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Įvairios žinios
JAV Kongreso nariai - 

į Prahoj
Ryt i Prahą skrenda 15 JAV 

parlamentarų
VIENA. — Šen. J. Sparkman, 

dalyvaująs šiuo metu Austri
jos sostinėje vykstančioje Tarp 
parlamentarinėje konferencijo
je, vakar pareiškė: jis numatąs 
ryt, penktadienį, vadovauti “ne
oficialiai”, vos vienos dienos, 
JAV Kongreso narių kelionei į 
Čekoslovakiją. Joje dalyvautų 
7 JAV senatoriai ir 8 Atstovų 
Rūmų nariai.

Juos pakvietė Vienoje esą 
čekų aprlamento nariai.

JAV karinis lėktuvas 
Prahos aerodrome

Delegatai, JAV Kongresą at
stovaują Vienos posėdžiuose, nu 
mato skristi amerikiečių karo 
aviacijos lėktuvu. Tai būtų pats 
pirmasis JAV karinio lėktuvo, 
po invazijos dienų, pasirodymas 
Prahoje. Čekoslovakijoje po in
vazijos buvo atsilankęs vos vie
nas Kongreso narys, šen. C. 
Pell.

J. Sparkman pareiškė, kad 
jo grupė dar norėtų lankytis 
Vengrijoje ir Jugoslavijoje. Tos 
kelionės į komunistinio režimo 
kraštus neturinčios “jokių po
litinių tikslų” — jis pabrėžė.

Atitrauks karius iš
Vietnamo?

50.000 karių gali grįžti 
per 2 mėn.

WASHINGTON. — UPI ži
niomis, Washingtone kalbama, 
kad JAV numatančios per du 
mėnesius grąžinti iš Vietnamo 
iki 50.000 karių.

Pasikalbėjime su spauda tai 
vakar patvirtino ir demokratų 
vadas senate, šen. M. Mansfield. 
Jo nuomone, prez. Nixonas, at
bodo, sėkmingai vykdąs slaptus 
pasitarimus su Š. Vietnamu ir 
Vietkongu.

Mirė
kun. A. Karlovečius
Apie 20 metų Kinijoje

CHICAGA. — Kun. A. J. Kar
lovečius, Maryknollių misionie
rių kongregacijos narys, mirė 
vakar Chicagoje, sulaukęs 47 
metų. Velionis mirė sesers na
muose.

Bus pašarvotas Mažeikos - 
Evans koplyčioje, iš jos penk
tadienį vakarą bus nugabentas 
į Švč. P. M. Gimimo parapijos 
bažnyčią. Laidojamas šeštadie
nį.

Velionis yra dirbęs Kinijoj 
nuo 1948 m. ligi 1967 m. Ko
munistų buvo suimtas ir kalin
tas 1951 m. Vėliau buvo išleis
tas į Vakarus.

Vietnamo šmėkla Washingtone

Washingtone
Gyva politinė veikla sostinėje

VVASHINGTON. — Balt. Rū
muose vakar įvyko krašto Sau
gumo tarybos posėdis. Spėja
ma, kad buvę svarstomi du o- 
pieji klausimai: Vietnamas ir 
Art. Rytai. Tarybos posėdžiai 
vyko dvi dienas iš eilės — tai 
neįprastas reiškinys. Politiniai 
sluoksniai spėja, kad buvęs ap
tariamas ir JAV karių dalinio 
atitraukimo iš Vietnamo klau
simas.

Posėdžiuose dalyvavo ir JAV 
ambasadorius Saigone, E. Bun- 
ker. Su juo pasitarimai vyksta 
nuo kovo 23 d. Prieš grįždamas 
į P, Vietnamą, vakar jis nuvy
ko į Paryžių.

Antrasis pasikalbėjimas 
su Husseinu

Prez. Nixonas šiandien, tre
čią viešnagės dieną, antrą kar
tą priima Jordano karalių Hus- 
seiną. Jis vakar tarėsi su valst. 
sekretorium W. Rogers ir su 
gynybos vadovu M. Lairdu.

Šiandien Wasringtone prasi
dedant NATO posėdžiams, į sos 
tinę atvyko 14 kraštų užsienio 
reikalų ministeriai, jų tarpe 
Prancūzijos Michel Debre, Fed. 
Vokietijos — W. Brandt, Ita
lijos — P. Nenni ir visa eilė ki
tų.

Parama miestams, 
nukentėju siems riaušių metu
Prezidentui R. Nbconui pave

dus, paskirta 9 mil. dol. suma 
20-čiai miestų, kuriuose pernai 
vyko rasinės riaušės. Jis nuro
dė, buvęs sukrėstas, parflfctęs, 
ne taip toli nuo B. Rūmų, vis 
dar neišvalytus griuvėsius. 

Liūčių pavojai krašte
Nuostoliai jau 3 valstijose
Atšilus orui ir išsiliejus upėm, 

liūtys vakar jau palietė tris val
stijas: Iową, Minnesotą ir Pietų 
Dakotą. Iš kelių miestų teko 
evakuoti šimtus gyventojų.

Liūčių pavojus gresia ir ki
toms valstijoms, kaip Illinois, 
Kentucky, Michigan ir kitoms.

• Argentina iš Prancūzijos 
gavo pažadėtus tankus.

B. prezidento Johnsono žentas Pat Nugent, atlikęs metų prievolę Vietna
me. flrįžo i JAV, Johnsonas (kairėje) su anūku, Nugent su žmona, dešinėje.

NATO sukaktis - nauji vėjai ir planai
Šiandien ir ryt NATO Washingtone mini 20 m. sukaktį - Posėdžiauja 15 kraštų užsie
nių reik. ministeriai - Be kitų klausimų, aptars naująją Atlanto Sąjungos .ateities kryp
tį - Numatoma atlydžio su Rytais politika ir NATO - Abejojama, ar Sąjunga liks ateity 
tik karinio pobūdžio organizacija.

Washington. — Atlanto sąjun
ga — NATO šiandien Washing- 
tone mini 20 metų sukaktį.

Į JAV sostinę jau vakar buvo 
atvykę visų NATO narių užsie
nio reikalų ministeriai, gi šian
dien bei ryt jie dalyvauja minėji
mo bei darbo posėdžiuose. Nea
bejotina, kad Vakarų politikos 
vadovų sąskrydis bus panaudo
tas pasikalbėjimams su JAV vy
riausybe ir politiniams pokal
biams savo tarpe.

Lėtas, bet neišvengiamas tikslų 
keitimas

Jei palyginsime NATO tikslus 
bei uždavinius prieš 20 ar 10 me
tų, paaiškės, kad anuomet Atlan
to sąjunga buvo veiksmingu sky
du, užkirtusi kelią komunistų te
ritoriniams užkariavimams Vak. 
Europoje. Dabar? Visi NATO 
nariai jaučia, kad organizaciją 
tenka derinti naujoms sąlygoms. 
NATO po 1969 metų, aišku, te
begyvuos, bet jos paskirtis, pobū
dis bus kitokie.

Tiesa, Vakarų politikai pripa
žįsta, kad Maskvos įvykdyta Če
koslovakijos invazija buvo sulai
kiusi reikalą “pasikeisti”. Buvo 
kilęs gyvas reikalas toliau sti
printi Vakarų pajėgumą ir ypač 
Vak. Europoje, kurioje laukta 
naujų rusų agresijos veiksmų.

Bet... ir Wasbingtonas teigia,

kad tos priemonės buvusios tik 
laikino pobūdžio.

Prancūzų ir kanadiečių žygiai
Praėj. savaitę Kanados 

paskelbtas nutarimas siaurinti sa
vo karinius įsipareigojimus Są
jungoje, bet toliau pasiliekant 
jos nariu — buvo akivaizdus 
'“naujų vėjų” įrodymas. Anks
čiau buvęs de Gaullio Prancūzi
jos žygis - be karinių dalinių ati
traukimo, dar ir Sąjungos būsti
nės bei NATO dalinių Prancūzi
joje pašalinimai, dar aiškiau

Rusai - nusikaltėlių aukos 
New Yorke?

New Yorke mus organizuotai 
persekioja nusikaltėliai”

NEW YORK. — Dienraštis 
“Trud” paskelbė, kad New Yor
ke gyveną sovietų diplomatai 
ir spaudos atstovai yra virtę 
“organizuotai veikiančių” nusi
kaltėlių aukomis ir tai trukdo 
diplomatų ar žurnalistų darbą. 
Kaltinimus paneigė New Yorko 
meras J. Lindsay, miesto poli
cija ir JAV dėlegacija J. Tau
tose.
Rusai apiplėšiami, vagia jų 

automobilius...
G. Georgijau, “Trud’> ko

respondentas New Yorke, kal
tina, esą, nusikaltimų prieš ru
sus New Yorke skaičius praėj. 
metais pakilęs 20%, tuo tarpu 
visame krašte tie nusikaltimai 
padidėję 17%. Rusas skundžia
si, kad nusikaltėliai, kaip tai
syklė, turį raktus ir lengvai pa
tenka į diplomatų ar žurnalistų 
butus. Plėšikai “painformuoti, 
kada rusai yra tarnybose ar 
išvykę atostogų”.

Pernai rusai netekę trijų auto 
mobilių, nukentėjo auto mašinų 
padangos, buvę 22 įsiveržimai 
į rusų butus, apiplėšti septyni 
sovietų piliečiai. Jis klausia: 
“Kas parūpina plėšikams mū
sų žmonių butų raktus?”

JAV delegacija J. Tautose 
pažymėjo, kad ji, nors ir ga
vusi rusų skundų, tačiau, tei
gia, nusikaltėlių New Yorke 
aukomis nėra tik rusai, bet ir 
kiti užsieniečiai.

• Taut. Kinijos prezidentas 
Čiang Kai - šek antradienį vien
balsiai perrinktas Kuomintang 
partijos gen. direktorium. Čiang, 
81 m. amžiaus, partijai vado
vauja nuo 1938 m.

O kaip Sovietų Sąjungoje?
Tuo tarpu JAV spaudos at

stovai Maskvoje nurodo, kad, 
nors Maskva neskelbia žinių a- 
pie nusikaltimų augimą, tačiau 
pačioje rusų sostinėje kas nak
tį į ligonines gabenami suba
dyti, sumušti ar net kirviais 
sukapoti gyventojai

Užsieniečiai nusiskundžia — 
nuolat nukenčia jų automobiliai. 
Jie verčiami Maskvoje gyventi 
keliuose namų blokuose, vienas 
šalia kito ir juos nuolat saugo 
milicininkai. Jie tikrina ne tik 
sovietų piliečius, bet ir užsienie
čių svečius.

H. Karp jau mirė
Ginčai dirbtinos širdies 

klausimu
HOUSTON. — H. Karp, 65 

valandas gyvenęs su plastikine, 
dirbtina širdimi ir balandžio 7 
d. gavęs mirusios moters širdį, 
jį palietus plaučių uždegimui 
ir inkstų negalavimams, kitą 
dieną mirė.

Krašto Širdies institutas, nuo 
1965 m., susirūpinęs dirbtinų 
širdžių tyrinėjimu ir tiems rei
kalams išleidęs apie 30 mil. dol., 
šiuo metu aiškinasi, ar Karpui 
perkėlus dirbtiną širdį, buvę 
pažeisti instituto nuostatai. Ar
gentinoje gimęs dr. D. Liotta, 
pagaminęs plastikinę širdį, per
keltą Karpui, teigia, kad jo ty
rinėjimus finansavęs ne minė
tas institutas, bet dr. Cooley 
Houstone vadovaujamas Texas 
valst. Širdies institutas.

Iš pasaulyje buvusių 125 šir
dies perkėlimų atvejų, 89 nau
jos širdies savininkai yra mirę, 
gyvena 36, jų tarpe ir dr. Blai- 
bergas P. Afrikoje, ilgiau kaip 
vienerius metus.

liudijo atsirandant naujam po
sūkiui.

Vis dėlto, ir prancūzai ir kana
diečiai lieka NATO nariais ir jie 
tikisi, kad Sąjunga galėsianti a- 
teity būti svarbiu židiniu, kurio 
paskirtis būtų skubėti su naujo
mis iniciatyvomis tiek ūkinėje, 
tiek ir politinėje srity.
Vis daugiau kalbama apie rytų- 

vakarų ryšius

Valst. departamentas Wa- 
shingtone įsitikinęs, kad noras 
keisti NATO pobūdį kaip tik ats
pindi tarptautiniuose sluoksniuo
se puoselėjamą viltį, trumpai nu
sakomą žodžiais: sovietai ir Va
karai galį susitarti, gi tarp NA
TO ir Varšuvos sutarties kraštų 
galima pasiekti atlydžio, įtam
pos sumažinimo.

Tokios nuotaikos, išryškėju- 
sios ir prieš metus, žinoma, itin 
naudingos (ar patogios) prez. Ni- 
xonui, neslepiančiam įsitikini
mo, jog jau greitu laiku būsią ga
lima su Maskva tartis nusigin
klavimo klausimais. Tačiau prieš 
tokius pasitarimus JAV preziden
tas pasiryžęs išsiaiškinti su Va
karų sąjungininkais. Dėl to jis 
vykdė kelionę Vak. Europoje, gi 
dabar vėl atsirado proga su tais 
pačiais ir kitais NATO nariais 
susitikti vyšnių žiedais ir atly
džio nuotaikomis dvelkiančioje 
JAV sostinėje.
Svarbūs posėdžiai Washingtone

Dėl to balandžio 10-11 die
nos laikomos svarbiu politiniu į- 
vykiu. Paaiškės, ar po sukakties 
minėjimo NATO pajudės naujų, 
platesnių tikslų kryptimi ar... ji 
pasitenkins ligšioliniu, grynai 
karinio pobūdžio, vaidmeniu.

Prez. Nixonas, šiandien pas
veikinęs iškilmingo posėdžio da
lyvius, aišku, nurodys į 20 metų 
laimėjimus ir, neabejojama, iš
kels ir jo pažiūrą j JAV užsienio 
politikos kryptį.

Patys svarbieji posėdžiai vyks 
valst. departamento rūmuose.
Jie slapti ir juose tariamasi NA
TO ateities klausimu.

“Čekų klausimas dabar — 
neaktualus”

Kaip pranešama iš Washingto- 
no, NATO karinių kraštų kari
nių dalinių skaičius laikomas 
pakankamu. Vis dėlto, kai kurie 
kraštai gali būti paskatinti siekti 
savo dalinių “didesnio kovingu
mo ar didesnės paruošties”.

Birželio 1 d. posėdžiaus NA 
TO gynybos ministeriai ir tuo 
metu bus aišku, ar kariniai įsi
pareigojimai pasiekti.

Dabar, kaip teigiama Wa- 
shingtone, “Čekoslovakijos reika
las — baigtas” ir užsienio rei
kalų ministeriams svarbu nu
brėžti tolimesnės ateities gaires ir 
pirmoje eilėje, iš esmės kreipti 
dėmesį į rytų — vakarų santy
kius.

Nariai su skirtingais 
pasiūlymais

Šiandien prasidėję slapti pasi
tarimai, kaip pastebi JAV spau
da, galį išsiryškinti skirtingas 
paskirų narių pažiūras. Pvz. Pran 
cūzija su Kanada, galimas daly
kas, gali siūlyti NATO kraštams 
plėsti prekinius ryšius su rytų 
Europa. Tuo tarpu Fed. Vokieti
ja, Graikija ir Turkija, manoma, 
pasisakys už NATO dalinių smo
giamosios jėgos kėlimą.

Taigi, kitų opiųjų šių dienų 
politinių klausimų šešėlyje, NA 
TO posėdžiai Washingtone kreips

Nato nariai Europoje, Kiti nariai už Europos kontinento ribų: JAV, Ka
nada ir Islandija.

v

Žvarbūs vėjai Čekoslovakijoje
Vis dar “rimta padėtis” krašte

PRAHA. — Kom. partijos 
prezidiumas, jau antrą kartą 
ir visą dieną posėdžiavęs, nu
tarė traukti partijos atsako
mybėn žurnalistus, skelbiančius 
straipsnius, kurie prieštarauja 
partijos vedamai krypčiai. “Nu
sikaltę” laikraštininkai galį bū
ti pašalinti iš partijos. Prezi
diumas pareiškė, kad “padėtis 
krašte tebėra rimta ir tebevei
kia prieš sovietus bei socializ
mą veikiančios nuotaikos bei 
jėgos”. Jis dar pasisakė prieš 
tuos partijos narius, kurie po 
invazijos yra pasitraukę į ki
tus kraštus. Jiems gresia pa
šalinimas iš partijos.

Kviečia partijos Centro 
komiteto posėdį

Prezidiumas nutarė balandžio 
17 d. kviesti partijos Centro 
komiteto posėdį. Tuo pačiu me
tu Prahoje kilo gandų, kad bu
vęs svarstomas partijos per
tvarkymo klausimas ir kad ko
mitetas, rusams spaudžiant, ga
lįs griebtis “keršto” priemonių 
prieš liberalinių nuotaikų sim
bolį krašte — populiarųjį poli
tiką J. Smrkovskį.

• A. Goldberg, buvęs JAV 
delegacijos J. Tautose pirm., 
pareiškė svarstąs būti kandida
tu senatoriaus, iš New Yorko 
valst., vietai. Anksčiau juo buvo 
pernai nužudytas R. Kennedy.

• Prez. Nixono brolis atsi
sakė jam pasiūlytos tarnybos 
Aliaskoje. Jo alga būtų siekusi 
30.000 dol. per metus.

KALENDORIUS
Balandžio 10 d.: šv. Maka- 

rijus, šv. Agapė, Mintautas, Kil- 
nutė.

Balandžio 11 d.: šv. Leonas 
D., šv. Gema, Vykintas, Dau- 
gailė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, kiek vėsiau,, temp. 
sieks 60 ir daugiau 1. F., ryt — 
debesuota, šilčiau.

Saulė teka 5:19, leidžias 6:25.

nemažą pasaulio politikų — ir 
ne tik Vakaruose — dėmesį.

Laukiama “naujų vėjų” Sąjun
goje ir jei tai būtų įgyvendinta, 
būtų galima tarti: siekiama baig
ti pastarųjų 20 metų šaltojo ka
ro politinę kryptį.

V. A.

Smūgis krašto rašytojams,
* žurnalistams

Pirmieji smūgiai, po kovo 28 
d. demonstracijų ir dviejų mask 
vinių įgaliotinių, Grečkos ir 
Semjonovo viešnagės, kreipia
mi į spaudą, jos atstovus ir į 
rašytojus. Kiek anksčiau jau 
buvo sustabdytas literatūros 
žurnalas “Zitrek” ir politinio 
turinio “Politika”. Dabar smog
ta jau Rašytojų sąjungos sa
vaitraščiui “Listy” — jis su
stabdomas “neribotam laikui”. 
Savaitraštis labiausiai paplitęs 
krašte ir skelbęs, be kultūrinės, 
ir politinę medžiagą, jo redak
torių sprendimu buvo sustojęs 
po invazijos, tačiau vėl pasiro
dė lapkričio m. Rašytojų są
jungos valdyba tarėsi, kaip re
aguoti į naujuosius potvarkius 
ir ypač į naujus žygius (cenzo
rius paskyrus), griežtai žaboti 
laikraščius.

ČTK agentūros žiniomis, iš 
savo pareigų pasitraukė anks
čiau vyriausybės spaudai paskir 
tas prižiūrėtojas, Josef Voh- 
nout. Jis priešingas naujiesiems 
varžtams. Paaiškėjo, kad reži
mas sulaikė ir humoro žurnalo, 
“Dikobraz” platinimą.

