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Įvairios žinios
Protestavo

Panmunjome
JAV generolas protestavo, 

pasitraukė iš posėdžio
PANMUNJOM, Š. Korėja. — 

Vakar (JAV laiku — užvakar) 
čia įvyko “karo paliaubų komi
sijos” posėdis. Nors JAV pra
džioje svyravo, tačiau pasiuntė 
savo atstovą, aviacijos maj. 
gen. J. B. Knapp. Jam buvo pa
vesta pareikšti Š. Korėjai JAV 
protestą. Juo buvo pasisakyta 
prieš “apgalvotą agresijos žy
gį’’ ir reikalauta, kad “panašūs 
įvykiai nepasikartotų ateity”.

Komunistų atstovas pasiten
kino 7 minučių įžanginiu žodžiu. 
Maj. gen. Lee Choon - sun nu
rodė, kad JAV pasiuntusios 
savo lėktuvą šnipinėjimo, “pira
tiškais tikslais”. Amerikiečio pa 
klaustas, ar jis pripažįsta tik
rovės duomenis, kad lėktuvas 
nepažeidęs teritorinės ar oro 
erdvės ribos, š. Korėjos atsto
vas JAV delegatą paklausė: 
"kuriam daliniui priklausė jū
sų lėktuvas?”. Amerikietis ne
atsakė ir su savo palydovais 
pasitraukė iš posėdžių kamba
rio.

Nuo pasitarimų siu Korėjos 
komunistais pradžios, 1953 m. 
Korėjos karui pasibaigus, šis 
posėdis buvo jau 290-sis.

Japonai susirūpinę
galimais kariniais

veiksmais
Nerimas dėl galimo atkirčio

6. Korėjai
TOKIO. — Japonijoje šiomis 

dienomis pastebėtos nerimo nuo 
taikos. Jos buvo pareikštos JA 
Valstybių ambasadai Japonijo
je, jas kėlė parlamentas ir kai 
kurie laikraščiai. Japonai įsiti
kinę, kad JAV atkirčio Š. Ko
rėjai atveju, Japonija atsidur
tų karinių veiksmų prieangy, 
įtampą kelia tai, kad žvalgy
biniai - elektroniniai veiksmai 
Japonų jūroje yra žymiai gau
sesni, kaip Baltijos ar Vidur
žemio jūrų erdvėse.

Vis dėlto, patiems japonams 
gal mažiau žinoma, kad toji JA 
Valstybių žvalgyba labiau susi
rūpinusi sekti ne tiek Š. Korė
jos, kiek Kinijos ar Sovietų S- 
gos radaro bei radijo garsus 
ar ženklus. Vladivostokas, so
vietų laivyno ir aviacijos bazė, 
yra visai netoli Š. Korėjos sie
nų.

• Žemės drebėjimas palietė 
sritis tarp Romos ir Neapolio. 
Sugriauti du namai, žmonių au
kų nebuvo.

Šių dienų Mefistofelis šalia čeko, ra
gavusio skanų "laisvės alų"

Printed in 2 parts

Kryželiu pažymėta vieta Japonų jū
roje, kur tebeieškoma komunistų nu
mušto žvalgybinio lėktuvo likučių ir 
žuvusių įgulos narių lavonų. JAV 
delegatas dalyvavo Panmunjom vie
tovėje įvykusiame, komunistų su
kviestame, posėdy

TRUMPAI
‘ ‘ Bombarduokite
Wonsan uostą”

“Reikia sunaikinti š. Korėjos 
karinius įrengimus”

Krašte vis kyla balsai: vie
toje diplomatinių priemonių tiks 
liau naudoti karinius atkirčius. 
Kaip pažymėjo “Atminkite “Pu- 
eblo” komiteto pirm. kun. P. 
Lindstrom, nepanaudojus kari
nių priemonių, “mes susilauksi
me naujų Pueblo ar lėktuvų nu 
mušimų atvejų”. Jis pasiūlė 
bombarduoti Š. Korėjos uostą 
Wonsan. Tai, esą, būtų “ne kerš 
to, bet teisėtumo veiksmas”, 
pridūrė 29 metų amžiaus pir
mininkas.

Sovietą grėsmė 
Europoje

• Sovietų laivyno pavojus 
Viduržemio jūroje — grėsmin
gas, pareiškė NATO pajėgų pie 
tų Europoje vadas, JAV adm. 
H. Rivero. Rusų povandeninių 
laivų skaičius kelia rūpestį NA 
TO kraštams, šiuo metu toje 
jūroje jau esą 50 ar daugiau 
sovietų kai o laivų.

• Sirhan B. Sirhan byloje 
prisiekusieji sekmadienį spręs, 
ar siūlyti jį bausti mirties baus
me ar kalėjimu iki gyvos gal
vos. Teisiamojo tėvas Jordane 
pareiškė: “jei mano sūnus bū
tų pasmerktas mirti, aš atker
šyčiau JAV politikams”. Sirha- 
no tėvas pripažįsta: sūnus nu
žudė šen. Kennedį, jis pasiel
gęs teisingai”.

KALENDORIUS
Šiandien, balandžio 19 d.: šv. 

Leonas IX, šv. Antija, Nom- 
gaila, Nuomė.

Ryt, balandžio 20 d.: šv. Mar
celinas, šv. Agnė, Goštautas, 
Lazdonė.

Poryt, balandžio 21 d.: šv, 
Anzelmas, šv. Oportuna, Milge- 
das, Argela.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, šilčiau, temp. sieks 50 
ir daugiau 1. F., ryt — šilčiau, 
be pakitimų, kritulių nenuma
toma.

Saulė teka 5:05, leidžias 6:35.

R. Nixon: skridimus vykdysime ir ateity
Prez. R. Nixonas teigė, kad komunistai JRVlėktuvą puolę apgalvotai — Nuo skridimų 
ateity neatsisakoma ir būsimą, galimą atkir tį nulems aplinkybes — Kraštas nepasiry
žęs likti antraeile valstybe atominės galios atžvilgiu — Pareiškė: Čekoslovakijos tra
gedija nereiškia, kad jau atėjęs jos paskutinis tarpsnis, pabrėžė nepritariąs Maskvos 
veiksmams

Pabrėžė: lėktuvas numuštas
90 m. atstu nuo pakraščių
WASHINGTON. — Prez. Ni- 

xonas vakar, eilinėje ir iš anks
to, dar prieš lėktuvo įvykį, nu
matytoje spaudos konferencijo
je B. Rūmuose (ji perduota per 
radijus, televiziją) atsakė į visą 
eilę klausimų. Apsivylė tikėjęsi 
patirti apie JAV atsaką Š. Ko
rėjos komunistams ir ypač nu
matytas atkirčio ar reagavimo 
priemones. Tačiau prezidentas 
,palietė ir kai kurias, mažiau 
visuomenei žinomas aplinkybes.

JAV protestas buvęs dvejo
pas: jis buvo pareikštas vakar 
Panmunjome, Š. Korėjoje, įvy
kusiame “Korėjos karo paliau
bų komisijos’’ posėdyje. Antra, 
protesto bruožai buvę ryškūs 
valst. departamento pareiški
muose.

R. Nixonas nurodė, kad žval
gybinio lėktuvo, EC-121 skri
dimas, nurodymus sekant, ne
buvo pažeidęs š. Korėjos teri
torinės ar oro erdvės. Pagal gi 
radaro duomenis — ne tik ame
rikiečių, bet ir pačių korėjiečių 
— lėktuvas buvęs numuštas a- 
pie 90 mylių atstu nuo š. Ko
rėjos pakraščių. “Tai jie gerai 
žinojo” — pridūrė.

Čekoslovakijoje partiją pertvarkius - kas toliau?
Čekoslovakija pradėjo naują tarpsnį su kitu slovaku partijos priešaky — G. Husako at
eitis kebli — Pasipriešinimo, protestų kietajai krypčiai laukiama iš, pirmoje eilėje, stu 
dentijos, darbininkų

Gyventojai pakviesti pritarti 
permainoms

Praha. — Aleksandras Dub- 
ček, žmogus, 13 su puse mėnesių 
savo rankose turėjęs krašto vai
rą, atkakliai sekė laisvėjimo re
formų ir artimesnių ryšių su Va
karais, balandžio 17 d. Čekoslova
kijos kom. partijos Centro ko
miteto posėdyje buvo nušalintas 
ir liko prezidiumo nariu. Oficia
liai paskelbta, kad iš pirmojo se
kretoriaus pareigų Dubček pasi
traukęs “jam pačiam prašant”, 
tačiau niekas neabejoja, kad par
tijos prezidiumo pertvarkymas 
įvyko Maskvai spaudžiant.

Komitetas, jo 187 nariai, nau
juoju partijos pirmuoju sekreto
rium išrinko ligšiolinį prezidiumo 
narį ir Slovakijos kom. partijos 
vakijos kom. partijos pirmąjį sek
retorių — Gustavą Husak.

Dar tą patį vakarą prezidentas 
L. Svoboda, likęs prezidiume, 
per radiją ir televiziją kreipėsi į 
krašto gyventojus ir jūos kvietė 
palaikyti naujas permainas.

“Dieve, gelbėk mus, jam pasitrau 
kus”

Iš Prahos pranešama, kad 
krašte ramu, tačiau drauge 
klausiama: kiek ilgai? Dar prieš 
lemtingąjį posėdį, Prahos radijo 
žiniomis, krašte įvyko suėmimų. 
Buvę smogiama į “nusikaltėlių 
ir prieš socializmą veikiančių 
gaivalus”. Buvę apklausinėta 
3.000 asmenų, gi suimta 111, nes 
jie buvę... nusikaltėliais.

Įtampos nuotaikos sostinėje te
bėra ryškios. Viena moteris gat
vėje tarusi: “Dieve, remk mus, 
gelbėk mus, jam (Dubčekui) ne- 
beesant”.

Svarbiausia — studentijos ir 
darbininkų laikysena. Studentai 
pasiryžę streikuoti, gi darbinin-

Gustav Husak, A. Dubčeko įpėdinis 
partijoje.

kų prof. sąjungų taryba numato 
savo posėdžiuose apsvarstyti gali
mus žygius. Buvo žinių, kad šio
mis dienomis galįs įvykti visuo
tinas streikas.

Gyventojų nuotaikias liudijo 
ir Prahos radijo pranešėja. Prieš 
paskelbdama žinių apie Dubčeko 
nušalinimą, ji vos susivaldė nuo 
ašarų...

G. Husak pažadėjo... vykdyti 
Dubčeko reformas

Prezidentas L. Svoboda savo 
kalboje per radiją priminė, kad 
Dubčekui būsiančios pavestos 
“svarbiausios pareigos krašte.” 
Partijos žmonės mano, kad tai 
parlamento pirmininko parei
gos, jos gi negali būti lyginamos 
su partijos sekretoriaus įtaka bei 
svoriu.

Naujasis sekretorius G. Husak, 
taip pat taręs žodį kraštui, pažy
mėjo, kad “partijoje ir valdžio
je buvo nevieningumas, dėl to 
nepavykę išspręsti visų klausi
mų”. Kraštą nustebino jo žodžiai 
apie reikalą tęsti buvusias refor

šiandien Draugas 14 pusi.

“Apgalvotas, neišprovokuotas, 
be įspėjimo puolimas...”

JAV vyriausybė, teigė Nixo- 
nas, pabrėžia, kad komunistams 
numušus JAV lėktuvą, jų puo
limas buvęs neišprov oliuotas, 
be to, jis buvęs iš anksto ap
galvotas ir įvykdytas neįspėjus. 
Tai buvo nurodyta ir Panmun
jome.

Toliau R. Nixonas nušvietė 
ir žvalgybinių lėktuvų (ar lai
vų) ligšiolinius žygius bei jų pa
skirtį. Jo žodžiais, Amerika su 
jos vyriausiuoju vadu, preziden 
tu, privalo rūpintis JAV kariais, 
kurių P. Korėjoje šiuo metu yra

James H. Overstreet, 34 m. amž., 
numušto EC-121 lėktuvo kapitonas.

56.000. Jis pridūrė, kad žval
gybiniai skridimai vyksta jau 
apie 20 metų ir ligi praėj. pir
madienio neįvykę jokių inci
dentų. Tik per pastaruosius 3 
mėnesius tų skridimų buvo lų0. 
Balandžio 14 d. įvykis, esą, bu
vęs tiki a staigmena.

Prezidentas pirmą kartą vie
šai pareiškė, kad Š. Korėjos 
teritorinei ribai esant 12 mylių, 
lėktuvas, prie tos ribos, kraš
tutiniu atveju, buvo, priartėjęs 
nedaugiau kaip 28 mylias, gi 
buvęs numuštas net apie 90 my
lių nuo pakraščių atstu.
Skridimai vyks ateity, bet — 

apsaugoti
Pagrindinė Nixono paskelb

ta žinia: vyriausybė pasiryžu
si tokius skridimus vykdyti ir 
ateity. Tačiau jie vyks atitin
kamai apsaugoti. Kokia bus vy
riausybės laikysena ateity, pvz. 
vėl lėktuvą numušus, pasak Nix 
ono, sunku dabar pasakyti — 
tai nulems aplinkybės.

Kokios apsaugos priemonės 
numatomos, nenurodyta. Tačiau 
politiniai komentatoriai, po Nix 
ono pareiškimų teigė, kad, grei
čiausia, paramą lėktuvams teik
sią keli JAV lėktuvnešiai — jie 
plaukiosią tarp 38 lygiagretės

mas. Jis betgi pridūrė, kad “teks 
spręsti, kada, kuriuo būdu ir ku
ria eile mes galėsime naująją kry
ptį įgyvendinti”.

Jo žodžiais, laisvė turinti ri
bas ir jų teks laikytis.

Naujasis partijos vadovas pla
čiau nepalietė sovietų okupaci
jos. Jis tenurodė į reikalą “stip
rinti santykius su Sovietų Sąjun- 
ga-

Partijos vadovybės sudėtis
Sofija. — Bulgarų žinių agen

tūros žiniomis, naujasis parti
jos Centro komiteto prezidiumas 
sudarytas iš 11 asmenų (anks
čiau buvo 21, susiaurinimas įvy
ko Maskvai spaudžiant — Red.). 
Dabar į jį įeina: be G. Husako, 
min. pirmininkas O. Čemik, Dub 
ček, E. Erban, S. Sadovski, pre
zidentas L. Svoboda, L. Strugal,
K. Polaček, V. Bilak, J. Piller ir 
P. Colot'ka, ligšiolinis parlamen
to pirmininkas.

Devyni nariai yra buvę sena
jame prezidiume ir naujaisiais 
nariais yra Polaček ir Colotka.

Husak stalininiu laikmečiu 
6 metus kalėjime

Praha. — G. Husak, 55 m. 
amžiaus, Novotno laikais, kraš
te vyravus stalininiam terorui, 
šešerius metus, 1954-1960 m., 
praleido kalėjime. Jis, kaip ir 
Dubčekas, slovakas.

Tačiau Husak nelaikytinas li
beralu ir, priešingai laisvėjimo 
vadams, jis ne kartą buvo kėlęs 
santykių gerinimo su sovietais rei 
kalą ir pastaruoju metu buvo pa
sisakęs prieš buvusias demonstra
cijas. Vis dėlto, dar prieš savai
tę Husak buvo pažymėjęs: “Jei 
Dubčekas būtų nušalintas iš pre 
zidiumo, mes visi pasitrauktume”

Kaina 10 o. Nr. 92

Tokio tipo lėktuvas komunistų numuštas, amerikiečių žiniomis, apie 100
mylių nuo S. Korėjos pakraščių

ir Yalu upės, taigi, sienos su 
Sovietų Sąjunga. Šiuo metu Ja
ponų jūroje jau yra du lėktuv
nešiai, laukdama dar dviejų.

