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Įvairios žinios

Mirė istorikas 
K. Avižonis

20 mėty dėstė 
JAV universitete

ELON, N. Carolina. — Ba
landžio 20 d. staiga mirė istori
kas prof. dr. Konstantinas A- 
vižonis, dr. P. Avižonio sūnus. 
Palaidotas ten pat bal. 23 d. 
Velionis buvo gimęs 1909 m. 
Žagarėje, yra baigęs Berlyno 
ir Kauno universitetus. Lietu
voje yra dėstęs istoriją Aušros 
berniukų gimnazijoje, Prekybos 
institute Klaipėdoje, nuo 1940 
metų — Vainiaus universitete. 
Atsidūręs Vakaruose, nuo 1947 
m. dėstė Freiburgo ir Pinneber- 
go universitetuose. Atvykęs j 
JAV, Europos istoriją ir vokie
čių kalbą dėstė Elon kolegijo
je, N. Carolina valst. Joje pa
siekęs prof. laipsnio, velionis 
pastamoju metu buvo istorijos 
fakulteto dekanu.

Velionis kolegijoje dėstė nuo 
1949 m.

Darbai istorijas srity
Prof. K. Avižonis Lietuvoje 

ligi 1940 m. buvo parašęs ke
lis svarius istorijos veikalus, y- 
pač apie Lietuvos bajorus. Taip 
pat rašė istoriniais klausimais 
spaudoje, JAV-se buvo veiklus 
L. Enciklopedijos bendradarbis. 
Plačiau ous vėliau.

Vietname
2.000 tonų svorio bombų 

j priešo telkinius
SAIGONAS. — JAV aviacija 

su B-52 bombonešiais vakar P. 
Vietname vykdė vienus pačių 
smarkiausių karo puolimų. Bu
vo puolami priešo telkiniai j 
šiaurės vakarus nuo Sa'gono ir 
šalia Kambodijos sienos, kur 
pastebėtas komunistų jėgų per
metimas į Vietnamą. Numesta 
daugiau kaip 2.000 tonų bombų, 
kai kurios jų sprogo visai netoli 
Kambodijos sienos.

Priešas numušė dar du JAV 
helikopterius, žuvo 9 kariai. Per 
praėj. savaitę P. Vietname žu
vo 216 JAV karių, priešo kri
tusių vyrų skaičius siekiąs 3. 
379.

— Arabai prieš B. Streisand. 
Libano spauda pasiūlė visuose 
arabų kraštuose uždrausti JAV 
aktorės Barbra Streisand filmus, 
nes ji — sioniste.

• Žemės drebėjimai, lengves
ni, palietė P. Italijos sritis.

Šauksmas, kinams su rusais tebesipešant: viso pasaulio dirbantieji, 
vienykitės...

T. Kinijos prezidentas Chiang Kai- 
Šek ir žmona.

Vietoje Tšiango — jo sūnus
TAIPEI, Taivan. — Neseniai, 

Formozos saloje vykus Komin- 
tango 10-jam suvažiavimui, pre
zidentas ir partijos vadas 
Tšiang Kai - šėkas buvo pasisa
kęs, kad jis paskutinę kartą da
lyvavęs kongrese. Jis šiuo metu 
yra 81 m. amžiaus ir jis pats 
nesitiki galėsiąs dalyvauti ki
tame suvažiavime, po 5 metų.

Taut. Kinijos politikai neabe
joja, kad po kelerių metų kraš
to vadovo pareigas turėsiąs per 
imti vyriausias jo sūnus, 59 m., 
gynybos minister. Tšiang Tšing 
- kuo. Jo šalininkams jau nuo 
seniau pavestos svarbios parei
gos partijoje ir vyriausybėje.

Kinijos komunistai
baigė suvažiavimą

Posėdžiavo net 24 dienas
HONG KONG. - Pekino ra

dijo žiniomis, vakar baigtas Ki
nijos kom. partijos suvažiavi
mas. Jis vyko net 24 dienas. 
Visuomenei trumpai paskelbta: 
išrinkta nauja partijos vado
vybė ir Mao Tse - tungo įpėdi
niu numatytas gynybos minis- 
teris Lin Piao.

Kitomis žiniomis, partijos va 
dovybėjs žymiai sustiprinta ka
riuomenės įtaka. Paties Mao į- 
taka bei svoris nėra nenuken
tėjęs.

Vatikanas — mažiausia pasaulio 
valstybė

Vatikane gyvena 534 piliečiai. 
Iš jų pernai pačiame Vatikane 
gyveno 315, kiti gi — Romoje ar 
jos apylinkėse. Vatikane iš viso 
dirbą 1455 darbininkai bei tar
nautojai.

• Gegužės 1 d. Prahoje, nu
tarus vietos kom. partijai, ne
bus žygiavimų miesto gatvėmis.

Prancūzijos rinkikai ir de Gaulle
Prezidentas de Gaulle vėl tikisi krašto gyventojų pasitikėjimo — Daug kas klausia: 
ar jis pasitrauks, sekmadienį pralaimėjęs, tautos atsiklausimo keliu?

Kviečia: būkite ištikimi 
generolui

PARYŽIUS. — Buvęs Pran
cūzijos min. pirm. G. Pompidou 
kreipėsi, televizijos keliu, į kraš 
to gyventojus, prašydamas at
sakyti “taip” šį sekmadienį vyk 
domo gyventojų atsiklausimo 
metu. Jis pabrėžė: būtina pa
reikšti ištikimybę generolui de 
Gaulle.

Gyventojai to atsiklausimo 
keliu prašomi pritarti paskirose 
krašto vietose sudaryti vyriau
sybei pavaldžias organizacijas, 
gi senatą paversti grynai pa
tariamuoju organu.

Vyriausybė gali laimėti ir... 
pralaimėti

Prancūzijos gyventojai numa
no, kad, iš tikrųjų, balandžio 
27 d. atsiklausimas reikš “už” 
ar “prieš'’ gen. de Gaulle, nes

Gen. de Gaulle, nustebinęs pasaulį pareiškimu, jog jis atsistatydintų, 
balandžio 27 d. nelaimėjęs krašto atsiklausimo metu. Tačiau bent 
šiuo metu netikima, kad jo pasiūlymams pritartų balsuotojų dau
guma.

Lietuva, jos likimas JA V spaudoje
JAV spaudoje pasirodo straips

nių, kuriuose, sovietinį kolonia
lizmą liečiant, iškyla ir Baltijos 
kraštų likimas. Pastaruoju metu, 
paskelbus britų istoriko A.J. Toy 
nbee (neseniai sulaukusio 80 m. 
amžiaus) knygos pažiūras apie... 
JAV kolonializmą ir vėl neišven
giamai susiduriama su sovietų ei 
gesiu Baltijos jūros erdvėje.

Toynbee pažiūros keistos

“The Philadelphia Inąuirer” 
dienraštis, balandžio 11d. laido
je, ryškai iškėlė britų istoriko fan 
tazijas. Toynbee savo paskutinė
je knygoje iškėlęs tai, kad JAV 
su Izraeliu vedą... kolonijinius 
karus. Jo nuomone, karas Vietna 
me, tai dalis JAV plano, pagal 
kurį Amerika pasiryžusi kurti im 
periją rytinėje Azijoje, nuo Japo
nijos, per P. Korėją ir Taivan 
(Formozos) salą, ligi P. Vietna
mo ir Thai krašto, įskaitant ir 
Australiją su Nauj. Zelandija.

Dienraštis britų istorikui prime 
na Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
pavyzdžius. Ar Toynbee neaišku, 
kad Sovietų S-ga šiuos kraštus pa
vertė savo kolonijomis? Be to, so
vietai vis labiau varžo ir engia 
kitus jų pavergtus kraštus.

Jei istorikui JAV su Izraeliu e- 
sančios kolonijinėmis valstybė
mis, tai jam primenama, kad di
džiausiais šios srities meisteriais 
tebėra Sovietų Sąjunga, netoli 
jos atsilieka ir Kom. Kinija.

• Chicagos meras R. Daley 
grįžo iš B. Rūmų, kur vyko 
kelių didžiųjų miestų galvų 
pasitarimas opiaisiais miestų
klausimais.

A. Toynbee, žymusis istorikas, su
laukęs 80 m. amžiaus.

Lietuva — pasipriešinimo 
rusams židinys

“Draugas” yra gavęs visą pluo 
štą Philadeiphijos dienraščių iš
karpų. Laikraščiai yra iškėlę Lie
tuvos pavergimo klausimą ir at
kreipę dėmesį į sovietų klastą, 
Baltijos kraštus okupuojant, nau
dojamas genocido priemones, ru

sinimo pastangas, reikalą Balti
jos pavergimo klausimą kelti J. 
Tautų forume. Kad panašūs strai 
psniai pasirodė Philadeiphijos 
dienraščiuose, tai nemažas ben
druomenės, Jubiliejinių metų ko 
miteto ir paskirų asmenų nuo
pelnas.

Pvz. “The Catholic Standard 
and Times” pplačiai iškėlė religi
jos persekiojimą Lietuvoje. Esą, 
katalikai Lietuvoje Kremliui su
darą dvigubą grėsmę: viena, ka
talikų gyventojai Lietuvoje yra 
daugumoje, antra, Lietuva vir
tusi pagrindiniu pasipriešinimo 
rusų okupacijai židiniu.

ir jis pats prieš 12 dienų buvo 
pasisakęs, jog dėl jo pasiūlymų 
pasisakius mažumai, jis nedels
damas pasitrauktų. Pompidou, 
nors jo šalininkų buvo skatina
mas pasisakyti, ar jis sutiktų 
būti išrinktas naujuoju prezi
dentu, de Gaulle pasitraukimo 
atveju, savo kalboje susilaikė 
šį klausimą palietęs.

Pastaruoju metu krašte vyk
domi viešosios nuomonės ap
klausinėjimai liudija, kad gy
ventojų nuotaikos — vis kinta. 
Praėj. šeštadienį paskelbtais 
duomenimis, už “taip” pasisaky 
tų 52%, gi “prieš” 48% būsi
mo atsiklausimo dalyvių. Ta- i 
čiau vakar vaizdas vėl pasikei
tė, nes savo neigiamą nuomo
nę taria pareikšią 53% gyven
tojų, gi teigiamą — 47%.

Dėl to apie atsiklausimą, jo 
pasėkas šiuo metu sunku spręs
ti. Juo labiau, kad ir Prancūzi-

jos piliečiai netiki, kad gen. de 
Gaulle pasiryžtų, jo pas'ūlymus 
atmetus, pasitraukti. Jis pats 
šiandien vakare kalbės kraštui 
ir, žinoma, savo autoriteto svo
riu Dei asmeniniu poveikiu sieks 
įtaigoti pilietį.

VVashingtone
Kels pašto mokesčius

Jau keturius kartus pakelti
WASHINGTON. — Prez. Nix 

onas vakar pateikė kongresui 
naują pasiūlymą — pakelti paš
to mokesčius. Tai būtų jau ket
virtasis toks žygis per pasta
ruosius 11 metų. Vyriausybė 
siekia sumažinti pašto nuosto
lius, gi mokesčius pakėlus paš
to žinyba laimėtų 611 mil. dol.