Varžymai kelia vis didėjantį 
nepasitenkinimą ne tik spaudos 
žmonių, bet ir plačios visuome
nės tarpe.

Turistai Danijoje nebegrįžta 
namo

KOPENHAGA. — čia Vely
kų metu atvykusi nemaža čeko
slovakų žurnalistų grupė nu
tarė pasilikti užsieny ir nebe
grįžti į Čekoslovakiją. Jų tar
pe buvo ir keturių asmenų šei
ma. Jų nuomone, rimtas, objek
tyvus spaudos darbas krašte 
jau neįmanomas.

William J. Handlcy, paskirtas JAV 
ambasadorium Turkijoje
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ŠVENTE MASPETHE
Tradicinis Šv. Kazimiero die

nos minėjimas New York- New 
Jersey apygardoje įvyko kovo 9 
d. Maspeth mieste. Vyčiai žy
giavo iš parapijos salės i Atsimai
nymo bažnyčią, kur 11 vai. prasi
dėjo Mišios. Jas atnašavo kun. 
Pranas Bulovas. Didelis skaičius 
vyčių dalyvavo Mišiose, todėl 
graži buvo katalikiška veiklos 
demonstracija, kai visi artėjo prie 
altoriaus komunijos metu. Kun. 
Bulovas pasakė šventei pritaiky
tą pamokslą. Mišių metu buvo 
giedama “Marija, Marija...”, bu
vo malda į šv. Kazimierą, o mi
šių pabaigoje buvo sugiedotas vy
čių himnas.

Po pamaldų — pusryčiai para
pijos salėje. Jiems vadovavo Great 
Neck kuopos narė ir centro val
dybos sekretorė Nancy Cober. Ji 
pasveikino susirinkusius vardu 
109 -tos kuopos, kuri tvarkė tą 
šventę. Invokaciją sukalbėjo At
simainymo parapijos klebonas 
prel. Jonas Balkūnas. Kun. Bu
lovas džiaugėsi gausiu dalyvavi
mu šventėje ir ragino vyčius 
stengtis stiprinti savo orga
nizaciją ir pritaikyti ją moder
niems laikams. Gausiu dalyvavi
mu šventėje pasidžiaugė ir cen
tro vald. pirm. dr. Jokūbas Stu- 
kas. Prel. Balkūnas kalbėjo apie 
vyčių organizacijos šventąjį glo
bėją, iškeldamas kai kuriuos ne 
visiems težinojnus faktus, aiškiai 
parodančius, kad šv. Kazimieras 
yra šventas globėjas mūsų protė
vių krašto Lietuvos, o ne kurio 
kito krašto, kaip daugelis mano.

Apeygardos pirmininkas Lau
rynas Janonis įteikė atžymėji- 
mus Virginijai Dutkutei ir Edu
ardui Schmidt. Negalėjusio da-, 
lyvauti Schmidto atžymėjimą 
priėmė 29-tos kuopos pirminin
kas Kazys Sipaila. Dutkutė yra 
61-mos Patersono kuopos narė. 
Šventėje taip pat dalyvavo orga- i 
nizacijos garbės nariai ir buvę cen 
tro valdybos pirmininkai, Anta
nas Mažeika ir Juozas Boley. Pus 
ryčius Baigiant maldą sukalbėjo 
prel. Balkūnas.

Tuojau buvo apygardos susi
rinkimas toje pačioje parapijos sa
lėje. Jį atidarė pirm. Janonis. 
Maldą sukalbėjo 109-tos kuopos 
dvasios vadas kun. Bulovas. Bu
vo perskaitytas ir priimtas proto
kolas susirinkimo, įvykusio gruo
džio mėn. Lindene. Mandatų ko
misija pranešė, kad susirinkime 
yra atstovaujamos septynios kuo
pos. Marija Koberytė sveikino su
sirinkimą 109-tos kuopos vardu. 
Pranešimus padarė valdybos na
riai ir įvairių komitetų pirminin
kai. Centro valdybos pirminin
kas Stukas padarė pranešimą a-

pie ateinantį vyčių seimą. Jis į- 
vyks rugpiūčio 21-24 dienomis 
Nevvarke, Robert Treat viešbu
tyje, ir jį organizuoja N. Y. —N. 
J. apygarda. Trumpą kalbą pa
sakė Atsimainymo parapijos vika
ras kun. Jonas Pakalniškis. Ri
tualų komiteto pirmininkas Juo
zas Boley trečią vyčių laipsnį su
teikė Joanai Mažeikaitei iš Brook- 
lyno ir Albertai Becherytei iš 
Philadelphijos. Susirinkimą bai
giant maldą sukalbėjo kun. Bu
lovas. Maldos intencija buvo 
dviguba: kad greitai pasveiktų ir 
į mūsų tarpą grįžtų buvęs apy
gardos ir centro valdybos pirmi
ninkas Aleksandras Vasiliauskas, 
kuris ruošiasi atsigulti operacijai 
Columbia presbiterijonų ligoni
nėje, New York mieste, ir už a. 
a. prel. Mykolo Kemežio vėlę. 
Sekantis N. Y. -N. J. apygardos 
susirinkimas bus birželio 8 d. 
Philadelphijos mieste. Jį ten glo
bos 3-čia vyčių kuopa.

Apygarda sveikina savo dva
sios vadą kun. Petrą Žemeikį, jo 
paskyrimo Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos Elizabeth mieste adminis
tratoriumi proga, ir linki jam ge
riausios sėkmės. Apygardos var
du ir asmeniškai didelė ir nuošir
di padėka 109 kuopai už malo
nias jų tarpe praleistas valandas.

F.V.

Z DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. balandžio 10 d.

Rūtos ansamblis. Prieky stovi solistas Liudas Stukas. Nuotr. G. Janulos
_________________
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MUSU KOLONIJOSE
Waukegan, Illinois

RELIGINIS KONCERTAS

Kovo 30 d. Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioj įvyko religinis kon
certas, kurį davė vietinio Šv. 
Baltramiejaus choras, vedamas 
nuziko Nikodemo Kulio. Į talką 
atvyko Šv. Kazimiero parapijos 
choras iš Racine, Wis., vedamas 
muz. J. Grimskio. Solistės Flo
rencija Butkiūtė, Ona Žylienė 
ir Janina Šalnienė. Taip pat 
pat vargonais pagelbėjo B. 
Pliūra. Giedojo “Maldą” (kun. 
J. Čizausko), “Rožančių” — 
'(Ethel Nevewj, “Visi žmonės” 
(Theo Du Bois), “Tegul atsive
ria dangaus vartai” (C. Gou- 
nnd); “Myliu tave, Dieve” (J. 
Sinius), “Exaltabo Te, Domine” 
(J. Gaubio), “Mišios Taikos Ka
ralienės garbei” (kun. G. Šu
kio).

Po programos buvo palaimi
nimas Šv. Sakramentu ir sugie
dota “Labanaktis, Jėzaus”.

Abu chorai ir solistai išpildė 
kūrinius gerai. Garbė muzikams 
N. Kuliui ir J. Grimskiui, kurie

ROTOS ANSAMBLIS WORCESTERYJE
Šv. Jėzaus Vardo auditorijoje 

balandžio 12 d. 8 vai. suskambės 
Rūtos ansamblio dainuojamos į- 
spūdingos dainos. Jau antrą kar
tą Lietuvos vyčių pastangomis 
iškviestas Rūtos ansamblis džiu
gins lietuvius Worcesteryje.

Džiugu prisiminti, kad Wor- 
cesterio lietuviai yra dainuojan
ti kolonija, nes pati turi net 4-is 

į gerai išlavintus chorus, kurie 
taip pat daro išvykas į kitas lietu
viškas kolonijas. Ir jeigu tie cho
rai ilgesnį laiką aptyla, koloni
jos šaukliai suranda naujus pa
kaitalus dainos snauduliui iš
blaškyti. Rūtos ansamblis šį kar
tą bus tikrai gaiviu pavasario vė
ju.

Rūtos ansamblio sutikimas tu
rėtų virsti tautine demonstracija, 
kad ji atkreiptų vietinės spaudos 
dėmesį. Tam reikalinga Worces- 
terio organizacijų talka Lietuvos 
vyčiams, kaip kad bendrai pasi
rodom Vasario 16 d. proga. Be 
drausmės ir vieni kitiems para
mos negalėsim nieko didingesnio 
pravesti. Skambios patriotinės 
dainos mus sėkmingai išlaikė 
glaudžiose lietuvybės gretose, to 
darnumo nestokokim Rūtos an-

samblį pasitikdami.
Atkreipkime dėmesį ir į savo 

jaunimą, kad jis kartu su tėvais 
pasirodytų koncerto salėje. Be 
jo erdvi salė nebus pilnai pri
pildyta. Kad neatsitiktų taip, 
kaip praeitą kartą, kada jiems bi
lieto kaina buvo per aukšta. 
Mokyklų mokiniams, ateitinin
kams, skautams, sportininkams 
turėkime rezervuotų vietų papras
tai. Yra praktiškiau turėti pilną 
salę, negu vaikytis rizikingo pel
no. Reikia tikėtis, kad šį kartą 
mokyklų mokytojai atvyks kartu 
su savo mokiniais.

Nerūpestingam nerangumui 
tebelieka vietos mūsų lietuviš
kose šeimose. Gerai žinome, kiek 
aukos ir darbo yra įdėjęs Rūtos 
ansamblis, siekdamas būti ryši
ninku tarp lietuvių ir mūsų my
limo krašto Lietuvos. Jo didelis 
darbas vaisių duos tik tuomet, 
kai visi prisidėsime.

Visais reiklais ryšium su tuo 
koncertu prašome kreiptis į jo or
ganizacinį komitetą, kurio pirmi
ninku yra Karolis Grigaitis, vice
pirmininku - Marija Jankauskie
nė ir nariu- V. Basiliauskas.

Gediminas Janula

daug pastangų įdėjo, paruošda- 
mi crorus. Šv. Baltramiejaus 
choras, nors nėra gausus, bet 
yra vienas geriausių Wau.kega- 
no apylinkėj. Muz. N. Kulys, 
baigęs prof. A. Pociaus muzikos 
konservatoriją Chicagoj, dirbo 
Waukegane vargoninku, lavino 
chorą, statė veikalus, rengė 
koncertus. Po to persikėlė ir 
vargonininkavo Šv. Mykolo pa
rapijoj Chicagoj, kur vedė ir 
išaugino šeimą. Dabar prieš me
tus grįžo į Waukeganą, kur 
pradėjo savo muzikos darbą, 
jau subrendęs ir išsilavinęs mu- 
kas. Jis parašė operetą ir ją 
statys.

Linkėtina muzikui Kuiliui pas 
mus ilgai pasilikti ir dirbti tau
tos ir Bažnyčios labui.

Vij.

Hamilton, Ont.
KONSTANCU^ KA&PjERIE- 

NĘ - STANKŪNIENĘ! 
PALYPĖJUS

Šių metų kovo 18 d. nebe
grįžtamai iškeliavo Konstancija 
Kasperenė. Velionės karstas iš 
Hamiltono, Kanados, lėktuvu 
pergabentas Chicagon Petkaus 
laidojimo įstaigon. Kovo 21 d. iš 
švč. M. Marijos (Siminjo bažny
čios nemažo skaičiaus žmonių 
palydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Velionė Sibiro kalėjimuose,

kaipo politinė kalinė, yra išken
tė jusi 10 metų. Po to grįžo Lie
tuvon su palaužta sveikata. Ga- į 
vus teisę, apsigyveno savo tė
viškėje su kolhozninkais ir ten 
dar keletą metų pagyvenus, ge
riems žmonėms padedant, per
sikėlė Chicagon pas savo mie
lus vaikus ir čia, nekurį laiką 
pagyvenus, pripuolamai susipa
žino su vienu jos amžiui, atitin
kamu Kanadoj gyvenančiu lie
tuviu, persikėlė į ten 1967 m. 
ir ten susituokė.

Tik neilgai teko su juo gy
venti ir dalintis gyvenimo 
džiaugsmais ir skausmais. Po 
keletos pirmesnių sunegalavimų 
ir nusiskundimų širdies skaus
mais, kovo 18 d. mirė, palikda
ma didžiam nuliūdime savo vy
rą, taip pat tris dukteris, sūnų, 
gyvenančius Chicagoje, ir vieną 
seserį Floridoje. Lietuvoje liko 
viena sesuo, brolis ir duktė.

Ilsėkis, Konstancija, ramybė
je- J. Kapsas

— Vakarų Vokietijos ir Olan
dijos katalikų teologų pastan
gomis ateinančią vaslarą prade
damas leisti specialus žurnalas 
“Annuarium Historiae Conciiio- 
rum” Visuotinų Bažnyčios susi
rinkimų mokymui tirti. Žurnalas 
bus leidžiamas Amsterdame ir 
talpins įvairias studijas vokie
čių, anglų, prancūzų ir italų 
kalbomis.

• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien
g;30 _  4:30. šeštadieniais
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 —— 12:00.
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šeši- ilk 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 Wes1 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle

nais t—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGES 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr motorų Ilgos 

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71 st Street

(7l-os lr Campbell Avė kampas) 
Vai kasdien 9 -1J ryto tr 4—-« v v 

SeStad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

A8SOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63 r d St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0.7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tilt pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt 

enktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
eštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street.
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos'
Priima ligonius tiktai susitarus —. 

(By appt.).

LYNN OARLDf A

nominuotą geriausią aktore, vaidina 
filme “Facės”.

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

10% — 20% — 80% piginu mokėsit 
už apdrainlą nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 lr GB 0-4380

JAUNIAMS IR JU TĖVAMS 
ŽINOTINA

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitos kraštus

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
J O K fl A 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo B Iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos,
nlo.

biz-

Patogios Išsl.
mokėjimo są-
lygos.

J. BACEVIČIUS

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 ▼. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su-
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Rez. telef. YVAlbrook 5-5070

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

, Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W. 6Srd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymple 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAJKO akinius 

15542 So. Cicero, Oak Forest, 11)
Kabineto tel, 687-2020 

Namų tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tol. REllanee 5-4410 
j Rez- ORovebiU 6-0017

iiH 1'įnd°s' otrm. lr ket. nuo 12 vai 
’k* 2 iVa1' D,D- 1? nUo 7 ,ki 8 v. vak.

p.enkt- nuo 12 iki 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURCTtA-nrfl-n«* ±11 . _ _Bendra Prfctlka lr

2T.->0 VV. 7 lst Street

Amsterdamo aerodrome piešinyje pavaizduotas milžiniškas lėktuvas, vaizduojąs, kiek jame tilptų auto
mašinų. Lėktuvas bus paleistas 1971 m. Olandijoj. Lėktuvas svers 350,000 svarų, bus 231 pėdų ilgio,

Balandžio 11 d. vakare į Vy
čių salę Chicagoje rinksis jau
nuoliai 16 -kos metų ir vyresni. 
Illinois-Indiana apygardos valdy
ba organizuoja tarpinę jaunų 
žmonių grupę. Kiekviena lietu
viška šeima stengsis tą vakarą 
suvesti vieųon krūvon savo atža
lyną. Jie ten galės savo mintis ir 
sumanymus laisvai pareikšti or
ganizaciniam komitetui. “Fus- 
hia” orkestras drebins salės sie
nas. Daugiau informacijų gausi
te skambindami Moskui 636-6 
6864.

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

TeL 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. — REllanee 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 Weet 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta,

TeL ofiso lr boto OLymple 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 8-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofisas-----------  nlree
Telefonas ■—• 925-8296 

Valandos: 2—8 v. v penktad 10 
a’8, v- J8*- fieštad. 1-4 v. 

karo' lr trečlad. uždą
_______Bezld. tel. YVĄ 5-3009

DR. VYT. TAURAS
o^XPYT0JAS IR CHIRURG 
BENDRA PRAKTIKA IR MOT

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th

V. v. šeštad.2 2—4* vŽf ®
laiku pagal susitarimą. P* 1 1

Ofisas 8148 West 63rd Street
TeL: PRospect 8-1717 

Rezld.: 8241 West 66th Place
Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

fight bmth defects

MARCH
DIMES

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal susltar. 

Ofiso telef. 470-4042 
Rezld. tel. YVAlbrook 5-30-18

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MED.JAL BUILDING

7150 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir d ei 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir 
6 — 8 vai vakare. Trečiai!
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeš 
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI

ŪR. V. TUMASONI
CHIRURGAS 
2454 West 71 st Street

Priiminėja ligonius tik susi 
V ai.: 2—4 p p j,, g o 

------- Trečlad, |r šeštad uždaryta

Rezld. Telef. 239-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Bulldlng) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Įsi neatsiliepia, skambinti Htl 8-8181

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų lic 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR «.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Valandos: pirm.. ketv.. 5__ 8
antrad. lr penkt. 1—4 Val 
Prllmlnlja tik susitarus

Tel. PRospect 6-9100
DR. ONA VAŠKEVIČIUI

(VAŠKAS)
(:y.?,YTOJA IR CHIRURG]

Vai • S°' A,ba"y Avenue
vai., pirm., antra., ketv s__ s

,tr !-4 pc
kitu laiku pagal Busltarlmn.

Tel. ofiso PH B-oąąg.

,»«• F. C. WINSK
gydytojas ir chi:

Vai • 2 «We8t 71st 81 
? ■kl * v. P' p ir 7 Treč. - šeštad. p^S L

Ofiso tel. 767-2141. Nam

ŪR. PETRAS ZL
GYDYTOJAS IR CHI 

6449 So. Pulaski

“-1 vai



Šio krašto

ŠVENTADIENIŠKOJI PUSĖ
DVIEJŲ IMPERIALIZMŲ SANKRYŽA

Vienas aukštas lietuvių dva
siškis Amerikoie kartą pareiš
kė, kad Ameriką Dievas tam 
globoja todėl, kad ši tauta v- 
fa labai gailestinga ir remia 
Visus, kas tik prašo pagalbos. 
Su šiuo teigimu tenka sutikti, 
nes Vietname šalia uprips 
frontų veikia ir taikos gelbs- 
tintis frontas, kuriam ameri
kiečiai sutelkia labai dauc lė
šų. Tas pats ir daugeliu kitu 
atvejų, kas tik kreipiasi tie 
iš amerikiečių susilaukia pa
galbos. Tą pat gali pasakyti 
ir tūkstančiai nabėg-ėliu. ga
vusių prieglauda Amerikoie. 
Ir tai iškeliame šiandien tam. 
kad lietuviams, besiskundžiant 
rinkliavų gausumu, nemanytu
me, jog ir kitur tų rinkliavų 
nėra ir pabrėžtume viena gal 
kiek ir neiprastą, tačiau ne 
retą atvejį, kada amerikiečiai 
dėkoja prašytojams.

*
Afrikoj vykstant kovoms. 