Pasmerkė rusus 
dėl Čekoslovakijos įvykių

Vienam paklausėjų iškėlus 
sovietų grėsmę kraštui, R. Nix- 
onas pažymėjo: JAV vyriausy
bė nepntaria Maskvos priemo
nėms Čekoslovakijos atžvilgiu. 
Įvykius Prahoje jis laikąs “Če
koslovakijos tragedija” ir pri
dūrė; sovietai gerai žino, kad 
mes nepritariame. Vis dėlto, jis 
pabrėžė, “mes turime vilties, 
kad Čekoslovakijos tragedijai 
nėra atėjęs paskutinis tarps
nis”, taigi, kad kraštas susilauk 
siąs geresnių dienų.

Gerėjanti padėtis Pietryčių 
Azijoje

Iškilus klausimams dėl padė
ties Pietryčių Azijoje aplamai 
ir Vietname ypatingai, prez. Ni- 
xonas pareiškė esąs įsitikinęs, 
kad per pastaruosius 3 mėne
sius padėtis tose srityse žymiai 
gerėjusi. Jis ypač nurodė į P. 
Vietnamo karinio pajėgumo stip 
rėjimą ir į politinį pastovumą 
*Sa;gone. Jis esąs optimistas ir 
dėl šiuo metu vykstančių pa-

Vadas tarp kūjo ir priekalo
Vakaruose ir pačioje Čekoslo

vakijoje vyrauja įsitikinimas, kad 
G. Husako politinė ateitis neaiš
ki ir kebli. Jei jis siektų vykdy
ti Dubčeko ir kitų reformas, jis 
nedelsiant susidurtų su Maskvos 
kumščiu, tankais. Jei jis kraštą 
vairuotų dar didesnių varžtų ir 
paklusnumo Maskvai kryptimi, 
prieš jį iškiltų viso krašto pasi
priešinimo, streikų, sabotažų ir 
pan. šmėkla.

Kariai, milicija pasiruošusi...
Praha. — Vakar, penktadienį, 

Prahoje buvo matyti nemaža ka
riuomenės ir milicijos dalinių. 
Jie buvo parengties padėty gali
mų demonstracijų atvejui. Apie 
12 milicijos mašinų saugojo so
vietų ambasadą. Vakar vėl veikė 
Prahos aerodromas, gi užvakar bu 
vo sustabdyti visi keleivinių lėk
tuvų skridimai.

Tačiau bent vakar neįvyko jo
kių susidūrimų ar riaušių. Tebu
vo aišku — įtampa neatslūgusi 
ir ypač jaunimas, darbininkija 
savo tarpe gyvai svarsto būsimas 
reagavimo, protesto priemones. 
Nepasitenkinimas liečia ne tik 
Dubčeko nušalinimą iš valdžios, 
bet ir Smrkovskio išstūmimą. 
Šio, itin populiaraus laisvėjimo 
veikėjo, šalininkai, paskutinėmis 
žiniomis, nebūsią abejingi.

Čekoslovakijos gyventojų pasipriešinimas, Maskvai palankesnei krypčiai įsi 
galėjus, turės dar stiprėti, čia vaizdai krašto sostinėje Prahoje.

'sitarimų Paryžiuje.
Atitraukti vyrus iš Vietnamo? 

Nulems keli veiksniai
Prezidentas nurodė, kad šiuo 

metu neturima planų atitraukti 
JAV karius iš P. Vietnamo. Tai 
priklauso nUo kelių sąlygų: P. 
Vietnamo vyrų karinio paruoši
mo, kovų lygmens ir pažangos 
Paryžiuje.

Bendra išvada: galimybės tai 
kai pietryčių Azijoje pasiekti 
— žymiai pagerėjusios, nors jis, 
esą, nenorįs gyventojams teik
ti klaidingas viltis.

{Sovietų vaidmuo, Kinijos 
grėsmė

Kiti iškelti klausimai: ar ga
limas rusų vaidmuo lėktuvą nu
mušus? Čia Nixonas atsakė nei
giamai nes tai patvirtinę žval
gybos duomenys. Kinijos kari
nis pajėgumas — esą jis neky
ląs taip greitai kaip tikėtasi, 
tačiau maždaug 1973 - 74 m. 
galima tikėtis šiam kraštui bū
siant grėsmingam atominių gin 
klų atžvilgiu. Dėl to preziden
tas ypatingai kėlė ABM — prieš 
raketinės gynybos svarbą.

Ar pastarasis įvykis lyginti
nas su “Pueblo” atveju? Ne, 
teigė Nixonas, nes laivo pa
grobimo atveju dar nesą tikra, 
ar laivas nebuvo pažeidęs teri
torinės ribos. Tuo tarpu EC-121 
įvykis aiškus ir radaras čia bu
vęs lemiamas veiksnys.
JAV negalinčios būti antraeile 

valstybe
. .R. Nixonas <lar pabrėžė, kad 
Washingtonas ir jis pats nega
lįs leisti, kad JAV liktų, ato
minio pajėgumo atžvilgiu, ant
raeile valstybe. Kai prieš kele
rius metus krašto atominis pra
našumas, palyginus su sovie
tais, buvęs 4 :1, tai šiuo metu 
jis jau susilygino ir ypatingai 
raketų bei povandeninių laivų 
srity. Tai verčia kelti krašto 
pajėgumą ir ypač gynybą.

Buvo visa eilė ir vidaus klau
simais paklausimų. R. Nixonas 
pripažįsta, kad, krašto mokes
čiai — perdideli. Numatyta, dar 
šį pirmadienį ar antradienį, pa
teikti vyriausybės naujus pasiū
lymus mokesčių pertvarkymo 
klausimu.

• J. Tautų gen. sekr. U Thant
užvakar pareiškė spaudai: jei 
nepavyktų rasti sprendimo Art. 
Rytų klausimu, toje srity vėl 
grėstų karo pavojus.

• Paryžiuje per Velykas va
gys pagrobė aštuonis žymių dai 
lininkų paveikslus, kurių vertė 
— 200.000 dol.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 19 d.

Clevelando moksleivių 
Kazlauskiene.

at-kų Dzūkų būrelio berniukai su mok. Stase 
Nuotr. J. Vyšnionio

CICERO AT-KŲ VAKARO BELAUKIANT
Pasikalbėjimas su rež. J. Balučiu

Laiminga yra Cicero kolonija, 
turėdama savo tarpe rašytoją A- 
loyzą Baroną, kuris niekuomet 
neatsisako parašyti ką nors ak
tualaus, gyvo ir tinkančio jauni
mui, —turėdama mokyklos cho
ro vedėją mokytoją Juozą Kreivė
ną, mokytoją Eleonorą Radvilie
nę, muziką Aldoną Prapuoleny- 
tę ir aktorių Julių Balutį. Jų dėka 
daugelį kartų tiek Cicero lietu
viškos mokyklos, tiek ateitinin
kų kuopa gražiai yra pasirodžiu
sios televizijos ir radijo valandė
lėse bei jaunimo centro salėje.

Kelias paskutines savaites ma
no ruošiamas pamokas nutrau
kia vaikiški, pilni ekspresijos bal
sai, po to pasigirsta stiprus vy
riškas balsas: “Jau neblogai, bet 
dar kartą”. Tai aktorius J. Balu
tis mūsų namo rūsyje repetuo
ja su Cicero ateitininkų vaidin
tojų grupe Aloyzo Barono scenos 
vaizdelį “Gražiausia diena”, ku
rį pamatysime Cicero parapijos 
salėje balandžio mėn. 26 d. vysk. 
Motiejaus Valančiaus ateitinin
kų kuopos parengime. Nors pati 
dar neseniai esu vaidinusi pana
šios grupės, tik dabar pilnai pra
dedu suprasti, kiek reikia ištver
mės paruošti jaunus vaidintojus. 
Su šiomis mintimis užėjau pas 
kaimynystėje gyvenantį aktorių 
Balutį. Pateikiau kelis klausimus:

— Be abejo, Jums patinka sce
nos darbas. Kas ir kada paskatino 
juo domėtis?

— Manau, tai įgimta. Aš pra
dėjau juo domėtis dar vaiku bū
damas.

— Kokioje vaidybos mokyklo
je mokėtės?

— Šiauliuose prie Valstybinio 
dramos teatro buvo įsteigta dra
mos studija, kurioje ir mokiausi.

— Jūs turit daug humoro. Ne 
kartą mano broliukas, parėjęs iš 
repeticijų, apgailestauja, kodėl p. 
Balutis negali turėti televizijos 
programos. Ji būtų gera ir juo- 
juokinga. ..Ar Jums geriau patin
ka drama, ar komedija?

— Man patinka abi. Aktorius 
turi tikti ir dramai, ir komedijai. 
Bet daugiau man prie širdies 
drama.

— Žinau, Jums išbėgus iš savo

krašto, susitrukdė visi Jūsų atei 
ties planai, bet koks Jūsų atlik
tas charakteris Jums geriausiai 
patiko?

— Geriausiai iš mano 'atliktų 
vaidmenų patiko sodininkas, Gru 
šo dramoje “Tėvas”, Janulis ir 
Sargelis Vaičiūno kūriny “Nau
jieji žmonės”. Jų charakteriai gy
vi, natūralūs ir švelnūs. Mėgstu 
natūralią vaidybą. Kai žmogus 
kuria, jis ieško charakterio ar
čiau prie gyvenimo. Patinka man 
švelnūs charakteriai.

— Paskutiniu metu Jūs daug 
dirbate su vaikais. Ar esate su

Akt. J. Balutis A. Rūko veikale "Bu- 
bulis ir Dundulis”.

jais anksčiau dirbęs? Ar geriau 
patinka dirbti su vaikais, ar su 
užaugusiais?

— Esu turėjęs suaugusių dra
mos ratelį. Patinka dirbti su vai
kais ir su užaugusiais. Priklauso 
nuo noro ir susiklausymo.

— Jūs dėstote Cicero Aukštes
niojoje mokykloje dailųjį skai
tymą. Kokia lietuviško žodžio a- 
teitis Amerikoje?

— Manau, lietuvių kalba A- 
merikoje išliks dar keliom gene
racijom. Ateitis priklausys nuo 
tėvų, mokyklų ir atskirų indivi
dualių asmenų.

Nenorėjau ilgiau trukdyti akt. 
Balučio, nes žinojau, kad jis turi 
rengtis sekančios dienos kelionei 
į Detroitą, kur su Chicagos tea
tro grupe Antano Rūko “Baub
lyje ir Dundulyje” vaidina vik- 
kraus melagio piršlio Tarulio 
vaidmenį. Padėkojusi savo mie
lam kaimynui, išbėgau namo.

Jolita Kisieliūtė

PUTNAMIEČIU .ŠVENTĖ

Kviečiame visus dalyvauti M 
AS Putnamo B. Žagarietės me
tinėje šventėje, kuri įvyks gegu
žės 4 d. Programa sekanti:

11:30 vai. Šv. Mišios, kurias 
atnašaus kun. Vyt. Zakaras.

12:15 vai. Pietūs 
2.00 vai. Akademija, įžodžiai, 

Vytauto Kliorio paskaita, jaunų
jų poetų meninė dalis

4:00 vai. Gegužinės pamal
dos

5:00 vai. Vaišės 
6:30-11:30 vai. Šokiai, gros or

kestras
Kaina: sendraugiams 2.50 dol. 

moksleiviams ir studentams 2.00 
dol.; jaunučiam 1.50 dol.; vien 
tik šokiams 1.50 dol.

Kuopos ir draugovės prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Maloniai lauksime visų Ne
kalto Prasidėjimo Seserų sodybo
je. Putnamo Ateitininkės

DETROITO ATEITININKAI

Po žiemos kursų vadovams 
Dainavoje, mūsų veikla buvo gy 
va. Jau turėjom 3 mėnesinius su
sirinkimus. Nagrinėjom A. Su
žiedėlio knygą “Pasaulėžiūra” ir 
įsteigėm sporto sekciją. Ateitinin 
kių mergaičių tautinių šokių gru 
pė “Šilainės atžalynas”, vadovau

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

YPATINGŲ GABUMŲ 
BERNIUKAS

Worcesterio gyventojai Juo
zas ir Elena Jurkėnai gali tik 
džiaugtis savo sūnaus Juozuko 
atsiekimais. Juozukui šiuo me
tu 17 metų ir jis tik priešpasku
tinėje aukštesniosios mokyklos 
klasėje, pavyzdingai mokosi, o 
kasdien vakarais nuo 6 iki 11 
vai., šeštadieniais 6 vai. dirba 
miesto radio stotyje WAAB, at
lieka pranešėjo ir kartu stoties 
inžinieriaus pareigas. Normaliai 
šiose pareigose esti du pareigū
nai. Juozukas jau pereitais me
tais išlaikė federalinės valdžios 
komunikacijų komisijos egzami
nus ir gavo pirmos klasės li
cenziją operuoti neriboto d:du
rno radijo ir televizijos stotimis 
visose JAV. Treč:os klasės li
cenciją jis yra gavęs, turėda
mas tik 13 metų, o antros — 14 
metų, vis išlaikydamas Bosto
ne prie minėtos komisijos ati
tinkamus egzaminus. Juozukas 
nuo seniau vasaros atostogų 
metu dirbo radijo stotyse, o ra
dijo ir televizijos aparatus jau 
kelinti metai sėkmingai taisė, 
būdamas dar jaunesnis. Wor- 
cesterio vietiniame dienraštyje 
neseniai tilpo ištisas straipsnis 
apie Juozo gabumus ir jo dar
bą, pridedant ir jo paveikslą, 
vaizduojantį darbo metu.

Juozas žino, kad jis dabar 
yra tik geras elektronikos me
chanikas, bet jis nori būti geru 
elektronikos inžinierium ir kurti 
svarbius, didelius projektus, to
dėl dirba ir taupo ateičiai; nu
sistatęs gerais pažymiais baigti 
aukštesniąją mokyklą ir toli
mesnėms studijoms stoti j Wor- 
cester Politechnikos institutą.

raujasi, prašo patarimų, kaip 
galima taip gerai išauklėti vai
kus, kur yra tokia gera mokyk
la ir mokytojai, kad taip gerai 
Juozą paruošė. Kai tėvai paaiš
kina, kad Juozas pats vienas 
namie pasiruošė, beskaitydamas 
knygas ir beardydamas įvairius 
aparatus, tai dažnas netiki ir 
tenka daug aiškintis.

Juozukas namie nuo mažens 
kalbėjo tik lietuviškai ir dabar 
tebekalba, vienok jo puiki ang
liška tarsena pripažinta visiš
kai tinkama kaip radijo stoties 
pranešėjui. J. Mat.

Tiek pats Juozas, tiek ir jo 
tėveliai turi ir bėdos, ypač pa
skelbus vietiniame dienraštyje 
straipsnį apie Juozuką, daug 
kas susidomėjo ir dabar telefo
nu neduoda ramybės: tėvai tei-

jama p. G. Gobienės, šoko Va
sario 16 dienos minėjime ir pa
sirodė Crestwood Aukšt. mokyk
loje Dearborne. Ateitininkai stu
dentai ir vyresnieji moksleiviai 
suruošė koncertą, kuriame sklan 
džiai pasirodė Toronto studentų 
choras, vadovaujamas kun. B. 
Jurkšto. Vyresnieji moksleiviai 
platinom 1969 metų laureato

Jurgio Gliaudos knygą “Liepsnos 
ir apmaudo ąsočiai” premijos iš
kilmėse Lietuvių namuose. Ba
landžio 11-12 dienomis, ateitini
nkai jaunučiai ir jaunesnieji mok 
skleiviai turėjo iškylą Dainavon. 
Savaitgalį smagiai praleido riti
nėdami margučius ir keldami in
kilėlius.

Karolė Veselkaitė

Schwan Schadler, 4 m., su motina važiavo Arvado, Colo., ir mašinai nu
ėjus nuo kelio motina susižeidė. Mergaitė apsimovusi motinos batus, ži
noma, ne ant tos kojos, per sniegą nubrido ketvertą mylių prašyti pagal
bos. Motina buvo išgelbėta.