Pasiūlyta pakelti visų rūšių 
pašto siuntų mokesčius .išsky
rus tik oro paštą (10 ct.). Kon
gresui pritarus, piliečiai už pap
rastą laišką mokėtų po 7 ct., 
už atvirutes — po 6 ct.

Mokesčiai pastoviai kilo nuo 
1958 m. Tuo metu už paprasto 
laiško pašto ženklą teko mokė
ti, vietoje buvusių trijų, 4 cen
tus, 1963 m. — vienu centu dau
giau, 1968 m. sausio 7 d. — ir 
vėl vienu centu.

Riaušes Libane
11 užmuštų, per 60 sužeistų
BEIRUT, LIBANAS. — Bei

rute ir dar penkiuose Libano 
miestuose vykus riaušėms, kraš
te įvestas draudžiamasis laikas. 
Riaušių metu visame krašte žu
vo 11 gyventojų, 62 buvo su
žeisti. Min. pirmininkas R. Ką
rami norėjo atsistatydinti, bet 
pakeitė nuomonę. Jis kvietė gy
ventojus palaikyti tvarką.

Pabėgėliai reikalauja remti
arabus partizanus

Libane gyvena apie 160.000 
Palestinos pabėgėlių — jie kraš 
te atsirado 1948 m. Jie karštai 
remia arabų partizanų judėji
mą, juos palaiko ir nemažą. Li
bano studentų dalis. Visi jie rei
kalauja, kad vyriausybė veiks
mingai remtų arabus - kovoto
jus.

• Žemės drebėjimas įvyko 
Čilėje, 100 m. į pietus nuo San- 
tiago, sostinės. Apie nuostolius 
nepranešta.

• Argentina ir Venecuela nu
tarė atnaujinti abiejų kraštų 
diplomatinius santykius.

• Jugoslavijos naujuoju už
sienio reikalų ministeriu parla
mento išrinktas Mirko Tepavac.

— Borneo saloje, Indonezijoje, 
su komunistais-partizanais kovo
ja apie 1.000 vyriausybės pasiųs
tų karinių dalinių, patyrusių ko
vai džiunglėse.

Kiti dienraščiai, kaip “The 
Philadelphia Inąuirer”, “The 
Evening Bulletin” ir kiti pabrė
žia reikalą nepamiršti Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų pavergimą. 
Pabrėžiama, kad tautos ar paski
ri gyventojai gali būti naikina
mi, betgi Baltijos kraštų atžvilgiu 
nebuvo istorijoje taip ryškaus pa
vyzdžio, kai didelė valstybė yra 
vykdžiusi bei tebevykdo aiškią 
tautžudystės politiką. Lietuvos ir 
kitų šauksmas visam pasauliui iš
kelia komunistų melą. J. Tautos 
privalančios atkreipti dėmesį ir 
ypač, kai britai ir kiti daugeliui 
kraštų suteikė nepriklausomybę. 
Kodėl atsilieka sovietai?

A. Dubčekas, jau nušalintas, bet 
gyventojų vis prisimenamas...

Čekoslovakijoje
Studentai nebestreikuo-

ja Prahoje
Studentų protestai baigti, 

režimas įspėja
PRAHA. — Vakar Karolio 

universitete baigtas studentų 
streikas, pora valandų anksčiau 
numatyto baigti laiko. Visame 
krašte nepasitenkinimo režimu 
streikuose dalyvavo daugiau 
kaip 20.000 studentų.

Valdžios įstaigos įspėjo uni
versiteto vadovybę: streikai ne
leistini, nes, priešingai, teks pa
keisti mokyklų ir studentų or
ganizacijų vadovybes. Milicija 
keliose vietose suplėšė studentų 
lapelius, suėmė, apklausinėjo ir 
paleido du studentus. Žymesnių 
smurto veiksmų prieš protestų 
reiškėjus nebuvo.

Režimas ir žurnalistai
Atsvara ligšiolinei, laisvai 

sąjungai
PRAHA. — Krašto kom. par

tijai pasiūlius, grupė žurnalistų, 
naujojo režimo šalininkų, siekia 
įkurti naują žurnalistų sąjungą, 
kurios pavadinimas būtų: Čekų 
žurnalistų (marksistų - leninis- 
tų) sąjunga.

Ji būtų svarbus ramstis par
tijai su vyriausybe, ne3 ji palen 
gvintų vykdyti naujojo režimo 
spaudimą, ypač spaudos prie 
žiūros srity.

Naujoji sąjunga, kurią or
ganizuoja O. Svestka, teturi vos 
apie 70 narių. Tuo tarpu lig
šiolinė sąjunga, savo protesto 
žygiais erzinanti režimo vadus, 
turi 4.000 narių.

Čekų prof. sąjungos
vadas Maskvoje

MASKVA. — Vakar į Mask
vą atvyko Čekoslovakijos kom. 
partijos prezidiumo narys, kraš 
to prof. sąjungų tarybos pir
mininkas J. Pollaček. Jo vieš
nagė kelia ne tik pačių čekų, 
bet ir Vakarų dėmesį bei spė
liojimus.

Prof. sąjungos nekartą yra 
pabrėžusios savo pasiryžimą tu-

Bernadette Devlin, 22 m. amž., pats jauniausias britų parlamento na
rys. Ji atstovauja šiaurinę Airiją ir parlametno posėdy jau gynė savo 
krašto reikalus.

TRUMPAI
• Numušus JAV žvalgybinį 

lėktuvą, P. Korėjos radaras bu
vo susekęs 10 lakūnų, panau
dojusių parašiutus. Spėjama, 
kad Š. Korėjos laivai galėję la
kūnus paimti į nelaisvę.

• JAV ir Indonezija pasirašė 
sutartį, kuria Indonezija šiais 
metais iš JAV gaus žemės ūkio 
gaminių, 78 mil. dol. vertės.

• Sovietų S-ga šiais metais 
atsisako vykdyti karinį paradą 
gegužės 1 d. šventės proga. Aiš
kinama, kad paradai reikalingi 
lapkričio 7 d. šventėje (spalio 
revoliucijos sukaktis), tačiau ge 
gūžės 1 d. tenka iškelti taikos, 
ne karo reikšmę. Tai naujiena, 
nes paradai Maskvos Raud. aikš 
tėję buvo kasmet rengiami nuo 
.1917 m.

Paryžiuje
JAV nuolaida komunistams
PARYŽIUS. — Vakar įvy

kęs taikos pasitarimų posėdis 
ir vėl buvo nesėkmingas. JAV 
delegacijos pirm. H. C. Lodge 
pareiškė, kad Amerika sutin
kanti atitraukti savo dalinius 
iš P. Vietnamo, bet tuo pačiu 
metu turėtų sekti ir S. Vietna
mo vyrų atitraukimas. Tuo tar
pu Hanojus vis teigia, kad jo 
dalinių P. Vietname nesą...

Naujas bruožas: amerikie
čiai pareiškė sutinką, drauge 
su kariniais, svarstyti ir poli
tinius P. Vietnamo klausimus. 
Komunistai vėl nurodo, kad tai 
šis pasiūlymas turįs ryšio su 
P. Vietnamo vyriausybės stip
rinimu.

“Draugo” 1 psl. redaktorius 
V. Alseika šiandien išvyksta 
atostogų.

KALENDORIUS

Balandžio 25 d.: šv. Morkus 
Ev., šv. Melą, Tolmantas, Ža
da.

Balandžio 26 d.: šv. Kietas, 
šv. Aida, Koributas, Vilūne.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilčiau, temp. sieks 60 
ir daugiau 1. F., ryt — vis šilta, 
galimi smulkūs krituliai.

Saulė teka 4:56, leidžias 6:42.

rėti daugiau laisvės, žymiai dau 
giau, palyginus su rytų bloko 
prof. sąjungų, partijos įrankio 
vaidmeniu. Pollaček buvo są
moningai išrinktas prezidiumo 
nariu. , >Į



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio 25 d.

Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chieago, Illinois 60629

NEO-LITHUANIA KREPŠININKAI — 
MARęUETTE PARKO LYGOS

NUGALĖTOJAI
Kovo 30 d. Neo-Lithuanų krep

šinio komanda Chicagoje, Mar- 
luette Parko lygoje, finalinėse 
rungtynėse nugalėjo “Red Man” 
komandą, tuo laimėdama 5 me
tai iš eilės čempionatą.

20 metų laikotarpyje šioje Ly
goje dar niekas nelaimėjo penke 
tą metų iš eilės meisterio vardą. 
Šiuo atžvilgiu, Neo-Lithuania ko 
mandai atiteko tikrai gražus lai
mėjimas. Šioje lygoje Neo-Lithu
ania komanda žaidžia jau šešeri 
metai. Čia dalyvauja visos Chi
cagos lietuvių krepšinio koman
dos, įskaitant “Nerį” — Lietu
vių Šiaurės Amerikos ir Kanados 
meisterį, taip pat ir amerikiečių 
“Blue Chips” komandą, kuri 19- 
65 m. buvo Chicagos miesto mei 
steris, ir “Orland Park” koman
da — 1968 m. Chicagos miesto 
ir Illinois valstybės meisteris. Be 
šių meisterių Lygoje dalyvauja ke 
lėtas gana stiprių komandų, ypa
tingai “Red Man” komanda, glo
bojama Chicagos advokatų.

Neo-Lithuanų komanda įsi
kūrusi tik prieš šešis metus, vi
są laiką dalyvauja šioje lygoje, 
sužaidusi 98 rungtynes; laimėju
si — 91 ir pralaimėjusi — 7. 
Rungtynės vyko Marluette Parke, 
pačiam lietuvių centre, tai ir žai
dynės sutraukdavo nemažai žiū 
rovų, sudarydami gražius “cho
rus”, kurie silpnesniuosius padrą
sindavo, suteikdami moralinės

Neo-Lithuania krepšinio ko
mandoje žaidžia V. Molis, kuris 
yra 6’9” aukščio. Žaidęs už Lewis 
kolegiją. 1964 metais buvo išrink
tas “Ali American”, tai yra ge
riausias 10 Amerikos kolegijos 
žaidėju. 1965-66 m. žaidė vieno
je iš geriausių Chicagoje Ameri
kos mėgėjų (AAU) komandoje 
“Jamaco Saints”. Ši komanda at
stovavo Ameriką Europoje ir Pie 
tų Amerikoje. 1967 “Jamaco 
Saints” laimėjo 3 vietą visoje A- 
merikoje. V. Molis šioje koman
doje 1966 m. buvo išrinktas pa
čiu vertingiausiu žaidėju “Most 
valuable player”. 1967 žaidė New 
York “Knickerbocker” profesiona- 
komandoje. 1968 m. už “Hous- 
ton” prpofesionalinę komandą. 
Jis yra baigęs kolegiją “bachelor 
of arts” laipsniu.

Edvardas Šilingas, 6’5” aukš
čio, įsigijęs magistro laipsnį But- 
ler universitete, žaidė to univer
siteto komandoje ir 1966 m. bu
vo išrinktas “most valuable play
er”. 1964 metais gynė lietuvių 
vardą Australijoje. Šiuo metu 
žaidžia vienoj iš stipresnių Indi 
anapolio mėgėjų (AAU) koman 
doje.