Biafros gyvento jai badau ia ir 
jiems daugelis valstybių, iskai 
tant ir Vatikaną, teikia pa
galbą. Tuo reikalu išspausdino 
šiaip jau kultūros reikalais be
sirūpinąs, intelektualams ski
riamas “Saturday Review” žur 
nalas vasario 1 d. la’doie ve
damąjį. Vedamajame, pava
dintame ABC (Aid for Biaf- 
ran Childrenl. nap-alba R'af- 
ros vaikams, sakoma kad jau 
ketvirtą kartą žurnalas krei- 
niasi i skaitytojus, norėdamas 
i gyvendinti koki nors ša'pos 
projektą. Vienas toks planas 
buvo Hirošimos našlaičiu glo
ba, nukentėjusių Hirošimoi 
mergaičių gvdvmas ir veido 
plastika, lenkių moterų, ku
rios kentėjo nacių stovykloje 
ir buvo naudoiamos medicinos 
tyrimams, gvdvmas ir dabar 
pakvietė gelbėti Biafros vai
kus. Ir nuostabus pasisekamas. 
Gvventoiai pradėio siųsti au
kas ir laiškus. Vėliau žurna
las paskelbė nemaža tu laišku, 
kuriuose rašoma, kad niekas 
negali eiti sotus miegoti, kai 
kitur vaikai badauia. Viename 
laiške rašoma, kad tai yra pi
nigai vieton mergaitės dvide
šimt pirmo gimtadienio ba
liaus, kitame — šešiolikos me
tų jaunuolis atsiuntė daugiau 
poros tūkstančiu čeki, saky
damas kad, kol jis sulauks 
dvidešimt metų iis vm pakan
kamai tu:-'* c>avo reualams 
pinigų. Daugumoje laiškų dė
kojama už apdarytą proga pa
dėti vaikučiams. Ir tie visi laiš
kai yra su čekiais, kid žodžiai 
neskambėtų tuščiai. Ir tai yra 
ta šviesieji Amerikos pusė, ku 
rios mes dainai nematyme 
kai laikraščiai, tenkindami no
rą ieškoti sensacijų, perteikia 
tik žinias ne kas kur nuošir
džiai kam aukojo, bet kas ką 
kur apipiešė.

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVA PAVERGTA, BET GYVA

“Lietuvių Dienos” stengiasi eiti 
su gyvenimu. Visų pirma rūpina
si kultūriniais klausimais. Savo nau
jajame numeryje (Nr. 2, vasario) 
išspausdinusios lietuvių pamėgtojo 
prof. Sealey straipsnį apie Vakarų 
krizę ir Europos literatūrą. Konsta
tavęs, kad literatūrinė kultūra Va
karuose yra priėjusi krizę, autorius 
ieško naujo Įnašo j ją ir viltis ma
to “iš vidurio Europos literatūros, 
atseit iš tos kultūrinės srovės, ku
riai tarp kitų priklauso ir lietuvių 
literatūra”. Prof. Sealey džiaugiasi, 
kad paskutiniu laikotarpiu lietuvių 
literatūra yra davusi veikalų, “ko
kių amerikietis vargiai įstengtų pa
rašyti, kadangi jam trūksta tam tik
ro istorinio patyrimo”. Iš tokių vei
kalų prof. Sealey sumini V. Krė
vės ^Pagundą”, nes tai bene “vie
nintelis romanas, kuris taip gerai 
pagauna niūriąją sovietų politikos 
dvasią”.

Vedamajame protestuojama prieš 
“Christian Science Monitor” neap
dairumą, kur viename straipsnyje

*
Toji šven’adien škoji Ameri

kos gyven.mo pusė dažnu’ n<- 
ryškinama ne tik pačių ameri
kiečių, bet net ir tų, kurie še - 
piami. Kartais net anekdotiš
kai skamba, esą, amerikiečiai 
remią savo priešą, kad šie val
gydami pilna burna amerikie
tišką maistą, negalėtų jų keik
ti. Šalpa yra šviesioji Ameri
kos gyvenimo dalis. Kai vien
gungis JAV karys Įsūnija po
rą našlaičių Vietname, kai mo
terys, jaunos merginos renka 
aukas Vietnamo vargšams, kai 
amerikiečių šeimos globoja su
žeistus ir sergančius atvežtus 
gydyti į Ameriką, yra ženk
las žmoniškumo, kuris nėra 
dingęs šiame pasaulyje. Visa 
tai rodo, kad šalia išreklamuo
to blogio, dar tebežydi gėrio 
gražios gėlės, užneštos kasdie
nybės triukšmo smulkmenų ir 
vaizdų. Vienas plėšikas gar
sesnis už šimtą aukotojų, ir 
pagal tą garsumą mes negali
me vertinti viso krašto ir nuo
lat skelbt, kad kraštas žūs
ta ir io visuomenė yra supu
vusi. Be abejo yra nemaža blo
gio. prieš jį reikia kovoti, ta
čiau reikia matyti ir tai, kas 
gera ir verta statyti pavyz
džiu.

*
Taigi kai mes smerkiame a- 
merikiečius už nemokėiima 
tvarkytis su nusikaltėliais, nž 
palaidumą gatvėse, turime at
sižvelgti, kad tai toks gyveni
mo būdas, kad taip Įprasta, 
kad žmonės įpratę laisvai gy
venti, nesugeba įvesti griež
tesnės tvarkos. Be to. reikia su 
prasti kad tai ateina per ilses
ni laiką. Iš kitos pusės ar ne 
tas kartais perdėtas laisvės 
saugojimas padeda žmogui vvs 
tvti ir humaniškumo jausmą. 
Kai lietuviškame gyvenime ten 
ka prašyti lėšų įvairiems rei
kalams, tikrai nėra malonu nei 
prašyti, nei pagaliau lengva 
atsisakyti ar aukoti prašomie
siems, tačiau turėtu nadrasin- 
ti ir sustiprinti aukotoius ir 
prašytoius ta šventadieniško
ji Amerikos gvvernmo pusė. 
Tegu gerai nuteikia minėtu laiš 
ku vienas pavyzdys, kuriame 
dėkojama už padaryta džiaugs 
mą suteikiant prosą aukoti. 
Be abeio nuolatiniai prašvma’ 
tam pačiam t’kslni atbukina 
tiek lietuvius, tiek kitus. Vien 
kartiniam kokiam rei'ka'ui mie
liau aukoja tiek amerikiečia’. 
tiek lietuviai. Čia galėtume pri
siminti ir Lapkričio trylikto
sios vajų, bet, anot amerikie
čių, mus turėtų labiau džiu
ginti galėjimas ir pajėgumas 
aukoti. Kai stebime riaušinin
kų išdaužytus langus, neuž
mirškime, kad dar daugiau tų 
langų yra sveikų, pro kuriuos 
švyti artimo meilės šviesa.

Al. B.

rašant apie Čekoslovakiją, prisime
namos Baltijos tautos ir pesimistiš
kai tariama: “Latvių, estų, lietu
vių tautos tapo sugniuždytos ir iš
blaškytos po kitas Rusijos imperi
jos dalis. Jų nebegalima atgal su
rinkti”.

Toks beviltiškas pesimizmas yra 
nepateisinamas ir “Liet. Dienos” 
jautriai taria: “Ne, Ne! Nenurašy- 
kit Lietuvos,, nė kitų Baltijos tau
tų Į nuostolius; paklausykit jų lais
vės pulso plakimų jų jaunųjų po
etų posmuose, jų beletristų kūri
niuose, jų naujosios dailės veika
luose, jų senųjų tautos papročių 
atgaivinime, jų lietuviškam tauti
nio šokio ritme ir jų visuose me
no kūrybos baruose! Ne, ne! Nelai-' 
dokit Lietuvos, jūs, priešai, ir jūs, 
ramybės ištroškę draugai. Jos gy
vybė po ledu, bet pavasario pot
vynis išsilies vieną kartą visu gai
valingumu ir stichine galybe! Lie
tuva pavergta, bet gyva!”

J. Daugi.

Rusų imperializmas, šimtme- I 
čius užsitęsęs svetimų žemių 
grobimas, sulaukia smūgio. Mas 
kvai pateikė sąskaitas ne nuo
laidžiautą Vakarai, žadėję pa
vergtoms tautoms laisve ir š!a- 
me pokaryje leidę Kremlių' įsi
galėti ypač Europoje už'mti 
įam nepriklausančius kraštus, 
engt; kitas tautas bet ka:p tik 
Rytai. Kinijos kompartijos va
dovai jau seniai užsiminė ap:e 
rusų valdomas žemes, užgrob
tas praeityje, bet tik pastaruo
ju metu ėmėsi priemonių spau
dimui daryti.

1836 m. Mao padarytas pa
reiškimas JAV laikraštininkui 
Snow. kad mes esame apsispren 
dę atgauti prarastas kinų sri
tis. anuo metu tebuvo laikomas 
eilinio kino svajone. Po treč
dalio šimtmečio šie žodžiai iš
šaukė dramą, kurios atomazga 
nežinoma.

šūviams nuaidėjus
Šūviai prie Usurio upės tebu

vo mažos reikšmės įvykis. Jis 
tapo dideliu, kai abi šalys ėmė j 
aPie jį garsiai šnekėti. Po “kui- Į 
tūrinės revoliucijos” siautėjimo j 
pirmą kartą vėl buvo sutelkta ' 
250 mil. kinų Sovietų neapykan
tai skatinti. Rusai šaukė susi-

Amerikiečiai ne tik Vietname kovoja, bet ten veikia ir taikusis frontas, 
kur vietos gyventojus amerikiečiai šelpia, moko ir globoja. Viršuje matyti 
amerikietis karys iš Californijos berniukui rišąs įpiautą pirštą, gi apačioje 
agrikultūros specialistas iš Topeka, Kan., kaip sodinti pupas, kad jos gerai 
augtų.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

60
— Kur aš mačiau tą žmogų, — galvojo Vytautas ir 

vėl žiūrėjo į tą mažąjį vyrą.
— Taip, tai tas pats vyras, kuris pardavinėjo taba

ką aną vakarą kavinėj. Tabaką, darytą iš cigarečių nuo
rūkų.

Šypsodamasis Vytautas pasuko prie vartų. Tada jis 
perėjo didžiąją aikštę, pasiekė pastatą ir pakilo į antrąjį 
aukštą.

Jis įėjo į kambarį tyliai ir matė, kad abu vaikai dar 
tebemiegojo. Sesuo sėdėjo prie stalo, ji pakėlė akis ir 
paklausė:

— O, tu dar gyvas?
— Taip, bet koks klausimas?
— Mano Dieve, kur tu buvai praėjusią naktį. Mes 

taip rūpinomės. Motina visą naktį nesumerkė akių. Kas 
atsitiko, Vytautai? Tu buvai areštuotas?

— Nesijaudink, Milda. Kur yra mama?
— Bažnyčioj, žinai gi. Bet aš noriu žinoti, kas bu

vo tau atsitikę?
— Esi per įkyri, Milda. Praėjusią naktį aplankiau 

Boleslavą. Jis dabar jaučiasi daug geriau ir žinai, koks 
plepys jis yra. Jis buvo geros nuotaikos ir mes kalbėjomės 
kelias valandas. Tada sirenos paskelbė draudžiamą lai

GEDIMINAS GALVA

rinkimus kinų “tautiniam pa
mišimui” nustelbti. Abi komu
nistinės šalys, ideologijos bro
liai, tapę didžiausiais priešais, 
pirmuosius kraujo lašus pralie
jo ne dėl skirtingos ideologinės 
sampratos, savotiškų užsienio 
politikos vingių, bet dėl žemės.

Rusai komunistai tęsia cari
nį imperializmą. Jie pateisina ir 
įteisina praeityje įvykdytus Ki
nijos apiplėšimus. Sovietai sa
ve laiko beati possidentes, Bis- 
mareko šūki: pirmiausia reikia 
užimti kraštus, o vėliau juos 
teisiškai ginti. Jie turi žymiai 
pranašesnę pramonę ir stipres
nius karinius šarvus lyginant 
su kinais.

Kinams po savybės kovų, va
lymų, trėmimų būtini šūkiai tau 
tai apjungti ir ūkiškai jai išju
dinti. Niekada anksčiau taip 
stipriai nenuaidėjo kinuose šū
kis, atgauti prarastas žemes, 
sunaikinti Sovietus, kaip šį kar
tą.

Tarpusavis pakaltinimas
Ir šiuo metu neaišku, kas pa

leido pirmuosius šūvius prie U- 
surio upės. Viena šalis ėmė ki
tą kaltinti. Rusų profesinių są

jungų laikraštis Trud pasimetė. 
Jame rašyta, kad pradėję šau
dyti baltai apsirengę pasienio 
sargybiniai. Baltus apsiaustus 
dėvėjo rusai. Kinai buvo juo
domis aprangomis.

Nesvarbu, kas pale'do pirmuo 
sius šūvius. Net didžiųjų karų 
įžiebėjai suranda būdus pasitei
sinti. Žymiai įdomesnis tarpu
savis pakaltinimas.

Sovietų kariuomenės laikraš
tis “Krasnaja zvezda” ryšium 
su įvykiais Mao sugretino su 
Hitleriu, kuris svajojo užimti 
rusiškas sritis ligi Uralo. Ir 
Mao veržiasi į rusiškas sritis. 
Savaitraštis “Ogoniok” tęsia ka 
rinio laikraščio mintį: Mao ap
krėtė kinų tautą žmogėdriška 
pažiūra, kuri galinti pareikalau
ti milžiniškų aukų.

Kinų spauda puolė rusus di
deliu įniršiu. Ir Pekino spaudo
je aidėjo kaltinimas; rusai im
perialistai ,laukiniai grobuonys. 

Pasaulinė diktatūra
Vakaruose buvo lyg nepaste

bėta teisininko Sergej Kavalio- 
vo kompartijos dienrašty “Prav 
doje” paskelbtas įrodinėjimas, 
kad metas apkarpyti socialisti
nių kraštų suverenumą. Kava- 
liovas siekė pateisinti sovietinės 
kariuomenės įsibrovimą Čeko- 
slovakijon ir pastangas jos su
verenumui apkarpyti. Šią mintį 
netrukus pasisavino L. I. Brež
nevas. Jam atėjo talkon Kiril 
Mazūrovas, glaudžiai bendrau
jąs su kariuomenės vadovybe, 
kaip ir Brežnevas, ėmęs įro
dinėti, kad istorinė raida ver
čia tautinę proletariato dikta
tūrą pertvarkyti į tarptautinę.

Kinai dar prieš šūvius prie 
Usurio nepaprastai aštriai puo
lė Sovietus dėl jų naujo impe
rializmo. Pasak kinų susiaurin
tas kitų tautų valstybės suve
renumas vedąs į tarptautinę dik 
tatūrą, rusų laukinės gaujos ki
tų tautų užpuolimus. Kremliaus 
kompartijos naujoji imperializ
mo samprata ne jų esanti su
kurta, bet pasisavinta iš carų 
ir fašizmo ideologijos archyvų.

Kinų žinioms perteikt įstai
ga Hsinhua ragina stebėti so
vietines atžagareivius, naujus 
Kremliaus carus, lyg žiurkes 
besiaučiančius. Kiekvienas pra
eivis gatvėje pamatęs žiurkę 
turis ją užmušti.

Kinai praeiviais laiko rusų 
valdomas svetimas tautas ir net 
satelitines respublikas, kurios 
verčiamos paklusti Maskvai.

Trigubas frontas
Kinai ir rusai, bekaitindami 

vieni kitus imperializmu, jau 
seniai surikiavo visus ginklus 
kovai vesti.

Sovietai deda dideles pastan
gas, ypač po įvykių prie Usurio,

ką. Tai ir visa istorija.
— Tai kur pagaliau praleidai naktį?
— O, Milda, tu šiandien esi labai juokinga Aš pra

buvau ligoninėj.
— Ar miegojai ten?
— Žinoma. Aš negaliu suprasti tokio klausimo.
— Ne, Vytautai, tu esi melagis. Jokia ligoninė ne

laikys pašalinio per naktį. Gal būt, radai kokią vo
kiečių šeimą, gal merginą?

— O, mano Dieve, tavo įsivaizdavimai peršoka 
stogus, aš neturiu jokių reikalų su vokietaitėmis.

— Ne, broli, tai ne atsakymas. Aš įtariu tave.
— Aš žinau, tu visada mane įtarinėji.
— Bet tavo kaklas subraižytas, — Milda tvirtai 

žiūrėjo į Vytautą. — Kas sukandžiojo?
Tuo laiku prasivėrė durys ir j vidų įžengė moti

na, rankoje nešdama maldaknygę.
— Labą rytą, mama, — pasisveikino Vytautas.
— Ačiū Dievui, tu esi namuose, mano vaike. Kas 

buvo atsitikę? Aš meldžiausi už tave per visas trejas mi
šias.

— Nieko su manimi neatsitiko, viskas tvarkoj, — 
linksmai atsakė Vytautas.

— Ar tu girdėjai, sūnau, kad amerikiečiai žada pra
dėti visų pabėgėlių apklausinėjimus.

— Taip, Vytautai, aš užmiršau pasakyti, — įsijun
gė į pokalbį Milda, — žmonės skelbia,kad UNRA ar 
ba amerikiečių vyriausybė pradės tirti visus bėglius.

— Kokie čia tyrinėjimai? Aš nieko apie tai negirdė
jau, — nustebo Vytautas.

— Aš nežinau, — atsakė sesuo, — žmonės kalba, 
kad amerikiečiai ieškos karo nusikaltėlių, fašistų arba 
nacių, esančių pabėgėlių tarpe.

— Tai nesąmonė. Mes nesame nusikaltėliai. Jiė ga

Pietų Vietnamo viceprez. Nguyen Cao Ky su žmona kalba korespon
dentams, kur jis pareiškė, kad komunistai tęsia karą Vietname, manydami, 
kad Amerikos žmonės nustos kantrybės ir privers vyriausybę karą nu
traukti.

SAUGUMO TARYBA PASMERKT 
IZRAELĮ

K. TAUTKUS

Saugumo taryba, apsvarsčiusi 
valstybės skundą, kad Izraelio 
lėktuvai bombardavo jos te
ritorijos apgyventas vietas ir nu
žudė civilinius gyventojus, baigė 
svarstyti ir IV. 1 d. rezoliucija 
pasmerkė Izraelio veiksmus. Už 
pasmerkimą balsavo S. Rusija ir 
Prancūzija, JAV ir D. Britanija 
nuo balsavimo susilaikė, nes jų 
reikalavimo, kad reikėtų kartu 
pasmerkti ir arabų teroristus, 
Saugumo tarybos dauguma na
rių nepalaikė. Tai jau antrasis 
šiais metais Izraelio pasmerki
mas Saugumo taryboje.

Izraelio vyriausybė atmetė 
taikos pasiūlymus

Izraelio vyriausybė kovo 30 d. 
pareiškė, kad ji atmetanti bet

daryti Kinijos politinį apsupi
mą. Kremliaus Janusui šiame 
bare žymiai geriau vyksta kaip 
Pekinui. Jis šiuo metu bandė 
rodyti malonų veidą Japonijai, 
Pietryčių Azijoje, Indijoje, spau 
sti mil ėtus kraštus nūs'gręžti 
nuo K.nijos ir net užmegsti ry
šius su Cen Kai šėko įpėdiniais 
Ta’vano saloje.

Ideologiniame bare Kremlius 
nėra tvirtas. Eilė kompartijų ne 
pritarė Sovietų įsibrovimui če- 
koslovakijon ir pastangoms Ki
nijai pasmerkti.

Kariniame bare vyksta pasi- 
ruoš'mai. Kinų menkesnius ka
rinius šarvus išperka gyventojų 
persvara. Gali rusai sunaikinti 
Kinijos miestus, susisiekimo 
priemenes ir ūkį pažeistų ta
čiau ir tuo metu jie nėra tikri, 
kad galės sutramdyti 20 mil. 
kinų kovotojų. Rusai turi žy
miai stipresnius karinius šar
vus, kuriais pasižymėjo ir vo
kiečiai praėjusiame visuotinia
me kare. Gen. Lin Biao taria: 
mes netrukdysime rusams įsi
veržti Kinijon, bet krašto gilu
moje juos sutraiškysime.

li vykti į Maskvą ir ten jų ras daugybę. Aš galiu pats 
suteikti ilgą tų kriminalistų sąrašą, — piktai kalbėjo Vy
tautas.

Motina nusivilko apsiaustą, padėjo po pagalve 
maldaknygę ir priėjo prie vaikų. Ji švelniai glostė jų gal
vutes ir šypsojosi.