Phoenix, Arizona

LIETUVIŲ KLUBE

Phoenixo Lietuvių klubas pa
skutiniais metais .gražiai reiš
kiasi lietuviška, kultūrine veik
la. Kiekviena tautinė ar baž
nytinė metinė šventė su viso
mis tautinėmis tradicijomis bu
vo iškilmingai, gražiai paminė
ta. Viena iš paskutiniųjų šven
čių buvo iškilmingai atšvęstos 
Velykos,

VelyKi, dieną prie skoningai 
papuošto tradiciniais Velykų 
valgiais ir margučiais nukrauto 
stalo sėdosi apie 120 žmonių. 
Pietų metu baras buvo uždary
tas. Nuotaika buvo tikrai vely- 
kiška ir jauki. Čia rado džiaugs 
mo klubiečių vaikai, anūkai ir 
vieniši seneliai tėvai.

Vėsus nuoširdžiu žodžiu su 
Velykų šventėm į e sveikino klu
bo pirmininkas Am. Ignotas. 
Pietaujant jautrų žodį tarė T. 
Šaulienė. Ji trumpai apibūdino 
mūsų tautos velykinius pap
ročius, prisiminė mūsų tėvynę 
su viltimi, kad ir ten kada nors 
išauš Velykų sytas, suskambės 
seniai nutildyti bažnyčių var
pai ir vėl galėsime visi drauge 
su savo broliais giedoti “Links
ma diena mums nušvito”... An
gliškai velykinus lietuvių pap
ročius paaiškino hm. Grenda.

Nebuvo pamirstae ir gražus 
mūsų tautos paprotys — mar
gučių marginimas. Už gražiau
siai tautiniais motyvais išmar
gintus margučius buvo paskir
tos 3 premijos. Pirmąją premi
ją laimėjo VI. Gedmintas, ant
rą — Era. Grenda ir trečiąją — 
ponia Gudim.

Pietį] metu klubiečių ir svečių 
buvo sukeltos ovacijos ir pa
reikšta padėka klubo pirminin
kui Ant. Ignotui, kuris gražiai 
vadovauja klubui ir į visus šven 
čių paemgimus įdeda daug rū
pesčio ir širdies. Didelė padė
ka. ir mūsų darbščioms šeimi
ninkėms: Agn. Ignotienei, O.
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Grinienei, C. Stasiūnienei, T. 
Šaulienei, Liubartienei, O. Rau
donienei ir kt., be kurių neap
sėjo nė vienas švenčių paren
gimas. Jų kruopščios rankos ir 
sumanumas visados gražiai su
tvarkydavo stalus ir skoningai 
paruošdavo maistą.

Dabar klubas stropiai ruo
šiasi iškilmingam klubo namų 
atidarymui — įkurtuvėm, ku
lis bus š. m. balandžio 27 d. 
3270 W. Greenway Road. Visi 
Phoenixe ir jo apylinkėse gy
veną lietuviai ir jų svečiai malo
niai prašomi šioje šventėje da
lyvauti. Klubietis

GRIEŽTESNI NUOSTATAI 
SIŪLOMI LABDARAI 
ILLINOIS VALSTIJOJ

Illinois valstijos Atstovų rū
mų narys Gerald Shea (D., 
Riverside) pateiks Atstovų rū
mams svarstyti griežtesnį lab
darybės įstatymo projektą. Šia
me projekte numatyta, kad lab
daringoms draugijoms Iii. vals
tijoje nereikės mokėti pajamų 
mokesčių, jei šios draugijos bent 
pusę savo pajamų išleidžia lab
daros reikalams.

Illinois kongresininlkas Sihea 
pareiškė, kad labdaringa draugi

ThTs handsome Parker "His" and 
"Hers" Jotter Sėt in a gift box can be 

your free gift during our 60th Anniversary 
ml- Celebration. World known for fine quality, this

genuįne Parker sėt will give many years of good Serv
ice. lt's the finest writing instrument of its kind. Standard 

Federal is proud to make it available to you. Merely open a 
savings account for $200 or more, or add this amount to your present 

Standard Federal savings account and this is your free gift. Offer begins 
March 31—ends April 29. ONE GIFT PER ACCOUNT. Should you wish to 

fransact your business by mail wejl mail your gift.

5’/4% PAID QUARTERLY

per annum
6-MONTH CERTIFICATES

(Minimun Period)
Minimum amount $10/100.00 or larger 

in multiplesof $1,000.00 
Savings in by the lOth earn from the first.

5 %

FEDERAL CHARTER
FEDERAL SUPERVISION
Assefs over $138,000,000.00
Surplus and Reserves over $11,500,000.00 
(More than twice the legal requirement)

OFFICE HOURS:
Monday & Thursday. ...9 A.M. Jo 8 P.M.
Tuesday & Friday..... .9 A.M. to 4 P.M.
Saturday ,,,.••••••••.9 A.M. to 12 Noon
VVednesday..................No Business Transacled

per annum
90 DAY GOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 
Minimum amount $50.00. 

Add any time, any amount. 
Savings in by the lOth 

earn from the first.

ISfe.

4%%
per annum

REGULAR PASSBOOK 
ACCOUNTS

Savings in hy the 101b 
\ aorn from the first.

iTANDARD 
EDERAL

Savings and Loan Association of Chicago 
4192 Archer Avenue, at Saeramento / Chicago, Illinois 60632 / Phone; VI 7-1140

ja, kuri labdarai išleidžia mažiau 
kaip 50 nuošimčių, turės mokė
ti pajamų mokesčius; iki šiol 
labdarybės draugijos buvo lais
vos nuo pajamų mokesčių, nepai 
sant Ikiek jos panaudodavo lab
daros tikslams.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas PETRAS KLIMAVI

ČIUS, gyv. Panevėžio apskr.. Va
doklių mieste; 1944 metais pasitrau
kęs į vakarus ■— Vokietiją. Ieško gi
minaitė Aldona Jakšienė Lietuvoje. 
Ieškomasis arba apie jį turintieji ži
nių prašomi rašyti adr.: M. Kuttcė,

8611 Birwood Avė., Detroit, 
Michigan 48204

aBMOKbas*®?
OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė

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

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

Gaunama
$2.50.

‘Drauge”. Kaina

Dltnola State gyventojai prie kaino* 
turi pridėti 6% taksų

2467 West 6»th Street 
TeL HE 4* 7482

CONSTRUCTION C0.

S REZIDENCINIAI. E

KOMERCINIAI, zz
E MEDICINOS IR X

KITOKĮ PASTATAI E

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir p&praatos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

I- MIGLINAS
Krautuve Marąuette Parke

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

banga
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 4344)421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas R. Šimaite

MOVING
SERRNAS perkrausto baldus te 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place WA 5-8063

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau s©
Sėliui namoSoT.ol . alr condltionlng j 
naujus lr senus, namus. Stomi 
mu^BhnnUtJ'erS)’ Vandens S1ldy-

kamaT1' Apska'{to® nemT

DOMAS ŽUKAUSKAS
META'-

Telefonas VI 7.3 ». IU.



Žvilgsnis j save

naują vyskupą
SUTINKANT

Su dideliu džiaugsmu visi 
lietuviai sutiko žinią, kad pop. 
Paulius VI, vieton mirusio vys 
kupo P. Brazio, paskyrė nau
ją vyskupą. Nors vyskupu pa
skirtasis prel. A. Deksnys ma
žiau žinomas tų, kuriems jis 
yra skinamas, — Europos lie
tuvių, — bet Amerikos lie
tuviai gerai pažįsta jo šviesią 
asmenybę jr jo kunigišką veik
lą. Šiuo metu kaip tik reikia 
atkreipti žvilgsnį j šio pasky
rimo reikšmę, nes tai iš tikrų
jų yra mūsų išeivijos išskirti
nės padėties įvertinimas ir re
liginės bei tautinės pasiunti
nybės ypatingas išryškinimas.

Mūsų noras savo sielovadai 
turėti dar vieną vyskupą bu
vo Šv. Sostui gerai žinomas. 
Bet ir geri norai turi pralauž
ti tradicijos užtvaras bei sa
vo pačių pastatytas kliūtis. 
Juk vyskupas skiriamas tik 
vyskupijai valdyti arba jų vai 
dytojams pagelbėti. Tai tiesio
ginė vydkupo paskirtis. Baž
nytinis vyskupo poaukštis rei
kalingas atitinkamų sąlygų 
keikti religinėj srity arba tam 
tikroje bažnytinės administra
cijos teritorijoje. Sielovadi
niams reikalams skiriami tik 
kunigai, kartais jiems sutei
kiant tik daugiau galių ar net 
papuošiant garbės titulais. Lie 
tuviškoji išeivija yra išimtis, 
kai tik sielovados reikalams 
gauna vyskupą. Tuo pačiu pri
pažįstama mūsų speciali poli
tinė padėtis ir kartu didesnė 
atsakomybė.

Šv. Tėvas ir Bažnyčios rei
kalais besirūpinančios įstaigos 
žino komunizmo atneštą mūsų 
tautai vergiją. Žino, kad mū
sų tauta jau daugelį metų 
kraujuoja persekiojimuose ir 
vergijos pančiuose. Sustiprin
ti ištvermei tiek pavergtoje 
tautoje, tiek išeivijos lietuviuo 
se, pratęsti tautos krikščioniš
kai misijai ir pažadinti tauti
niam sąmoningumui mūsų tau
ta gavo vyskupą specia
liems, platiems religiniams ir 
tautiniams uždaviniams. Nau
jo vyskupo paskyrimas šiai 
daugialypei pasiuntinybei yra 
įpareigojimas mums giliau pa
žvelgti į save ir savo ugdomas 
religines bei tautines vertybes.

*
Mūsų tautos ir išeivijos da

barties pasiuntinybė reikalin
ga tokių vadų, kurie dabartį 
suprastų ir joje dirbtų. Vysk. 
V. Brizgio žodžiais tariant, 
mums Šiuo metu reikia vysku
po ne tik besimeldžiančio, bet 
ir didelio diplomato, galinčio 
atstovauti tautos reikalams 
ten, kur kiti to padaryti ne
gali. Kad taip ilgai Šv. Sostas 
vyskupo neskyrė, priežasčių 
reikia ieškoti ne tik ilgoje šių 
paskyrimų praktikoje ir dide
liame atsargume, bet ir savo 
pačių tarpusavio santykiuose, 
kuriuose buvo daugiau nesu
tarimo ir susiskaldymo, negu 
nuoširdaus noro siekti vieno 
tikslo. Jei mes būtume labiau 
sugebėję ieškoti vienybės, taip 
reikalingos išeivijos sąlygose, 
tai ir naujo vyskupo paskyri
mas būtų buvęs daug greites
nis.

Vatikano dėmesys todėl ir 
krypo tiek į asmenis, turinčius 
visuotinį pasitikėjimą, tiek į 
lietuvių visuomenės vadovus, 
besirūpinančius tautos reika
lais ir išeivijos pilnutine veik
la. Lietuvis vyskupas gali tar
ti svaresnį žodį, kur reikia a- 
tifinkamo poaukšČio, kad jo

Spaudoj ir gyvenime

TRAKTORIAUS SKUNDAS LIETUVOJE
Kokia tvarka mechanizuotame 

Lietuvio žemės ūkyje, ryškėja iš Vii 
niuje leidžiamo “Valstiečių Laik
raščio” Nr. 38, kur kovo 29 d. bu
vo išspausdintas toks Raseinių ra
jono Skaraitiškio tarybinio ūkio

žodis būtų paveikus, jis gali 
prieiti ne tik prie dvasiškijos, 
bet ir prie įvairių vyriausybių 
atstovų, kultūrininkų ir visuo
menės vadų, kurie gali tylin
čios tautos vardu prakalbėti ir 
kelti jos troškimus. Hierarchi
nė vyskupo padėtis gali taip 
pat laisvojo pasaulio sąžinei 
priminti pavergtiesiems daro
mas skriaudas ir laisvę mylin
čiųjų lūpomis skelbti lietuvių 
tautos teises į laisvę.

Nors tiesioginė naujojo vys
kupo pareiga yra rūpintis Eu
ropos lietuvių sielovada ir jų 
vieningais siekimais, bet jam 
atviros durys į visą laisvąjį 
pasaulį, kuris pripažįsta žmo
giškas vertybes — laisvę, tei
sę apsispręsti ir išpažinti sa
vo religinius ir tautinius įsiti
kinimus. šiandieninėje kovoje 
tarp gėrio ir blogio lietuvis 
vyskupas galės padėti visiems 
aiškiau palaikyti visuotinį gė
rį ir žmonijai šioje kovoje a- 
tiduoti sa to duoklę. Mums te
reikia tik jungtis aplink mūsų 
vyskupus, kurie atstovauja gė 
riui, laisvei ir tiesai.

*
Kiekviena tauta turi specia

lią misiją pasaulyje. Tokiai 
misijai yra skirta taip pat it 
kiekviena išeivija. Ir šiai misi
jai atlikti ji turi panaudoti sa
vo vietos ir laiko geriausias 
priemones, kad ji neišnyktų 
be pėdsakų ir be darbų. Da 
baltinė lietuvių išeivija yra 
skirtinga nuo ankstyvesniųjų 
savo brolių, — ji atsirado sve
tur dėl politinių aplinkybių. 
Nors nūnai išeivijos veikla y- 
ra sąlygojama svetimos ap
linkos, bet ji jau čia kuria pa
grindus savo tautos ateičiai. 
Tauta, nesekusi laisvės, šiuo 
metu negali viešai kelti savo 
troškimų. Tai turi jos vard 
atlikti tautos dalis — išeivija, 
kuri laisvės turi daugaui, negu 
ją šiam reikalui panaudoja. 
Todėl išeivijos pasiuntinybė — 
kalbėti pasauliui už pavergtuo 
sius ir nutildytuosius savo tė
vynainius.

Paskirdamas naują vysku
pą, Šv. Tėvas nori Bažnyčios 
vardu ateiti pr.galbon, kad mes 
ištesėtume tautinėje pasiunti 
nybėje. Mažos tautos neretai 
didžiųjų skriaudžiamos, nes 
jos neturi pakankamai jėgų 
spirtis svetimoms įtakoms. 
Vyskupo paskyrimas ateina 
su bažnytinio poaukšČio svonu 
pagalbon neatlaidžiai kova, 
vesti už savo rel'g.nius ir tau
tinius idealus. Trumpalaikės 
apraiškos, nors svarbios mūsų 
tautiniam «ąnicningumui ug
dyti, tik trumpai teveikia į ap
linką. Dėlto reikia savo pastau 
gas sutelk i aplink dvasini is 
ir tautinius vadus, kad tos jė
gos būtų paveikesnės ir sve
timoms įtakoms atsparesnės. 
Vyskupai ir yra tokie vadai, 
apie kuriuos turi koncentruo
tis mūsų gyvenimas ir pas
tangos. Vytrupiškas kilnumas 
tas pastas .jas kaip tik sustip
rina svetur veikti pavergtos 
tautos vardu.

Kreipiant žvilgsnį į save ir 
susimąstant apie savo gyvy
binius reikalus, galima leng
viau suprasti Šv. Tėvo norą 
stiprinti mūsų ištvermę, ken
čiančios tautos kantrybę ir 
vieningos veiklos reikšmę da
bartyje, kad laimėtume atei
čiai. Naujo vyskupo paskyri
mas stiprina mūsų pasiuntiny
bę ir įžiebia tautos laisvės pro
švaistes. Pr. Gr.

traktoriaus J—40 “skundas”: 
“Sąžiningai atitarnavau savo laiką. 
Pranas Bartkevičius, tarybinio ūkio 
traktorininkas, patapšnojo man per 
šoną ir draugiškai tarė:

— Siusime tave gydyti.