Neo-Lithuania krepšinio ko
mandos kapitonas yra Edas Mo- 
destavičius, 6’5” aukščio, baigęs

ro laipsniu. Jis žaidė to univer
siteto krepšinio komandoje. 19-

, j v.. 65 metais žaidė “Jamaco Saints” paramos. Ypatingai gerai, kad si1 j • • uf , , J?, . t amerikiečių komandoje ir buvolyga duoda progos Chicagos lie
tuvių komandoms daug dažniau 
tarp savęs parungtyniauti, išban 
dyti jėgas su amerikiečiais — y- 
patingai su meisteriu, kas lietu
vių vardą iškelia žymiųjų sporti
ninkų tarpe.

Neo- Lithuanų krepšinio ko
manda, dar anai FASK vadovy
bei vadovaujant, 3 metus dalyva 
vo visose lietuvių krepšinio pir 
menybėse, per tą laiką buvo 2 
metus Chicagos miesto lietuvių 
ir Vid. Vak. apygardos meisteris.

Palyginus jauna Neo-Lithua
nia krepšinio komanda, be mi
nėtų laimėjimų yra laimėjusi ir 
čempionatą 1968 m. Belmont 
YMCA ir 1969 m. Ridge Parko 
lygoj. Nuo pat įsikūrimo koman 
doje yra žaidę šie žaidėjai: Au
gius, Burkauskas, Birgelis, Bra
žinskas, Balta, Bukauskis, Cicė
nas, Egėnas, Folkneris, Gelažius, 
Jankauskas, Kinčinas, Liaugmi- 
nas, Morkūnas, Molis, Miknaitis, 
Modestas, Molis, Modestavičius, 
Poderys, Panavas, Rimkevičius, 
Rimkunas, Sakys, Skilnikas, Šilin
gas, Vaišnoras, Undėrys ir Zub- 
rickas. Retkarčiais komandai pa
dėdavo: Malone ir Haskins. Taip 
pat Neo-Lithuanų komandos žai
dėjai žaisdavo dar ir kitoje Chi
cagos amerikiečių komandoje.

Momentas iš Clevelande įvykusių varžybų. Nuotr. J. Garlos

KVIEČIAME VISUS

Vasariop Chicagoje, Marąuette 
Parko stadijone, bus pravestos 
jaunimo žaidynės. Jau dabar kvie 
čiama visas mokyklinis jaunimas 
toms varžyboms ruoštis.

Treniruotės bus pravedamos 
kiekvieną antradienio ir ketvirta 
dienio popietę (pradžia — 5:30 
vai.). Treniruotės prasidės gegu
žės 6 d. Vieta — sporto aikštės, 
Marąuette Parke, prie Marąuette 
Rd. (67-tos ir Albany gatvių).

Dėl smulkesnių informacijų 
galima kreiptis į varžybų rengi
mo vadovą Žiupsnį, tel. 776 — 
6412.

Visas Chicagos mokyklinis jau 
nimas kviečiamas gausiai daly
vauti treniruotėse.

STALO TENISO VARŽYBOS

Rytoj Chicagoje, Jaunimo cen
tre, įvyksta Vid. Vakarų, stalo te
niso pirmenybės. Visi lietuviai 
stalo tenisininkai kviečiami da
lyvauti.

Varžybų tvarka: B klasės vy
rų varžybos prasideda 12 valan
dą; jaunių — 1:15 vai. ir vyrų 
A kiksės — 2:15 vai.

Pirmenybės bus baigtos šešta
‘De Paul” universitetą bakalau į dienį. Įėjimas laisvas. Visa lietu-

tų metų geriausias baudų meti
kas. Atstovavo Ameriką Europo
je ir Pietų Amerikoje. Būdamas 
Pietų Amerikoje buvo apdovano
tas aukso medaliu. 1967 m. A- 
merikos mėgėjų pirmenybėse iš
rinktas į “all american” 10 (žai
dėjų) komandą ir buvo apdova
notas Amerikos mėgėjų aukščiau
siu laipsniu — aukso medaliu. 
1969 m. žaidė už “Orland Park” 
komandą, kuri laimėjo Chicagos 
miesto ir Illinois valstijos meis
terio vardą, buvo išrinktas ver
tingiausiu žaidėju. Tais pačiais 
metais buvo išrinktas Illinois vai 
stijos geriausiu tų metų žaidėju. 
1964 metais su lietuvių rinktine 
gynė Lietuvos vardą Australijo
je. Šiuo metu Edas Modestavičius 
yra Korp. Neo-Lithuania Chica
gos padalino pirmininkas; skiria 
daug laiko sportui, o taip pat ir 
tolimesniem savo tiesioginio 
mokslo (chemijos) studijom.

Neo-Lithuania krepšinio ko
manda, baigusi Marąuette Par
ko lygos žaidynes, šiek tiek pail
sėjusi vasaros metu, tęs komandos 
treniruotes ir rudens sezonui atė
jus bandys ieškoti aukštesnio ly
gio lygos, kurioje dalyvaudama 
komanda turėtų daugiau progos 
savo jėgas išbandyti.

Sporto mėgėjas

viškoji visuomenė kviečiama 
pirmenybes atsilankyti.

PIRMOJI PERGALĖ
Žaidžiant ketvirtąsias futbolo 

pirmenybių rungtynes bandymas 
pavyko: Lituanica po kietos ir 
ištvermingos kovos išspaudė per
galę prieš lenkų Lightning 1:0. 
Pergalės įvartį pirmame puslai- 
kyje įmušė “Maikis”, laimėjęs 
dvikovą prieš išbėgusį kamuolį 
pasitikti vartininką, buvusį Spurs 
profesionalą Comachio. Tolimes 
nėję žaidimo eigoje abi komandos 
turėjo progų rezultatą pakeisti. 
Kad Lightning pasekmės neišly
gino ir dar neuždėjo, didžiausias 
kreditas tenka nepaprasta forma 
pasirodžiusiam vartininkui A. 
Jurkšaičiui. Jis buvo neįveikia-

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Dr. Alg. Nasvytis apsiėmė 

surengti š. metų Šiaurės Ameri
kos lietuvių šachmatų p-bes, lie
pos ar rugpiūčio mėn., Clevelan
de.

Praeitais 1967 m. lietuvių pir
menybes laimėjo Tarpt, meisteris 
ir buv. Kanados čempionas Povi
las Vaitonis, Hamilton, Ont., pa
veržęs jas iš iki tol buvusio, lietu
vių nugalėtojo Povilo Tautvaišo 
Chieago, Ilk Netrukus bus pas
kelbta tiksli data. Šachmatinin
kai raginami ruoštis šioms pirme
nybėms, nes jos vyks mūsų šach
matininkų (JAV ir Kanados) 
dvidešimtmečio ženkle.

— Monte Carlo turnyrą lai
mėjo Smyslovas ir vengras Por- 
tisch, abu surinkę po 8 tš. iš 11

galimų Čekas Hort ir amerikie
tis William Lombardy po 7 tš.

— Lietuvos p-bėse, Vilniuje, 
pirmauja vilnietis D. Lapienis 
su 4,5 iš 6 galimų. Česnauskas 4, 
V. Mikėnas ir Vistaneckis po 3,5 
ir po 1 nebaigtą.

Moetrų p-bėse Kaušilaitė ir 
Kartonaitė turėjo po 5:0.

— Pasaulio karūnai varžybose, 
ketvirtosios partijos buvo nepa
lankios čempionams. Iš nutrauk 
tų part. matyt, jog Petrosjanas 
turės suklupti prieš Spaskį ir pa
dėtis išsilygins iki 2:2, o moterų 
varžybose Kušnir nusvers savo 
naudai 2,5:1,5 prieš Gaprinda- 
švilli.

— Bostone buvo 6 meistrų 
turnyras, pateikęs nemaža stai-

mas, na, ir laimingas. Gi Ligh
tning komandą nuo žymesnio 
pralaimėjimo išgelbėjo rungtynių 
teisėjas, kuris turėjo nervus susi
laikyti nedavęs mūsiškių naudai 
du aiškiausius vienuolikinius. 
Matant tokius nevykusius teisėjų 
sprendimus, darosi nesunku su
prasti, kodėl kartais jiems priei- 
eina neštis iš aikštės.

Lituanica žaidė su keliais at
sarginiais, kurių pora pasirodė 
neblogai.

Rezervas laimėjo prieš Adria 
4:0.

Jaunųjų komandos šį kartą 
pralaimėjo.

J. J-ka

SAVAITGALIO RUNGTYNĖS

Šį savaitgalį visos penkios F. 
K. Lituanica komandos rungty- 
niaus namie, Marąuette Parke.

Šeštadienį mažiukai ir jaunu
čiai žais 12 ir 2 vai. p.p. prieš 
meksikiečių Atlas.

Sekmadienį 10 vai. r. jauniai 
žais prieš lenkų Spojnia.

Po pietų 1 vai. rezervas žais 
prieš kroatus ir 3 vai. Lituani- 
cos pirmoji komanda priešininku 
turės ukrainiečių Wings.

APYGARDINĖS TINKLINIO 
PIRMENYBĖS

Pirmenybės įvyks gegužės 3- 
4 d. Chicagoję. ;

Registracijos data: balandžio 
27 d. adresu: N. Bernardzik, 
1930 So. 49 th Avė., Cicero, III. 
60650. Tel. OL- 2-0593.

Pirmenybių dalyviai privalo 
būti registruoti sporto sąjungoje. 
.Šią registraciją atlikti Vid. Vak. 
sporto apygardoje iki pirmenybių 
registracijos datos. Pirmenybės 
bus pravestos visose klasėse: vy
rų, moterų, berniukų ir mergai
čių A-B-C kl.

Starto mokestis tik komandi
nis: vyrų ir moter ų— 5 dol., A 
klasėms — 4 dol., B klasėms — 
3 dol., C klasėms 2 dol.

Amžiaus kvalifikacija, berniu
kų ir mergaičių A. kh gimę 
1950 m. ir jaunesni, B kl 
1953 m. ir jaunesni, C kl 
1955 m. ir jaunesni. Vieta ir lai
kas bus pranešta užsiregistravu-
siems.

gimę
gimę

Vid. Vak. sp. apygarda
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Gary Player iš Afrikos laimėjo gol
fo pirmenybes Californijoj, gauda
mas už tai 30,000 dol. Čia matyti 
jo paskutinis smūgis.

gmenų. Illinois meisteris Edw. 
Formanek suklupo prieš C. Wag- 
nerį ir lygioms sužaidė su Shapi
ro iš Worcesterio. Massachusetts 
žymūnas John Curd'o pralaimė
jo prieš H. Lymaną ir Forma- 
neką. Turnyro laimėtojas paaiš
kės tik po paskutinės partijos tarp 
H. Lymano ir C. Wagnerio.

Kazys Merkis

ir po kelis kartus. Sirgimas ne
palieka atsparumo, todėl gydy
tojai tvirtina, Ikad gali tekti ir 
kelis kartus sirgti net tos pa
čios epidemijos metu.

Kiek leidžia aplinkybės, tokie 
ligoniai turi būti izoliuoti ir prie 
jų, išskyrus slaugančius kiti ne
turėtų būti prileidžiami. Ligo
niai turi turėti atskirus indus, 
kuriuos reikia atskirai mazgoti 
karštu vandeniu, ad'oa dar ge
riau — išvirinti. Svarbu, kad 
ligonis turėtų ir atskirą rankš
luostį. Gripo epidemijos metu 
reikia vengti didesnių susiėjimų, 
susirinkimų: nelankyti mokyk- 
me pasaulyje, dėl jo komplika- 
lų, teatrų, kinų, bažnyčių, viešų
jų sueigų ir t. t. J. Mškns

= kainos prisiunčiamos gavus _ 8:30 — 12:00. ?
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DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-8 
ant r., penktad. 1-5, trec. ir šešt. tik 
susitarus. 