— O, aš beveik užmiršau. Donaldas buvo čia pra
ėjusį vakarą, — pasakė Milda.

— Taip? O ko jis norėjo?
— Jis sakė, kad yra svarbus reikalas, norįs pasikal

bėti su tavim. Jis paliko tau raštelį. Vieną minutę, — ji 
nuėjo prie staliuko, — štai čia, — padavė jam popierio 
gabalėlį. Vytautas žvilgterėjo j lapuką: “Malonus Vytau
tai, Aš norėjau tave susitikti, bet buvai išėjęs. Aš noriu 
su tavimi pasikalbėti savo reikalais. Aš atvyksiu vėl ku
rią nors dieną. Iki pasimatymo. Donaldas”.

Milda tada priėjo prie Vytauto ir sušnabždėjo j au
sį:

— Aš netikiu, kad tu praėjusią naktį praleidai li
goninėje.

— O kur gi aš ją praleidau? — jis žiūrėjo j seserį 
šypsodamasis.

— Nesigink. Aš žinau, tu radai malonią katę kur 
nors mieste.

— Ką tai reiškia katę?
— Blondinę Gretutę, aš manau, vokiečių gražuo

lę... Ir klausyk, aš vieną dieną iškastu paslaptis. Aš su
rasiu, — šypsojosi sesuo.

— Vaikai, apie ką jūs dabar ten kalbatės? — pa
klausė motina, eidama nuo lovos.

— Nieko svarbaus, mama, — atsakė ramiai Milda 
ir atsigręžė į Vytautą, — aš iškasiu tą Gretutę, — su
šnabždėjo. ’-t

— Oi jūs bobos, bobos, _  nusijuokė Vytautas.
(Bus daneiru)

kuriuos keturių didžiųjų valsty
bių siūlymus taikai Art. Rytuose 
pasiekti. Ji pakartojo savo senes
nius siūlymus - tiesioginės žydų 
ir arabų derybos tegalineios būti 
vaisingos taiką pasiekti. Arabai 
apie tiesiogines taikos derybas su 
Izraeliu laiko nesąmone ir nesi
leidžia į jokias kalbas. Jie princi
piškai sutiktų kalbėtis tiesiogiai 
su žydais, jei pastarieji ištrauktų 
savo karines jėgas iš 1967 metų 
šešių dienų kare okupuotos ara
bų teritorijos. Beveik kasdieną y- 
ra pažeidžiamos karinės paliau
bos susišaudymais ir teroro veik
smais. Izraelis, kad ir nežinoda
mas didžiųjų “naujų planų”, juos 
iš anksto atmetė.

Didieji pradės pasitarimus
Jungtinėse Tautose kovo 26 d. 

buvo paskelbta, kad keturi didie
ji — JAV, D. Britania, Prancūzi
ja ir Sovietų Rusija yra pasiruo
šusios pradėti pasitarimus pas
tovios taikos Art. Rytuose reika
lu. Esama tikrų žinių, kad pasita
rimai prasidės balandžio mėnesį 
New Yorke, Jungtinėse Tdiltose. 
Pasitarimai vyks J. T. rėmuose ir 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
Art. Rytų Įgaliotiniu švedu G. 
Jarringu. Kadangi Izraelis “ketu
rių didžiųjų” pasiūlymus iš anks
to atmetė, gali atsitikti, kad at
stovai gali pasiūlyti vėl grąžinti 
į “ginčijamas sritis” J. T. “taikos” 
dalinius.

Eisenhovverio laidotuvės ir 
pasitarimai

Buvusio JAV prez. D.D. Eisen- 
howerio mirtis kovo 28 d. j Wa- 
shingtoną sutraukė daugelio val
stybių galvas arba pirmaujan
čius valstybių vyrus. Svarbiausiu 
laidotuvių dalyviu iš svetimųjų 
valstybių laikytinas Prancūzijos 
prez. de Gaulie. Jis yra 1967 me
tais ir pasiūlęs keturių didžiųjų 
pasitarimus atstatyti Art. Rytų 
taikai. Išlydėjus Eisenhovverio

(Nukelta į 4 pusi.)

*



VASARIO 16-OJI TARP 

LONG ISLANDO AMERIKIEČIŲ

Long Island lietuviai parodė, 
kad Lietuvos reikalai, jos laisvės 
problema čia dar gyva, gal dar 
gyvesnė net praeity. Nebuvo pa
sigailėta nei pastangų, nei vargo, 
nei noro, kad Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo 51 m. sukak
tis Long Islando amerikiečių tar
pe būtų kuo tinkamiausiai pami
nėta. Šiemet buvo dar giliau įsi
sprausta į amerikiečių vietos vai 
džią bei plačiąją visuomenę, ir ši 
sukaktis kur kas plačiau buvo 
paminėta.

JAV LB Tarybos narys inž. 
Kęstutis Miklas per savo plačias 
pažintis prasiskverbė j pagrindi
nes valdžios įstaigas, į spaudą bei 
radiją, ir LB vardu išrūpino, kad 
Lietuva ir jos atstatymo sukak
tis būtų kuo plačiausiai paminė
ta.

NASSAU COUNTY

Iš anksto sutarta audiencija va 
sario 10 d. pas Nassau County 
Executive Mr. Eugene Nickerson 
dėl sniego pūgos negalėjo įvykti. 
Ji buvo nukelta į tos pačios sa
vaitės penktadienio rytą, kada K. 
Miklas, dar prieš Mr. Nickerson 
išvykstant atostogų, gavo su juo 
pasimatyti ir priimti visų Long 
Islando lietuvių vardu jo išleistą 
proklamaciją, skelbiančią nuo 
vasario 17 iki 23 Lietuvos Ne
priklausomybės savaitę. Tuo pa
čiu jis davė įsakymą, kad per vi
są tą laikotarpį Lietuvos vėliava 
būtų iškelta prie jo būstinės Mi- 
neola mieste. Nuoširdžios audi
encijos metu, Mr. Nickerson pri
siminė faktą, kad ir pernai jis bu 
vo atžymėjęs mūsų sukaktį, ir 
pažadėjo, kad ir ateity visados 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktys Nassau County ribose bus 
minimos.

TOWN OF HEMPSTEAD

Vasario 13 d. 9 vai. ryto dele
gacija, susidedanti iš K. Miklo, 
J. Giedraičio ir K. Miklo jauni
mo (Kęstučio jr., Elenos Marijos, 
Sandros ir Kristinos), pasipuošu- 
sio tautiniais rūbais, buvo pri
imta Town of Hempstead Presid 
ing Supervisor Mr. Ralph G. Ca 
so. Savo proklamacija jis paskel
bia Lietuvos nepriklausomybės 
savaitę nuo vasario 17 iki vasario 
22 ir ta pačia proga visą šią sa
vaitę iškelia Lietuvos trispalvę 
prie rotušės Hempstead mieste. 
Proklamacijos įteikimo ceremo
nijoj dalyvavo visa miesto taryba 
ir spaudos foto reporteriai. Bai
giant nuoširdžia audiencija, jam 
buvo įteikta Vyt. Vaitiekūno “Li 
thųania”, Vliko paruoštas memo
randumas ir išeivijos lietuvių ma 
nifestas anglų kalba.

TOWN OF NORTH HEMP
STEAD

Tą pačią dieną 11 vai. audien
cija pas To\vn of North Hemp 
stead Supervisor M r. Robert C. 
Meade Manhasset mieste. Prie 
delegacijos čia prisideda Irena 
Garunkštienė ir Gina Garunkš- 
tytė. ir čia jau laukia amerikie
čių spaudos reporteris. Ir čia gau
nama proklamacija, skelbiančia 
Lietuvos nepriklausomybės sa
vaitę nuo vasario 16 iki 23 d. Ir 
čia iškeliama vėliava visai savai
tei prie rotušės. Nuotaika visų

puiki. Nuoširdumas nepaprastas. 
Pats Mr. Meade pasisako, kad jis 
lietuvius labai gerai pažįstąs ir 
pasigedo lietuvių atstovų iš Great 
Necko, nes žinąs, kad jų ten la
bai ,net labai daug, ir kad Great 
Neckas yra jo žinioje, (kiek žino
ma, Great Necko LB apylinkė 
buvo prašyta dalyvauti delegaci
joj, bet išsigando sniego). Tarp 
kitko, Mr. Meade pasisakė, kad 
jis praleido savo mokyklines die
nas su lietuviais. Jis gerai pažįs
ta Lietuvių Vyčių veikėją Alek
sandrą Vasiliauską, su juo lankė 
mokyklas, žaidė krepšinį ir per 
jį daug sužinojo apie Lietuvą. 
Jis sakėsi, kad yra labai gerai su
sipažinęs su Lietuvos laisvės 
problema, pažįsta lietuvius, kaip 
vienus iš kultūringiausių tautų, 
ir pažadėjo visokiariopą paramą, 
kiek jis kur galės, remti ir kelti 
lietuvių prašomus reikalus.

TOWN OF OYSTER BAY

Tos pačios sudėties delegacija, 
tą pačią dieną 12:30 v. p. p. jau 
priimama Town of Oyster Bay 
Supervisor Mr. Michael N. Peti
to. Čia jaučiamasi, kaip namie, 
nes ir čia visi žino apie lietuvius.. 
Vėl proklamacija, ir vėliavos iš
kėlimas visai savaitei. Spaudos 
foto reporteris skundžiasi, kad 
neturįs su savim spalvoto filmo, 
kad galėtų užfiksuoti tautiniais 
rūbais pasipuošusį jaunimą ir 
panaudoti tas spalvingas nuo
traukas žurnaluose, ir prašo, kad 
ateity jis apie tai būtų įspėtas iš 
anksto.

Šia proga reiktų paminėti vie
ną staigmeną šios audiencijos 
metu, koks yra mažas šių dienų 
pasaulis ir kaip daug apie mus 
lietuvius yra žinoma. Superviso- 
riaus vykd. sekretorė Mrs. Aron- 
son nei iš šio nei iš to prisistato 
delegacijai ir viešai visiems 
pasakoja, kaip jos vyras Mr. Zo
la Aronson tuoj po II -jo Pasau
linio karo, kartu su Amerikos ar
mijos kapitonu Antanu Vaiva
da, išgelbėjo iš vokiečių kalėji
mo Lietuvos egzilinės vyriausy
bės narius. Pasirodo, vėliau pa
sitikrinus su Vliku, kad tikrumo
je, kpt. Vaivados pastangomis, 
buvo išlaisvinti iš B.ayreutho 
kalėjimo vokiečių okupacijos me
tu suimti Vliko nariai.

SUFFOLK COUNTY

Iš Town of Oyster Bay vyksta
ma beveik j patį galą Long Is- 
land salos, į Suffolk County sos
tinę — Riverhead. Čia prie dele
gacijos prisideda jau tos apskrities 
gyventojai —Marija Armonienė 
(tautiniais rūbais) ir Andrius Ar- 
monas. Lygiai 3:30 vai. pasima
tymas su Suffolk County Execu- 
tive Mr. H. Lee Dennison. Jis 
jau pažįsta lietuvius iš praėjusių 
metų, tad ir viskas daug nuošir
desnėj nuotaikoj eina. Pasirašo
ma proklamacija, skelbiančia 
Lietuvos nepriklausomybės savai
tę nuo vasario. 16 iki 23. Už
klausiama, ar būtų galima, kad 
Lietuvos vėliava kartu su Ameri
kos būtų iškelta visą tą savaitę 
dieną ir naktį, nes vėliavos nak
čia yra apšviečiamos prožekto
riais. Toks pasiūlymas buvo džiu
giai priimtas ir duotas sutikimas.

Lietuvių delegacija Vasario 16-tosios minėjimų proga kongrese ir senate senatoriaus R. Vance Hartke kabi
nete. Nuotraukoje: kun. I. Urbonas, E. Bartkus, šen. R. V. Hartke, K. Valiūnas ir J. Evans. Apie Vasario 
16-sios minėjimus kongrese ir senate “Drauge’ buvo rašyta jau anksčiau.

Šiaip normaliai vėliavos plevė
suoja tik dienos metu ir jos nu
leidžiamos saulei leidžiantis.

Mr. Dennison savo žodyje pa
reiškė, kad nuo pernai apie lietu
vius sužinojo ir dėkojo už visą 
jam prisiųstą medžiagą apie Lie
tuvą. Dabar jis jau gerai supran
ta Lietuvos laisvės reikalą, mūsų 
kovą dėl jos, ir pažadėjo visados 
mus remti. K. Miklas savo žody
je davė daugiau faktų, išreiškė 
padėką Lietuvių B-nės vardu ir 
įteikė daugiau literatūros apie 
Lietuvą.

PER RADIJĄ

Vasario 16 dieną 12:45 po piet 
populiariausia ir plačiausiai gir
dima Long Island radijo stotis 
WGBB (1240) perdavė specia
liai paruoštą programą apie Lie
tuvą. Dėka tos stoties Public Af- 
fairs direktoriaus Mr. Wesley Ri- 
chards, kuris irgi nuo pernai lie
tuvius pažino iš arčiau, progra
ma buvo daug laisvesnė keliant 
Lietuvos išlaisvinimo klausimą 
viešumon. Nežiūrint to, kad 
pats Mr. Richards yra rusų kil
mės ir kad stotis laikosi neutra
lios pozicijos, šį kartą buvo leista 
pasisakyti tiesiog ir prieš rusus ir 
prieš sovietinį režimą anglų kal
ba. Programa buvo pradėta 
“Dainavos” ansamblio įdainuo
ta “Lietuviais esame mes gimę” 
Kalbėjo konsulas Anicetas Simu
tis, apibudindamas istorinę Lietu
vos padėtį, valstybingumų bei 
Lietuvos diplomatų statutą Ame
rikoje ir kitur. Vliko valdybos na
rys dr. Algirdas Budreekis nuš 
švietė dabartinę Lietuvos padėtį, 
o Kęstutis Miklas supažindino

SAUGUMO
'Atkelta iš 3 psl.)

palaikus iš Washingtono, prez. 
Nixonas surengė užsienio valsty
bių atstovams priėmimą, kurio 
metu trumpai buvo susitikęs su 
de Gaulle ir kitais valstybių va
dais. Ir čia buvo paliesti Art. Ry
tų taikos atstatymo reikalai, nes 
dažnai žydų ir arabų susišaudy
mai, Izraelio lėktuvų bombarda
vimai Jordano valstybės teritori
jos civilinių gyventojų vietovių 
krizę labai gilina ir spartina pla
tesnio masto kovoms.

Art. Rytų klausimas ir buvo 
paliestas susitikime su prez. de

klausytojus apie įvykius Long Is
lande ir aplamai Amerikoj, šven
čiant šią sukaktį, ir kvietė su 
atsišaukimu į amerikiečių visuo
menę prašant paramos Lietu
vos laisvės reikalu. Programa bu
vo paįvairinta lietuvių liaudies 
muzika ir baigta Lietuvos himnu.

Kiek jau žinoma, radijo stotis 
yra labai patenkinta šia progra
ma, nes gavo eilę labai gražių at
siliepimų iš vietos amerikiečių vi
suomenės, iš New Jersey, iš Con- 
necticut, iš Rhode Island ir net 
iš Massachusetts, kur ši stotis 
taip jau aiškiai girdima.

Reikia paminėti, kad stotis 
šiai programai laiką davė be jo
kio užmokesčio ir dar pažadėjo 
artimoje ateity duoti laiką specia
liai programai apie lietuvių liau
dies muziką.

Ta pačia proga vertėtų pabrėž
ti, kad ir mūsiškis “Laisvės Ži-

Amerikiečių pašalpą pasiimanti mo
teris Bori Khang kaimelyje, 100 my
lių nuo Vientiano, įspaudžia piršto 
nuospaudą, kadangi ji nemoka ra
šyti. Dauguma tos stovyklos gy
ventojų yra beraščiai.

TARYBA...
Gaulle. Yra žinių, kad keturi di- 

Jdieji pasitarimus pradės artimiau
sių dienų tarpsnyje. Jų delega
tai jau yra pasiruošę ir laukia tik 
žodžio pradėti pasitarimus.

Egiptas pagrasino karu
Izraelio lėktuvams subombar

davus Jordano valstybės civilių 
gyventojų vietoves ir nužudžius 
nekaltus žmones, prez. Nasseris 
pagrasino karu ar bombardavi
mu Izraelio civilių gyventojų. 
Savo grasinimu Nasseris vėl įspė
jo keturis didžiuosius, kad jie pra
dėtų skubiai veikti, nes delsimas 
sunkina rasti sprendimą, didina 
platesnio masto ginklų prabili- 
mą ir naujo karo gaisrą.
Jordano karalius Husseinas ara

bų teroristų ir krašto visuomenės 
spaudimu buvo priverstas pakei
sti griežtesnės laikysenos prieš 
Izraelį savo ministerį pirminin
ką. Karalius pakeitimą įvykdė. 
Irakas atsiuntė daugiau karių pa
dėti kovoti Jordanui su Izraeliu. 
Egiptas prie Suezo kanalo sukon
centravo didesnes karines jėgas. Į 
Saudi Arabija padidino savo 
duoklę Jordanui daugiau nusi-i 
pirkti ginklų ir šaudmenų.

Izraelio okupuotoj Jordano te-i 
ritorijoje teroristai pagyvino ir' 
sustiprino teroro veiksmus. Izra
elio gynybos min. gen. Dayanas 
skubiai išvyko ištirti padėtį vie
toje ir vykdyti atsikeršijimo te
roristams paruoštus planus.

būrys” per savo radijo progra
mas daug prisidėjo prie šių me
tų Vasario 16-tos didesnio išpo
puliarinimo Long Islande. Jis ne
tik informavo apie įvykius Long 
Islande, bet taipgi perdavė pro
klamacijas išleidusių valdžios 
pareigūnų pasisakymus, kuriuos 
audiencijų metu į juostas užrašė 
delegacijos dalyvis Juozas Gie
draitis.

AMERIKIEČIU SPAUDO]

Dar niekad iki šiol Long Is
lando lietuvių istorijoj nėra bu
vę, kad Lietuvos vardas būtų taip 
daug ir taip plačiai paminėtas 
Long Islando amerikiečių spau
doj — tiek dienraščiuose, tiek 
savaitraščiuose, kaip šių metų 
Vasario 16-tos proga.

