antano gimnazi
ja.

_  San Francisco LB meti
nis pavasario balius įvyks ge
gužės 10 d., 7:30 vai. v., gra
žioje R. C. C. klubo salėje, 847 
No. San Mateo drive, ISan Ma- 
teo, Calif. Programą išpildys iš 
Los Angeles atvykęs jaunimas. 
Dėl informacijos ar staliukų re
zervacijų prašoma skambinti 
244-7427 (Area Code 408). 
San Francisco LB apyl. valdy
ba kviečia visus gausiai daly
vauti.

— JAV Atstovų Rūmuose Bal
tijos valstybių klausimu kovo 
11 d. pareiškimą padarė atst. 
Gus Yatron (D., Pa.), prie ku
rio prijungė paskelbtą kongre
so užrašuose Shenandoah lietu
vių vasario 23 d. priimtą rezo
liuciją. (E)

— Jurgis Bauža, mūsų skai
tytojas Detroite, ilgesnį laiką 
vasarojo Floridoje. Drauge su 
juo vasarojo žmona Sofija, sū
nus Vytautas ir duktė Nijolė. 
Sustiprėję sugrįžo atgal į De
troitą.

— Religinis koncertas, sek
madienį, kovo 30 dieną, 2 vai.

ip. p. šv. Kazimiero bažnyčioje,

ro parapijos choras, vedamas 
komp. Broniaus Budriūno, išpil
dys garsiąją Dubois oratoriją: 
“Septyni Kristaus Žodžiai Nuo 
Kryžiaus”. ISolistai: Birutė Dab 
šiene, Antanas Pavasaris ir Rim 
tautas Dabšys. Vargonais gros:

Santa Monica, Cal. Abi yra la
bai dėkingos vietos lietuviams 
už jų nuoširdumą ir pagalbą į- 
sikuriant naujoje vietoje.

— Dail. Petras Lukas, gyve
nęs kurį laiką Indijoje, šiomis

sistatęs dabar visai įsikurti 
Amerikoje. Dabartinis P. Luko 
yra toks adresas: 204 Lincoln 
Blvrd., Santa Monica, Calif., 
priešais Safeway Mairket. Dai
lininkas kviečia visus aplanky
ti jo studiją ir susipažinti su jo

sakymai: portretai, peisažai lr 
kompozicijos. Dabar dail. Lu
kas daro Los Angeles Šv. Ka
zimiero bažnyčios paveikslą.

— “Pasaulio Lietuvio” va
sario — kovo numeris yra skir 
tas PLB mirusiam pirm. a. a. 
Juozui J. Bačiūnui. Straipsniais 
ir nuotraukomis ryškinama jo 
asmenybė ir veikla. Kadangi pa 
staraisiais metais jis daugiau
sia 'buvo sutapęs su PLB, tad 
“Pasaulio Lietuvy” šitai visų 
pirma ir atsispindi. Turiny — 
PLB valdybos vykd. vicepirm. 
St. Barzduiko, Alto pirm. inž. 
E. Bartkaus, Amerikos Liet. 
tautinės s-gos pirm. T. Blins- 
trubo atsisveikinimo kalbos, 
apžvalginiai straipsniai “Bačiū- 
nas savo raštuose” ir “Atsisvei
kinimas spaudoje”, kelios am
žininko L. Šimučio pastabos 
“Bačiūną prisimenant”, J. Ba
čiūno leidinių duomenys, ben
druomeninės veiklos datos ir 
kt. Velionies nuotaikas Bendruo 
menės atžvilgiu rodo šie jo žo
džiai, skirti PLB III-jam sei
mui:

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS F.XPRĖSS 

MAKŲIFTrE GIFT PARGKJb SERV. 
l«08 «0th St. Tel. WA 5-2787
250) ilflth St. Tel. WA 5-0737
3333 So. Halsted St. Tel. 054-8800 

. Lietuviu bendrove turinti teta®as nenuvargau nuo to i siuntinius siusti savo vardu u Cht- 
darbo ir neturiu jokių nusiskun- Į oaD°ideitite’,a,paLirinw’Siė įvairiu me
dinių, jog tos pareigos būtų !
mane išsėmę ir dvasią apkarti- i b. ir v Zuktuukai
nę. Man buvo malonumas pri-'
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Mes mokame

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS 

President
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sidėti prie šio bendro, nesrovi- 
nio ir nepartinio lietuviško tiks
lo, tai buvo nuolatinis įkvėpi
mas ir net protarpiais gaivus 
atsijauninimas. Kol nukeliausiu 
į atostogas, iš kurių niekas ne
begrįžta, aš ir ateity stengsiuosi 
tą darbą pagal išgales tęsti”. 
To a. a. Bačiūnas norėjo. De
ja, įvyko kitaip. Šiame nume
ry dr. A. Butkus taip pat rašo 
apie “'Lietuvos nepriklausomybę 
ir lietuvių bendruomenę”, iške
liamas Vokietijos reicho ir 
SSSR sutartas ir prieš Lietuvą 
bei kitas Pabaltijo valstybes 
nukreiptas 1939 rugp. 23 gėdos 
sąmokslas, prisimenamas JAV 
prez. R. Nbcono angažavimasis 
už Lietuvos laisvę ir kt. Kaip 
paprastai ,duodama PLB val
dybos bei kraštų bendruomenių 
verkios apžvalga ir ryškinami 
savi dienos reikalai. Numerio 
mecenatas — Vilties draugija, 
šiuo būdu taip pat pagerbusi 
įbuv. savo pirmininką J. Ba
čiūną. (Esbė)

ITALIJOJ
_  Lietuviai saleziečiai jaučia

'didelį dėkingumą kun. Bene
diktui Sugintui, kurį teisingai 
laiko didžiausiu jų darbų rėmė
ju. Užtat šiemet, kun. Sugintui 

.besiruošiant švęsti auksinį ku
nigystės jubiliejų, Romos sale
ziečiai nusprendė padaryti su 
jaunimu pelegrinažą į šv. Bene
dikto darbų lopšį — 'Subiaką, 
kur nutarę ypatingu 'būdu pa
simelsti už kun. Benediktą Su
gintą jo vardinių proga (kovo 
21 dieną).

I URUGVAJUJ
— Apie Lietuvos nepriklau

somybės dienos minėjimą Uru
gvajaus sostinėj trijuose Mon- 
tevideo dienraščiuose buvo sep
tyni straipsniai. “O la Paz” ilius 
truotame priede vasario 11 d. 
du viduriniai puslapiai buvo pa
skirti “Didvyriškam Lietuvos 
jaunimui pagerbti”. (E)
10% — 20% — 30% p tiriu u mok&dt 
už apdraudę nuo ugnies tr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H W«wt OStti Street 
Chicago, Illinois

Te). GA 4-8034 tr GR 0-4330
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO: ~

Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
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ant visų taupymo 
certifikatų4 per annuty