RUSIJOS IMPERIALIZMAS
Maskvos pastangos globoti Kiniją

GEDIMINAS GALVARusija veržėsi mažiausio pasi
priešinimo kryptimi. Ji slinko 
šimtmečiais į rytus, įsigalėjo Si
bire. 1680 m. kazokai jau pasie
kė Amūro slėnį. Ten radę kinų 
organizuotą pasipriešinimą, vėž
lio sparta, klasta, jėga ir apgau
lėmis brovėsi į kinų valdas. Ru
sija naudojosi kiekviena proga 
Kinijai apiplėšti. Ji pasinaudo
jo vadinamu opiumo karu, kai 
anglai su prancūzais palaužė ki
nų pasipriešinimą. Anuomet ru
sai privertė silpną Kiniją pasira
šyti sutartis, perleisti rusams jos 
valdas. Caras skelbė: kur rusiš
kas aras nusileido, ten jis ir liks.

Rusija tuos pačius būdus nau
dojo įsigalėti vakaruose. Europo
je uždangai nusilpus, Rusija slin 
ko į vakarus neva slavams ap
jungti ar silpnesniem kaimynam 
“globoti”. Rusijos komunistų 
partija tęsė carų politiką. Po pa
starojo visuotinio karo Maskva 
pasinaudojo proga užimti Japo
nijos žemėms ir smarkiu meškos 
žingsniu jį sliuogė į vakarus.

Ir komunistų partija tęsė dvi
gubą imperializmą, naudojo du 
kardus veržtis i rytus ir vaka
rus.

Sovietai tramdo kinus 
komunistus

Kari Mantas ir, Friedrich En
gelsas, rusų kompartijos “šven
tieji”, smerkė ne tik anglų, bet 
ir rusų politiką, engiančią kinus. 
Rusų kom. partija po trumpo 
svyravimo dar atšiauriau už ca
rus vykdė imperialistinę politiką. 
Jos imperialistinės užmačios di
dėjo valstybei bestiprėjant So
vietų vyriausybė glaudžiai ben
dravo su kuomintango valdoma

Ir išsiuntė. Ne bet kur, o į spe
cializuotas Zarasų rajono susivieni
jimo skyriaus remonto dirbtuves. 
Daugiau kaip 200 kilometrų vežė.

Bet džiaugtis neturėjau kuo. Net 
raudau iš gėdos, kai išgarsinti Za
rasų “daktarai” mane gydė. Prie 
vairavimo mechanizmų ir stab
džių, kurie buvo išėję iš rikiuotės, 
jie, galima sakyti, nė pirštų nepri
kišo. Kabinos taip pat nelietė. A- 
kumuliatorius paliko senas, į hidrau 
linio pakėlimo mechanizmą nė ne
pažiūrėjo. O juk jis neveikė. Tas 
pats su pašildytoju. Sėdynę kiek pa
kamšė vatinukų skutais ir pradėjo 
dažyti, net purvų nenuvalę. Atseit, 
žiūrėkit, koks bus gražus. O vieną 
ratą net ir nudažyti pamiršo. Užtat 
sąskaitėlę už tokį darbą ūkiui pa
siuntė kuo gražiausią.

Na, o jau į mano vidutį, ten, 
kur yra variklis, greičių dėžė, už
pakalinis tiltas, tai geriau ir nežiū
rėti. Užtat parsivežę mane vyrai pa
statė lyg šventąjį. Bijo ir pirštu pa
liesti.”

J. Žvilb.

Kinija. Ji siuntė kominterno at
stovą Michailą Borodiną Kinijos 
vyriausybei palenkti, o 1923 m. 
įsileido Kinijos karininką Chang 
Kai-sheką susipažinti su Sovie
tų kariuomenės organizacija. Sta 
linas nenutraukė ryšių su kuo
mintango valdoma Kinija, kai 
Chang Kai-shekas vadovavo ke
lių šimtų komunistų sušaudymui 
Šanchajuje. Jis tramdė kinus ko
munistus net po žudynių Šan
chajuje nepasitraukti iš kuomin
tango. Rusų komunistų partijos 
patarėjai bandė Kinijos kompar
tiją “globoti” ir skatino paklus
ti Chang Kaishekui. Keisti ryšiai 
siejo Chang Kai-sheką su Mask
va. Pilietinio karo metu ne ko
munistai, bet Chang Kai-shekas 
naudojosi Maskvos parama. Karą 
pralaimėjusį generolą lydėjo 
vienintelis Sovietų ambasadorius 
Roščinas ligi Kantono.

Chang Kai-shekui įsikūrus Tai 
vane santykiai su Sovietais buvo 
nutraukti. Tik praėjusiais metais 
vėl užmegzti asmeniniai ryšiai. 
Sovietų saugumietis, prancūzų 
kilmės laikraštininkas Vitalij E. 
Louis, lankėsi Taipei. Taivano 
švietimo ministerio pavaduoto
jas prof. Ku Ju-hsiu praleido 10 
d. Maskvoje. Sovietų ryšininkas 
Louis ilgai tarėsi su krašto ap
saugos ministeriu Chang Ching 
kuo, Chang Kai-sheko sūnumi.

Šalti santykiai

Dešimčiai savaičių praslinkus 
nuo kinų kompartijos įsigalėji
mo, 1949 m. spalio mėn. Mao 
vyko į Maskvą. Jis turėjo dar kar
tą nusivilti Stalinu. Pasirašyta 
draugiškumo sutartis nieko gero 
nedavė Kinijai. Pekinas pirmai
siais liaudies respublikos metais 
sulaukė didesnės paramos iš ne 
komunistinių kraštų, kaip iš So
vietų.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

68
— Aš neliūdžiu, aš esu laimingas. Pagaliau aš su

sitiksiu savo mielą motiną. Taigi dėkoju už pažadą at
sisveikinti mano vardu panelę von Gropp. Dabar aš 
einu susitikti lenkus, kurie vyks su manimi tuo pačiu 
transportu. Aš turiu su jais pasikalbėti.

Boleslavas priėjo prie senosios motinos ir pabučia
vo jai ranką. Tą patį jis padarė ir Mildai.

Kai Boleslavas išėjo iš kambario, motina tuoj krei
pėsi į dukterį:

— Milda, ar amerikiečiai tiki Dievą ar ne?
— Žinoma, mama, jie tiki.
— Kodėl tu klausi? — nustebo Vytautas.
— Aš negaliu suprasti, Vytautai, kaip Dievą su

pranta amerikiečiai. Boleslavas toks pamaldus, toks man 
dagus ir jie jį išmetė.

— Mama, jie neturi jokio reikalo su Dievu. Po
litikai turi savo atskirą dievą. Šėtonas yra jų patarėjas. 
Tai, štai, kodėl Boleslavas išmestas, —atsakė Vytautas.

Tada motina papurtė galvą ir pasakė:
— Aš nesuprantu, — ir vėl pradėjo verkti.
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Prieš eidamas į Gruenbergą Vytautas sustojo mies
to teatre ir nupirko du bilietus. Buvo vėlyva vasara,

Stalinas nepasitikėjo kinais ko

Kambodijos princas Sihanouk, su ku
riuo vėl JAV atnaujino diplomatinius 
santykius. Kaip žinoma, iš Kambodi
jos Šiaurės Vietnamo komunistai daro 
nuolatinius Pietų Vietnamo puolimus.

munistais. Mao anuo metu ne
reikalavo sienų peržiūrėjimo. Sta 
linas, nusižiūrėjęs į carų politi
ką, darė suokalbį su Mandžiū- 
rijos komunistų partijos vadovu 
Kao Kangu kraštui nuo Kinijos 
atskirti. Kai suokalbį Mao paty
rė, partijos suokalbininkas nusi
žudė.

Didysis lūžis Sovietų-Kinijos 
santykiuose įvyko 1960 m. Ūki
niai santykiai pablogėjo. Sovietų 
parama buvo nutraukta. Ideolo
ginius nesutarimus sekė ginčai 
dėl sienų. Kinija reikalavo per
žiūrėti praeityje sudarytas sienas, 
išleido kinams priklausančių že
mių žemėlapį ir reikalavo grą
žinti dalį Kirgizijos, Kazachsta
no ir Pamario sritį. Anuo metu 
Mao pateikė sąskaitą žodžiais. 
Netrukus prasidėjo neramumai 
prie ilgiausios sienos. Pasak Iz- 
vestijos 1960-65 m. įvyk© 5000 
susidūrimų pasienyje.

Rusai profesoriai ėmė įrodinė
ti, kad prieš 2500 metų Pama
rio srityje buvę gyventojai buvę 
ne kinai. Sovietinė spauda šau
kia: Kinijos reikalaujamos sri
tys jai nepriklausė ir niekada jų 
kinai nevaldys. Sovietų vyriau
sybė kovo 29 d. raštu atmetė ki
nų reikalavimus prarastoms že
mėms atgauti.

Sovietinio imperializmo 
aptarimas

Pasak rusų kompartijos ideo
logų: kapitalizmas — paskutinė 
išnaudotojiška santvarka, ku
rios paskutinis raidos laipsnis e- 
sąs imperializmas. Kapitalisti
niam imperializmui žlugus, įsi
vyraus socialistinė revoliucija.

Šioje aptartyje padarytos kelios 
klaidos. Sovietinis valstybinis ka
pitalizmas yra paremtas žymiai 
didesniu žmonių išnaudojimu. 
Antroji klaida po šio karo ne va
kariečiai, bet Sovietai gynė carų 
imperializmo grobį ir šiandieną 
tebevykdo imperialistinę politi
ką. Deja, JAV rėmė ir tebere
mia sovietinį imperializmą. Ar 
susikirtus komunistiniams kraš
tams vėl vakariečių rankos bus 
panaudotos iš ugnies kaštanam 
traukti ir sovietinio imperializ
mo grobiui ginti?

Maskvos ideologų tretysis tei
gimas gali įvykti išvirkščia pras
me: monopolistinio komunizmo 
siekėjai gali būti sunaikinti im
perialistiniame kare naujos re
voliucijos išvakarėse. Ši galimy
bė labiausiai gąsdina Sovietų 
kompartijos vadovus. Jie nenori 
lūkuriuoti, kaip Stalinas prieš vo 
kiečių užpuolimą, tačiau nenori 
padaryti neišvengiamų klaidų 
kare prieš kinus ir sulaukti vo
kiečių likimo.

paskutinė rugpiūčio dienos ir teatras buvo tik atidary
tas, pradedant naują sezoną.

Vytautas pasiekė kaimelį po pietų. Namelis buvo už 
darytas. Jis stovėjo kieme, dairydamasis aplink ir nežino
jo, ką toliau daryti. Pagaliau jis nusprendė paėjėti li
gi kalvos krašto.

— Labas vakaras, pone Budry, — garsiai šaukė 
jį panelė Gunz, — Vytautas nustebęs sustojo. Mergaitė 
skubėjo iš daržo.

— Labas, panele Hildergarde, — jūsų namai at
rodo kaip dykuma, nė vienos gyvos dvasios neradau 
juose. Ar visi išmirė? —juokėsi jis.

— Ne, ne, ponas Budry, mes dar tebesame gy
vi, — ji linksmai ir draugiškai pakratė Vytauto ranką, 
— mano tėvai išvyko į miestą, o Charlottė yra kaime. 
Ji sakė, kad tuoj sugrįšianti. Kaip jums sekasi, ponas 
Budry? — Ji linksma, jos veidai buvo išraudę ir jos 
šviesūs plaukai labai derionsi su pilnu džiaugsmo vei
du.

— Žinote, panele Hildergarde, šiomis dienomis sto
vykloje mums visiems skauda galvos. Mes dabar visi 
smulkmeniškai apklausinėjami, — tai vadinama tik
rinimu, ir visi gyvena didelį nervų įtempimą.

— Aš girdėjau apie tai, ponas Budry, Charlottė 
man pasakojo, bet aš manau, kad jums nėra jokių pa
vojų. Charlottė pasakojo, kad ponas Wood jums padės 
kiekvienu atveju. Bet kaip gi jam sekasi? Mes jo jau 
labai seniai nematėme. Ar jis kada nors jus aplanko?

— Taip, panele, kartais palanko. Bet, jūs žinote, 
jis visuomet skuba.

— Mums jis patinka. Jis taip paprastas ir draugiš
kas. Bet kodėl jis mus pamiršo?

— Vytautai, tu čia? — staiga tarp vartelių pasiro
dė Charlottė.

—■ O, Charlottė^ sveika gyva. Kaifi sekasi?

Rimties valandėlei

GAMTINĖ IR ANTGAMTINĖ 
ŠVIESA

Šiandien mes verkšlenam ir 
aimajiuojame dėl filosofinių, re
liginių, visuomeninių bei socia
linių krizių. Bet retas mūsuose 
prisimena, kad tų krizių centre 
stovi aš, tu ir jis, pabėgę iš sa
vęs ir nuo savęs, sudėję visas 
viltis į techninius laimėjimus. 
Techninė pažanga pakėlė gyve
nimo lygį ir pagerino sąlygas, 
bet ji negali žmogaus gyveni
mui suteikti vidinio turinio. Ga
lima geriau gyventi, bet pačiam 
likti dvasios vargšu, ubagu. Ir 
šis dvasinis ubagiškumas verčia 
mane, tave ir jį nerimti — ieš
koti naujų patogumų ir dides
nės ištaigos. Ir tame kelyje 
žmogus, paniekinęs savo žmo
giškąją esmę, savu dalyku pa
daro tik materializmą. Ir tada 
jis pradeda manyti, jog ši pla
neta esanti jo vienintele tėvyne. 
Tačiau pilnas krikščionis sie
kiamo žmogiškosios asmenybės 
idealo ir visų savo ilgesių gyvą, 

'pilnutinį įsikūnijimą mato Ta
me, kuris gyva ir amžina die
viškąja sija sujungė ir tebejun
gia Dievą ir žmogų, žemę ir 
dangų, laiką ir amžinybę (Plg. 
apaštalo Pauliaus laišką kolo- 
siečiams 1, 20).

Religija nėra jausmai, bet su
vokiančios dvasios veiksmas, 
kuriame teoretiškasis ir prak
tiškasis, o taip pat ir jausmų 
momentas yra susieti į kom
pleksinę vienybę.

“Mokslas mums reikalingas 
pažinti, o tikėjimas — gyventi”, 
— pabrėžia Max Pianek, vienas 
pačių garsiausių XX amžiaus fi
zikų. Savaime suprantama, ad 
pirmiau reikia gyventi, norint 
ką nors pažinti, nes juk pažini
mas yra tik viena mūsų gyve
nimo dalis. Vadinasi, religija 
yra pirmesnė už mokslą. Tai 
turėdami galvoje Sir Arthur 
Stanley Eddington, vienas žy
miausių mūsų amžiaus astrono
mų, ir Robert Millikan yra pri
ėję išvadą, kad netrukus turi 
prasidėti didelis suartėjimas ir 
bendradarbiavimas tarp moksli
ninkų, atstovaujančių gamtinę 
mokslo šviesą, ir krikščionybės, 
atstovaujančios ir skleidžian
čios pasaulyje antgamtinę tikė
jimo šviesą. Vannevar Bush, 
vienas vadovaujančių mokslo 
galvų Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse, žinomo Amerikos žur
nalo “Life” skiltyse išspausdi
no straipsnį prieš mūsų amžiaus 
obskurantizmą bei jo atstovus, 
kuriems tikėjimas ir mokslas 
tai du nesuderinami dalykai” 
(Antanas Ramūnas, “Iš sutemų 
į Aušrą”, 1967 m., 142—3 psl.).

*
Modernizmas buvo pirmasis, 

kuris panūdo išskirti tikėjimą 
ir mokslą pačiame jų šaltinyje

— Viskas gerai, o kaip jums sekasi? Aš tavęs ne
mačiau jau metais, —kalbėjo ji, bandydama apkabinti.

— Atsiprašau, aš nebeužlaikysiu jūsų, — pasakė 
Hildergarde ir nuskubėjo į daržą.

Daržo pakraštyje ji atsisuko ir sušuko:
— Ponas Budry, prašau pasveikinkite poną Wood.
— Pirma proga tai padarysiu, — atsakė Vytautas, 

darže vikriai bedingstančiai mergaitei.
— Tu užmiršai mus, — Charlottė vėl artinosi.
— Tu pikta, Charlottė?
— Ne, Vytautai, nesu pikta, bet aš turiu pakan

kamai priežasčių būti pikta.
— Nebark manęs, mums ir taip daug šiomis dieno

mis galvoskaudžio. Dabar aš atvykau labai svarbiu rei
kalu.