Iki šiol surinktomis žiniomis, 
nuo vasario 17 iki dabar, jau net 
dvidešimt keturi laikraščiai pa
minėjo apie lietuvių veiklą Long 
Islande, apie gautąsias proklama
cijas, apie Lietuvos nepriklauso
mybės savaičių paskelbimą, įde
dami nuotraukas lietuvių dele
gacijų su valdžios pareigūnais ir 
įvairaus dydžio aprašymas . Vi
sad šykštūs žinioms apie mažų 
tautų veiklą Amerikoj Long Is
lando didžiausi dienraščiai — 
“Newsday”, ‘‘Long Island Press” 
ir “Suffolk Sun” šį kartą surado 
vietos nuotraukoms ar trum
piems aprašymams. Savaitraš
čiai tuo atžvilgiu buvo kur kas 
dosnesni. Nuotraukos ir aprašy
mai pateko ir didžiuma jų skersai 
ir išilgai Long Islando. Vienu ar
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ne”, “County Seat Press”, “Great 
Neck News”, “Great Neck Re- 
cord”, “Herald Courier”, “Man
hasset Mail”, “Manhasset Press”, 
“Garden City Nevvs”, “The Ea- 
gle”, “Newsgram”, “Centre Is- 
land Nevvs”, “Bellmore Life”, 
“Oyster Bay Guardian”, “Roose- 
velt Press”, “Syosset Guardian”, 
“Syoset Advance”, “Mid-Island 
Times”, “Levittown Times”, 
“Mid- Island Tribūne”, “Mineo- 
la American” ir “Williston 
Times”,. Čia reiktų paminėti, kad 
“Litmor” savaitraščių sindika
tas, kuris net šešis laikraščius tu
ri savo žinioje Long Islande, dė
jo nuotraukas net pusės puslapio 
dydžio. Ypatingai reiktų išskirti ir 
paminėti “Bethpage Tribūne”. 
Tas savaitraštis paskyrė net visą 
puslapį savo vasario 27 -tos die
nos laidoj aprašymui apie įvy
kius šių metų Vasario 16-tos pro
ga Long Islande, aplamai duoda
mas žinių aoie Lietuvą, dabar
tinę jos padėtį, JAV centro ir 
kongreso vienbalsiai priimtą re
zoliuciją (H. Con. Res. 416), rei
kalaujančią JAV vyriausybę iš
kelti Lietuvos klausimą Jungtinė
se Tautose. Straipsnis baigiamas 
apeliacija į amerikiečių visuome
nę ir papuošiamas nuotrauka su 
Lietuvos vėliavos įteikimo cere
monija pas Town of Oyster Bay 
Supervisoriu Mr. Petito jos iškė
limui prie to miesto rotušės.

Kad tiek plačiai šiemet buvo 
paminėta amerikiečių spaudoje, 
turėtume būti dėkingi visoms 
toms valdžios įstaigoms, kurių 
nuoširdžiu tarpininkavimu bu
vo taip giliai įsiskverbta. Be jokio 
užmokesčio jos pačios parūpino 
foto reporterius, pakvietė spau
dos atstovus, išsiuntinėjo ne tik į 
amerikiečių, bet ir lietuvių spau
dą, nuotraukas bei specialiai pa
ruoštus šiai progai aprašymus.

Iš viso reikia pasakyti, kad 
Long Islandas jau yra “okupuo
tas” LB. Ši tradicija turėtų būti

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

tęsiama ir toliau, kasmet dar su 
didesniu mąstu. Reikia nepamirš
ti kad Long Islandas yra didelis, 
jame milijonai gyventojų, čia gy
vena visas Nevv Yorko elitas, ku
ris turi nepaprastai daug įtakos į 
Washingtoną. Tokį užnugarį tu
rint savo pusėje, Washingtonas 
bus pasiektas lengviau, ir tuo pa
čiu keliai Lietuvos klausimui kel
ti bus daug lengvesni.

PAŽANGAI KELTI FONDAS
Popiežiaus Pauliaus VI-jo į- 

ikurtas naujas tautų pažangai 
kelti fondas ir paskyrimas mili
jono dolerių Kolumjbijos ūkinin
kams padėti, visoje Pietų Ame
rikoje susilaukė nepaprasto dė
mesio ir pritarimo. Kolumbijos 
sostinės Bogotos dienraštis “EI 
Espectador” savo vedamą.jame 
iškelia popiežiaus Pauliaus VI-jo 
Eucharistinio kongreso metu 
padaryto pažado įgyvendinimą, 
ne tik žodžiais bet darbu ir pa
vyzdžiu padėti labiausiai pagal
bos reikalingiems Kolumbijos 
žemdirbiams.

GENE
nominuotas geriausiu aktorių, vai
dina filme “The Producer”.

Arabų pabėgėliai, kurie pabėgo iš Izraelio, gyvena sunkiose sąlygose Anunan, Jordane.



AMERIKOS LIETUVIŲ SEI
MAS BUS DETROITE

Amerikos Lietuvių taryba nu
tarė, kad sekantis penkmetinis A- 
merikos lietuvių seimas būtų su
ruoštas Detroite. Seimas įvyks 
darbo dienos savaitgalyje rug
piūčio 30, 31 d. ir rugsėjo 1 d. 
Tuo reikalu į Detroitą buvo at
vykęs Alt o pirm. inž. Eugenijus 
Bartkus ir turėjo su Detroito or
ganizacijų centro atstovais pasi
tarimą. Nors tai buvo paprasto 
antradienio vidurdienis, į pasita- 
sitarimą buvo atvykę: Elzbieta 
Paurazienė, Kazys Veikutis, An
tanas Sukauskas, Vytautas Cižau- 
skas, Petras Pagojus, Petras Dali
nis ir Vladas Selenis.

Inž. E. Bartkus pirmiausia atsi
prašė, kad jis taip netikėtai čia 
atvykęs, nes netikėtai ir jam dar
bovietė pranešusi skristi dviem 
savaitėm tarnybos reikalais į 
Pietų Ameriką, gi seimo organi
zavimo darbą reikia tuojaus pra
dėti.

Jis trumpai paaiškino, apie to
kius Alto ruoštus seimus praeity
je ir pažymėjo, kad seime — 
kongrese gali dalyvauti visa or
ganizuota lietuviškoji visuome
nė Amerikoje. Organizacijos, klu
bai, parapijos gali atsiųsti po 
vieną atstovą nuo 20 narių. Sei
mo tikslas: kas penki metai lietu 
viškoji visuomenė turėtų pasisa 
kyti dėl tolimesnės veiklos gai 
rių nustatymo ir pan. Taip pat 
pažvelgti į lietuvių tautos padė
tį ir įvertinti dabartį ir tuo re
miantis tiesti kelius ateities veik
lai siekiant laisvės Lietuvai.

Alto pirm. atsivežė Jono Jasai
čio išdirbtą dienotvarkės ir ko
misijų (kuriuos turėti} veikti sei
mą ruošiant) projektą. Progra
ma susidėtų iš kongreso, koncer
to, banketo ir paskutinę dieną 
įvyktų Amerikos lietuvių tarybos 
suvažiavimas. Šio seimo rengėjai 
būtų Altas ir*šeimininkai DLO 
C‘as. J. Jasaičio projekte minimas 
8 komisijos, iš kurių vienos 
dirbs Chicagoje, kitos Detroite.

Inž. E. Bartkus detroitiečius 
painformavo ir apie Alto veiklą, 
bei finansinį tarybos stovį.

E. Paurazienė, pirmininkavu
si šiam pasikalbėjimui, padėkojo 
svečiui už informacijas ir patiki
no tarybą, kad Detroito lietuviai 
parems šio seimo organizavimo 
darbus. Tą pat dieną E. Bartkus 
ir E. Paurazienė buvo nuvykę į 
Detroito miesto centrą, ten susi
tarė ir išnuomavo Statler — Hil- 
ton viešbučio patalpas Ameri
kos lietuvių seimui.

Todėl įsidėmėtina, kad sekantį 
darbo dienos savaitgalį De
troite įvyks lietuvių kongresas 
.Statler -Hilton viešbutyje.

(sln)

DAIL. VYT. OGILVIO MENO 
PARODA

Balandžio 19 d., šeštadienį, 
Lietuvių namuose, 3009 Till- 
man gt. Detroito St. Butkaus 
šaulių kuopos Spaudos ir Kultū
ros sekcija ruošia Vyt. Ogilvio 
dailės darbų parodą. Atidary
mas įvyks baladžio 20 d., sekma
dienį, 1 .30 v. p.p. Tai Vyt. Ogil
vio 3-čioji paroda iš eilės Detroi
te. Rengėjai apie kultūrinį įvykį 
pranešdami tikisi, kaip ir seniau, 
gausaus meno mėgėjų lankymo
si.

Detroito skelbimai
p^eTr asTT t r i u s

Dažo — Dekoravimas — Ta‘so, 
Kambarius - Verandas ’ Gar“ 
(deda -Plaster Board . Visu rasių 
• grindų ir sienų plytelSs.

12737 Grandmont Rd.. Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKU MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

WJEB stotis -•<— banga 1400
3:00 Iki 4:00 p. p.

tel. 278-8365 
tel. 549-1982
VALATKA 
Mich. 18227IALPH J- 

re, Detroit. — 
EL. 273-2224
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TRUMPINAMOS VELYKŲ 
ATOSTOGOS

L.B. Detroito Apyl. Lituanisti
nė mokykla neveikia tik Didįjį 
šeštadienį. Balandžio mėn. 12 d. 
darbas vėl tęsiamas. Mokinių tė
vai prašomi šią žinią paskelbti 
kaimynams, kurių vaikai lanko 
mokyklą.

Pr. Zaranka, vedėjas
L.K.S. PRIEŠSEIMINIS SUSI

RINKIMAS
Balandžio 13 d., sekmadienį, 

L. K. S. 265 kuopos labai saarbus 
susirinkimas įvyks tuoj po 10:30 
mišių parapinės mokyklos salėj. 
Tačiau L.K.S. moke^iai bus 
priimami nuo 9 vai. ryto.

Šiais metais Waterbury, Conn., 
įvyksta L.K.S. seimas, turime iš
rinkti seimo delegatus. Kaip ži
nia seimas vyks š.m. birželio 30, 
31 ir liepos 1 ir 2 dienomis Wa- 
terbury, Conn. I šį mum labai 
svarbų susirinkimą turime at
kreipti rimtą dėmesį. Gausiai at
silankykime.

TRUMPAI

— Sėkmės Detroito sportinin
kams Clevelande. Detroito spor
to klubas “Kovas” į įvykstančias 
(sekantį savaitgalį) Šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio ir tinkli
nio varžybas Clevelande siunčia 
virš 60 žaidėjų. Sportininkus ly
di klubo valdybos nariai: Anta
nas Racka (pirm.), Vytautas Ru
gienius ir Valius Mikas.

Vyrų krepšinio B klasėje žais: 
Vytautas Baukys, Leonas Pet
rauskas, Vytautas Petraitis, Ana
tolijus Viskantas, Vytautas Rėk
lys, Algis Ratnikas, Vytautas 
Virškus ir D. Janušis. Treneris - 
Pranas Cekauskas.

Jaunųjų krepšinio A klasėje 
žais: Kęst. Barčas, Algis Rėklys, 
Vytenis Ratnikas, Algimantas 
Majauskas, Edvardas Sventickas, 
Kęstutis Buitkus, Jonas Nakas- ir 
D. Cekauskas. Treneris — Vytau 
tas Rugienius.

Jaunių B klasėje žais: Edmun
das Kasputis, Rimas Kasputis, 
Kąstytis Karvelis, Tomas Norus, 
Antanas Paškus, Rimas Skiotys 
ir Linas Mikulionis. Treneris — 
Vytautas Rugienius.

Tinklinyje Detroitą atstovaus 
keturios moterų ir mergaičių ko
mandos. Vadovas — Vladas Si
mutis.

— Organizacijų Centro (DL 
OC) metinis susirinkimas įvyk- 
ko kovo 30 d. L. namuose. 
Iš pirm. Elzb. Paurazienės pra
nešimo matyti, kad iš Vasario 
16 d. minėjimo metu surinktų 
aukų Altui pasiųsta 2,850 dol. 
Minėjimo išlaidos buvo apmokė
tos iš gauto banketo pelno (a- 
pie 200 dol.), kuris buvo suruoš
tas praėjusį rudenį DLOC’o 
25 metų sukakčiai atžymėti.

I naują DLOC valdybą išrin
kti: Kazys Veikutis, Petras Pago
jus, Antanas Sukauskas, Rimas 
Sukauskas, Vacys Lelis, Petras 
Januška ir Jonas Švoba. Į rev. ko
misiją — Marijonas Snapštys, 
Kazys Sragauskas ir Vytautas Či- 
žauskas.

Susirinkimo metu priimta re
zoliucija: 1. smerkianti reiški
nius, kurie klaidina lietuvių vi

Scena iš Antrojo Kaimo. "Mūzas ir poetas". Iš k, į d.: Vyt. Marčiukaitis, 
EI. Kavaliūnaitė, K. Stakauskas ir M. Mažeikaitė. Antras Kaimas Detroite 
vieši balandžio 12 d. 7 v, v. Lietuvių namuose.

suomenę ir trukdo Lietuvos lais
vinimo reikalams lėšų telkimą, 
2. pakartotinai išreikštas prita
rimas ir pasitikėjimas Alto veik
lai, 3. skatina Detroito visuome
nę ir ateityje remti Altą.

— Antano Škėmos akademijo
je gegužės 10 d. 8 vai. L. namuo
se pasirodys legenda Živilė ir pa
bėgėlė Inga. Akademiją ruošia 
specialus komitetas.

— Golfo turnyras, kurį ruošia 
sporto klubas “Kovas”, įvyks ge
gužės 4 d. 12 vai. Sylvan —Glen 
laukuose. Sekcijos pirm. Algis Ru 
gienius.

— “Šilainės” bankete progra
mai paįvairinti šoks aštuonios 
poros buvusių šios grupės šokėjų 
"pensininkų”, kurie visi jau yra 
sukūrę šeimas ir augina prieauglį 
“Šilainei”. Visos trys šilainiečių 
grupės banketo metu šoks visiš
kai naujus tautinius šokius.

— Dail. Vytauto Ogilvio pa
veikslų paroda bus atidaryta ba
landžio 20 d. 12 vai. L. namuo
se. Parodą rengia Butkaus šau
lių kuopa.

— Antras Kaimas atvyksta į 
Lietuvių namus balandžio 12 d. 
7 vai. Ruošia Detroito Neo-Li- 
thuanai.

REPETICIJŲ TVARKA
Jaunimo chorui balandžio 12 

d. šeštadienį ir balandžio 13 d. 
sekmadinį repeticijų nebus. 
Prieš Lietuvių Moterų sąjungos 
auksinį jubiliejų jaunimo choras, 
mergaitės ir berniukai, renkasi 
generalinei repeticijai balandžio 
19 d., šeštadienį, 4:30 v. p.p^ Die
vo Apvaizdos bažnyčion prie 
vargonų, kur bus repetuojamos 
religinės lietuviškų mišių gies
mės. Po to parapijos salėje bus 
repetuojamos dainos, kurias cho
ras atliks banketo metu sukak
ties minėjime. Generalinė repe
ticija baigsis 6 vai. 45 min. Daly
vavimas visiems choro nariams 
būtinas.

Sekmadienį, balandžio' 20 d. 
visas choras dalyvauja Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje per liėtuviš- 
kas pamaldas, kurios prasidė: 
12.45 v. Visi choristai prašomi 
atvykti kiek anksčiau prieš mi
šias, kad giedojimas geriau pa
vyktų. Visi prašomi būti prie var
gonų 12:30 v. Po mišių visi rink
simės į parapijos salę, kur chorui 
teks atlikti banketo meninę pro
gramą. Po meninės programos 
choras bus pavaišintas. Visi cho
ro nariai, berniukai ir mergai
tės, turi būti pasipuošę tautiniais 
rūbais.

St. Sližys

PRABANGA IR NETURTAS
Paskutiniame gavėnios sekma 

dienyje žymusis Prancūzijos 
jėzuitų sociologas kun. Tho- 
mas kalbėjo Notre Dame kate
droje tema: “Prabanga ir ne
turtas 'šių dienų visuomenėje? 
Evangelijos dvasia reikalauja — 
pabrėžė pamokslininkas, — 
kad (kiekvienas, artimo meilės 
vedamas, įsipareigotų siekt: 
naujos socialinės santvarkos kc 
vojant prieš socialinį neteisin
gumą ir skurdą. Ūkinės pažan
gos pagrindinė taisyklė nėra pei 
no siekimas bet teisingas gėry
bių padalinimas, kuris dabarties 
pasaulyje lengvai gali patenkin
ti visų žmonių pagrindinius rei
kalavimus.

Chicagos Lietuvių operos valdyba. Sėdi iš k. į deš.: Vacys Petrauskas, 
vicepirm., Sofija Džiugienė. vicepirm., Alfredas Kulys, v-bos pirm. Antroj 
e'lėj stovi: Kazys Skaisgirys, sekr., Pranas Naris, v-bos narys — turto 
globėjas, Albinas Smolinskas, iždininkas ir Gediminas Kazėnas, vicepirm.

Nuotr. Z. Degučio

IR JIE NEŠĖ SUNKAUS DARBO 

NAŠTĄ
JURGIS JANUŠAITIS

valdybos vicepirmininko.Tokio 
punktualaus, kieto, neatlaidaus 
vyro dar neteko sutikti. Vytau
tas Kasniūnas kartą teigė: “Tik 
tokie pareigingi vyrai gali atlik
ti didelius darbus ir neleidžia nei 
vienam nuo pasižadėto darbo nu 
tolti”. Kolegai Vytautui turime 
visi rašę apie “Daną” pritarti, 
nes mūsų “propagandos ministe
ris” savo pareigas atliko pasigėrė
tinai gerai, apie šią operą mūsų 
spauda rašė daug, taikliai, punk
tualiai ir skaitytojas bei būsimas 
operos lankytojas yra puikiai su
pažindintas su šiuo ne eiliniu į- 
vykiu.

Albinas Smolinskas, valdybos 
iždininkas, taipgi ne eilinė figū
ra valdyboje. Juk jo rūpestis — 
finansai. Kur nėra pinigų, ten 
nėra ir sėkmės. Tad iždininkas 
planuoja- finansus, kad opera ne
neštų nuostolių, kad būtų sutel
kta tiek lėšų, kad operos pastaty
mas būtų visapusiškai sėkmingas.

Tylus, visada lengva šypsena 
veide lydi valdybos sekretorių 
Kazį Skaisgirį. Tai vyras be pre
tenzijų, bet kietas darbininkas. Jo 
rankose kruopštus operų gaidų 
paruošimas, muzikos koordinavi
mas H ir visi popieriniai operos 
reikalai. Galima įsivaizduoti, kiek 
tenka laiko praleisti ruošiant o- 

peros gaidas, atsakinėjant į raš
tus, vedant susirašinėjimą. Tai 
Kazys atlieka kaip didžios parei
gos vyras, niekada nesiskųsda
mas, niekada savo darbo nepri- 
mesdamas kitiems.

Pagaliau žailgtelėkime į val
dybos narį Praną Narį. Rodos 
pareigos be titulo, o kiek darbe
lio jam sukurta. Jo žinioje visas 
operos turtas, o kai artėja spek
takliai jam galvą ėdą pats didy
sis rūpestis - operos dainininkų 
sceninė apranga. Žinoma, čia 
projektus paruošia dailininkas, 
bet visa tai turi tapti tikrove, tu
ri būti rūbai. Ir Pranas Naris šį 
darbą atlieka pasigėrėtinai.

Tai štai šešių vyrų ir vienos 
moters darbų veidas. O kai jie 
suremia pečius vienam darbui, 
tada gauname visus, kurią vadi
name operos premjera, naująja o- 
pera, o šiuo atveju mums pado
vanotą lietuviško veido “Da
ną”.

— Kai mes sprendžiame ope
ros problemas, kai svarstome 
klausimus, kai susiduriame su 
sunkiausiomis akimirkomis, ope
ros valdybos žmonės parodo daug 
išminties, takto, didelio nuošir
dumo, respekto, tolerancijos ir

Šeštadienio vakarą, šventadie
niškai nusiteikę, skubėsime į Ma
rijos Aukštesniąją mokyklą pas
veikinti savąją “Daną”. Ji ateina 
paslapčia, savyje slėpdama daug 
ką ir apie ką po šio įvykio pla
čiai kalbės žmonės.

Didžiossios ruošos metu kal
bėjome apie “Daną” įvairiomis 
progomis, kalbėjomės su auto
riais ir visi pokalbininkai mums 
bandė nušviesti būsimos “Da- 
nos” veidą.