Bruce Tulloh, 33 m., pradėjo bėgti 
iš Los Angeles į New Yorką, viso 
2,830 mylių, manydamas pagerin
ti seną rekordą, kuris yra afrikie
čio Shepherd, nubėgusio per 73 d. 
ir 8 vai.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p.
Ligoniai priimami pairai susitarimu

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6980
DR. E. DEOKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECLALYB® — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susttarlma

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

Akušerija ir moterų ligos 

6132 So Kedzie Avė., WA 5-2610
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-22241 
Namų — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki S vai. ir nuo B iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. Įtampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIPAUS LIGOS 

Tel. Ofiso PK 6-7800; Namų 925-7697 
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad,, antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
’ (Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63 rd Street

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

Ofiso ir bnto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2464 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, II

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Street

Ofiso tel, RElianoe 5-4410 
Rez. Gltovehill 6-O« 17

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 v« 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

Gripas vadinamas įvairiais 
vardais: gripas, influenca ir ki
taip, bet yra ta pati liga su į- 
vairiomis komplikacijomis. Ji 
labai limpama. Tiek apskritai 
gyventojų tarpe, tiek ir mokyk
lose; ji gali masiškai išsiplėsti ir 
net labai trumpu laiku. Prasi
dėjusi kurioje nors šalyje ar 
valstybėje, ji nežino ribų — ple
čiasi į visas puses. Kaip jau mi
nėta, gripo apkrečiaimumas la
bai didelis. Viena palankių sąly
gų gripu apsirgti yra nusišaldy 
mas. Gripas paprastai trunka 
apie 5 — 6 dienas, t. y. apie 
savaitę. Jis pasireiškia gana 
aukšta temperatūra. Dažniau
siai pereina laimingai be kurių 
nors komplikacijų, tačiau toli 
gražu ne visada. Plaučių arba 
ausų uždegimai tokiais atvejais 
taip pat nereti atsitikimai.

Apskaičiuojama, kad 1918 m. 
kada gripas buvo papūtęs visa- 
cijos išmirė apie 20 mil. žmo
nių. Gripas yra taip išsiplatinu
si liga, kad sunku rasti žmogų, 
kuris nebūtų ja sit^ęs, o kartais

DR. ANNA BALIŪNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 03rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—i vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

DR. C. K. BOBELIS
Inkšti) ir šlapumo takų chirurgija 

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

Route 25. Elgin. Illinois

Tel. — REllance 5-1811

DR. 1NALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vale

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofisas 8148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 68th Place 
Tel.: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos Ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatsiliepia, skambtott HUi 8-8212

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
8»ECIAIJ8Tft 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vol. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HKmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., B—8 rai
antrad Ir penkt. l—4 vai ’

PrUminčja ttk ausiterus '

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRTTRl 

Bendra praktika ir diirurgi 
Ofisas 2750 VV. 7»„t Sti„2.

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v.v., penktad. 1 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 t 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždi

Resid. tel. WA 5.3000

DR. VYT. TAURAS
„l?.y.F)YTOJAS IR CHIRURG 
BENDRA PRAKTIKA ¥R MOTI

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 

Td. PRospect 8-1223
”Bso vai : Pirm., antr.. Trei 

be,įlltį 2 Jki 4 vai. ir nuo 6 I 
uiJ' &eštad. 2—4 vai. popiet Ir 
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Musu uždaviniai

REVOLIUCINĖJ GRĖSMĖJ
Šiurpus karo belaisvių balansas

3,15 mil. vokiečių ir 5 mil. rusų karo belaisvių likimas

Kai iš užgobtos Lietuvos, iš 
išvietintųjų stovyklų vykome 
į JAV-bes. džiaugėmės, kad 
po visų sunkiu nelaimiu na- 
tenkame į saueru žemės kraš
tą, kur visiems laisva šilta ir 
sotu. Neapsirikome. Tačiau su 
įbėgančiu laiku ateina ir pasi
keitimai. Amerikos laisvė, duo 
danti toki pasitenkinimą tau
riam žmogui, yra tačiau s'era 
dirva veikti imperialistinės dik 
tatūros agentams, ir iu agre
syvios pastangos darosi kas
kart ryškesnės. Mums reikia 
jas gerai pažinti ir, kaip turin
tiems dideli patyrimą šioje sri- 
tvie ateiti su savu įnašu, atsi
dėkojant tai šaliai, kuri mums 
taip svetinga ir kuri Lietu
vos laisvės gynime yra taip 
tvirtai nusistačiusi.

*
Gal niekas tų subversyvinių 

užmačių taip nepažįsta, kaip 
Federalinio investigaciju biu
ro direktorius John Edgar 
Hooveris, šiose pareigose dir
bąs jau 45 metai. Gausus kon 
fidencialių tarnautojų skaičius 
jam surenka daug žinių iš slap 
to ir viešo subversyvinių są
jūdžių veikimo, apie kurį nau
jienos daugeliui visai nepriei
namos. Tik neseniai buvo dau
gelis tų duomenų paskelbta 
naujame leidiny: J. Edgar 
Hoover “On Communism” (iš
leido Raudom Honse Bo^k, 
New York, 1969. 158 pu.sl.1. 
Čia Hooveris pabrėžtinai pa
žymi. kad JAV-bėms yra grės 
mė iš komunistų, kurie ir to
liau pasilieka, kaip jis sako, 
“Sovietų kontrolės ir tironijos 
įrankis... Jie yra Sovietų S-gos 
agentai mūsų tarpe”.

Maskvoie išėdęs Lenino mo- 
kvkla JAV komunistu vadas 
Gus Hali teisnje buvo užklaus
tas; “Ar jūs siekiate kovoti 
prieš JAV vyriausybe ir ią 
nuversti?” “Absoliučiai ta’p”. 
buvo jo atsakymas. “Tr jūs esą 
te pasiryžęs griebtis ginklo 
ir nuversti konstitucinę vy
riausybę?” “Kai ateis laikas, 
taip”, buvo JAV komunistų 
vado atsakymas.

JAV komunistai, matvdami 
kad JAV darbininkai vra gana 
gerai aprūpinti, savo tarne ė- 
mė iuos vadinti “prikimšto
mis žąsimis’’ ir, nebesitikėda
mi iš jų padarvti revoliucinio 
avangardo, nutarė skverbtis i 
studentišką jaunimą. 1960 m. 
rugp. mėn. kompartiios 
kutyvo posėdyje New Yorke 
komunistų jaunimo sekreto
rius Daniel Rubinas iškėlė mm 
tį, kad reikia sušaukti JAV 
jaunimo konferenciią ir įsteig 
ti marksistinę jaunimo grupę
_  The Labor Youth League
Iš šio sumanymo kilo nauja 
veikimo kryptis — komunistų 
prakalbos universitetuose. Ko
munistų partija 1962 — 196° 
m. įsteigė paskaitų ir informa
cijų biurą New Yorke ir pra
dėjo siuntinėti savo šalinin
kams laiškus į universitetus, 
kad kviestų komunistų kalbė
tojus su paskaitomis. Ir taip 
po universitetus pradėjo va
žinėti komunistų kalbėtojai: 
D. Rubin, H. Aplheker, H. Lu- 
mes, B. Davis, C. Winter, E. 
G. Flynn, J. Jackson, kurie 
yra komunistų partijos vado
vybės viršūnėse. Kiek plačiai 
jie ėmė siek i, galime spręsti 
iš to, jog dar prieš to kalbė
tojų biuro {steigimą — 1961 
m. — kompartijos vadai kal
bėjo net 360-čiai universite
tinių grupių.

U
Šie raudoniej. kalbėtojai, ži

noma, vaizduoja save kaip

Spaudoj ir gyvenime

TURININGAS “Į LAISVĘ” BALSAS
Leonardas Valiukas yra ne tik e- 

nergingas sąjūdžių organizatorius 
bet ir sumanus, išradingas redak
torius, kas ryškiai inatyti iš naujojo
(44) “J Laisvę’’ numerio. Visų pir- lapčių, tai jas perdavė Albinas Mor- 
tna reikia pasigėrėti aktualiais ve-' .(Nukelta į 6 psl.),

konstitur’.jos ir akademinių 
laisvių gynėiai, komunizme 
vaizdavo demokratiniu sąjū
džiu. Jeigu kar universitetu 
vadovybė jiems nenorėjo leisti 
pasirodyti, jie tuojau vaidino 
“kankinius”, kuriems atimama 
žodžio la s ve. Pats J A V komu 
nistų galva Hali pradėjo duoti 
interview per radiją, televizi
ją. Apie komunistų kalbėtojų 
mintis, pareikštas universite
tuose, ėmė rašyii laikraščiai, 
net vedamieji, vienaip ar ki
taip garsinti karikatūros. O 
komunistai džiaugės', kad jų 
vadai ir jų idijos si silaukia 
to, kad jau 'ma pasiekti pla
čią nekomunistinę visuomenę. 
Sudarydami aro pastangoms 
mokslinį rūbą, komunistai į- 
steigė Amerikos marksistinių 
studijų institutą, vadovauja
mą H. Apthekerio.

Komunistai nusprendė Baž
nyčios neužkabinėti. Priešin
gai, net tikybininkų tarpe ieš
kojo bendradarbiavimo, ryškin 
darni, kad komunizmas, kaip 

• ir krikščionybė, iškelia žmo
gaus vertę, kovoja prieš socia
lines negeroves, už taiką že
mėje. Pats H. Apthekeris da
lyvavo “Kriklčionių ir mark
sistų dialoge”. Plėsdami savo 
propagandą, komunistai 1968 
m. liepos mėnesį savo laikraš
tį padarė dienraščiu — “Daily 
Worker”. Prie savo centro į- 
steigė ryšių skyrių, iš kur 
plaukia informacijos, spauda 
kur sudaromi ryšiai.

*
Taigi komunistinė propauan 

da labai daug paruošė dirvą 
dabarties maištams universi
tetuose. Naujoji kairė, SDS 
(studentų sąjūdis siekiantis 
‘"demokratinės visuomenės*’ 1 
nėra tiesioginiai komumstų pa 
daliniai, bet daug kur komu
nistų panaudoiami, bendrai 
veikiant prieš Vietnamo karą, 
prieš karinį JAV pasiruošima, 
prieš stojimą į naujokus ir 
t. t.
Naujosios kairės sąjūdis yra 
gerokai paveiktas marksizmo. 
Jis išeina su šūkiais prieš im
perializmą. prieš kapitalizmą, 
prieš “establishment” (dabar 
tinę santvarką), už revoliuci
ją. Tasai Naujosios kai
rės pagrindinis bra.ndnolvs 
SDS 1968 m. suvažiavime pra
vedė kursus, kaip ardvt’ nau
joku ėmimą, kliudyti policijai 
maištų metu, kaip mėtyti Mo
lotovo kokteilius, kaip siunti
nėti laiškus, nermirkvtus pa
degamąja medžiaga, kaip ga
minti padegamąsias bombas, 
kaip padeginėti valdines įstai
gas, kaip paskleisti aštrumus 
vietose, kur važinėja policijos 
ir kariuomenės automobiliai, 
kad nuleistų padangas.