— Nelauk jokių reikalų, Vytautai, tu gali ateiti 
čia kiekvienu metu. Tu žinai, kokia aš esu vieniša, — 
jos balse buvo jausti liūdnumo gaida.

— Klausyk, ar esi šį vakarą laisva? — pakeitė te
mą Vytautas.

— Jeigu nori, aš galiu būti visada ^laisva.
— Tai puiku. Jeigu taip, tai mes einame šį vaka

rą į miesto teatrą. Statoma “Tannhauserio” opera. Aš 
jau nusipirkau du bilietus.

— O, tai labai puiku,, — mergina vėl pralinksmė
jo, — aš esu taip vieniša šiame nutolusiame kaime. Ir 
dabar štai “Tannhauser”. Kada mes turime išvykti?

— Nesvarbu kada.
— Tai vykstame dabar. Tik palauk valandėlę. Aš 

pasikeisiu drabužius.
Ji nubėgo į namus ir dingo. Kol jis laukė, vaikščio

jo iš vieno kampo kiemo į kitą. Dangus buvo pilkas, 
oras buvo pilnas pirmųjų ankstyvo rudenio ženklų.

Charlottė atidarė duris ir artinosi prie Vytauto.

IBua daiudaų}

ir objekte ir šiose gyvybinėse 
srityse padarė tokį pragaištingą 
skilimą, kuris, kad ir būdamas 
mažytis, grūmojo suirimu. Tai 
paliudijo ir gyvenimo tikrovė, 
išių amžių sąvartoje žmogus 
viduje jau buvo padalintas, nors 
tarėsi esąs vienybėje su trapia 
darna ir laime, ramstoma gry
nai žmogiškosios pažangos. Pas
kum jį ištiko visiškai kitokia 
tikrovė.

Šventojo Pijaus X budrus 
žvilgsnis matė artėjančią mo
derniojo pasaulio dvasinę ka
tastrofą, kuri labiausiai buvo 
apėmusi šviesuomenę. Jis nu
matė, kad tikėjimas, nesiremiąs 
dieviškuoju apreiškimu, o tik 
grynomis žmogiškomis jėgomis, 
greitai išvirsta į ateizmą. Jis 
pramatė, kad skaudus likimas 
ištiks mokslą, kuris sauvališkai 
užsklendė sau kelią į absoliučią 
Tiesą ir Gėrį. Toksai nuo Dievo 
nusigrįžęs mokslas siūlėsi lydė
ti žmogų per nenugaliamas 
tamsybes, kurios gaubė visą jo 
būtį, pilną baimės ir nežinios.

Prieš šią didelę blogybę Pijus 
X pastatė vienintelį galimą ir 
tikrą Išsigelbėjimą, katalikišką, 
iš Šv. Rašto išplaukiančią tikė
jimo tiesą, priimtą kaip “ratio- 
nabile obseųuium” (Rom. 12,1) 
— Dievo ir jo apreiškimo protin 
gą pagarbinimą. Pijus X, gra- 
žion sutartinėn suvesdamas ti
kėjimą su mokslu (pirmąjį, 
kaip antgamtinį pratęsimą ir 
kartais antrojo patvirtinimą, 
antrąjį gi, kaip įžanginį kelią į 

'pirmąjį), gražino žmogų krikš
čioniui dvasios vieningumą ir ra 
mybę, tuos du neišskiriamus 

1 gyvenimo reikalavimus (Iš Pi
jaus XU kalbos apie Pijų X).

Pažink save patį, jei nori išei
ti iš dabartinės krizės. Savęs 
pažinime Sokratas matė pradžią 
visų dorybių, visų teisingų dar
bų bei kilnaus gyvenimo sąlygą. 
Dievą ir sielą trokštu pažinti — 
turėtų būti mūsų šūkiu.

Rusų rašytojas Dostojevskis 
kartą pasakė: Vakarai prarado 
Kristų, todėl jie turi žūti. Jei 
Vakarai prarado Kristų, tai jie 
vėl gali atrasti gyvąjį Kristų, 
nes žmogus yra pajėgus atgim
ti, būdamas pajėgus kurti.

Gi Rochesterio vyskupas F. 
Sheenas priminė apie Kryžiaus 
ir Kristaus neišskiriamumą. Esą 
dabar pasaulyje Kristus ir Kry
žius yra perskirti. Vakaruose 
yra Kristus, bet be Kryžiaus, 
Rytuose yra Kryžius, bet be 
Kristaus. Jis pareiškė, kad 
Kristų lengviau gali prieiti tas, 
kuris neša Kryžių, nors be Kris
taus, negu tas, kuris tarias ne
šąs Kristų, bet be Kryžiaus.

K. Baras

— i ,n | —
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THE CHICAGO TOKYO 
BANK

40 No. Dearborn St. 
Chicago 236-1200

ĮSIGYKITE DABAR!

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

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

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Si naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Vienintelis tokios plačios a- 
pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su
pažindina su visais anglų kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizmus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais į lietuvių kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se, kaina — $3.50.

Tiražas labai ribotas, todėl už
sisakykite dabar Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

AR JŪSŲ NAMAS EINA 
PARDAVIMUI?

JEI TAIP, TUOJAU SKAMBINKITE

ARCHER REALTY COMPANY
Archer Realty Company trumpiausiu laiku atneš 

Jums geriausius rezultatus,

KODĖL?
• Mes esame didžiausia namų pardavimo įstaiga S. W. rajone
• Mūsų įstaigoje yra didžiausias nuosavybių pasirinkimas, todėl mes 

turime labai plačią klijentūrą.
• Mes parduodame. Mes perkame. Mes keičiame.

KAIP?
• Mes garsinamos didžiuosiuose Ghicagos laikraščiuose, per radijo ir 

siunčiame specialius pamfletus.
• Mūsų trijose didelėse raštinėse dirba 34 asmenys, patyrę profesiona

lai, 365 dienas metuose, nuo 9 ryto iki 9 vakaro — viskas išimtinai
Jūsų patarnavimams.

KADA?
Dabar! Šis laikas yra geriausias metų laikas parduoti ir pirkti. Tuo

jau pat skambinkit 471-0770, kai atsilieps telefonistė, prašykite vienin
telį čia dirbantį lietuvį A. Kairį ir kalbėkie lietuviškai. Jei jo tuo laiku 
įstaigoje nebūtų, palikite savo pavardę ir telefoną, jis grįžęs Jums pa
skambins ir suteiks visas informacijas.

ARCHER REALTY COMPANY
3118 West 59th Street, Chicago, Illinois

Tel. 471-0770, ask for Mr. A. Kairys.

Archer Realty šūkis: “Jei mes neparduosime, mes nupirksime!”
P. S. Jei esate nepasiruošę savo nuosavybės parduoti dabar, išsikirp- 

kite šį garsinimą ir pasilaikykite jį vėlesniam laikui.

Finest TRANSMISSION Service 
IN THE AREA

Expųrt Workinanship Kattsfactįon 
Guaranteed. Auto air ccndltlonera 
Installed & serviced. Ali triakes & 
models.
Action Automatic Transinission Co.

4300 W. 63rd St.. Tel. 735-4536

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

DĖMESIO 1

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš Btotiea 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos lr Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Bahic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvray, So. Boston, Mass, Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillli 
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais Muškite:
D R A U G A 8 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60620
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas tie 
tuvių dienraštis G4 skelbimų kai

’-isietn- orieinamos

Remkit tuos biznierius, kurie

skelbiasi dienraštyje “Drauge”

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IŠNUOM. miegamas kamb. dirban
čiai moteriai. Arti 72 ir Roekwell. 

HE 4-3448

Mūrinis lJ/2 aukšto 5 ir 3 kamb. 
Nauja kabinetų virtuvė. Nauja vo
nia. Naujas gazo pečius. Centrinis 
oro vėsinimas. Nebrangus. Telef.:
778-6916.
Marąuette Parke parduodamas lVz 
aukšto mūr. namas. 2 maš. gara
žas. Skambinti po 5-tos vai. vak.:
778-2940.

PBOGOS-OPPORTUNTTBES

Dėl mirties skubiai parduodamas la
bai nužeminta kaina gerą pelną per 
50 metų duodantis jewelry biznis ir 
namas. Kreipkitės į 3223. S. Halsted 
St.

Taverna — 
Parduotuvė

Puikioj vietoj ant U.S. vieškelio. 
Patraukli taverna ir sūrių parduotu
vė. Moderniška gyv. patalpa, plius 5 
sklypai prie kanalo, einančio į ežerą. 
Ištisų metų biznis. 50 mylių nuo Chi
cagos. Gera proga investavimui. Rašyti:

P.O. Box 278 — Bristol, VVisconsin 
Tel. 414-857.9925

NORI PIRKTI

Ieškau pirkti paukščių namelį, lie
tuviško stiliaus. Skamb. 422-1960 
arba 636-3677, klauskite Lillian.

Noriu pirkti namą iš savininko Mar
ąuette Parke. Vieno ar dviejų butų 
po 6 kamb. Skambint 778-0288.

PARDAVIMUI

PARDUODAMI — šaldytuvas, ga
zo pečius, 3 vėdintuvai. Visi geram 
stovy.

PR 8-4968

MUZĖJAUS RETENYBĖ!
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie

tuvos sidabrinės monetos pardavi
mui: 5 litai J. Basanavičius, 10 litų 
Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraštis ■— pa
reikalavus. P. Zablockis, 2333 Onta- 
rio St., Vancouver 10, B. C., Canada

Dream Stopper
Nepaprastas 5Jz^ kamb. mūras. 8 

metų senumo. 3 dvigubi miegamieji. 
Graži virtuvė — dinette. Puikus "pa
neled'’ rūsys. Šoninis privažiavimas j 
garažą. Prijungtas patio. Air condi- 
tioned. Šaldytuvas ir krosnis. Arti 67 
ir Kostner. Labai prieinama kaina. 
$4,900 įmokėti. Būkit gudrūs, pa
skambinkite Miracle Man. Skambin
kite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

Prie gražios Kankakee upes 
parduodami 4 akrai žemės. 75 my
lios į pietryčius nuo Chicagos. Ge
ri kelia. 6 kamb. namas gerame 
stovy. Garažas. Vieta tinka biz
niui, nepraleiskite progos. Duo
kite pasiūlymą. Informacijai skam
binkite YArds 7-1741.

62nd & Rutherford
Labai naujas 4 miegamų mūr. namas 
su “paneled" rūsiu. 2 maš. garažas. 
Daugybė priedų. Savininkas turi ap
leisti valstybę, būtinai turi parduoti. 
Pirksite už "miracle bargain" kainą. 
Kreipkitės j Miracle Man. Skambin
kit dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

LIETUVIŲ RAJONE gražus 7 kmb. 
bungalow. Pastogė ir "paneled" rū
sys, modern. vonia, 4 miegamieji, 
220-V laidai, karštu vand. šildymas. 
Mokesčiai tik $154. $18,500. SVO- 
BODA, 2134 S. 61st Ct. BI 2-2162. 
Jei neatsako, skambinkit LA 1-7038.
$9,500 pilna kaina už 2-jų butų na
mą. Apyl. Albany ir 25. Gazu apšild. 
įmokėti $1,500. SVOBODA, 3739 
W. 26th St., LA 1-7038.

Arti Marąuette pko
Skubiai parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metų senumo namas—- 
2 butai po 4 įį kamb., įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

B kamb. (S mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuete pko. a-pyl. .

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas —- Income Tax 

NotariartUS —- Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakariu apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

B kamb. 10 metu <ie luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

lįį aukšto, 2 butai—6 ir 4 kamb. 
18 metij mūr. prie 7] ir Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

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

5Įį kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

RJEMKTTE “DRAUGA”

REALE STATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

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

2 »o 644 kamb. lr 4 kamb. angį iš. 
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

A butų naujos niūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

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

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
etalgoe S18.90Š.

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

Member of M.L.S.
ALEK ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, HI. Tei. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Rlverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemieočiuose. Prašome užsukti l mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti Iš katalogo.
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5 KAMB. MŪR. Georgian stiliaus 
namas. Gazu apšild. Garažas. 
,$17,900. Apyl. 73rd ir Talman.

PHONE — 434-6837
Marąuette Pk. —2450 W. 71 St. 2-jų 
aukštų namas 3 me.tų senumo. Pir
mam aukšte biznio patalpa; ir 2 kamb. 
butas užpakaly; 6 kamb. viršuj. Skam
binti 737-4576,___________________

Išsikelia į Floridą
Parduoda mūr. bungalow Marąue
tte pke. 3 miegantieji, 1% vonios, 
"knotty pine” viršuj ir rūsy. Gazu 
karštu vand. apšildymas, iškelta 
kanalizacija, nerūdijančio piene 
langai, 2 maš. garažas. Daug prie
dų. Įvertinimui turite pamatyti. 
Skambinkit 434-8247
Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų '$11,000 per metus.

8439 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambint 423-5549
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.

10 butų mūras prie pat Marąuette
pko. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta« 

Notary Public

2737 W. 43 St. — GI 4-2390

SKELBIMAS
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 

mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

B kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

1 % aukšto mūras. 2 butai, 2 aui o 
garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
mūsų $2G,S00.

2 butų niūras. Platus lotas. Mūro 
garažas. Prie pat Marąuette pko. 
$29,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. "Arti ofiso. 
$28,500.

3 butų, 15 metų mūras, ir mūro 
garažas. Apie $6,500 pajamtj. Mar
ąuette pke. $52,000.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

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

B kamb., 6 metu švediškas namas. 
2 vonįos, karpetai, air cJonditlonįng, 
Inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

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

Prie 68 ir Western 2 butai po S
katpb. Platus sklypas. $20,500.

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

ankšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Wa»htenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. lr butas rūsy 8-ju kamb. 
$28,900.

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av_ CL 4-7450

X po 6 kamb. 8 metu mras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Bli- 
nlul lr apartmentams Telraukltše.

12 batų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Tetrauki tSs.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Telraukltše.

6 kamb. mūr. “Bullt-tna”, kokli
ušą plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1% aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 1 
Išjlmal. Atskiri šildymai. 8 auto ga
ražas A7 lr Oakley 6164MM)

IŠNUOM. 6 kamb. butas Brighton 
Park apyl. Teirautis vakarais. 
________Tel. VI 7-7704__________

IŠNUOM. miegamas kambarys mo- 
i teriai. Marąuette Parke.

Skambinkite 737-0943

IŠNUOM. 4 kamb. butas angliškam 
rūsy. šilima, karštas vanduo. 6601 
VVashtenau- Avė., Tel. 778-3959.

Išnuom. mažas butelis vienam as
meniui. Atskiras įėjimas 2-me 
aukšte. Tel. 778-3310.

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2925 W. B3. PR 8-6082 
Nelaukit — užsiregistruok lt. dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai krelpkltSs dSl pa
tarnavimo nemokamai

IŠNUOM. 2 mieg. kamb. 1-me 
aukšte prie vieno asmens. Mote
rims ar vyrams. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogumais. Mar
ąuette pke. Skambinti VVA 5-6742.

IŠNUOM. gražus 4 kamb butas 
2-me aukšte, nuo geg. 15 d. Suau
gusiems. Marąuette parke. Telef. 
436-6641.

Išnuomojamas kambarys su at
skiru įėjimu

TEL. — WA 5-7428

HELP VVANTED — MOTERYSx n—i iy—n r»~w t> ~» «» x «»n «
SECRETARY

STENOGRAPHER
to Sales Mąnager. Good ąhorthand 
and typlng skilia and muture enough 
to make deeiaions and keep boss in- 
formed by phone while h e travels. 
Exeellent tvorking ooiudltions and 
company benefits. Salary commansu- 
rates with exp.erience and ability.

Por app’t. CaU 678-6340 
Mr. J. H. Leonard, Sales Mgr.