Tačiau anų ryškiųjų asmenų 
pavėsyje sunkiu darbo keliu iš
tisus metus ėjo Lietuvių Operos 
kolektyvas -vyrai ir moterys ir to 
kolektyvo vairuotoja — Chica
gos Lietuvių operos valdyba. A- 
pie šiuos žmones teprisiminda
vome prabėgomis, o neretai ir vi
sai pamiršdami. Juk jie tik “juo
dieji” darbininkai. Ant jų pečių 
krenta pati didžioji atsakomybė- 
spektaklis.

Lietuvių Operos valdybos rū
pesčiai nesibaigia. Vieni nusku
ba užmarštin operą pastačius, ki
ti prasideda tada, kai pasirenka
ma nauja opera sekančiam sezo
nui. Gi šios valdybos rūpestis y- 
pač buvo didelis, nes ji ėmėsi at
sakomybės statyti kūrėjų dar nie
kada neišbandytą ir negirdėtą 
lietuvišką operą “Daną”. Su di
dele meile ir kantrumu valdyba 
ir visas kolektyvas nuo ankstyvo
jo praėjusių metų rudens plušo 
ilgus vakarus, neretai liedami 
prakaitą, kad pasirinktoji opera 
neapviltų žiūrovo. Teisėjais būsi
me netrukus. O dabar štai sugrįž 
kime į trumpus pokalbius su pa
čios valdybos vyrais ir viena mo
terimi.

Valdybos pirmininkas Alfredas 
Kulys, didžio takto vyras, mąs
tantis ir kitų nuomones supran
tąs, posėdžiuose pirmininkaująs 
ir visų darbų sritis aprėpiąs. Pui
kus reprezentantas, mokąs ap
jungti kolektyvą bendram dide
liam darbui. Jo žodis tylus, ta
čiau uždegantis. Jis seka operos 
veiklos darbus, sudaro sąmatas ir 
repeticijose atsako į tūkstančius 
iškylančių klausymų. Opera -jo 
naktų ir liuoslaikių svajonė.

Kiekvienoje repeticijoje sutik
si gražiai nuaugusią, aukštą, iš 
moterų būrio prasikišančią vice
pirmininkę Sofiją Džiugienę. Jos 
svajonė — puikus operos moterų 
choras. Ir čia rūpestėlio rieškutė
mis nesusemsi. Juk reikia kiekvie
nos moters bėdas suprasti, atjaus
ti ir kai darbai šaukia- jas suglau
sti į gretas. Mūsų Sofija tai atlie
ka pasigėrėtinai, o po visų darbų 
ji su talka suruošia ir šaunius 
parengimus, kurie operai ir nau
dos teikia.

Vargiai kada gali sugauti ju
drųjį vicepirm. Gediminą Kazė
ną. Jis įnikęs į dekoracijų tvarky
mo problemas. Jo pečius gula ir 
kiti scenos tvarkymo reikalai. O 
tai ne juokas. Juk spektaklis vyks
ta scenoje ir vyksmas turi būti 
suderintas su pačia scena nepa
prastu tikslumu. Gediminas ta
me darbe įgudęs ir savimi pasiti
kįs, o tai džiugina ir visą operos 
kolektyvą.

O kas nepažįsta “Propagandos 
fminfcterio” Vacio Petrausko,

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. balandžio 10 d.

čia pat surandame vieningą, dar
bų sėkmę užtikrinantį sprendimą. 
O kai reikia operai globos - štai 
didžioji eilė mielų mecenatų, ku
rie su didele meile ir nuoširdu
mu mūsų darbus stambiomis su
momis remia. Jiems mūsų padė
ka. O ji net per maža. Jiems pri
klauso mūsų širdies dalelė. — 
Kalba Lietuvių operos valdybos 
žmonės apie darbus, kurie pri
klauso ne vienam asmeniui, ne 
vienam kolektyvui, bet visai lie
tuvių visuomenei.Gi šios šau
nios valdybos planus savo darbo 
auka ir meile lietuviškajai ope
rai išperka didysis Lietuvių ope
ros kolektyvas, kurio darbais jau 
gėrimės antras dešimtmetis.

Jūs darbus baigėte, dabar lie
tuvių (visuo
mene jūsų pastangas tevertina a- 
teinančiomis dienomis.

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

RUTH GORDON
nominuota geriausia aktore. Vaidina 
filme "Rosemaiy’s Baby”.

T. Pranciškonų
ŠVENTO ANTANO GIMNAZIJOS 

(K&nnebunkport, Maine)
TRADICINIS PARENGIMAS

ŠOKIAI
įvyks bal. 19 d., 7 v. v.. Jaunimo centre 

5620 S. Claremont Avė.
Šokiams gros L. Bichnevičiaus orkestras.
Įdomią programą praves lietuviams gerai žinomas aktorius K. Ve

selka. Dalyvaus ir keletą šios gimnazijos mokinių.
įėjimas 3 dol. Staullukus užsisakyti iš anksto tel. 737-7348 arba

476-6512. , . . t .
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ir tuo paremti vienintelę

lietuvišką berniukų gimnaziją. ''
Rengia Šv. Antano Gimnazijos Mokinių Tėvai Chicagoje

.......................m.....linini............................n.........
Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvtnimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys ........  .... $150
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa ..............$1.00
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MAFIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys .... $1.50 
(gegužės mėn. pamaldoms)

BNNP***'KtIMA IR MES, Matulis, MIC .........................................$2.00
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC ...................... $2.00
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
innnnnnuniinnnnnnninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnj

Ifyouignoreit,maybeitTlgoaway 
-»• to And other

famous cancer legends.

Tw an all-out effort to avoid the truth, people ha*o 
created rome pretty imaginadve phrasea.

Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 
hurt me." And “Never siek a day in my life." You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’a often too late.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse but to fight fire with fire with 
tome more meaningful phrases.

Likę “x in 3 ■ being saved novr. i m s could be 
aaved if people went for checkups every year."

And “200,000 vere saved lašt year. Annual diede 
nps can help save thousands more."

What are you vraiting for? Don’t you vant to enr 
joy the peace of mind that comes from knowing you’to 
dožng the best thing for your health?

If it’a slogans you yrant, ve can give them to youu 
We’Q do anything to try to make ranccr a legend to 
its ovn time. But ve need your helpt 

Help yonrvdf  vith * checknp. And others vrfeh a chedc.

American Cancer Soeiety

1

*:iK**i4ę*:«i4ii«:*i«*i**i«**5«:«*******
MARIAN SHRINES 

0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS
Nauja knyga anglų kalba, 

versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

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

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

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

turi pridėti 5% taksų. 
(♦•^(♦(^■♦iiiiiK*:**:********!*******0*
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Charlottesville, Va., prie automašinom statyti stulpelio pririštas arkliukas 
nežino ką daryti kai žolės nėra.

LEGENDOS APIE ARKLĮ

Arklio praeitis yra daug tyrinėta. 
Jau priešistoriniais laikais žmogus 
panaudojo arklį savo reikalams. Jo 
toks likimas — žmogui padėti. Ta
čiau šitame technikos amžiuje ark 
lys nuo žmogaus vėl nutolo.

Pirmieji arklio tyrinėtojai tvirti
na, kad pradžioj arklys buvo labai 
mažas, kiškio, o vėliau šunies di
dumo. Tačiau per tūkstančius me
tų arklio morfologija keitėsi ir ark
lys išaugo į puikų tvarinį.

Senovėje daug kur arklys buvo 
naudojamas maistui, paskiau pasi-! 
darė žmogaus draugu. Arklys užtin
kamas visuose pasaulio kontinentuo | 
se, kur tik gyvena žmogus. Jis pri-J 
sitaiko visokiam klimatui. Jvairiam 
žemės paviršiui, atlieka įvairius dar, 
bus. Arklys balnojamas, kinkomas, 
jis neša krovinius, sunkiai traukia 
vežimą, plūgą, akėčias ir t. t.

Senovės Romoj ir Graikijoje ark
lių vardai buvo siejami su herojų 
vardais. Tarp kitų, legendos iške
lia šiuos Hektoro arklių vardus: 
Podorge, Aethon, Lampos. Istorinis 
Bucephalas, kurio greitis ir ištver-1 
mė daug kartų išgelbėjo Aleksand-: 
ro gyvybę.

Be to, arkliui duodama įvairių 
palyginimų. Pavyzdžiui, mitologija 
arklį duoda Neptūnui, Mahometas 
jį padaro vėjo ir deivės Eponos sū
numi, galams jis jų globėjas.

Arklys simbolizuoja karą, bet poe 
zijoj Pegasas gimęs iš Medūzos yra 
įkvėpimo šaltinis.

Ir ko tos legendos nepripasakoja 
apie arklį. Pelopsas, norėdamas gau 
ti Hippodamijos ranką, kuri paža
dėta nugalėtojui lenktynių veži
mais, išgauna iš Neptūno sparnuo 
tus žirgus. Visiems žinomas Tro- 
jaus arklys, klastingiausias iš visų 
girdėtų. O Kaligulos arklys paskel
biamas konsulu, Anglijos karalius 
Ričardas III Bosworth kautynėse 
šaukė: “Arklys, arklys, mano kara
lystė arkliui.”

Taip pat arklys vaizduojamas su
jungtas su kitais gyvūnais: hippo- 
campai-arklys su žuvies uodega, 
centaurai hippo-grifai — pusė ark
lio, pusė grifo — paukštis su galin
gais sparnais, tai būtybės vaizduo

jančios nuostabų greitį.
Vadinasi, visose tautose ir visais 

laikais arklys buvo lyg meno ir po
ezijos šaltinis.

Jo garbei būdavo ruošiamos šven 
tės hippokratijos, per kurias gražiai 
papuoštas, apsagstytas gėlėmis ark
lys būdavo pagerbiamas, kaip koks 
karalius.

Aplamai, arklys visuomet ir visa
pusiškai buvo žmogaus tarnautojas. 
Žmogus, pritaikindamas ypatingus 
atrankos darbo metodus, pašalinda 
mas pasitaikančias ligas, arklį pri
taikė įvairioms specialybėms.

Karas, žemės darbas, transportas, 
tai vis sritys, kuriose arklys plačiai 
buvo panaudojamas. Be to, jis nau
dojamas mėsai, o jo kūne gamina
mas serumas prieš difteritą išgelbė
jo milijonus žmonių gyvybių.

J. Mškns

LAKŠTINGALA

Bėgiodama lakštingala, ypačiai 
žmogaus akivaizdoje, pakartotinai 
leidžia tylų, ramų balsą; raidiškai 
galima išreikšti jį maždaug: fiūid- 
arrr.., su šiuo balsu nieko bendro 
neturi nuostabi patinuko giesmelė. 
Išskyrus gal strazdą giesmininką, 
nė vienas Europos paukštis šiuo 
atžvilgiu negali lygintis su lakštin
gala. Jos balsas yra grynas, skar
dus, gal tik su kai kurių muzika- 
linių instrumentų garsais palygina 
mas, žmogaus klausai nepaprastai 
malonus. Lygiai kaip ir strazdo gies 
mininko giesmelė, ji sudėta iš pa
eiliui kartojamų garsų. Šių dalių 
garsų eilė yra užbaigiama zirzia
mų, mažai harmonizuojančių gar
sų virtine.

T. Ivanauskas

— Grover Cleveland buvo 
vienintelis JAV-ių prezidentas 
išrinktas dviem nepaeiliui kaden 
cijom, kurias skyrė Benjamino 
Harrison 4 metų kadencija. Cle
veland irgi ibuvo pirmas prezi
dentas, kurio vestuvės įvyko 
Baltuosiuose Rūmuose.

lacaucline Onassis eina Nassau. Bahamuose, su savo buvusia uošve Rose 
Kennedy. Onassis atplaukė savo vyro laivu "Christina”.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

DftMESIO! f IV/GOS OPP4MTUNITIK:

MOV I N G
<1. NAUJOKAITIS 

Apdraustai* perkraust.viinib 
Ilgų metų patyrimas 

tYA 5-92MH Chicago, Illinois

STATYBININKAI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
omniiiiiiinimiiiuiiiiuiih... .
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. BUDIM — Tel. CL 4-1050
tiiniiiiiniiHiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiHiiiiiin
iiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turėkliai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮUUĮ 

~[SIGYKITe"d AB AR I
»
DRAUGE gaunama visa ei

lė J. Narūnės — Pakštienės kny
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri
taikinta kalba, pateikiami vaiz
deliai ar apsakymėliai iš jaunų
jų pasaulio;

Birutės ryta,.
Jaunieji daigeliai
Snaigių karalaitė
Gintaro takais

t COHSTRPCTIOM CO.

N= REZIDENCINIAI,
5 KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

M57 VVest 69th Steeet 
TeL HE 4-7482

PARDUODAMAS 

Marquetie Parke 
gerai einantis biznis:

Valgykla “Tulpė”
2447 W 69th St., GR 6-9504
Pc, 8 v. vak. skambinkit HE 4-4758

iUNTIHIAI ) LIETUVA
< OSMOS EXPBESS 

MAKQI>ETTK GIFT PAHOlCi. s» K *
«.»« ttaiii s*. Tei. wa a-arai

I atltl, SI. Tel. VV A 5-2737
K.3.( M». HhIsusI SI Tel 254-3328

i.leiuvlų bendrove turinti teis© 
siuntinius dusti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai j Lietuvą

Didelis pasirinkimas Įvairiu aie
džlagų. ltal. Uetpalfilų Ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanu už
sakymai

B. Ir V. Žukauskai

HELP VVANTED — VYRAI

PUNGH PRESS OPERATOR
Mušt have experience. Steady work.
Good salary. Paid hospltalization. 
Paid vacation Profit sharlnfl and 
other benef ts.

Call 247-2546
Ask for Edith Gomez

PARDAVIMUI

REAL ESTATE

Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus.

8489 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambint 423-5549

5 kamb. mūr. bungalovv — 11330 
So Natoma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0850.

Arti Marouette pko
Skubini parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metų senumo namas— 
2 butai po 4 % kamb., Įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

8 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš.

Illinois State gyventojai prie kainos | garažas. Marąuete pko. apyl. , 
turi pridėti 5% taksy.

0.95
1.30
1.00
1.80

Ambarita (anglų klb) 1.00

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butu nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

0455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

“Drauge” ja<u galima įsigyti ( 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ
Ir šį kartą autorius nustebina

visai nauia tematika, paimta iš 12-os butų naujas mūr. namas 
. , , . 1 T . gražioje pietvakarių apyl. $26,000dabartines Lietuvos gyvenimo, metinių pajamų. Kaina prieinama. 

Knygininko Siurvilos asmenyje bu*^"‘b p’°e mMarąuettelUpko. "7% 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį ™£il'£lsįrentftas rūsys’ 2 auto mūr-
užkampio kolchozą, kurio aplin- 1% aukšto, 2 butai—6 ir 4 kamb. 
. . ,, • 18 metų mur. prie 71 ir Sacramento.koje Supažindina SU visa eile į- Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Salia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
lę

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS
Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 

kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos 
kaina 1.00 dol. Illinois gyven
tojai prašomi prie knygos kainos 
pridėti 5 pnoc. mokesčiams.

Reikalingas darbininkas iki 62 m. 
amž. Atlyginimas $3.00 j vai. Dar
bas nuolatinis. Tiktų buvęs ūkinin
kas. Kreiptis asmeniškai pirmad. 
iki penktad. 8 v. r. iki 4 popiet pas 
Stanley, 9724 So. Karlov Aveniu*

REAL ESTATE

SAVININKAS parduoda \y2 aukš
to mūr. namą Marąuette pke. 6 
kamb. apačioje. 4 kamb. viršuj, ply
telių vonios, virtuvės su spintelėmis. 
Pilnas rūsys, plytelių grindys, centr. 
šildymas gazu. Naujos rinos ir sto

ti ELP VVANTED MOTERYS

Reikalinga moteris prižiūrėti 16 mė
nesių mergaitę, 5 dienas savaitėj. 
$20—$25 j sav. Tel. 778-6573.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname lr vaškuojame visų 
rūšių grindis.

BUBNYS — Tel. KE 7 5168

A. ABALL ROOFING C0
įsteigta prieš 49 metus 

I 'engiame visų rūšių stogus Taiso
gas 2 maš ąaražas Apyl 66th ir ‘ne arba dedame naujus kaminus, rį 

nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrų '‘tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas

Campbell.

Skambinti RE 7-8151
2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 

švarus. Nebrangus.
3 butų mūr. 5—4%—4 kamb. 

Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 Ir Kedzie. 
$75,000

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

NURSES AIDĖS — ALL SHIFTS
Orderlies 7 A. M. to 3 P. M. Beautiful 
nursing home in Morton Grove 
Benefits offored.

CALL MBS, ZEIJENKA 
(Director of nurses)

MBS KBAZ1NSK1 
Dir. of assistance Ui nursing

CALL — 965-8100

10 butų mūras prie pat Marąuette . Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas

pko. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insu'ranee — Income Ta» 

Notary Public

2737 W. 48 St. CL 4-2390

GERI NAMAI
1 % aukštu namas — 6 Ir 5 kamb. 

Uždari porčlai. Karpetai. Kabinetų 
virtuvės. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,500.

Didelis 8 kamb. mūras. 1 vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 * California. $26,400.

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

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

Mūrinė 1 aukšto plati rezidencija, 
2 vomios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

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

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

Lotas dviem butam. 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

5759 So. Western Avė.
Kampas 581 h Street

Telefonas — PRospect 8-9533 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn

T E L E V I Z įTo 7
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

VYRAI IR MOTERYS

MEN & WOMEN 
Needed at Once For 

LIGHT ASSEMRLY WOR.K 
No Age Lirnit ISiteady Worik 

4S0 W. Erle (Street 
Phone 664-4950

DftMESIO !

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radi-’ Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WT,YN 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1 00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių

_________________ oasaulinių žinių santrauka ir ko-
1 mentarai muzika dainos ir Mag 

- — - . - ... ... _ _ . dutės pasaka Programa veda —
A A 1 Steponas <1. Minkus. Biznio reiks-

... O a?. u , . . , |I»iB kreiptis i Baltic Florists —
I v. Radio, Stereo. Spalvotom tele- „vizijom antenos. Pard Ir taisymas IS*1”1 d°van” krautuvė. 502 E

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

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

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

1Į4 ankšto, 2 butai. 6 Ir 4 kamb. 
Įr patalpa bizniui Ekstra sklypas 
26 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. Ir butas rūsy 3-Ju kamb.

1649 W 63r.) St. Tel 434 (142' 
Ynkarais skambinti VVA 5-8607 

P (Indėnas K. Aliuiiilis 
- .

•«' X i, X -s. •oo."

Broadway. So. Boston, Mass. Tel. 
A N K-O4K9 Ten pat puinMiM* Ir 
lienraštis “Draugas”

MOVING

žas. $35,000.

rūsy. Mur. Prie 67 ir California. 
$28,500.

5 kurni). 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 Ir California. $19,000.

5$į kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. flnt St, Tel. S25-6OI5

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

Tvarkingas, teisingas ir greita* , 
patarnavimas visais Real Estate i 
reikalais Be to, veikia Notariatas Į 
daromi ir liudijami vertimai Tvat 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
ni Income Tax ir atliekami kitnk 
r,tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av„ CL 4-7456

Perskaitę “Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti

Remkite “Draugą”. Skelbkitės “Drauge”.

REAL E STATE

SERftNAS perkraueto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli mieste lel Apsimoka skelbtis DRAUGE 
diinai ir pilna apdrauda. ; nes plndiall(,lai HkaitnrnfU) „e-
2047 W. 671 h Place WA 5 8(168

tuvių dienraštis Gi skelbimų kai- 
ios visiems prieinamos

Heating Contractor
[rengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air oonditioning i 
naujus lr senus namus Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HI-JATING & SHKirr MTTAL 
4444 S. YVestern, Chicago 9, Hl.