Didelis SDS narių procen
tas kalba apie revoliucinį ko
munizmą. Ne veltui tuose stu
dentų maištuose iškeliamos 
raudonos ir šiaurės Vietnamo 
vėliavos ar jų vadų paveiks
lai. Naujosios kairės nariai ne
svyruoja bendradarbiaudami 
su komunistais ar jų įsteigta 
priedanga — Du Bois klubais. 
Komunistų partija yra su

dariusi specialią komisiją neg
rų reikalams ir jai vadovauja 
Clade Lightfoot. Lietūviai tė
vai turi apie visa tai žinoti, 
painformuoti savo vaikus stu
dentus, net jiems parūpinti 
minėtą Hooverio veikalą apie 
komunizmą, kad mūsiškių jau 
nuolių neįtrauktų į tą raudo
nąjį sūkurį ir, kad jie būtų 
šulai, aplink kuriuos grupuo- 
tųsi patriotinė šio krašto at- 
para. J. Pr.

damaisiais. įžanginiame “Tylusis rū 
pestis”, kalbėdamas apie okupantų 
kėslus išeivių lietuvių atžvilgiu, 
sumini, kad jei turėjome kokių pas-

Greitai sueis 24 metai, kai nu
tilo paskutiniai II pasaulinio ka
ro šūviai ir pasaulis, riedėdamas 
III pasaulinio karo link, baigia 
užmiršti dešimtis milijonų žmo
nių gyvybės aukų. Panašiu bū
du užmirštama iškentėtos kan
eios, bombardavimai, sunaikini-1 v'sū vok. belaisvių sugrįžo į na-'virtoji dalis. Iš 115,000 vokie 

mus. Negrįžo 1,110,000 vokiečių. £ių, 1944 m. patekusių rusams 
Visi jie buvo palaidoti masiniuo- Rumunijos fronte, kiekvienas 
se kapuose 193-ose karo belaisvių trečias mirė. Iš 800,000 vokiečių,

mai, pabėgėlių ir karo belaisvių 
vergai. Tačiau aukų skaičius toks 
didelis, kad lengvai pro jas pra
eiti negalima.

Karo belaisvių problema dau
giausia palietė vokiečius — jie 
buvo per visą karo laiką paėmę 
į nelaisvę 5 milijonus rusų. Iš ki
tos pusės, karui pasibaigus, 3,15 
milijono vokiečių liko rusų karo 
nelaisvėje.

Šie dideli skaičiai vertė vokie
čius imtis visų galimų priemonių 
belaisvių problemai išspręsti. 
Šiam reikalui sukurtos atitinka
mos įstaigos su daugybe tarnau
tojų. Erich Masehke, Kurt W. 
Boehme, Hedvvig Fleischlacker 
ir kiti autoriai apie vokiečių ka
ro belaisvius Rusijoje yra paskel
bę įsomios medžiagos.

Ligi 1943-4 m. žiemos vokie-
čiai ėmė į nelaisvę rusų kareivius ) 619-ame lageryje prie Odesos mi- 
ir tik nedidelis skaičius vokiečių i rė apie 200,000 vokiečių, 729-ame
pateko į rusų rankas. Vokiečių 
kareiviai masišku būdu rusams 
pasiduodavo tik karui baigiantis 
ir ypač po besąlyginės kapitulia
cijos. Vokiečių žiniomis iš viso trinėj Azijoj): vokiečiai 
rusams patekę 3,150,000 vok. ka- keldavo dykumų klimato, 
reivių.

Negrįžo 1,110,000 vokiečių
Stropiai surinktomis žiniomis, 

rusai vokiečius belaisvius buvo iš
skirstę po 2779 lagerius (stovyk-1 91,000 vok. kareivių, patekusių į 
las) plačioje teritorijoje nuo Prū rusų nelaisvę prie Stalingrado
„ VI ZT-X _ . . .. . T in ir, v. , n VU acuuua I1UIIŲ VdlUUb II I1CI

sų Ylavos (Rytprūsiuose) ligi Jur 1943 m. žiemą, tik 18,000 pasiekė Į vusiais kopūstais. Dubovkoje (ne-iyajkų skaičių. Daugelis belaisvių
mirdavo primityviuose tualetuo
se ir tik po poros dienų pastebė-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas 
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— Ačiū, panele, — pasakė Milda, — bet tai yra 

neįmanoma, nes yra specialios taisyklės. Visi išmestie
ji turi būti per penketą dienų išgabenti į nedidelį 
miestelį netoli Kasselio, daugiau negu du šimtai kilo
metrų nuo čia, vos keletas žingsnių nuo Rusijos zonos.

— Ką tai reiškia, Vytautai, — stebėjosi Charlot- 
tė, — jie atskiria motinas nuo vaikų? Aš negaliu to su
prasti.

— Panele von Gropp, — įsiterpė Milda, jie daro 
su mumis, ką tik nori. Mes gi nesame žmonės. Mes 
esame tik daiktai jų rankose. Mes esame DP, — jos 
balse skambėjo pyktis.

— Milda, nusiramink, — pertraukė ją Vytautas, 
— viskas bus gera. Aš esu įžeistas taip pat ir darysiu 
viską, ką galėsiu. Ne, ne, Milda, jie neturi teisės atimti 
mūsų motinos. Aš tuoj vykstu į tikrinimo komisiją.

— Tai liūdna diena, — pasakė Charlottė, — prieš 
valandėlę mes atsisveikinome Fernandezą ir dabar štai 
jau kitas nemalonumas su jūsų motina. Bet klausyk, 
Vytautai, nenusileisk komisijai, neleisk išgabenti mo
tinos į Kasselj.

— Ne, Charlottė, aš neleisiu, kad motiną atskir
tų nuo mūsų, — jo balse skambėjo ryžtas.

— Tai puiku, daryk, Vytautai, ką gali, —- kalbė
jo Charlottė, — dabar aš vykstu namo ir surasiu kam-

BRONIUS KVIKLYS

gos Sibire ir nuo Archangelsko 
prie Baltųjų jūrų šiaurėje ligi 
Taškento ir Uzbekistano pietuo
se. Taip pat tiksliai suregistruo
ta, kad tik 1,950,000, t.y. 62 proc.

lagerių kapinėse Sovietų teritori
joje. Likimas 86,000 karo belais
vių ir šiandien nežinomas.

Vakariniai vokiečiai yra pla
ningai apklausinėję iš Sovietų 
S-gos grįžusius karo belaisvius ir 
suregistravę daugelį jų iškentė
tų kančių, užrašę šiurpius pasa
kojimus, kurių dar tik dalis spau
doje ar knygose atskleista. Kai ku 
rie skaičiai, faktai ir smulkmenos 
ir mums įdomios.

Rusų per garsiakalbius, specia
lius lapelius ir kitais būdais ka
ro metu kartotas šūkis “skoro do
mioj” (greitai namo) buvęs veik
smingas kaip neblogas paskatas 
vokiečiams pasiduoti rusams. De
ja, praktiškai tas “Skoro domoj” 
reiškė greitą kelionę į anapus,

lageryje Maskvos srityje - apie 
180,000. Proprocingai daugiau

sia belaisvių mirė Uzbekistane,
Kirgizijoje ir Turkmenistane (cen kaiP sušalusias bulves”. Daugely 

' je vietų belaisviai turėdavo jas 
kūgiuose sušalusias, kirviais atsi-Žie-

mos metu mirtingumas čia siek
davęs net 95 proc.

Naikino badas, šaltis, ligos
Keletas kitokių skaičių. Iš

karo belaisvių stovyklas Tašken
te, Uzbekistane ir prie Volgos. 
Tik viename Beketovkos lagery
je iš bado ar šalčio mirė 42,000. 
Iš 1944 m. Minsko — Smolens
ko srityje į nelaisvę patekusių 
150,000 vokiečių gyvų išliko ket-

kurie pateko rusams po vokiečių 
kapitualiacijos Lenkijoje ir Rytų 
Vokietijoje, po 300 km. žygiavi
me 100,000 mirė. —v

Belaisvius naikino badas ir šal-iStalingrado) belaisviai, pas- 
tis, epideminės ligos. Prie rusųjtebėję apsniktus kritusius ^arklio 
žiaurumo ir įsiutimo prieš vokie
čius prisidėjo ir kitos aplinkybės: 
rusai nebuvo pasiruošę tokį di
delį belaisvių skaičių priimti pa
tys karo metu ir pokario metais 
badavo.

Grįžusieji iš karo nelaisvės pa
sakoja: “Badavome visada”.
1946-7 m. oficialus duonos davi
nys belaisviams buvo nustatytas 
600 gramų parai. Tuo pačiu me
tu sovietų piliečio davinys tebu
vęs 529 -546 gr. Panaši daržovių 
davinio ir kitų dalykų proporcija.
Tačiau praktiškai nei vieni, nei 
kiti ir to negaudavo. Vienas be
laisvis pasakoja: “Visa Maskva, 
kaip ir mes, valgė ne ką kitą,

kapoti ar laužtuvais atsilaužti. 
Kitur bulvės buvusios ne tik su
šalusios, bet ir supuvusios.

Jelabugos lageryje, kur vokie
čiai buvo šunimis valkatomis ap
šaukiami, belaisviai buvę maiti
nami bulvių lupenomis ir supu-

barį jūsų motinai. Ponia Milda, pasakyk savo moti
nai, kad viskas bus gerai, — atsisveikino Charlottė. Vy
tautas ir Milda pasuko savo stovyklos link.

Kai jie pasiekė kitą skersgatvį, Milda staiga pa
klausė:

— Vytautai, ką tai reiškia? Aš pastebėjau kažką 
neįprastą. Ar tai tikra draugystė tarp tavęs ir von 
Gropp?

— Aš nesuprantu, ką tu galvoji? — jis atsakė.
— Ji labai jau su tavimi apsipratusi.
— Apie ką tu kalbi, Milda?
— Aš neturiu jokių blogų minčių. Ji man patinka. 

Ji yra puiki mergina. Aš tik norėjau pastebėti, kad ji 
yra labai tau draugiška.

Vytautas tylėjo. Jie išėjo iš kaštanų alėjos ir pa
suko į šalutinę gatvę.
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— Mama, ką tu dabar darai? — pasakė Vytautas 
motinai. — Nebijok, aš tau sakiau, aš niekada neleisiu 
tavęs nuo mūsų atskirti. Niekada, mama. Dabar aš einu 
į tikrinimo komisiją, aš padarysiu viską, kas galima. 
Aš kovosiu su jais.

Motina nieko neatsakė. Ji tylomis ašarojo.
Vytautas išėjo iš kambario ir nuėjo tiesiai į tikri

nimo komisijos raštinę. Jis sutiko tą patį karininką, su 
kuriuo kalbėjo prieš keletą dienų.

— Labą dieną, pone, aš atėjau savo motinos rei
kalu. Jos vardas yra Ona Budrienė. Aš norėjau suži
noti, dėl kokios priežasties jai atimtas pabėgėlio statu
sas?