AMERICAN LaFRANCE 
CORPORATION

SCHILLER PARK, ILLINOIS

PART TIME OFFICE GIRLS
Typing essential. Pleasant 
working conditions. Hours can 
be arranged.

CALL MO 6-2270

CLERK-STENO
Pleasant diversified work in con- 

genial offiee. Typing and short- 
hand essential. Salary open.

APPLY TO MR. GUDINĄS

686-7035

BUTLER AVIATION
O’Hare Field

Senutė ieško pagelbininkės,
kuri pas ją gyventų.

Kreiptis tel. 586-0090

Attractive Women
Will train as Brida.l consuitant in 
a fa.scina.ting tabie ware field. Na- 
tiunally known company, with home 
Office in this area. High earning, for 
Full or Part Time.

Call for app’t. 456-8555
Reikalinga moteris prižiūrėti die
nomis vaikščiuojančią ligonę. Mar
ąuette pke.Dėl sąlygų susitarsime. 
Skambinti po 8:30 vai. vakaro:
HE 4-7001.

VYRAI IR MOTERYS

MEN & WOMEN 
Needed at Once For 

LIGHT ASSEMBLY WORK 
No Age Limit Steady Work

430 W. Erie Street 
______ Pilone 064-4950______

HELP tVANTIID—"VYRAI

INDUSTRIAL PAINT SHADER
Well establishęd naitional m£r. of 
Industrial flnish coatlngs in the 
Cligo., sub. area needs a paintshoder 
with prevlous industrial experlence 
for pigmented and dyed coatlngs. 
Many exc. employee benefits and 
pay.

Please call John Savino 
343-3100 for an interview

HELP 4VANTED VYRAI

Terrific Openings For First Class

MACHINISTS
De Vlieg Boring Mills

Surface Grinders — Jig Grinders
Vertical Turning Lathes Die Makers

CHOICE OF SHIFTS — PLENTY OF OVERTIME 
“IF YOU’VE TRIED SOME OF THE RĘST —

COME NOW AND TRY THE BEST”
Apply, Write Or Call:

VICETE DIE Si ENGINEERING 
45241 Grand Rivey, Novi, Michigan

HEU WANTED — VYRAI

EXFERDENCED 
METAL POMSHERS 

WANTRD
Steady Work 

Overtime
2700 W. Vau Kttren St. 

Industrial Metai 
Fabricator
— n e e d s —

ARC WELDERS
HELI - ARC 
WELDERS 

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization

ALL METAL MFG. COMPANY 

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

EXTERMINATOR
FULL OR PART TIME

Car necesuary. With or without 
experience.

 CALL — 271-4600

Shipping & Receiving

C LE R K
Needed for busy purchasiųg de
partment. Hours 8 a.m. — 4:30 
p.m. Excellento salary plūs ffull 
range of benefits.

ROLLINS SUPPLY
415 N. Frank lin, Chicago, IU. 

PHONE 644-0361

ELECTRONIC 
RADIO & TELEVISION 

PARTS & COUNTER SALES
Experience preferred būt not 

essential.
ALSO ENPEIl. VVAREHOUSE 

MAN NEEDED
Excellent Pay. Company Benefits. 

EMERSON MIDVVEST CORP. 
PHONE — 625-5800

An Eąual Opportunity Bmployer

Šilk Screen Operator
• Exeellent Opportunity
• Paid Blue Cross, Blue Shield
• Located near Western Electric
• Many other benefits

M0HAWK
METAL PRODUCTS CORP. 

4626 W. 21st Place 
Chicago, Illinois

GENERAL FACTORY
Man mechanically inclined for 
machine shop and bench assembly. 
Mušt have seme ©xperience and havę 
somo hand tools.

FRIGID FLUID C0.
465 Dės Plaines Chicago

ALUMINUM SIDING 
APPLICAT0R5

Household door and window in- 
staller. Contact:

P & S INSTALLATION
TEL. — 543-5832

Working Foreman
For set-up In secondary department 
In screw machine shop. Kxperieaice 
with Snow Tappers drillers and 
small milling maehtnes.

AUTOMATIC B & S SCREW 
MACHINE OPERATORS 

AND SĖT UP MEN 
Hospitalizatinoi, Life Insurance. Paid 
vacation & holidays. Good opportunity
fo.r right men.

McMahon Bros.
3200 So. 61st Court, Cicero, Dl.

TEL. — TO 3-7568

M



SU KUN. B. VITKUM, M.I.C. 

ATSISVEIKINANT
Šių metų balandžio 16 d. A- 

merikos lietuviai marijonai ne
teko vieno iš savo seniausių ir 
vienuolijai daug nusipelniusių 
narių. Kun. Broniaus Vitkaus 
gyvenimo siūlas staigiai nutrū
ko Marijonų sodyboj, Clarendon 
Hills, 131. Nors jau daugelį me
tų negaluodamas, jis įvairiais 
būdais stengėsi darbuotis vie
nuolijos labui. Dar paskutinėmis 
dienomis rūpinosi, kaip užbaig
ti savo išleistų knygų platini
mą.

Velionis gimęs Kelmės para
pijoj, Žemaitijoj. Į Ameriką at
vyko 1912 m. Kadangi vidurinį 
mokslą pradėjo pavėluotai, o y- 
patingais gabumais taip pat ne
pasižymėjo, jam teko nemažai 
pavargti. Tačiau savo žemaitiš
ku užsispyrimu nugalėjo sun
kias gyvenimo kliūtis ir, užbai
gęs vidurinį mokslą bei įpusė
jęs aukštąjį St. Bede kolegijoj, 
Peru, III., ir St. Francis semina
riją, St. Francis, Wis., 1923 m. 
įstojo į Marijonų vienuoliją. Te 
ologijos mokslus užbaigė Ro
moj, o šventimams ir pirmoms 
Mišioms 1928 m. grįžo į seniai 
matytąją tėvų žemę.

Tačiau neteko jam ilgai ten 
džiaugtis. Dar tų pačių 1928 m. 
rudenį jaunasis kunigas įsijun
gė į Amerikos lietuvių marijo
nų veiklą. O tai nebuvo lengvi 
laikai. Provincija tebebuvo vys
tymosi laikotarpyje, darbo ba
rai didžiausi, o darbininkų tik 
saujelė. Be to, tai buvo ir sta
tybų laikai, o užėjusi ekonomi
nė krizė (depresija) viską stab 
dė. Dar prieš stodamas į vie
nuolyną kun. Vitkus buvo pra
mokęs dailidės amato ir buvo 
dirbęs statyboj. Šie talentai vė
lesniais metais jam gerokai pra 
vertė. Jo pastatytas marijonų 
ūkio gyvenamasis namas dar ir 
šiandien tvirtai laikosi. O kas 
ir įstengs suminėti įvairiausius 
pataisymus ir patobulinimus, jo 
įvestus įvairiuose namuose.

Tačiau velionis nesitenkino

A. A. POVILAS BLAKUTIS
Mirtis siaučia visame kraš

te. Ji kasdien nusineša amžiny
bėn daug žmonių, jų tarpe ir 
lietuvių. Štai vėl netekome ge
ro lietuvio Bostone, Mass. Ten 
mirė buvęs Lietuvoje pašto ži
nybos tarnautojas a. a. Povilas 
Blakutis, ilgametis Panevėžio 
pašto viršininko, Jono Belinio, 
padėjėjas, kai pats viršininkas 
dar gyvas ir gyvena Grand Ra
pids, Mich,

Velionį reikia prisiminti, kaip 
gerą tarnautoją ir labai švelnų

A. a. P. Blakutis
žmogų bei gerą lietuvį, kuris 
visokiose gyvenimo aplinkybėse 
pasilikdavo pavyzdingu ir apsu
kriu pareigūnu. Jis yra pergy
venęs įvairių nuotykių Rusijoje 
ir kuriantis laisvai ir nepriklau 
somai Lietuvai.

Jis buvo gimęs 1888 m. ko
vo 18 d. Beržėnuose, Šiaulių 
apskrityje. Mokėsi Ukmergės 
gimnazijoje. Ten baigęs 4 gim
nazijos klases — miesto mo
kyklą, pradėjo dirbti Panevėžio 
pašto įstaigoje. Tai buvo caro 
valdymo laikotarpis. Ten jis ga
vo valdininko vietą 1909 m;, 
kur jam teko išbūti iki IPas.

vien medžiaginėm statybom. 
Jam rūpėjo ir dvasiškas vienuo
lijos rūmas. To jis ypač siekė 
jaunimo auklėjimu ir dvasiškų 
knygų leidimu. Mokytojauda
mas Marianapoly ir vadovauda 
mas naujokams, jis prie gražių 
pamokymų rodė ir kilnų savo 
gyvenimo pavyzdį. Jo pamaldu
mas į Švč. Mergelę Mariją ir 
kitus šventuosius buvo pavyz
dingas ir domėjimasis mistiniais 
reiškiniais — neeilinis.

Arti širdies a. a. kun. Vitkui 
buvo ir misijų veikla. Kartu su 
pirmais marijonais penkerius 
metus sėkmingai darbavosi Ar
gentinoje. Sveikatai susilpnė jus, 
1946 m. grįžo į Š. Ameriką. Ta
čiau misijų neužmiršo ir nuo
lat joms organizavo dvasinę ir 
medžiaginę pagalbą. Čia jam į 
talką atėjo Šv. Teresėlės mažų
jų sielų draugija, kuriai pats 
pirmininkavo. Ši draugija išlei
do ir keletą vertingų dvasinio 

• turinio knygų, tarp kurių pami-

A. a. kun. B. Vitkus, MIC

nėtini “Prisikėlimo paslaptis” ir 
“Mažasis tobulybės kelias”.

Netekusi kun. Broniaus Vit
kaus, Marijonų vienuolija nu
stojo dar vieno savo kilnaus na
rio. Netenka abejoti, kad, atė
jus atsiskaitymo valandai, Vieš 
pats jam parodė ir savo gailes
tingumą. A. Norkūnas, MIC

karo veiksmų, kai 1915 m. pa
vasarį rytų frontas priartėjo 
prie Panevėžio. Tuomet visa Pa
nevėžio pašto įstaiga buvo eva 
kuota į Rusiją.

Vokiečiai užėmė Lietuvą, o 
Povilas Blakutis atsidūrė Kau
kaze, kur Sarakamyšio pašto 
įstaigoje vėl gavo pašto valdi
ninko darbą ir praleido visas 
karo baisenybes, įskaitant ir ca
ro nuvertimą nuo sosto ir bol
ševikų perversmus. Jam teko 
matyti ir kitų Kaukazo vaduo
tojų, garsių generolų.

I Pas. karui pasibaigus grįžo 
į Lietuvą. 1919 m. kovo 4 d. į- 
stojo į Panevėžio pašto įstaigą 
valdininko pareigoms, o nuo tų 
pat metų balandžio 1 d buvo 
paskirtas Panevėžio pašto virši
ninko padėjėju, kur jis išbuvo 
tose pareigose iki pasitraukimo 
į pensiją 1936 m., t.y. būdamas 
pensijos amžiaus žmogus dar 
išgyveno 33 metus ir mirė tu
rėdamas 81 metus amžiaus.

Tremtyje gyveno Vokietijoje. 
Bostone apsigyvenęs su žmona 
Ona ir dukrele. Gaudavo mažą 
socialinio draudimo pensiją. Pa
skutiniu laiku jau nesveikavo. 
Palaidotas Bostone. Užuojauta 
šeimai. — A. Gintneris

NAUJAS APEIGYNAS

Apaštalų Sosto leidimu šie
met visose Ispanijos katalikų 
bažnyčiose Didžiosios Savaitės 
ir Kristaus Prisikėlimo šventės 
apeigose jom buvo naudojamas 
naujas apeigynas, pritaikytas 
Ispanijos tikinčiųjų reikalams. 
Ispanų kalbos įvedimas į bažny 
tinęs apeigas žymiai palengvina 
suprasti jų prasmę ir aktyviai 
dalyvauti pamaldose.

S. K. Armstrong laiko savo sūnaus portretą, Columbus, Ohio, po to 
kai buvo paskelbta, kad jo sūnus pirmasis išlips mėnulyje. Tėvas sako, 
kad nei jis nei sūnus nėra dėl to susijaudinę.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

MIKE KNYGNEŠĖ 
ONA BALTRUŠAITIENE

Didįjį šeštadienį, sulaukusi 93 
metų, mirė Cna Baltrušaitienė 
(Rikliūtė), gerai žinomo knyg
nešio Antanėlio — Antano Balt
rušaičio našlė. Velionė buvo gi
musi Kudirkos Naumiesty 1876 
m. Brandžios senatvės dienas 
leido savo anūkų Antano Igau- 
nio ir Julijos Puodžiukaitienės 
pastogėje ir globoje. Paliko dūk 
rą Valeriją Igaunienę, 4 anū
kus ir 3 proanūkus.

Pašarvota Dieliniko laidoji
mo koplyčioje buvo gausiai lan
koma waterburiečių. Gedulin
gas šv. Mišias atnašavo šv. Juo 
zapo parapijos klebonas kun. 
Jurgis Vilčiauskas, kuris Ve
lykų dieną pranešdamas para- 
piečiams apie jos mirtį, plačiai 
ir vaizdžiai nušvietė jos, kaip 
‘knygnešės, veiklą ir pasiaukoji
mą lietuviškam raštui bei kny
gai. Per Mišias giedojo solis
tai: Ed. Stulginskis ir J. Bra
zauskas, vargonais grojant 
komp. A. J, Aleksiui. Ilga vir
tinė automobilių palydėjo velio
nę į jos amžino poilsio vietą — 
Mount Olivet kapus.

Po laidotuvių Igaunių namuo
se buvo pusryčiai, kurių metu 
buvo prisiminta velionės didis 
pasišventimas ir sunkus darbas 
gabenant ir platinant spausd/n- 
tą lietuvišką žodį. Kaip žino
ma, Antanėlis buvo netekęs vie
nos kojos, tad didžioji naštos 
dalis teko jos pečiams ir svei
koms kojoms, o tuo pačiu ir 
didelė rizika. Kad velionės gra
žaus pasišventimo pavyzdys ir 
siekiai nesibaigtų su jos mirti
mi, pusryčių dalyviai a. a. Oną 
Baltrušaitienę įamžino LF. Tuo 
būdu jos vardo įnašas tęs to
liau jos jaunatvėj pradėtą lie
tuviškos knygos ir spausdinto 
žodžio puoselėjimo darbą, j, b.

Mouse upės krantai stiprinami prie 
Minot, N. D.,-kad būtų galima apsi
saugoti nuo potvynio.

Waukegan, Illinois
LB APYLINKES 

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Kovo 24 d. Lietuvių auditori

joje įvyko LB susirinkimas. Bu
vo sudaryta Nominacijų komi 
sija iš: arch. E Skališiaus, P. 
Kružiko ir P. Petroliūno, kuri 
įpareigota privačiu būdu užan- 
gažuoti pakankamą skaičių kan 
didatų ii iki gegužės 4 d. k .- 
resp tr.den'Sniu būdu pravesti 
vai lybos ir kontrolės komisi
jos rinkimus. Parodę daugiau 
pas.trukej’ino įeidami į vaidy
bas. garantuosime tolimesnį 
šios vienintelės vietos lietuviš
kos pal riotdnės organizacijos 
klestėjimą.
Susirinkimas praėjo sklandžiai 

tr darbingai. Susikaupimo mi
nute buvo pagerbti LB apylin
kės mirusieji nariai: Ona Jaro- 
minskienė, Pranas Kavaliūnas, 
Jonas Kvasauskas, Petras Ne- 
vardauskas Marija Nevardaus- 
kienė ir Vladas Rutkauskas.

Baigiančioji savo kadenciją 
va’dyba; mm. Z. Ramanauskas, 
dr. R. Ošlapas, dr. R. Giniotis, 
J. Triukienė ir P. Markūnas pa
darė išsamius pranešimus. Su
sirinkimas priėmė keletą reika
lingų nutarimų socialinės glo
bos reikani. Užakcentuotas rei
kalas dar glaudžiau bendradar
biauti su kaimyninėmis Wis- 
consino apylinkėmis.