Telefonas VI 7.3447.

2 po 8 kamb. inflr. Modernios To
nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

3 »o .5 kamb. lr 4 kamb, angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,500.

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke $88.000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų ištaigos Tik 
<67,000

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, il- 
-ima gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 

■ taigos $18,*0*.

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

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

12 butų 1 metų modernus i rturtln 
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming bonse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

8 kamb. mūr. "Bullt-tos", kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

aukšto mūr. 6 lr 6 kamb 1 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. «7 lr Oaklsy tlV.ėlM)

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS

illllllllllltlllllllllllllllllllllllllllimilltlll 
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU,
kreipkitės j 'Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, gret
ai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A U a A S

4545 VVest 63rd Street
CHICAGO. ILLINOIS 60629

illlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

823 VVEST S4tb PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

DftMESIO !
. ....................................................................................................................

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
NERIS REAL ESTATE

8924 South Westem Avenue Tel. 471-0321

ii..... ............................................ ..................................

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
A L E X SITIS - REALTOR

Main Office 5727 W. Ceriuafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Rlveraide, La Grange Park 
tr kituose vakariniuose priemiesčiuose. Pražome užsukti i musų ištaigą 
Ir t&siriukti U katalogo.
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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.

....................................................... ........... m.. m.... ... .... .. .. .............. ..... . .........

Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaityti



GIMIAU AMERIKOJE, BET LIETUVĄ 
BRANGINU

JURGIS J ANUšAIl'IS

_ Lietuvą pažįstu iš pasako- legiono Don Varnas poste, 
jimų ir pačių lietuvių, gimusių Nuo 1952 m. dirbo Illinois iSiu-
ir augusių Lietuvoje. Didžiuo- 
juosiu ir aš, kad esu lietuvis, 
nors Lietuvos nemačiau. Lietu
vą pamilau ir iš savo tėvelių 
pasakojimo ir dabar man džiugu 
buvoti lietuvių draugystėje, su 
jais dirbti ir lietuviškiems rei
kalams visokeriopai padėti... _
kalbėjo Amerikos lietuvis Frank 
Zogas, Midland Taupymo ir sko 
lininio bendrovės prezidentas, į- 
teikdamas Lietuvių Foto Ar
chyvo lėšų telkimo komiteto pir 
mininkui, taip pat čia Ameriko- 

, je gimusiam lietuvių veikėjui 
John Evansui, 300 dol. čekį.

Paprasti, kuklūs, bet prasmin 
gi Frank Zogo žodžiai liudija, 
kad ir svetimoje aplinkoje, sve 
timoje žemėje iš lietuvių kamie
no gali išaugti puikus Lietuvos 
sūnus, kuriam gimtojo krašto 
problemos įauga širdin.

Frank Zogas maloni asmeny- 
♦ bė, Midland taupymo skolinimo 

bendrovėje einąs atsakingas 
banko prezidento pareigas. Jį 
dažnai sutinkame ir lietuvių pa
rengimuose. Gimęs Vandergrift, 
Pennsylvania. Baigęs UiS Mer- 
ohant Marine Academy Kings 
Point, NY., inžineriją, Duąuesne 
universitete, Pittsburgh, Pa., 
bakalauro laipsniu prekybos ad
ministraciją, Georgetovvn uni- 

<4 versitete Washington D. C. tei
sės mokslus ir įgijęs teisės dak
taratą.

1944-1946 metais atliko ka
rinę prievolę armijoje, Pacifike, 
kaip inžinerijos karininkas

preme ir US distrikto teismuo
se- Įgijęs teisinėje srityje prak
tikos pradėjo dirbti Midland tau 
pymo skolinimo bendrovėje 
kaip tos bendrovės advokatas, o 
3 957 met. jis jau išrenkamas 
tos bendrovės direktorium. De- j 
šimtmečiui praslinkus, 1967 me
tais jis išrenkamas Midland tau
pomos — skol. kasos preziden
tu ir šias pareigas eina ir da
bar. Vedęs, jo maloni žmonelė 
Catherine gražiai augina ketu
rius vaikučius.

Jis graž;ai tvarko banko rei
kalus ir šio banko patarnavimu 
naudojasi nemaža ir lietuvių.

Ir kai po oficialių klausimų 
sugrįžome vėl į lietuviškų laukų 
plotus, Frank Zogas labai do
mėjosi Lietuvių Foto archyvo 
sumanymu įamžinti mūsų iški
liuosius lietuvius visuomeninin
kus, kultūrininkus, menininkus, 
politikus, net ir verslininkus. Jis 
šį sumanymą nuoširdžiai parė
mė savo stambia pinigine auka 
ir pažadėjo ateityje dar dau
giau padėti.

— Tikrai būtų brangu, kad 
mūsų kultūriniame gyvenime ir 
po daugelio metų, (bent filmuo
se, sutiktume tuos žmones, ku
rie lietuviams ir Lietuvai pa
šventė savo gyvenimą. Už tad da 
bar dirbkite, kad tos pėdos ne-

Prez. Nixon eina Į beisbolo rungtynes Washingtone, kurias vietos ko
manda pralošė New Yorkui, bet jau sakoma buvo pradėtos daryti klai
dos pačioj pradžioj, nes kur sėdėjo prezidentas herbe žodis prezidentas 
buvo parašytas su klaida, kaip matyti, praleista e raidė.

ir iš viso ar kas iš Jaunimo pra
šė paramos. Su apgailestavimu tu
rime prisipažinti, kad lietuviškasis 
jaunimas, daugumoj gaudami moks
lo diplomą, tuo pačiu atsisveikina 
ir su lietuvybe.

Lietuviai kurie nuoširdžiai auko
ja vienam ar kitam tikslui, tikriau
siai žino ką daro, jų norai neturi 
būt pažeidžiami.

K.Brž.

PARLAMENTARAI 
ŠV. TĘVA

PAS

Šv. Tėvas specialioje audienci 
joje priėmė Pietų Vietnamo 
Parlamento atstovų grupę, at
vykusią į Europą studijų ir in
formacijos tikslais. šventasis 
Tėvas prancūzų įkalba tartame 
žodyje iškėlė Paryžiaus taikos 
derybų svarbą siekiant užbaig
ti Vietnamo karą. “Kaip rodo 
paskutinių laikų įvykiai — pa
reiškė popiežius — kelias į tai
kos įgyvendinimą yra ilgas ir 
sunkus, tačiau reikia nenustoti 
drąsos ir tikėtis, kad greitu lai
ku šis tikslas bus pasiektas”. 
Visa katalikų Bažnyčia — kal
bėjo toliau popiežius *— sujau
dintai seka Vietnamo tautos li
kimą su skausmu apgailėdama j 
neapsakomai didžias iškentėtas 
kančias ir patirtus sunaikinimus

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. balandžio 10 d.

(kartu su nuostaba stebėdami 
Pietų Vietnamo gyventojų drąsą 
taip ištvermingai siekti savo 
krašto laisvės. Tegu Dievas lai
mina ir apšviečia tuos, kurie 
taip ištvermingai siekia grąžin
ti kraštui tikrąją taiką — pa
reiškė šv. Tėvas Pietų Vietna
mo parlamento atstovams.

GĖLĖS
Vestuvėm.**, Iiitrikitiuiis, laidotuvėms 
Ir kt.

GUDAUSKŲ 
BEVKRLY HILUS GĖMNYĖIa 

2443 W. 68rd St., Chicago, Illinois 
PR 8-0833 — PR 8-0834

Perskaitę "Draugą”, duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

A. -j- A.
KLEOPAI SANDARGIENEI — 

BAGOČIŪTEI
Lietuvoje mirus, Jos Dukrai LINAI ŠIDLAUSKIENEI 
su šeima gilią užuojautą reiškia

Elena Kantautienė su dukra, 
Antanas ir Balys Petkauskai

Pastabos šalpos reikalu

Prel. J. B. Končius Balfo seime 
ir spaudoje pasisakė už tai, kad 
Balfas daugiau pinigų skirtu jauni
mo stipendijoms, mažiau šalpai.

Balfo rėmėjai, pasisako visai prie-

stipendijų reikalu komsiją, deja ne
teko girdėti, ką komisija nuveikė,

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 * 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

būtų laiko užneštos — kalbėjo šingai. Kai aukas rinkdamas perei- 
mielas Frank Zogas, su viltimi ni daugel nąmų, beveik iš visų iš- 
vildamasis, kad pradėtas įamži- girsti pastabą, kad Balfas permažai 
nimo darbas ras pritarimą ir tesiunčia į Sibirą ir Lietuvą, arba

Jam ne svetima ir visuomeni- plačioje lietuvių visuomenėje. kai patikrini Chicagoje tūkstančius
nė įveikia. Jį sutinlkame Ameri
can Bar1 Ass., Chicago BarAss., 
Archer Road Kiwanis, Lietuvių 
Prekybos rūmuose ir Amerikos

Garbė Frank Zogui ir pade- kvitų kuriuose yra atžymėta, ko
ka, kaip jaunam Amerikos lie- kiam tikslui auka skiriama, apie 90 
tuviui, kuris su tokia meile atei Proc- skiria savo auką Sibirui ir Lie-
na padėti lietuiviškam reikalui.

Midland Taup. skol. bendrovės prezidentas Frank Zogas (dešinėje) 
jteikia 300 dol. čekį Lietuvių Foto archyvo lėšų telkimo komiteto pirmi
ninkui John Evans. Nuotr. Lietuvių Foto archyvo

< NAUJAS (JUNGTUVIŲ 
APEIGYNAS

Vatikano Apeigų Kongrega
cija (kovo 19 d. paskelbė nau
jas moterystės sakramento — 
jungtuvių apeigas, (kurios pradės 
galioti nuo šių metų liepos 1- 
sios dienos, šiame tarpe įvairių 
tautų liturginės komisijos galės 
padaryti reikiamus tikslius ver
timus į savo tautų kalbas ir 
taip kartu visoje katalikų Baž
nyčioje bus palkeistos senosios 

^moterystės jungtuvių apeigos, 
naujomis. Apeigų kongregacijos 
paskelbtasis naujasis moterys
tės jungtuvių apeigynas turi į- 
žangą ir tris dalis,' kuriuose pa
teikiamos moterystės jungtuvių 
apeigos šv. Mišių metu, jungtu
vių apeigos be mišių ir jungtu
vių apeigos tarp kataliko ir ne
krikščionio. Pagrindinis pakei
timas liečia moterystės jungtu- 

41 vių sutikimo pareiškimą. Vietoj 
atsakyti “Taip!” į kunigo klau
simą ar laisvai ir niekeno never
čiami jungiasi krikščioniškajai 
moterystei, naujose apeigose pa
tys jaunavedžiai viešai pareikš 
moterystės ištikimybės ir abi
pusės meilės formulę. Naujose 
moterystės jungtuvių apeigose 
numatytos galimybės atskiruose 
kraštuose palikti ar naujai į-

vesti charakteringus kraštui 
simbolinius moterystės apeigų 
pasireiškimus, kuriuos nusta
tys krašto vyskupų konferenci
jos.

PAPLŪDIMIŲ SARGAI
Chicagos parkų distriktas sa

vo žinioje turi 30 paežerio pap
lūdimių ir 103 baseinus. Vasa
ros sezonui jau samdomi apie 
750 sargų, šiais metais ir mer
ginos bus priimamos sargais, 
kurių valandinis atlyginimas 
bus $2.25.

tuvai. Karo metu ir tuoj po karo, 
kada Balfas gaudavo stambias su
mas iš valdžios ir kitų fondų, ta
da Balfo vadovybė galėjo stipendi
joms skirti ir 80 proc., bet pasta
ruoju metu Balfas iŠ jokių fondų 
paramos negauna, vien tik iš lietu
vių, kurie aukodami dauguma nu
rodo ir kokiam tikslui aukoja. Da
bartinė Balfo vadovybė yra girtina 
už tai, kad nesiryžta primesti savo 
valios Balfo rėmėjams, bet stengiasi 
kiek sąlygos leidžia vykdyti jų pa
geidavimus, už tat ir kyla Balfo pa
jamos, susidomėjimas Balfo veikla.

Nieko nėra kilnesnio, kaip padė
ti varge esančiam, o kas yra var
gas, pilnai supranta tiktai tas, ku
ris pats tai yra pergyvenęs ar bent 
dalinai patyręs. Perskaičius knygas: 
Sl Ylos “Žmonės ir žvėrys”, B. Ar- 
monienės “Palik ašaras Maskvoje”, 
S. Rūkienės “Vergijos kryžkeliuose” 
ir kitas, susidarai tiktai vaizdą, bet 
nejauti tai ką ištikrųjų lietuviai 
yra perkentėję ir daugelis tebeken- 
čia ir šiandien. Balfo yra šventa 
pareiga, pagrindinis tikslas, padėti 
esantiems vergų stovyklose, arba iš 
jų grižusiems. Neatsisakoma padėti 
ir jaunimui norintiems mokytis, tiek 
kiek tam reikalui bus surinkta pi
nigų. Balfo direktorių taryba, ko
vo 16 d. vienbalsiai pritarė jauni
mo šalpai ir sudarė tam reikalui 
plačios erudicijos komisiją — Mari
ja Rudienė, kun. dr. Feliksas Gu- 
reckas ir Vytautas Kasniūnas. Pa
žymėtina, kad niekas iš Balfo dar
buotojų, nemano siaurinti šalpos 
jaunimo sąskaiton. Be to, jaunimo 
šalpa nėra naujas dalykas, JAV vei
kia net keli stipendijų fondai. Bal
fas prieš du metus buvo sudaręs

A. -J- A.

DOLORES STANKUS
Gyveno 2300 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Mirs balandžio 8 d., 1969, 2:30 vai. popiet, sulaukus 52 m. aini. 

Ginte ClticnffO, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Anthony, brolienė Plorence, 

brolio sūnus Anthony, S tetos Stelbi Sliermulis, Antoinette Skaniu- 
rack su vyru Francis gyv. VVliittler, California ir Helen Ferovicli, 
pusbroliai .lobu ir tViiliam Ferovieli, .John Sliermulis, .Tudy Ska- 
ntarack, Antoinette Remnert, Oorothy Ferguson ir Rlchard Fero- 
vielt, ir kiti siutinės, draugai ir ]taž{stami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 6 vai. vak. Lackntvlez, koplyčioje, 
2314 W. 23rd Place.

Laidotuves (įvyks šeštad., bai. 12 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta 1 Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už. velionės sieli}. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: BROLIS, BROLIENĖ, TETOS, PUSBROLIAI IR
PUSSESERĖS.

Laidotuvių direktorius Laekaulez ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672.

Brangiai motinai mirus Lietuvoje, sūnums

Jurgiui ir Petrui Mažeikams
SU ŠEIMOMIS 

[nuoširdžią užuojautą reiškia

Paramos Tarnautojai

MAZHKMVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

“V

Parkiag Facilitles

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Geraldas F. Daimidas — Dovydas P. Gaidas 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiii
Re,polo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ STATANT ......................... $5.00

atsiminimų knygą, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ...........................................  $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
Illlllllllllllllllllllllllilllllillllilllllllllllillllillllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. -j- A.
Kun. Antanas I. Karlovečius, M.M.

Gyveno 7216 S. Kedzie Avenue.
Mirė bai. 9 d., 1969, 6:15 vai. ryto, sulaukęs 47 m. amžiaus.
Gimė Chięagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime patėvis Michael Filipovich, 

brolis Walter, brolienė Ann, 2 seserys: Harriet Dmytrasz, švoge- 
ris Daniel, ir Jean Migiel, švogeris John, kiti giminės draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv., 4 vai. popiet Mažeikos-Evans 
Jcopyčioje, 6845 S. Western Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštad., bai. 12 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Maryknoll College, Glen Ellyn, Illinois.

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

Nuliūdę: Patėvis, brolis, seserys ir kiti giminės.

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

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 2.00
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys 3.00
Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,

4 dal. kiekviena po 5.00
Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00
Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SUNOS~
Z424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tei. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAJKLAWN, ILL. TeL 636-2320
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X Chicagos Lietuvių taryba 
šaukia savo metinę konferenciją 
sekmadieni, (balandžio 13 d. 2 
vai. po piet Vyčių salėje, 2451 
West 47 st. Konferencijoje kvie 
čiamos dalyvauti per savo at
siųstus atstovus patriotinės Chi
cagos lietuvių organizacijos, klu 
bai ir draugijos, kurios remia 
Amerikos Lietuvių tarybos dar
bus.

x Dr. Vytautas Vygantas
bus pagrindinis kalbėtojas lie
tuvių religinės spaudos dienos 
akademijoje. Dr. V. Vygantas 
geras kalbėtojas ir patyręs vi
suomenininkas, veikęs ateitinin
kų tarpe keletą kadencijų, bu
vo didžiulės tarptautinės orga
nizacijos Pax Romana pirminin
ku.

X Lietuvės Motinos dienos 
minėjimo proga sekmadienį, ge
gužės 4 d. 8 v. ryte Marąuette 
Parko švč. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje įvyks pritaikytos pa
maldos, kurias atlaikys kun. Jo
nas Kuzinskas. Giedos lituanis-

x ALRK Moterų s-gos Chi
cagos apskrities susirinkimas 
įvyks sekmadienį, bal. 13 d., 2 
vai. p. p. Šv. Kristinos mokyklos 
svetainėje, 3333 W. llOtih St., 
Chicagoje. Globoja 75-ta kuo
pa. Narės prašomos dalyvauti. 
Kviečia A. Paurazas, pirm., ir 
N. Šatūnas, vicepirm.

X Russell Kemp, iš preciziš
ko brangiųjų akmenų apdirbimo 
muziejaus, Elmihurst, BĮ., skai
tys paskaitą Balzeko Liet. kul
tūros muziejuje balandžio 19 d. 
10 vai. r. apie brangiųjų akme
nų apdirbimą. Visiems įėjimas 
nemokamas. Nuo balandžio 7 
ligi 30 d. muziejuje išstatyti 
brangiųjų akmenų pavyzdžiai.

X Nekalto švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. Šv Vardo d-jos 
šv. Mišios ir komunija šį sek
madienį 7:30 v. r. Po to pusry
čiai ir susirinkimas.

X Vytautas V. šeštokas, Los 
Angeles, Calif., džiaugdamasis 
nuolatiniu svečiu — mūsų dien
raščiu, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 5 dol. jam parem
ti. Ačiū.

X V. V. Urba, M. D. ir vi
suomenės veikėjas, gyv. Bow- 
ling Green, Ohio, dėkodamas už 
kalėdines korteles ir 'kalendo
rius, pridėjo 5 dol. auką. Ačiū. 

Tomas Bagdas, šiemet

X Kun. Benediktui Sugintui, 
labdaros ir šalpos darbuotojui, 
minint jo 50 metų auksinę ku
nigystės sukaktį, Chicagoje esan 
čios organizacijos ir pavieniai 
asmens sutarė, kad jį reikia 
viešai pagerbti tokia reta pro
ga, surengiant iškilmingą vaka
rienę Vyčių salėje, gegužės 11 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Pa
kvietimai bus gaunami pas ko
miteto narius — organizacijų 
atstovus.

x Balfo 25 m. jubil. parodai 
suruoštai Balzeko muziejuje, 
daugiausia eksponatų parūpino 
prel. dr. Jz. Končius, Balfo C.V. 
New-Yorke, knygų ir nuotrau
kų _  Balfo apskr. pirm. A. i
Gintneris, Pr. šulas, K. Povilai
tis, D. Bobelienė, A. Kenstayi- 
čius iš Kanados, M. Mackevi
čius, prof. St. Dirmantas, Bal- * 
tromaitis, Br. Lesčinskas, .Sa
mienė. Pašto ženklų kolekciją ■ 
suteikė J. Kreivėnas ir kiti as
mens nuotraukų.