Karininkas patikrino apklausinėjimo anketas, 
kruopščiai peržiūrėjo vieną lapą ir pasakė:

— Taip, jūsų. motina prarado statusą ir todėl ji

\.. , 4 - *

Rusų karo belaisviai vokiečių lageriuose prašo maisto. 6$% jų mirė.

juos maistu šelpdami. Vokiečių 
autoriai neslepia, kad geriausia 
vokiečiams buvo Lietuvoje įreng
tuose lageriuose. “Der Spiegei” 
(1969.IV. 14) skelbia tokį praneši
mą iš Kauno: “Vietos civiliai 
gyventojai labai draugiški. Jų 
slaptai teikiamos pagalbos dėka 
daugelis mūsų likimo draugų at
gavo jėgas, grįžo į gyvenimą ir 
yra dėkingi jiems”.

Ta pačia proga vokiečių spau
da primena, kad ir Vokietijoje 
buvusių rusų karo belaisvių būk
lė nebuvusi lengva. Iš 5 milijo
nų į vok. nelaisvę patekusių rusų 
nacių lageriuose mirė ligi 60 pro
centų.

Mums, lietuviams, įdomu, kad 
nemaža rusų belaisvių mirė vokie 
čių įrengtuose lageriuose Lietu
voje. Jei tikėti rusų spee. komisijos 
paskelbtais duomenimis, surink
tais pokario metais, okup. Lietu
voje įruoštuose lageriuose gyvy
bės neteko toks rusų karo belais
vių skaičius: Kauno VI forte (67 
masiniai kapai po 5x2,5 m) 
35,000, prie Kauno aerodromo - 
10,000, belaisvių stovykloje Nr. 
133 prie Alytaus -35,000, stovyk
loje prie N. Vilnios - 60,000, 5 
km nuo Bezdonių (Nemenčinės 

ti būdavo išvelkami. Kai kuriuo- vis.) - 25,000. Taigi iš viso Lie- 
se lageriuose šiaip jau labai šva-'tuvoje esą palaidota apie 165,000

vidurius, tarp savęs varžydamie
si juos pasidalino ir suvalgė.

Prieita ligi kanibalizmo
Kai kuriuose lageriuose alkis 

buvo toks didelis, kad badu mirš
tantieji belaisviai valgydavo sa
vo anksčiau mirusių draugų sme
genis. Kitur belaisvių moralė 
buvo taip kritusi, kad pasidaly
davo mirusių draugų kūnus ir 
juos kiek ant ugnies pašildę su
valgydavo... “Šie sužvėrėję žmo
nės buvo panašūs į laukinius 
žvėris, kaip pagal Dievo paveik
slą sutvertus tvarinius”, sako 
vienas liudininkas.

1945-46 m. žiemą daugelis be
laisvių buvo netekę po 60 sva
rų savo svorio. Iš Frolowo lage
rio grįžusieji pranešė, kad ten 
1,71 m aukščio belaisviai tesver- 
davę po 42 kg. Daugelis belaisvių, 
ilgai nematę savo veido veidro
dyje, savęs nebegalėdavo pažinti. 
Lygiagrečiai su svoriu krisdavo ir 
dvasinė būklė: jie užmiršdavo sa
vo šeimos narių vardus ir net

rių vokiečių moralė buvo tiek 
kritusi, kad jie visus gamtiškus 
reikalus atlikdavo čia pat bara
kuose.

Grįžusieji taip pat pasakoja, 
kad badu mirštantį belaisvį kar
tais apimdavo noras bent kartą 
gyvenime sočiai pavalgyti. Jis pa- 
imdavęs peiliuką, perrėždavo juo 
savo arteriją ir, atsigėręs savo 
kraujo, čia pat mirdavo. Šiais ir 
kitais būdais nemaža belaisvių 
nusižudė.

Belaisvius negailestingai naiki
no ir įvairios ligos. Tiraspolio la
geryje nuo jų per 6 mėn. mirė 
11,500. Balti lageryje per kelioli
ka savaičių mirė 15,000, Estijos 
Achfme lageryje iš 8,000 sergan
čių mirė 2,000 ir pan.

Lietuviai padėjo vokiečiams ir 
rusams

Vokiečių karo belaisviai Rusijoje II pasauliniam karui pasibaigus. 1,110,000 mirė nuo bado, šalčio ir epideminių Daugelį belaisvių nuo baisios 
bflu mirties išgelbėdavo patys rusai,

bus pervesta vokiečių valdžios atstovams.
— Bet kodėl? — vėl paklausė Vytautas. — Ji yra 

sena, rami moteris. Yra tiesiog nesuprantama...
— Ne, tai nėra keista, — karininkas paneigė ra

miai ir šaltai, — mes pakartotinai ir rūpestingai pa
tikrinome jos atsakymus ir radome kai kurių atsaky
muose įtarimų. Tada vėl ją pakvietėme apklausinėji
mui. Mes norėjome jai padėti, tačiau mums susidarė 
įspūdis, kad ji simpatizuoja sąjungininkų priešams, aš 
galvoju — naciams ir fašistams.

— Tai ne tiesa, pone, — pakėlė Vytautas balsą, 
— mano motina yra sena. Ji nėra išsilavinusi ir nieko 
nesupranta apie nacius ir fašistus.

— Labai galimas daiktas. Aš sutinku su jumis,— 
pasakė karininkas tuo pačiu ramiu balsu, — bet, iš ant
ros pusės, mes turime jos anketą, po kuria ji pasirašė. 
Ir štai dar viena priežastis. Pirma, jūsų matina pakarto
tinai patvirtino, kad ji atvyko į Vokietiją savanoriškai. 
Antra, ji nebuvo nacių persekiota. Trečia, ji buvo pro
teguojama kaip ir kiti vokiečiai ir naudojosi jų privi
legijomis. Ji gavo reguliarias maisto korteles ir taip to
liau. Taigi, vadovaujantis mūsų instrukcijomis, ji pri
valo prarasti Unros globą ir turi būti persiųsta vokie
čių žinion.

— Aš patikinu, kad ji neturėjo jokių naciams 
simpatijų ir draugysčių. Priešingai, mūsų šeima, kaip 
tik simpatizavo sąjungininkams. Mano motina, mano 
sesuo ir aš pats išgelbėjome amerikietį lakūną. Jeigu 
jūs norite, čia yra JAV armijos liudijimas, — Vytautas 
ištiesė popierj karininkui, — jeigu bus reikalas, jūs gali
te kreiptis į leitenantą Donald Wood. Čia yra jo adresas 
ir telefonas. Jis papasakos daugiau apie mano motiną 
ir mūsų šeimą.

IBua datudaul

rusų belaisvių. Neslepiama, kad 
mirusiųjų būtų buvę žymiai dau
giau, jeigu jiems nebūtų padėję 
vietos lietuviai.

Čia reikia iškelti mūsų tautie
čių žmoniškumą: padėkojo abiem 
savo priešam - vokiečiams ir ru
sams. Iš kitos pusės reikia pas
merkti nežmoniškus komunistų 
ir vokiečių nacių režimus, nukan
kinusius milijonus nekaltų karo 
belaisvių.

KARO BELAISVIS GRĮŽO

Spec. 5 Thomas Putten, prieš 
tris savaites pabėgęs iš Viet 
Kongo karo belaisvių stovyk 
los, kur praleido 14 mėnesių, 
labai džiaugėsi susitikęs su sa
vo giminėm Glenview laivyno 
oro bazėje.



Solistės VALENTINO

KONCERTAS
ORCHESTRA HALL, 220 So. Michigan Avė.

Programą sudaro pasaulinių muzikų ir K. V. Banaičio kūriniai.
Bilietų kainos: $3,00. $4.00, $5.00 ir $6.00. Bilietai gaunami Marginiuose. 2511 W. 69 

St., pas komiteto narius ir Orchestra Hali kasoje.
Koncerto pelnas skiriamas Balfui.
Prašome Chicagos ir apylinkės lietuvius šiame koncerte dalyvauti.

BALFO CHICAGOS APSKRITIES VALDYBA

i REIKALĄ SU KONKREČIAIS 
DARBAIS

Sukaktuvininkas inž. Juozas Mikaila

VL. BUBLYS
mikams. 1941 metų birželio suki
lėlių sudarytoje laikinoje Lietu
vos vyriausybėje Jurgis buvo pas
kirtas Pramonės ministerijos ga
mybos departamento viršininku. 
Vokiečių okupaciniams organam 
šios vyriausybės nepripažįstant 
Jurgis perėjo dirbti į Lietuvos ū- 
kio rūmus pramonės skyriaus ve
dėju. Čia jam tenka tvarkyti Lie
tuvos pramonės stktorius. Pagal 
vokiečių okupacinės valdovybės 
išleistus nuostatus visos Lietuvos 
pramonės įmonės, kuriose dirbo 
daugiau kaip 20 darb., turėjo 
būti perduodamos vokiečiams. 
Kad apsaugojus bent dalį svar
besnių ir reikalingesnių įmonių 
nuo perdavimo vokiečiams, Jur
giui vadovaujant buvo paruoštos 
taisyklės, kurių priedanga bent 
dalis perduotinų įmonių buvo pa
likta lietuvių administracinėj va
dovybėj.

Vokietijoje ir JAV -bėse 
1944 metais rusų komunistams 

vėl okupuojant Lietuvą, J. Mi
kaila su šeima pasitraukė į V. 
Europą. Pradžioje apsigyveno 
Austrijoj. Susiorganizavus Me-

Aktyvus visuomeninkas inži
nierius Jurgis Mikaila š.m. ba
landžio 19 d. perkopė 60 metų.

Jis gimė 1909 metais balandžio 
19 d. Padrieškės k., Jiezno vis., 
Alytaus aps., Dzūkijos ūkininko 
šeimoje. Iš mažens turėdamas di
delį palinkimą į mokslą, baigęs 
pradžios mokyklą, įstoja į Prie
nų “Žiburio” gimnaziją. Besimo
kydamas gimnazijoj pajunta aiš
kų palinkimą prie tiksliųjų mok
slų. Ypatingai domisi fizika ir 
matematika. Būdamas aukštes
nėse gimnazijos klasėse, nustebi
na savo mokytojus ir klasės drau
gus, pagaminęs aukštos įtampos 
elektrinę špūlę. Mokytojai, ma
tydami jo techniškus sugebėji
mus, paveda jam įvesti gimnazi
jos patalpose elektros instaliaci
ją, o gimnazistai vadina jį jau 
inžinierium. Būdamas stiprus 
matematikoj, atostogų metu 
rengdavo pataisininkus ir į gim
naziją stojančius matematikos 
egzaminams. Už šias pamokas 
gaunamas atlyginimas įgalina 
Jurgį nepertraukiamai tęsti mok

slą. 1929 m., baigęs gimnaziją, 
pradeda Vytauto Didžiojo u-to 
Technikos fakultete studijuoti 
mechaninės inžinerijos.

Studijų metais
Užsibaigus iš gimnazijos atsi

neštom santaupom, nuo 1931 m. 
atliekamu nuo mokyklos laiku 
Jurgis pradeda dirbti Ateitininkų 
susišelpimo fonde reikalų vedėjo 
pareigose, tvarkydamas šelpiamų
jų studentų ir mokslą baigusių
jų ateitininkų paskolų reikalus.