Pasidžiaugta gražia L. fondo 
veikla. Fondo įgaliotinė E. Ska- 
lišienė paskatinta dar šiais me
tais užbaigti uždėtą Waukega- 
nui LF kvotą. Nutarta rengti 
tradicinį rudens balių LF nau
dai. Išreikštas apgailestavimas 
dėl kai kurių nesklandumų cent 
riniuose LB organuose. Susirin
kimui pirmininkavo P. Petro- 
liūnas, sekretoriavo K. Salys.

P. Liūnas

— Šiauliuose gyvena 87 tūk
stančiai, Panevėžyje—71 tūkst. 
Šiuo metu 20 Lietuvos miestų 
turi po daugiau kaip dešimtūks- 
t antininkų prisidėjo: Biržai, 
Utena, Jonava ir Šilutė.

Dvidešimts Penkerių Metų Mirties Sukaktis

JURGIS * BRAZAUSKAS

Jau suėjo 25 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą tėvelį, kurio netekome 1944 m. balandžio 5 d.

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. Nors 
laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sekmadienį, bai. 
20 d., 1969, 12:30 vai. p. p., Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ia- kartu pasimelsti su mumis už a, a. 
Jurgio sielą.

Nuliūdę: Dukterys: Helen Kareiva, žentas William J. ir šei
ma, Harriet Tebelskis, žentas Antanas ir šeima, Al vėtra Dodds, 
žentas William ir šeima. Sūnūs: Charles, marti Eilėn ir šeima, Bo
leslovas (Bill), Vjctor, Edward, marti Dorothy ir šeima. Devyni 
anūkai, 17 proanūki}.

KAS “EGLUTĘ” PASKAITYS?
Yra tokia sena, sena vaikų 

daina: “Kas tas raides paskai
tys, tas stebuklą padarys...” Gal 
mama ar vaikai paimdami į ran 
kas vaikų laikraštėlį ir stebuk
lų nepadaro, bet atidaro duris 
į spausdinto žodžio mylėtojo pa 
šaulį. O gal tai yra viena iš są
lygų stebuklui įvykti.

'Kovo mėnesio “Eglutė” nusi
lenkia pasveikinti pavasarį. Mė
lyna ir geltona tai taip maloniai 
akį patraukiančios spalvos. Pu- 
putis atsisveikina su paskutiniu 
sniegu. Raidės stambios, paryš
kintos ir taip lengvai vaikų skai 
tomos. Dejuoja mokytojai sce
ninių vaizdelių trūkumu. Į pa 
galbą atskuba sutraukta “Gil
šė”. Tik imkite ir vaidinkite. 
Pats vidurinysis lapas tai ver
tas įrėminimo. Ir eiliuotas gero 
tėvo rūpestingumas žavi vaikus. 
Oi, tas vėjas storom lūpom, kur 
visus apsargdina. Mažųjų pasta
ba — Kodėl neparašyta bus dau 
giau? Aišku, vaikai nori žinoti 
ir kaip toliau tiems dvynu
kams gyventi tenka. “Eglutėje- 
atrandame ir Chicagos Montes- 
sori lietuvių pasididžiavimą — 
darželį. Viso pasaulio lietuviai 
skaitys apie šiuos laiminguosius 
vaikus besimokančius kasdien 
savo kalbos.

Tuojau po Velykų ir “Eglu
tė” pasveikino visus su šventė
mis. Ypatingai geras mūsų tra 
dicijų aprašymas — Velykos 
Lietuvoje. Lengva, suprantama

Lakūnas Alvin Marks šypsos, nors ir 
pavargęs, po to, kai sugrjžo į Sacra- 
mento, Calif., apskridęs lengvu lėk
tuvu visą pasauli rekordiniu laiku.

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kaina $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie- 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

kalba, šiuo skaitiniu daugelis 
mokyklų galės pasinaudoti. 
Mūsų papročiai nuo Verbų sek
madienio iki Prisikėlimo labai 
vaizdžiai aprašomi. O mažas kiš 
kis su tokiu svarbiu nuotakiu 
sudomino mažus ir didesnius. 
Net puikios iliustracijos žadino 
gailestį, kodėl jos nepuošia ir 
pačios “Eglutės” viršelio? “Ug
nės uodega”, tai tikrai origi
nalus apsakymėlis. Tik vaiko 
vaizduotei juokingai įdomus tas 
uodegos išaugimas. Gamtos my
lėtojai randa daug patarimų 
apie ikamuoliukus ir paukštukus.

Ir užskleidęs paskutinį lapą 
pagalvoji, kaip gerai, kad vai
kai savo laikraštėlį turi.

Gailutė Valiulienė

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingos atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD AREA CODE 812 247-2425

ARKA CODE 812 247-2425

A. -J- A.
LEONAS KREIČMARAS

Gyv. 2724 Burnside Streel 
Detroit, Michigan

Mirė 1969 m. bai. 8 dieną sulaukęs beveik 84 m. amžiaus. 
Buvo palaidotas Mt. Olivet kapinėse. Detroite, bai. 12 dieną.

Visiems prisidėjusięms prie laidotuvių širdingai dėkojame, 
ypač žmonos seseriai Julijai Demski, o tie, kurie neturėjo galimy
bės dalyvauti laidotuvėse, prašomi pasimelsti už jo sielą.

Nuliūdę liko: žmona Juzefą Kreičmaras, anūkė Nijolė Laverd 
su šeima ir kiti giminės.

NELL PUŽAUSKAS
PAGAL TĖVUS DARASKA 

Gyveno 3600 So. Lowe Avė., Chicago, Iii.

Mirė bai. 18 d., Uiti I), 3:20 vai. ryto, siilnufcua 51 ni. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Delores Wer- 

ner, žentas Itonakl, ir nnūkč Ilebra, sūnus Korulki, brolis lxlwaid 
su šeima, uošvė Ona Lukas su vyru Juozapu, tetos Michalina 
I’ralle su šeima, Magdalena Petrulis su vyru Juozapu ir šeima, 
Ona Kuisąs su šeima, dėdė Stanislovas Pužauskas su žmona 
Agnės ir .šeima b’ kiti giminės, draugai ir pnžĮstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Ijaidotuvės įvyks pirmad., bai. 21 d. iš koplyčios 0 vaL ryto 
bus atlydėta į Viešpaties Jėzaus Gimimo parp. bažnyčią 37tb St. ii 

Union Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta ( inanzolėjų ftv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę: VYRAS, RIKTE, SŪNUS, ŽENTAS IR ANŪKE.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3101.

III II llllllll IIIIIIIIIIIIIIIII llllllll Kllllllllllllllllllllll  llllllllllllll IIIIIII llll liuli | Hill II III) | II
Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvenimo:

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

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys ..............$1.50
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

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

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

FATIMA IR MES, Matulis, MIC .........................................$2.Oo
(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.
,l"i,|ll|l>IU>lllllllllll||||||||llllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,|||||||||||ll

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

NUSIKALTIMAI CHICAGOJE

Policijos vadas James B. Con 
lis šių metų balandžio 15 dieną 
pranešė apie nusikaltimus Chi
cagoje nuo kovo 6 d. iki balan
džio 2 d. žmogžudysčių buvo 
40 (praėjusiais metais tuo pačiu 
laikotarpiu irgi buvo 40 žmog
žudysčių) , moterų išžaginimų — 
85 (1968 m. — 83); smarkių 
užpuolimų — 768 (1968 m. — 
969), apiplėšimų 1,211 (praėju
siais metais — 1,396), įsilauži
mų į namus — 2,470 (1968 m. 
— 2,585), stambių vagysčių — 
1,220 (1968 m. — 1,282), auto
mobilių pavogta 2,031 (1968 m. 
buvo pavogta 2,414).

Nuo kovo 6 d. iki balandžio 
2 d. viso nusikaltimų buvo 7,825 
(o praėjusiais metais tuo pačiu 
laikotarpiu buvo 8,769):

i



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. balandžio m. 19 d.6

X Kun. Antanas Švedas, 
MIC, misijonierius Argentinoje 
ir Rosario tėvų marijonų vyres
nysis, šiuo metu yra Chicagoje. 
Apsistojęs Aušros Vartų para
pijos klebonijoje, 2327 W. 23 
PI., tel. VI 7-6746. Balandžio 
23 d. išvyksta į rytus, o iš ten 
— lėktuvu į Argentiną.

X SoL V. Kojelienės kon
certui ruošti komiteto posėdis 
įvyksta balandžio 21 d., pirma 
dienį, 7:30 vai. vakaro, Jauni
mo centre. Kviečiami visi komi
teto nariai jame dalyvauti ir 
aptarti paskutinius darbus, ku
rie yra reikalingi atlikti, kad 
koncertas gerai pavyktų.

X Urbanos lietuviai studen
tai kreipėsi į LB Chicagos apy
gardos valdybą, prašydami ru 
denį surengti lietuviško meno 
parodėlę bendrame studentų tau 
tybių pasirodyme proga. Tą rei
kalą balandžio 13 d. svarstė 
apygardos valdyba ir nutarė to 
kią parodėlę rengti, bus ir stu
dentų tautinių šokių pasirody
mas.

X Lietuviškos kanklės reika 
lingos lituanistinėms mokyk
loms. Apie jas ilgai kalbėta ir 
buvo daromi žygiai jas užsaky
ti pagaminimui. LB Chicagos 
apygardos valdyba balandžio 13 
d. nutarė, kad užsakyti reikia 
tik lietuviško pavyzdžio kank
les, kokios buvo daromos Lietu
voje. Nutarta jų išmierą ir ap
rašymą projektui padaryti. Kan 
(klės bus užsakytos viename 
Vokietijos fabrike.

X Pavasario moksleivių šven 
tė, jau kaip tradicinė, įvyks 
kapų puošimo dieną, Bučo par
ke, Willow Springs, IU., kaip 
kiekvienais metais. Joje dalyvau 
ja daug lituanistinių mokyklų. 
Kviečiamos įsijungti Marąuette 
Parko ir Donelaičio molkyklos, 
kaip gausios savo mokiniais. 
Šventę rengia LB Chicagos 
apyagrdos valdyba, o ją prak
tiškai vykdo švietimo Komisija, 
kaip apygardos padalinys.

X Genė Mažeikienė šį sekma
dienį giedos solo per liet. Sumą 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje. Išpildys A. Vaičiū
no ‘‘Sveika Marija”.

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (sk.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos. šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom. — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

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

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

X (Sol. V. Kojelienės koncer
tui gegužės 4 d. bilietai gauna
mi pas komiteto narius ir Mar
giniuose, 2511 W. 69 st. Kainos 
3, 4, 5 ir 6 dol. (pr.)

X Parduodama lietuviškoj 
apylinkėj maisto krautuvė ir 
mėsinė. Dėl sąlygų skambinti 
po 7 v. v. 471-0363. (sk.)

x Ketvirtas — paskutinis 
operos “Dana” spektaklis įvyks
ta sekmadienyje, bal. 20 d. Pra
džia 2 vai. po pietų. Bilietų dar 
galima gauti “Marginiuose”.
, Chicagos Lietuvių Opera

(pr.)

X Stasys Ir Irena Balzekal, 
taip pat dalL Mik. Ivanauskas
dalyvavo Chicagos ir jos apy
linkių suaugusių švietimo tary
bos (The Adult Education Coun 
cil of Greater Chicago) 45 me
tų sukaktuvinėje vakarienėje, 
kuri įvyko Pick Congress Great 
Hali, š. m. bal. 16 d. Toje va
karienėje dalyvavo daugiau 500 
kviestinių svečių. Kasmet ren
giamos tokios su atatinkamomis 
programomis vakarienės, duo
da progą Chicagos ir jos apylin
kės kultūrininkams susipažinti
ir pabendrauti rūpimomis proble scklMdienj 2 v. p.p.

- st. Balzekas, jr., yra *raomis.
tarybos narys ir tos organizaci
jos rėmėjas.

X Inž. David Kamm, dabar 
gyvenąs Indiana valstijoje, bu
vo sustojęs Chicagoje pakeliui 
grįžtant iš Pentagon, Washing- 
ton, D. C. ir Califomijos kur 
buvo išvykęs savo profesijos 
reikalais, raketų srityje. David 
taip pat yra finansininkas. Jo 
tėvai yra Donna ir Antanas 
Kamm gyveną Marąuette Par
ke.

X Balfo 25 metų jubil. seimo 
komiteto posėdis įvyksta balan 
džio 23 d., trečiadienį, 7 vai. v., 
dr. Kazio ir Dalios Bobelių na
muose, Elgine, III. Jame bus 
aptarti visi likusieji reikalai ir 
priimtos koncerto, banketo, pro 
gramos apyskaitos. Komiteto 
nariai kviečiami dalyvauti ir 
pasidžiaugti gražiai atliktais 
darbais ir gautais rezultatais.

x LB Roselando apyl. visuo
tinis metinis lietuvių susirinki
mas įvyks balandžio 27 d., 11 
vai. r., sekmadienį, Visų Šven
tųjų parapijos bažnyčios salėje, 
10801 So. įstate st. Susirinkime 
bus svarstomi labai svarbūs 
apylinkės reikalai ir bus renka 
ma nauja apylinkės valdyba. 
Kviečiami visi Roselande ir jo 
apylinlkėse gyvenantieji lietuviai 
šaukiamame susirinkime gau
siai dalyvauti.

x šv. Pranciškaus seselių 
rėmėjų Chicagos apskričio me
tinė valkarienė su programa į- 
vyks sekmadienį balandžio 27 
1. 3:30 v. p.p. Nekalto Prasidė
jimo Švč. P. M. parap. svetai 
nėj, 44 ir Fairfield avė. Auka 
2 dol.. Nuoširdžiai kviečiami 
seselių geradariai atsilankyti ir 
paremti seseles.

x Valerija Bucnienė, kovo 
25 d. atšventė savo gimimo die
ną ir buvo savo šeimos ir arti
mųjų pasveikinta. Visi palinkė
jo veikėjai ilgiausių ir sveikiau
sių metų.

X Philips iš Olandijos gamin
tų kasetinių magnetofonų yra 
Gradinsko krautuvėje. 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Gustonių Sodžiaus Lietu
vių Fondui šokiai įvyksta šian
dien, šeštad., 7:30 v. v., B. 
Pakšto salėje. Bilietai gaunami 
prie įėjimo. (pr.)

X Trečias operos Dana spek
taklis įvyksta šiandien, šešta
dienį, pradžia 8 vai. vak. Ket
virtas — paskutinis spektaklis 
įvyksta rytoj, sekmadienį, pra
džia 2 vai. p.p. Bilietus į abu 
spektaklius bus galima gauti 
kasoje.

Chicagos Lietuvių 
Opera

(pr.)

Miami Liet. klube (iš k. j d.): Dan Kuraitis, solistė Anita Karas, mok. 
Kaulakienė, Alto Miami skyr. pirm., A. P. Kaulakis, solistė A. Dambraus
kaitė, pianistė A. Brazienė, sol. A. Brazis, prof. La Monaco žmona, 
Miami miesto orkestro dirigentas prof. La Monaco ir Bukaveckienė.

Nuotr. D. Brauklio

X Cicero moksleivių at-kų 
kuopos vyr. moksleivės šį sek
madienį dainuos Lietuvių tele
vizijoje, 8:30 v. v.

X “Laivo” naujausiame nu
meryje rašo A. iP. Bagdonas, 
A. Diemedis, kun. Vyt. Bagda- 
navičius, A. Nockūnas, MIC, 
kun. dr. J. Prunskis, Pov. Žič- 
kus duoda apsakymėlį, o D. Mic 
kaitė Mitkienė poezijos. Labai 
daug žinių iš lietuviškojo ir ka
talikiško pasaulio. “Laivą” iš
vykus į Europą nuolatiniam re
daktoriui kun. J. Sakevičiui, da 
bar redaguoja (kun. K. Baras.

x šv. Kazimiero seselių rė
mėjų centras šaukia savo susi-

vienuolyno patalpose 2601 W. 
Marąuette Rd. Prašomos rėmė
jos susitikti pasitarti dėl sei
mo, įvykstančio gegužės 4 d.