Chicagos Kr. Donelaičio aukštesnioji lituanistinė mokykla su mokytojais ir svečiais. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE CHICAGOS ŽINIOS a
PALIKO 2.6 MILBJONO

iinių mokyklų choras, vadovau- Į X 
jamas Vyt. Gutausko. Motinos New Yorke baigęs gimnaziją,
dienos minėjimą rengia Marąue
tte Parko LB apylinkė.

X Marija Remienė, viena iš 
mūsų žymiųjų visuomenininkių, 
vadovavo pasitarimui dėl ren
giamos Lietuvių Religinės spau 
dos šventės, kuri įvyks balan
džio 27 d., sekmadienį, Jaunimo 
centro salėje. Tą dieną visose 
lietuviškų parapijų bažnyčiose 
sumos metu klebonai pažadėjo 
pasakyti pamokslus, iškeliant 
lietuvių religinės spaudos reikš
mę. Jėzuitų koplyčioje tą dieną 
11 vai. šv. Mišias atnašaus ir 
pamokslą pasakys prelatas dr. 
V. Balčiūnas. Po to 12 vai. bus 
atidaryta religinės spaudos paro 
da, kurią ruošia žurnalistas Jo
nas Vaidelys. 3 vai. p.p. bus 
akademija su menine progra
ma. Jos metu kalbės iš New 
Yorko atvykęs dr. Vytautas Vy
gantas. šią šventę ruošia komi 
tetas, sudarytas iš įvairių organi 
zacijų atstovų, visuomenininkų, 
redaktorių. Jam pirmininkauja 
Jonas Jasaitis.

X Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos šokių 
vakaras įvyks bal. 12 d., šeš
tad., 7 v. v., Jaunimo Centro

antradienį atvyko pas savo dėdę 
kun. V. Bagdanavičių, MIC, Chi 
cagoje, nusistatęs patirti apie 
galimybes čia toliau tęsti stu
dijas Illinois Technologijos ins
titute. Tomas Bagdas New Yor
ke priklauso tautinių šokių ra
teliui, vadovaujamam p. Matu
laitienės. Tomo tėvelis yra dr. 
Pranas Bagdas, autorius “Bai
susis birželis” ir eilės kitų dra
minių veikalų.

X Laisvės varpas -šitokiu var 
du yra pavadinta radijo prog
rama, duodama iš Evanstono, 
BĮ., kiekvieno antradienio vaka
rą nuo 8 v. iki 8 ival. 30 min. iš 
stoties WEAW, banga 105.1 
FM. Tas Laisvės Varpas tai 
kvietimas telktis amerikiečiams 
draugams, norintiems padėti pa
vergtoms tautoms, šią progra
mą palaiko antibolševikinių tau
tų blokas. Numatoma duoti per 
šią programą daugiau pasikal
bėjimų su žymesniais žmonėmis, 
pažįstačiais gyven'mą už gele
žinės uždangos. Apie tai specia
liu atsišaukimu pranešė Paverg 
tų tautų Chicagos padalinio 
pirm. Viktors Vinsninš.

X “Draugui” aukų už kalė
dines korteles ar kalendorius at 
siuntė: 2,50 dol. - A. J. Vasaitis, 
Po 2 dol. - James B. White ir 
Vincent V. Chiras. Dėkojame.

lietuvių bendruomenes 
PAGALBA K. DONELAIČIO 

LITUANISTINĖMS 
MOKYKLOMS

žygius, kad ši mokykla būtų at 
leista bent nuo didoko patalpų 
nuomos mokesčio, kuris iki šiol

no straipsnius ir nuotraukas. 
Balfo generalinis sekretorius

A. Dzirvonas, parūpinęs visą rei

Tomas Bagdas ir kun. V. Bagdanavičius

X Lietuvių Suvalkiečių dr- 
jos susirinkimas įvyko kovo 26 
d. Hollywoodo salėje. Jį tvarkė 
pirm. A. Burbienė. Valdybos na-

z-. tv a riai pranešė apie savo veiklą, didžiojoje saleje. Gros Romain ,T . „ . U, ,NuUr- EuS- StrungieneEmpire Band-orkestras. Kvie 
čiamas visas lietuviškas jauni
mas. (pr.)

X Senasis Britanijos Lietu
vių Klubas kviečia visus atsilan
kyti į VĖŽIŲ BALIŲ, kuris 
įvyks šeštadienį, balandžio 12 d. 
7:30 v. v. Vyčių salėje, 2455 
West 47 st. šokiai, linksma pro
grama, bufetas. Įėjimo auka 
pusantro dolerio. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Shvings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

buvo išvykusi į Californiją. Ją 
pavad. McNamee-Mickevičiūtė, 
fin. sekretorė. Komisija: B. Žem 
gulienė, P. Bellens ir Vengeliaus 
kienė rūpinasi pavasarinio pa
rengimo darbais. Jis bus gegu
žės 3 d. Hollyvvoodo salėje. Bu
vo priminta nariams, kad ligo
ninėje esant bus duodama tik 
gėlė, bet ne pinigai, kaip kiti 
norėtų.

X Irena ir dr. J. Makštučiai,
gyv., Palos Heighfts, III., ir šiais 
metais parėmė lietuvių operos 
darbą. Naujos liet. operos “Da
na” pastatymui jie paaukojo 
100 dol. (pr.)

X Marąuette Parko olimpia
da. Zigmo Žiupsnio, LB Mar
ąuette Parko apylinkės valdy
bos nario iniciatyva, yra ruošia
mos visų lituanistinių mokyklų 
sportinės varžybos, kurios įvyk
tų birželio 14 d. Marąuette Par
ke. Būtų varžomasi lengvojoj 
atletikoje, krepšinyje, tinkliny
je, kvadrate ir lauko tenise. Var 
žybos tęstųsi visą dieną ir lai
mėtojams numatomos dovanos 
ir atžymėjimai.

X Siunčiu 7 dol. auką už
"Draugo” kalendorių ir kalėdi
nes korteles — rašo mums J. 
Inkratas iš Hamilton, Kanadoje. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt 2737 W 43 St. 
r’T 4-2300 >

x Viktorija Morkūnienė, gyv. 
Chicagoje, ir šiais metais liet.

X Prano Dielininkaičio moks 
leivių ateitininkų kuopa orga
nizuoja margučių ritinėjimo var 
žybas šį sekmadienį, balandžio 
13 d., 3 vai. p.p. Marąuette Par 
ko parapijos salėje. Kviečiame 
lietuvių jaunimą dalyvauti. Da

J. Gaidelio operos “Dana” pa- lyviai atsineša bent po 4 gerai
statymui paaukojo 100 dol.

(pr.)
išvirtus ir nuspalvotus margu
čius.

X Kernavės skaučių Tunto X Balfo jubiliejinis seimas,
DAUG SUTAUPYSI pirkdama- 

Radio. Radio-Consoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai įv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedra'tis. 10 
Barry. Dr., E. Northport. N. Y 
11731 kuris "Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo (sk.)

“Minijos” būrelio mamos rū-' kuris įvyko Chicagoje kovo 15
pinais, kad visi būtų skaniai pa-' d., išrinko 31 Balfo direktorių, 
va’šinti pavasario Ibaliuje, ku- kurie paskirstyti vietovėmis vi
ris įvyks balandžio 12 d., 8 v. soje Amerikoje. Chicagos mies- 
v., Pakšto salėje. Staliukus re- tui, apylinkei ir visoj Blinois 
zervuoti telef. 582-2549. (pr.) valstybėje, teko 14 direktorių,

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

X “Danos” spektakliai pra
sidės punktualiai. Informuojame 
malonius operos lankytojus, 
kad statydami lietuvišką operą 
"Daną” laikysimės mūsų tradi
cinio punktualumo. Labai pra
šome publiką nesivėluoti.

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

kurie buvo išrinkti dviejų metų 
terminui. Štai jų pavardės: A. 
Baliūnas, D. Bobelienė, Aid. 
Daukienė, Alb. Dziirvonas, A 
Gintneris, kun. dr. F. Gureckas, 
V. Kasniūnas, dr. P. Kisielius, 
Jz. Mackevičius, V. Mankus, kun 
J. Pauperas, M. Rudienė, dr. R.
Sidrys ir V. Šimkus,

Viena iš stipriausių lituanis- 
l tinių mokyklų Amerikoje yra 
1 Donelaičio mokykla Chicagos 
Marąuette Parko lietuvių kolo
nijoj. ši mokykla jau veikia 10 
metų ir per savo eiles yra išlei
dusi daugiau tūkstančio lietuviu, 
kų, kurie vėliau nuėjo į aukštes
niąsias mokyklas ir gana didelis 
nuošimtis baigė Amerikos uni
versitetus. ši moikykla atlieka 
kuklų, bet svarbų ir reikšmingą 
darbą lietuvybės išlaikyme, šiuo 
metu Donelaičio mokykloje mo
kosi 430 mokinių ir dėsto 30 
lietuvių mokytojų. Pamokos 
nyksta šeštadieniais nuo 9—1 
vai. ryto ir ten išeinama Lie
tuvos ir Amerikos istorija, lietu
vių kalba, geografija, dainos ir 
tautiniai šokiai.

Iki šiol, Donelaičio mokykla 
išsilaikė iš privačių žmonių, kaip 
mokinių tėvų ir mecenatų tel
kiamu lėšų, ir mokesčio už moks

sudarė apie penkis tūkstančius i kalingą medžiagą lietuvių kal- 
dolerių metams. Į ba, paprašė E. Oželienės, kad ji

Kovo 29 d. mokyklos pamokos parašytų straipsnius angliškai, 
buvo paįvairintos augštų Ame-, kuriuos jis, atitrūkęs nuo tiesio- 
rikos Illinois statė atstovų vizi-| ginio darbo, pats nuvežė redalk- 
tu, kurie, drauge su LB Marąue toriams, ta pačia proga nušvies

Buvęs Elkan kompanijos pre
zidentas Walter Storn, 833 Hai 
nes st., testamente paliko 
$2,683,257. Turtas paliktas naš
lei. Federalinis iždas pomirti
niais mokesčiais paėmė $372,- 
840. Illinois valstija gavo > 
$179,549.

tte Pr. valdybos nariais, aplankė 
kelias (klases pamokų metu, pa
sakė trumpas kalbas ir nusifoto 
grafavo su mokyklų mokiniais 
ir jų mokytojais. Po oficialaus 
mokyklos lankymo valdžios avė

damas juos ir apie mūsų visuo
meninę veiklą. vk.

“GATVĖS BERNIUKAS” 
PAKELIUI Į CHICAGA 

Pasireiškiant

$10,000 UŽ BOMBOS 
(SPROGDINIMĄ

čiai šeimininkių mokytojų buvo jaunimui tinkamų lietuviškų
pavaišinti kava ir turėjo ilgoką i skaitinių trūkumui, LS akademi- 
pasitarimą su LB valdybos na-'nis dr;, Vyduno šalpos fondas ty
riais ir mokyklos vadovais, kaip ;
galima būtų gauti mokyklai lė
šų iš Illinois stato arba federa
linės valdžios. Pasitarime da
lyvavo BĮ. senatoriai Hon. W. 
McAvoy, Hon. F. Savickas, 13 
Ward Committeeman p. A. J. 
Cantone, LB valdybos nariai— 
A. Kerelis, J. Bacevičius, P. 
Vilkelis, S .Molis, J. Petraškevi
čius, Z. Žiupsnys, B. Liškus, ir

Spalio “Gatvės berniuko nuoty
kiai”. Pasikalbėjime su minimo 
fondo pirmininku ps. Vytautu 
Mikūnu patirta, kad “Gatvės ber 
niukas” jau išėjo iš spaudos ir y- 
ra pakeliui į Chicagą. Spaudos 
darbai buvo atlikti Clevelande. 
Knygos tiražas — 1500 egz.

Goldblatt krautuvių tinklas 
v. pasiūlė $10,000 už informaciją 

kas pereitą pirmadienį paliko 
bombą South Chicagos skyriu
je, 9100 Commercial avė. Spro
gusi bomba užmušė vieną mo
terį ir sužeidė 8 asmenis.

IŠVARĖ Iš UNIVERSITETO

Chicagos universitetas prava
rė 42 studentus ir suspendavo 
81, visus dalyvavusius vasario 
mėnesio demonstracijose.

lą. Kylant ir augant pragyveni- | m"kyk'°8 Yad™“, J' f?
r.» išlaidom., ir nuolat stiebiau- dr- p- R“utls- Mazcl
tis aukštyn valstybiniams mo
kesčiams, pasidarė aktualu gau

kienė, Gutauskas ir kt.
Numatyta už dviejų savaičių 

ti bent dalį lėšų iš valstybmių t kviesti tolesnis pasitarimas su 
fondų. Kadangi mokyklinis jau- minėtais valdžios
nimas sulaikomas nuo gatvės 
ir su ja susijusiu iškrypimu 
Chicagos miesto ir Illinois val
džia suinteresuota įvairias mo
kyklas finansiškai remti, tačiau 
jos turi atitikti nustatytus stan
dartus.

Marąuette Parko Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kviečia 
ma Donelaičio mokyklų vadovy
bės, sutiko daryti visus galimus

X Balfo Chicagos apskrities 
vajaus metu aukojusiųjų sąra
šai jau baigiami sudaryti, kurie 
artimiausiu laiku bus paskelbti 
spaudoje. Apskrities susirinki
me buvo pageidauta, kad sąra
šai būtų sugrupuoti atskiromis 
vietovėmis, o ne bendra tvarka, 
kaip buvo planuojama daryti, 
todėl reikėjo viską pertvarkyti 
pagal daugumos skyrių atštovų 
pageidavimus.

X Marijos aukšt. mok. tėvų 
klubas, ruošia lietuviškų patie
kalų pietus sekmadienį, balan
džio 27 d. nuo 1 vai. p.p. iki 5 
vai. p.p., (67-th st. ir California 
Avė) valgykloje. Pietų kaina 
$1.50 suaugusiems ir $.75 vai
kams bei studentams.

atstovais įr 
jame tada dalyvautų vyriausio 
Chicagos mokyklų direktoriaus 
pavaduotojas ir administrato
rius. J. P.

EVELYNA OŽELIENĖ 
DARBŠČIOJI BALFO

TALKININKE
Evelyna Oželienė yra viena iš 

tų aktyviųjų mūsų visuomenės 
veikėjų, kurios pavardę retai 
rasi spaudos puslapiuose. Ji lyg 
ta kruopščioje bitelė, niekados 
neatsisako padėti, patalkihti. 
Vienoms organizacijoms ji su
maniai vadovauja, kitose yra 
valdybos narė, o Balfo organi
zacijai nuoširdi talkininkė. Rei
kia suredaguoti anglų kalboje 
įvairius raštus, parašyti ameri
kiečių spaudai straipsnius, ir ji 
tai atlieka su didžiausiu nuošir
dumu, atsidavimu.

Taip ji daug talkino ruošiant 
Balfo jubiliejinį seimą, o po to 
padėjo suredaguoti ir išsiuntinė 
ti po seimo priimtus nutarimus, 
sveikinimus.

Praėjusią savaitę lietuvius 
nudžiugino amerikiečių spauda, 
kuri plačiai aprašė Balfo seimą. 
Net septyni laikraščiai patalpi-

Elena Blandytė, dainos ir dailiojo 
žodžio menininkė, dalyvaus Philadel- 
phijos ateitininkų pavasariniame kon 
cdrte balandžio 12 d. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje, prie 19th ir Wallace 
gatvių.

MEKO PRIEŠAS LAIMĖJO 9
Antradienį 44-ame warde 

William Singer laimėjo to tvar
do specialius rinkimus alder- 
meno postui. Singer laikomas 
nepriklausomas demokratas, at 
seit, dabartinio mero priešas.
Jį rėmė ir Cook apskrities re- 
publikonų partijos vadas, aps
krities iždininkas, Edrnund Ku- 
charski.

IŠĖJO Į STREIKĄ

Vakar Illinois Central gele
žinkelio tarnautojai išėjo į 
streiką. Signalizuotojų unija 
žada sustreikuoti prieš visus 
Chicagą aptarnaujančius gele
žinkelius. Unija buvo įsteigta 
1901 m. šis streikas būtų uni
jos istorijoje pirmutinis.

IŠ ARTI IR TOL!

Evelina Oželienė su Balfo jubiliejinio komiteto pirm. Albinu Dzirvonu. 
E. Oželienė labai uoliai prisidėjo prie Balfo jubiliejaus surengimo, rašy
dama visus raštus anglų kalba ir vesdama propagandą amerikiečių spau
doje. Nuotr. K. Noreikas

nariai — St. 
Lenkauskienė

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Albertas Gerutis, Lie

tuvos pasiuntinybės patarėjas, 
iš Šveicarijos į JAV atvykęs 
ryšium su jo redaguotos anglų 
kalba knygos “Lithuania 700 
Years” pasirodymu, lankydama
sis Clevelande, balandžio 1 pa
darė vizitą PLB valdybai Barz- 
dukų namuose. Svečiui sureng
tame priėmime dalyvavo šie 
PLB valdybos
Barzdukas, M.
(kartu su vyru dr. E. Lenkaus
ku), dr. A. Butkus, dr. H. Bra
zaitis, dr. A. Nasvytis ir A. 
Gailiušis. Pasikalbėta įvairiais 
lietuviškais reikalais ir rūpes
čiais.

— Worcester, Mass., balan
džio 12—13 d. Maironio Parke 
52 So. Quinsigamond Avė. 
Shrewsbury, Mass., įvyks v. s. 
G. Kodatienės ir E. Štaraitės 
meno paroda, šeštadienį paroda 
Ibus atidaryta nuo 2 vai. p.p. iki 
6 vai. ir sekmadienį nuo 12 vai. 
iki 6 vai. p.p. G. Kodatienė su 
savo darbais yra pasirodžiusi 
keliose meno parodose, Chica
goje, Clevelande ir Detroite. 
Visuomenei jau plačiau žinoma 
menininkė. E. Štaraitė lietuvių 
tarpe pasirodys pirmą kartą.

Pas amerikiečius yra dalyva- * 
vusi meno parodose Framing- 
ham ir Waltham, Mass.

Visi kviečiami atsilankyti į 
parodą. Parodą rengia Worces- 
terio skautų “Nevėžio” tuntas.

— Kun. dr. Tito Narbuto 
atvaizdą įsidėjo “Dayton Daily 
News,” kartodamas jo žodžius, 
kad Lietuva bus vėl laisva. Lai
kraštis pažymi, kad kun. Nar
buto vadovaujamoje Šv. Kry
žiaus parapijoje Daytone, Ohio, 
būna ir lietuviškos pamaldos^ 
kad Lietuvą čia primena Trijų 
kryžių šventovė prie bažnyčios, 
pastatyta priminti komunistų 
sunaikintus tris kryžius kalne 
prie Vilniaus. Cincinnati arki
vyskupijos laikraštis įsidėjo il
goką straipsnį apie kun. Narbu
to vadovaujamą šv. Kryžiaus 
parapiją, išgindamas ją dėl gau
sių aukų į seminaristų auklėji
mo fondą. Iš viso jau tam rei-** 
kalui suaukota $7,225.00.

— Muz. Alg. Kačauausko va
dovaujamas Rūtos ansamblis 
balandžio 12, išpildys programą 
Vyčių surengtame koncerte 
VVorcesteryje, Jėzaus širdies au
ditorijoje. Visi maloniai kviečia
mi, atvykti pasiklausyti, gra
žiu liaudies dainų.