Krašto apsaugos ministerijos 
švietimo skyriaus gabiems inži
nerijos studentams teikdavo sti
pendijas, kad jie, baigę mokslą 
ateitų dirbti į jų žinybą. Jurgis, 
to skyriaus viršininkui buvo pris
tatytas kaip rimtas, stropus ir ga
bus studentas, ir buvo parinktas 
stipendininku. Stipendija naudo
jasi dvejus metus ir 1931 m. stu
dijas baigė, gaudamas diplomuo
to inžinieriaus mechaniko laips
nį.

Karinėje tarnyboje
Prieš pradedant inžinieriaus 

karjerą, Jurgiui tenka atlikti ka
rinę prievolę. Stojo į atsargos ka
rininkų mokyklą, bet dėl politi
nių priežasčių ten nepatenka, pa
siųstas į priešlėktuvinę rinktinę 
A. Panemunėj eiliniu./Po pagrin
dinio karinio apmokymo perke
liamas į ginklų dirbtuves Šan
čiuose. Sugrįžęs į civilinį gyveni
mą, kurį laiką pasilieka dirbti 
tose pačiose ginklų dirbtuvėse 
inžinieriaus etate. 1938 m. per
keliamas į Linkaičius, kur buvo 
steigiamos didelės ir moderniškos 
Šaudmenų gaminimo įmonės. 
Jurgis paskiriamas sviedinių sky
riaus vedėju, o 1939 m. paaukšti
namas technikos skyriaus virši
ninku. Eidamas tas pareigas, Jur
gis Mikaila daug kartų buvo 
siunčiamas į užsienį priimti už
pirktas šaudmenims gaminti 
mašinas. Tais reikalais jam teko 
lankytis Anglijoj, Vokietijoj, Bel
gijoj, Prancūzijoj.
Universitete ir administracijoje

Sis įdomus bei kūrybingas dar
bas ir daug žadanti karjera 1940 
m. buvo nutraukta sovietinės o- 
kupacijos. Rusams okupavus Lie
tuvą, Jurgis grįžta į ginklų dirb
tuves Šančiuose. Neilgai ten dir
bęs, pereina į VDU technikos fa
kultetą asistentu. Kiek vėliau bu
vo vyr. dėstytojas, o nuo 1942 
metų adjunktas. Universitete dės
tė mechaninę braižybą, vedė ma
šinų elementų ir mašinų teori
jos pratybas, skaitė paskaitas che

Jurgis Mikaila

“Dainavos” stovyklą. Jis buvo 
vienas pirmųjų “Dainavos” orga
nizatorių ir kūrėjų. 1955 m. rude
ni ALK federacija netoli Detroi
to prie Manchester, Michigan, 
nupirko didoką, apleistą ūkį jau
nimo stovyklai įrengti. Šios vieto
vės pritaikymui stovyklavimo rei
kalams ir patalpų pastatymui 
Detroite buvo sudarytas Statybos 
komitetas, kurio pirmininku bu
vo Jurgis Mikaila. Komitetas tu
rėjo pravesti kelius, elektros lini
jas, sutvarkyti Spyglio ežerą ir 
pastatyti pirmuosius stovyklos 
pastatus. Tai buvo didelis, sun
kus, skubus ir rizikingas darbas, 
nes komiteto iždas buvo bemaž 
tuščias. Pasitikint globos komite
tų veikla, organizuojant stovyk
lai finansinę paramą, jau 1956 
metais vasarą visi Statybos komi
teto žinioje esą darbai pradeda
mi pilnai vykdyti. Statybos pla
nų paruošime ir jų vykdyme pir
mininkui aktyviai talkininkavo 
inž. dr. L. Bajorūnas, inž. P. Bal
takis ir bendriems stovyklos rei
kalams a.a. kun. Br. Dagilis.

Visiems šiems darbams suorga
nizuoti ir pravesti Jurgis Mikaila 
yra pašventęs daug laiko, įdėjęs 
daug energijos ir praktiško suma
numo. Daugelis statybos ir tvar
kymo darbų buvo atlikti ūkio 
būdu, kurių suorganizavimui rei
kėjo kietai padirbėti. Taip pat 
jam reikėjo rūpintis visų statybos 
darbų apmokėjimais ir atskaito
mybe, kurią atlikdavo kruopščiai 
ir labai tvarkingai.

Stovyklos tarybos pirmininkui 
dr. A. Damušiui persikėlus iš 
Clevelando į Detroitą ir parėmus 
“Dainavos” reikalų tvarkymą 
savo žinion, Jurgis, kaip tarybos 
vicepirmininkas, dar kurį laiką 
gelbėjo dr. A Damušiui stovyk
los ir jos pastatų priežiūros bei 
remonto darbuose.

Oraganizacijų veikėjas

1954 m. itk ką suorganizuota 
ir neparodžiusi veiklos Lietuvių 
bendruomenės Detroito apylinkė 
neteko poros pagrindinių valdy
bos narių. Sudaryti naują valdy
bą normaliu keliu nevyko. Orga
nizacijai gelbėti Jurgis Mikaila 
pasisiūlė į valdybą, kooptuodamas 
porą energingų valdybai narių. 
Tais metais būdamas skyriaus 
pirmininku ir sekančiais metais 
vicepirmininku, pasikeitęs parei
gomis su inž. Č. Staniuliu, De
troito L.B. apylinkę tiek finansi
niu, tiek ir veikimo atžvilgiu pas
tato ant tvirtų kojų.

1963 m., Ateitininkų sendrau
gių s-gos centro valdybą išrin
kus iš Detroite gyvenančių atei
tininkų, Jurgis centro valdyboj 
buvo vicepirmininkas. Be šių pa
reigų, jis organizavo at-kų šeimų 
vasaros stovyklas “Dainavoje” 
nešdamas visą technišką ir fi
nansinę darbų naštą. Centro val
dybai nutarus išleisti mirusio

mingene lietuvių gimnazijai, jis 
paskiriamas tos gimnazijos direk
torium ir matematikos mokytoju.

1949 metais atvyko į JAV ir 
apsigyveno Detroite. Šiame kraš
te pradėjo dirbti automobilių ga
mybos įmonėse. Karjeroje sėk
mingai kilo. Šiuo metu dirba Ge
neral moters Corp Chevrolet En 
gineering Center vyrsn. tyrimų 
inžinierium. Savo profesinį dar-| 
bą visuomet atlieka labai rūpės-Į 
tingai, todėl kaip seniau Lietuvo
je, taip ir dabar šiame krašte vir
šininkų yra aukštai vertinamas.

Jurgis Mikaila labai darbštus 
ir rūpestingas ir visuomeninėse 
pareigose. Lietuvoje jo visuome
ninė veikla daugiausiai reiškėsi a- 
teiti n inkuose, kuriems jis pri
klauso nuo 1922 metų.

1928-1929 mokslo metais pir
mininkavo moksleivių ateitinin
kų kuopai Prienų gimnazijoj. 
Studijuodamas priklausė ateiti
ninkų “Kęstučio” korporacijai. 
“1931 m. buvo korporacijos pir
mininkas.

Lietuvių veikloje Detroite

Atvykęs į JAV J. Mikaila ėmėsi 
visos eilės visuomeninės veiklos 
pareigų. Vos apsigyvenęs De
troite, pirmiausia organizavo 
Ateitininkų sendraugių skyrių ir 
buvo pirmasis skyriaus pirminin
kas (1949-1950 m.). Tais pačiais 
metais Jurgio vadovaujamas De-1 
troito At-kų skyrius suorganiza
vo lituanistinę šeštadienio mo- Į 
kyklą Detroite prie Šv. Antano 
liet. parap. Kai ši mokykla per
duodama vadovauti įsikūrusiam 
mokytojų s-gos skyriui, dar vėliau 
Lietuvių bendruomenei, Jurgis i 
jos nepamiršo. Keletą kartų iš- j 
renkamas tėvų komiteto pirmi
ninku. Tas pareigas atlieka labai 
rūpestingai, ypač sustiprindamas 
finansinę mokyklos padėtį.

“Dainavos” organizatorius
Neužmirštamą ir didelį įnašą 

Jurgis Mikaila yra įdėjęs kuriant
Thomas Putten, išbuvęs Vietkongo nelaisvėje 13 mėnesių, grįžo į 
Glenview oro bazę. Čia su juo matyti jo tėvai.

prof. K. Pakšto, buv. Ateitinin
kų federacijos vado, monografi
ją ir pastatyti paminklą, Jurgiui 
pavedama vadovauti šiems dar
bams. Jis ėmėsi darbo energingai 
ir trumpu laiku surinko reikia
mą sumą: buvo pastatytas Šv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoje a.a.
K. Pakštui paminklas, surastas 
monografijai parašyti autorius, 
sutariama su leidykla. Monogra
fiją prof. J. Eretas baigia rašyti 
ir ji netrukus bus jau leidykloje.

Lietuvių kalbos sargas
Po visuotino Bažnyčios susi

rinkimo, liturginėse apeigose pe
reinant iš lotynų į tautinių kal
bų vartojimą, iškilo reikalas tu
rėti pilną lietuvių kalbos vartoji
mą bažnyčiose lietuviams skirto
se religinėse apeigose. Šitą lietu
viams teisę daugelis lietuvių pa
rapijų kelbonų vengė pilnai pri
pažinti. Detroito Šv. Antano lie
tuvių parapijoje dėl lietuvių 
kalbos vartojimo teko ilgai ir e- 
nergingai vesti sunkius pasitari
mus Jurgio vadovaujamam komi
tetui. Komiteto pirmininkui kie
tai laikantis nustatytos linijos, 
lietuvių tikslas buvo laimėtas 
paskutiniame posėdyje Detroito 
arkivyskupijoje. Po to santykiai 
su klebonu gražiai išsilygino. Pa- 
rapiečių moralinis stovis ir para
pijos rėmimas sustiprėjo.

Švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės 50 m. sukaktį, telkti lė 
šas Lietuvos laisvinimo reika
lams, Detroite Jungtinio finansų 
komiteto pirmininko pareigas pa
ėmė taip pat Mikaila. Geros or
ganizacijos ir parinktų veiklių tai 
kininkų dėka aukų surinkimo at
žvilgiu Detroito komitetas pate
ko į pirmaujančią visų komitetų 
vietą.

Tai tokie stambesni Jurgio Mi
kailos atlikti darbai visuomeninė
je lietuvių veikloje. Į visuomeni
nę veiklą Jurgis eina ten, kur rei
kia konkrečiai dirbti ir atlikti 
naudingą darbą. Yra tvirtas kri
kščioniškos ideologijos ir tautiš
kumo principuose, kietas ir nuo
seklus savo siekimuos, greitas ir 
nuoširdus pagalbos bei paramos 
reikalingiems, aktyvus visoje lie
tuviškoje veikloje, dosnus nau
dingų ir prasmingų aukų rinkė
jams.

Jurgis Mikaila yra vedęs dan
tų gydytoją Marytę Strazdaitę. 
Juodu yra išauginę ir išmoksli
nę sūnų Juozą, mechanikos inži
nierių, dabar dirbantį valdžios 
žinyboje, ir dukrelę Aldutę, dar 
tebelankančią katalikišką aukš
tesniąją mokyklą. Marytė ir Jur
gis Mikailai neseniai persikėlė į 
naują, tik ką įsigytą namą gra
žiame -rezidenciniame Detroito 
priemiestyje Southfield.