X Spaudos pastangas stip
rina skaitytojai, savo aukomis 
ją paremdami. “Draugui” auko
jo: 4 dol. — M. ir A. Balčytis;
3,25 dol. _  John Juška; po 2
dol. — Pr. Odinas, P. Stkabeikie- 
nė, Br. Gurėnas, F. Kasperavi
čius. Visiems nuoširdžiai dėko
jame.

X Naujai importuota, Vo- vių dainininkių pakvietimu ir 
kieti joje pagaminta pagal seno papuošimu stalų. Inga Tūmienė mtAvlda WaterburvKaukazo skerdžiaus receptą mdko tautinių šokių grupę “Aud | ^psTm.^šv. šiX gS 
dešra. Ji savo specifiniu skoniu ra”, o Algimantas Žemaitaitis, j naziją 195? m Fairfieid(>j

Conn., universitetą (chemijos 
— Antano Vytauto Saulai- -skyrių) baigė bakalauro laips-

aromatu ir labai patrauklia iš- j yra režisierius, 
vaizda, pralenlkia visas nežiūrint 
iš kur būtų iki šiol importuotas 
dešras. Tai skanėstas ne dešra 
— ji vadinas kalbassa. Dėl pri
statymo telefonuokite 927-7732.

(sk.) jos studijas Westono kolegijo
je, Mass., pr. m. gruodžio 15 d. 

X Panevėžiečių pobūvis su I įšventintas diakonu, kunigu bus 
menine dalimi, vakariene ir šo-, įšventintas š. m. gegužės 17 d., 
kiais bus gegužės 3 d. 7 v. v. šeštadienį, šv. Juozapo lietuvių 
B. Pakšto salėje. Kviečiami vi- bažnyčioje Waterbury, Conn. 
si. Kvietimus užsisakyti (5 dol šventins vysk. V. Brizgys. Šven 
asmeniui) ir staliukus rezervuo timai bus lietuvių kalba .Romo
ti LU 5-2629. (pr.) je naujai nustatyta tvarka jau

Balfo seimą prisimenant. Antanas Gintneris, Balfo Chicagos apskrities pir
mininkas, įteikia 14 jubil. seimo metu Chicagoje surinktą sumą — $21.500; 
todėl džiaugiasi Balfo vadovybė ir reikalų vedėjas. Stovi iš kairės: kun.
St. Šantatras. A. Gintneris. kun. V. Martinkus ir kun. Pr. Geisčiūnas.

Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
IR VĖL MOTERIS NUGALĖJO VTR.jPAKEITĖ PARTIJĄ 

LAIMĖJO
Waukegano meras Robert Sa- 

bonjian, tris kartus išrinktas į 
tą postą demokratų partijos 
sąstate, vėl laimėjo rinkimus, 
bet šį kartą respublikonų sąsta
te. Waukegano istorijoje jis yra 
pirmutinis meras išrinktas ket
virtai kadencijai.

KINIJOS KARDINOLAS

Formozos Fu Jen katalikų 
universiteto rektorius, kardino 
lu paskirtas arkivyskupas Yu 
Pin, gegužės mėnesį lankysis 
Chicagoje.

Clevelando moksleivių ateitininkų Aukštaičių būrelio ateitininkai su globė
ja Nijole Balčiūniene. NuoCr. J. Vyšnionio

/J ART! IR TOL!
i. Ik. VALSTYBĖSE

— Lietuvių Moterų ansamb
lis, Los Angeles, “Vakarų Ai 
dai,” vad. muz. O. Metrikienės, 
atlieka programą International 
Women’s klubui balandžio 20 d. 
Šiame International Women 
klube priklauso moterys įvairių 
tautų ir įvairių profesijų. Lietu
vės narės Aldona Činikienė ir 
Hypatia Petkus rūpinasi lietu

čio, SJ, šventimai gegužės 17 
d. Waterbnryje, Conn. Antanas
V. Saulaitis, SJ, baigiąs teologi pačiais metais įstojo į lietuvių

Margaret Hamilton antradienį 
įvykusiuose rinkimuose nukon
kuravo vyrus ir buvo išrinkta 
W<heaton miestelio meru.

SUDEGĖ SANDĖLIS
Penktadalis Chicagos gaisri

ninkų kovojo su gaisru sunaiki
nusiu 7 aukštų javų sandėlį 
prie 506 W. 51 st. Nuostolių 
padaryta apie $250,000.
ORKESTRAS GASTROLIUOS

Londono simfonijos orkes
tras atvyksta Amerikon su gas
trolėmis. Pirmas koncertas į- 
vyks liepos 21 d. Chicagoje.

MIEŽINI TANKVAGONAI
Union Tank Car kompanija, 

IVihiting, Ind., išdirbo 47 milži
niškus 42,000 galionų talpos 
tankvagonus. Jie bus naudojami 
chemikalo vinyl chloride trans
portui.

PRIEŠ AUTOMATINIUS 
GINKLUS

Chicagos policijos vadas Ja
mes B. Conlisk šiom dienom 
pranešė, kad jis uždraudė poli
cininkams naudoti automatinius 
ginklus, nes jie neatsargiai pa-
naudojami. Policininkai negalės kitiems asmenims. Jis čia turė- 
naudoti bladk-jacks ir automa-jo galvoje Fr. Kulaką, nuo ku
rinių ginklų, rio kulkų, žuvo du policini,nka.i

išversta į lietuvių kalbą ir lau
kiama, kad grįžtų patvirtinta iš 
Vatikano. Tai, rodos, iš viso pir 
mas atsitikimas, kad kunigo 
šventimai vyks lietuvių kalba. 
Pirmosios naujojo kunigo mi
šios bus toje pačioje bažnyčioje 
gegužės 18 d., sekmadienį. A. 
Saulaitis, pradėjęs mokyklą lan 
kyti tremtinių stovykloje Augs 
burge 1945 m., nuo 1949 m., 
kai čia atvyko, mokėsi įvairiose 
mokyklose. Lietuvių parapijos

niu (eum Įaudė) 1961 m.; ten 
studijavo dar ir filosofiją. Tais

jėzuitų provinciją; noviciatą at
liko Wernersville, Pa., 1961— 
1963 m. Nuo to laiko studijavo 
ĮVestono ir Bostono kolegijose,
kur gavo filosofijos licenciato 
ir 1965 m. filosofijos magistro 
laipsnius. Nuo 1966 m. studijuo 
ja teologiją. Visą laiką aktyviai 
dalyvauja lietuvių jaunimo veik 
loję, ypač studentijoje ir skau
tuose. (Kr.)

_  Lojalumo paroda Connec
tieut. Gegužės 4 d., sekmadienį, 
1:30 vai. p.p., New Britaino gat 
vėmis pajudės 17-sis Lojalumo 
dienos paradas. “Jūsų puikiu 
pasirodymu pernykščiame para
de Hartforde galėjo didžiuotis 
kiekvienas amerikietis,” — pa
brėžė parado komiteto pirminin 
kas kvietimo lietuviams. Connec 
tieuto lietuviai kvietimą priėmė. 
Lietuvių dalyvavimą valstijos 
mastu organizuoja ir koordinuo
ja LB apygardos valdyba, su
rikiavimą ir tvarką pasiėmė 
Hartfordo ir Waterburio ramo- 
vėnai, vadovaujant hartfbrdiš- 
kiams. Ruoštis pradėta jau nuo 
kovo 3 d. Tada įvykusiame tarp 
organizaciniame pasitarime, Wa 
terburyje, dalyvavo įvairių vie
tovių LB, ALT, skaučių, skautų, 
moterų ir kitų organizacijų at
stovai, bei naujasis šv. Juozapo 
parapijos klebonas kun. Jurgis 
Vilčiauskas. Posėdis apsvarstė 
ir priėmė lietuvių dalyvavimo 
projektą bei pasiskirstė paren
giamaisiais darbais. Organizaci
jos ir pavieniai — visi ir viso
kio amžiaus Connecticuto lietu
viai ir lietuvės, gimę Amerikoje 
ar atvykę, kviečiami šiame pa
rade kuo skaitlingiausiai daly
vauti, kur sumirgės mūsų tau
tiniai rūbai, suplevėsuos mūsų 
lietuviškos ir organizacijų vė
liavos, ir kur mes visi galėsime 
pagerbti žvaigždėtąją Ameri
kos vėliavą, kurią Lietuvos oku
pantai stengiasi paniekinti net 
pačios Amerikos žemėje. Lietu
vių divizija žygiuos ne kurios 
vienos ar kelių organizacijų var 
du, bet kaipo Connecticuto lie
tuviai.

GINKLŲ REGISTRACIJA
Francis P. Kane, Chicagos

miesto ginklų registracijos pro
gramos direktorius ir buvęs Illi 
nois national guard vadas, ba
landžio 16 dieną ragino griež
čiau vykdyti ginklams registruo 
ti įstatymą.

Pasak jo, reikėtų rūpintis, 
kad nepatektų ginklas į rankas 
tų asmenų, kurie sudaro grėsmę

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MARQUETTE PARK SENIOR 

CITIZENS KLUBAS 
SPARČIAI VEIKIA

Chicagos miesto mero Ri
chard J. Daley nustatymu ir 
planu tapo suorganizuota Se- 
nior Citizens klubas, kuris savo 
gyvumu ir veiklumu stovi pir
moje vietoje visų panašių klu
bų Chicagos mieste.

Kas ketvirtadienį vyksta 
susirinkimai su programomis, 
ir šokiai iki sutemos, švenčiant 
didesnes šventes, buvo dides
nės programos, Marąuette Park 
Field House.

Minint šv. Patriko šventę pro
gramą sudarė moterų “Kitehen 
Band”, kuris išpildė kelis nu
merius tos šventės proga. Solo 
dvi dainas dainavo Donna 
Kamm, Ji vadovavo ir bendram 
dainavimui.

Velykų švenčių proga buvo 
suruošta platesnio masto pro
grama — madų paroda, pačių 
narių gamintos suknios ir kos
tiumai. Programą tvarkė Minnie 
Lehmans, o pranešėja buvo 
pakviesta Donna Kamm.

Naujų narių į klubą neprii
mama, nes apribotas skaičius 
seniai užpildytas. Dauguma na
rių yra kitataučiai, įvairių biz
nio šakų ir profesijų, bet be 
mažos išimties vėl perrinkta 
valdyba iš lietuvių. Mary Dzi-
midas _  pirm., Edith Kudulis
ir Donna Kamm sekretorės, ir 
Edna Zientek ižd.

Išvyko 50 narių į Washington, 
D. C., dalyvauti pavasario pro
gramoje, "Cherry Blossom” fes 
tivalyje.

Ekskursantai turės ir priva 
tų vadovą Baltųjų rūmų ir Pen
tagon apžiūrėjimui. k

PASKUTINĮ KARTĄ TRANS
LIUOJAMA OPERA PER 

RADIJĄ

“Adriana Lecourveur” ope
ros kompozitorius yra Frances- 
co Cilea, kuris 9 m. amžiaus 
buvo priimtas į Neapolio kon
servatoriją. Jis per visą savo 
amžių buvo labiau pamėgęs aka 
demblį gyvenimą, bedėstyda- 
mas mokyklose. Ši opera yra 
paremta gyvenimiška tikrove, 
nes tokie asmenys tikrai gyve

ARTĖJA DU MOKSLEIVIŲ 
PASIRODYMAI

Netrukus baigsis 1968-69 
mokslo metai, kurių antrasis 
pusmetis įeina į 1969 — Lietu
vių šeimos ir švietimo metus. 
Kuo visa tai atžymės lituanisti
nės mokyklos? Ar atskirais pa 
sirodymais pas save, “namie”, 
ar sugalvos ką nors didesnio? 
atliekamo sujungtomis jėgomis? 
Tai parodys ateitis.

Čia pat dvi Chicagos apy
gardos lituanistinių mokyklų 
šventės pasirodymai. Pirmasis 
pasirodymas bus gegužės 4 d. 
Jaunimo centre. Jis skirtas Lie
tuvos jubiliejiniams metams už
baigti. Pradėti jie buvo gražiu 
bendru Lietuvos nepriklauso 
mybės minėjimu 1968 m. vasa
rio 25 d., kur daugelio lit. mo
kyklų mokiniai atliko įdomų 
sudėtinį montažą “Lietuva — iš 
garbingos praeities į šviesią atei 
ti”. Visiems, kas dalyvavo, tas 
minėjimas patiko. Tos pačios 
mokyklos pasirodys ir gegužės 
4 d. šventės centre — komp. J. 
Bertulio kantata, kurią atliks

Antroji šventė gegužės 30 d. 
Chicagos lietuviams jau tradi
cinė — tai Moksleivių pavasario 
šventė, jau kelinti metai vyks
tanti Bučo sodyboje, čia bus 
dainuojamos dainos, šokami tau 
tiniai šokiai, pirmą kartą pa
bendraujama gražioje gamtoje. 
Atvykime ir į tą šventę.

J. Masilionfe.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampas Wabaah 
Ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
Iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

no, kaip pavyzdžiui garsi pran
cūzų artistė Adrienne Lecouv- 
reur, į kurią buvo įsimylėjęs 
Saksonijos kunigaikštis. Jie ir 
yra vyriausi šios operos perso
nažai. Šios operos pasaulinė 
premjera 1902 m. Milane buvo 
sutikta su didelėmis ovacijomis. 
Komp. F. Cilea mirė 1950 m. 
Jis visas savo gaunamas paja
mas už jo Ikūrinių naudojimą 
ateityje paliko senelių muzikų 
namams, kuriuos įsteigė Verdi 
Milano mieste, ši opera yra la
bai įdomi ir, ne tik dainininkų 
mėgstama, bet ir publikos, šį 
šeštadienį 1 vai. p.p. iš kitos 
radijo stoties WAIT 820 AM 
bangomis girdėsime Adrianos 
Lecouvreur partiją dainuojant 
Renatą Tebaldi, kuri savo ręper- ' 
tuare turi 33 operas. Jos part
neris — Saksonijos kunigaikš
tis bus Franco Cerelli, kuris 
dainuoja 34 operas. Operoje ar
tistų partijas dar dainuos 10 
solistų. Dalyvauja choras ir 
baletas. Vienos pertraukos me
tu kalbės, šį sezoną atsisveikin
damas su klausytojais, vyriau-« 
sias Metropolitan operos mene
džeris Rudolf Bing. Tai bus pa
skutinė šį sezoną iš Metro 
transliuojama opera. Jei Texaco 
kompanija sutiks, tai nuo gruo
džio mėnesio pradžios vėl galė
sime sekti operų transliacijas.

V. R.

Dr. Will am Stewart prato kongre
so, kad būtų sustiprinta propaganda 
prieš cigaretes ir ant pokelių būtų li- 
raSyti stipresni Sūkiai. Dabar ant ci
garečių pokello yra įspėjimas, kad ci
garečių rūkymas galįs būti pavojin
gas tavo sveikatai.

Cicero, Brighton Parko ir Da
riaus ir Girėno lit. mokyklų mo
kiniai, talkinami Vyčių choro. 
Kitos molkyklos duos įvairią pro 
gramą. — Po kelias choro dai
nas duos tos pačios mokyklos, 
išpildančios kantatą ir dar Chi
cagos Aukšt. lit. mokykla bei 
Marąuette Pk. lit. mokykla. 
Bridgeporto lit. mok. ir “Atei
ties” atžalynas pasirodys su 
kanklėmis, Lemonto su akorde
onu ir ddklamacija, Roselando 
— su vaizdeliu. Ir 1.1. Dalyvaus 
daug mokyklų, daug jaunimo. 
Jie neapvils. Neapvilkime jų —- 
dalyvaukime, paremkime.