Šios sukakties proga Jurgiui Mi
kailai linkime sveikatos, ilgų me
tų ir dar siekti daug naudingų 
laimėjimų.

Scena iš Grandinėlės pasirodymo balandžio 12 d. Vy 
sk. M. Valančiaus lit. mok. baliuje. Nuotr. V. Pliodžinsko

LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS 
TREMTYJE

V. INGELEVIČIUS
1945 m., II pasauliniam karui 

pasibaigus, LRK vicepirm. dr. 
V. Ingelevičius, gyvenęs Bre- 
genze (Austrijoje), užmezgė 
ryšius su Tarpt. R. K. komitetu 
Ženevoje. LRK vyi valdyba at
gaivino LRK veik’ą tremtyje. 
Apie tai pranešė lietuviams sto
vyklose ir patarė steigti LRK 
skyrius. Vyr. valdybai buvo ži
noma, kad tremtinių tarpe bu
vo nemažai reikalingų skubios 
pagalbos. Pradėta rinkti aukas; 
vėliau buvo kreiptasi j jvair'as 
labdaros organizacijas ir LRK 
pradėjo rūpintis pagalba trem
tiniams.
Lietuvos R. Kryžius ir Balfas

Tuo laiku JAV įsisteigė Bend 
ras Amerikos Lietuvių šalpos 
fondas (BALF) padėti lietu
viams tremtiniams, pasitrauku
siems iš Lietuvos.

194$ m. Balfo p.rmin'nkas 
kun I. Končius atvyk?1 i Euro
pą aus žvalgyti ir surasti būta 
vykdyr Balfo šalpą lietuviams 
tremtiniams Dr. J. Konč'us ra
do LRK ji u veikiantį. Ištyręs 
reikalą, jis rado, kad geriausiu 
Balfo bendradarbiu gali būti 
LRK. Balfo ii Lietuvos Raud. 
Kryžiaus bendradarbiavimo -San 
tykiai buvo nustatyt' 1946 m. 
Konstantos ir Baden Baden’o 
susitarimais, kuriais buvo su
formuluotas abiejų organizaci
jų vaidmuo lietuvių tremtinių 
šalpos danre ir nustatytos kon
krečios to darbo vykdymo gai
rės. LRK buto padarytas s im
tų adresam ir LRK pą-eigūnų 
pastangų dėka buvo galima A- 
merikos lietuvių, JAV valdžos 
ir karitatyvinių organizacijų pa
ramą nukreipti į tuos, kam ji 
buvo skirta ir reikalinga.
Padėjo šimtams ir tūkstančiams 

lietuvių
Piniginėmis pašalpomis buvo 

šelpiami: apie 1800 studentų ir 
keli šimtai moksleivių; apie 

T000 ligonių padėta gydyti sa
natorijose ir ligoninėse. Buvo 
apmokamos gydytojų ir dantų 
gydytojų sąskaitos ligoniams, 
kurie patys negalė'O apsimokė
ti. Buvo šelpiami apie 2000 trem 
tin'ų, kurie neturėio ar buvo 
nustoję UNR'os ar TRO globos 
taip pat. buvo šelpiami lietu
viai tremtiniai, atskirti nuo tau
tiniu bendruome11 ų; šelpiamos 
gimdyves, kalinie?. karo belais
viai lietuviai dar nepaleisti ’š 
belaisvės ir šiaip patekę į vargą 
Maistu buvo šelpiami vaikai iki 
14 m. ir senesnio amžiaus asme
nys.

LRK isteigė gailestingųjų se
serų mokyklas 6-se stovyklose: 
jas baigė 135 seserys Taip pat 
buvo Įsteigti dantų technikų 
kursai Augsburge ir Muenche-

ne. LRK vykdė ir pasimetusių 
šeimų bei asmenų paieškojimus 
per Tarptautinį RK komitetą ir 
per Vokiečių Raud. Kryžių.

1949 m. Balfo pirmininkas 
kun J. Končius nutraukė ben
dradarbiavimą su LRK. Lietu
vos Raud. Kryžius liko veikti 
vienas, savo išteklių ribose.

Globoja neišemigravnsius
1945 m. prasidėjo tremtiniy D™"?b Ji*5

emigracija. Per 1948 - 50 metus 
apleido Vokietiją ir kitus Euro
pos kraštus tremtinių daugu
ma. Bet Vokietijoje ir kituose 
Europos kraštuose liko apie 10, 
000 lietuvių, kurie negalėjo iš
vykti: ligonys, vyresnio amžiaus 
asmenys, daugiavaikės šeimos, 
našlės su vaikais, o taip pat 
asmenys negavę affidavitų ir 
nepriimti emigracinių komisijų 
dėl įvainų priežasčių. LRK iais 
rūpinosi ir tokau. Šalpai lėšas 
renka aukomis, daugiausia iš 
lietuvių buv. tremtinių Austra
lijoje. N Zelandijoje. 1952-3 m. 
buvo pravesta rinkliava Švei
carijoje, vėliau Švedijoje. 1959 
m. įsisteigė LRK remti komi
tetas New Yorke, jis gautas au
kas siunčia LRK vyr. valdybai 
Vokietijon. LRK vyr. valdyba 
yra Vokietijoje — ji palaiko ry
šius su Tarpt. Raud. Kryžiaus 
komitetu ir toliau vykdo ir pa-

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Č7\ever been siek 
a day in his Ii fe
That’s the way lt should be. 
Every child is entitled to a 
healthy įtart in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American babies each year 
who are deprived of that 
precious blrth right.

They are the babies 
bom with defeets. 
They are the 
babies you help by 
helping the March 
of Dimes fight 
blrth defeets 
through natlonwide 
programa of 
research, medical 
care and education.

I

simetusiųjų paieškojimus.
LRK pirmininkais buvo: 1945

— 1949 m. dr. Domas Jasaitis; 
1949 — 1955 Jonas Narkaitis; 
1955-57 kun. dr. J. Gronie, 
nuo 1957 m. vėl Jonas Narkai
tis. LRK vyr. valdybą dabar 
sudaro; pirm. J. Narkaitis, vice 
pirm. kun. dr. J Petraitis, gen. 
sekr. Z. Glemžienė, J. Kairys
— narys. —

Per 50 savo gyvavimo metų 
LRK atliko daug svarbaus ir 
naudingo darbo Lietuvai ir lie
tuviams. Jis veikia ir toliau. Gre 
ta Lietuvos diplomatinių postų, 
LRK yra vienintelė organizaci
ja, likusi iš nepriklausomos Lie
tuvos. Kaip tokia ji yra palai
kytina. Todėl neužmirškime Lie 
tuvos Raudonojo Kryžiaus ir 
jam padėkime.

«

t

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-

I

W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

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

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laikais, yra labai 
įdomi

Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ 

TARNYBOJE
ši knyga nėra specialiai skirta 

kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams. nes knygoje iškeliami 
u dabartinio pasauliečio reikala

ms i kunigui
Knven gaunama “Drauge”. 

Kaina 5 dol., 720 pusi.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
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VIENERIŲ METŲ SUKAKTUVINĖ PROGRAMA
Programoje dalyvauja visi praeitų metų programų dalyviai.
Specialių, tam vakarui pritaikintų programų, atlieka aktoriai 

STASĖ K I E L A I T Ė ir JONASKELEČIUS

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

CLEVELANDO ŽINIOS
LITERATŪROS VAKARAS
Balandžio 27 d. sekmadienį 

5:30 vai. naujosios parapijos sa
lėje įvyksta Šv. Kazimiero, litua
nistinės mokyklos rengiamas Li- 

1 teratūros ir tautinių šokių va
karas.

Savo kūrybą skaitys B. Augi
mas, A. Balašaitienė, K. Gai- 
džiūnas, V. Kavaliūnas ir M. 
Venclauskas. įžanginis žodis prof. 
A. Augustinavičienės. Tautiniai 
šokiai mokyklos šokių grupės 
“Šoktinio”.

I Moksleiviams įėjimas nemoka
mas.

DŽIAUGĖSI GRANDINĖLE
A. Kajeckienė, Lietuvos atsto

vo Washingtone žmona, lydima 
ponios Krivickienės, atsilankė 
(4.19) Grandinėlės, čokių kon
certe Baltimorėj ir išreikė savo 
pasitenkinimą bendra grupės sce
nine išvaizda ir jaunų šokėjų at
liekamais šokiais. Tai buvo labai 
sėkminga Grandinėlės išvyka į 
rytus. Aplankyta Baltimorę, Wa- 
shingtonas ir užmegsti ryšiai to
limesniems Grandinėlės pasirody 
mams Philadelphijoje, New Yor
ke ir kitur.

Šį šeštadienį (4.26) Grandinė
lės šokėjai ir muzikantai atlieka 
pilną šokių programą Londono 
(Ontario) lietuviams.

Jei yra kuo Clevelando lietu
viams džiaugtis ir rūpintis tai ta
me tarpe turėtų būti ir Grandi
nėlės jauni šokėjai ir muzikan
tai, kurie, šalia kitų įsipareigoji
mų, savo ryžtu, darbu sugebėji- 
mvi sukūrė vieną iš judriausių, 
drąsiausių pilniausių lietuviškų 
sceninių šokių grupių Amerikoje.
MOKYKLOS SUKAKTUVINIS 

VAKARAS

Vysk. Valančiaus lit. mokykla 
šį pavasarį baigia 20-sius mokslo 
metus. Per tą laikotarpį mokyklą 
lankė šimtai moksleivių, dirbo 
dešimtys mokytojų. Tėvų komi
tetai padėjo nemažai pastangų 
šią mokyklą išlaikyti. Norint vi
są tai prisiminti gegužės 25 ren
giamas specialus koncertas-lite- 
ratūros vakaras. Iš anksto mo
kyklos vadovybė kviečia visus bu
vusius mokytojus ir moksleivius 
skirti šią dieną bendram susiti
kimui. Amerikietiškos mokyklos 
tokius susitikimus daro kas metai. 
Vysk. Valančiaus lit. mokykla 
nori padaryti vieną kartą po 20 
metų. Todėl nepraleiskite progos 
susitikti su visais.

SESELĖS KSAVEROS 
IŠLEISTUVĖS

1969 balandžio 13 d. v. nau
josios parapijos apatinėje salėje 
susirinko nemažas būrys cleve- 
landiečių atsisveikinti su lietuve 
misioniere sesele Marija Ksavera, 
kurį, apie metus laiko viešėjus 
Clevelande, grįžta į tolimąją 
Raudoni ją,Brazilijoje.

Pobūvį pravedė M. Kižienė, 
rengėjų lietuvių katalikių mote
rų vardu pakviesdama susirinku
sius prie skoningai papuoštų sta
lų vaišėms, kurias malda pradė
jo parapijos klebonas kun. J. An
gelaitis.

Visų susirinkusių vardu šiltą 
atsisveikinimo žodį tarė St. Rad
zevičiūtė, linkėdama seselei Ksa
verai fizinės bei dvasinės stipry
bės ir toliau darbuotis Dievo gar
bei ir žmonijos gerovei. Ji kvietė 
seselę būti Lietuvos ambasado
re” tolimoje P. Amerikoj, įteikda-1 
ma jai visų dalyvių pasirašytą) 
St. Rūkienės knygą “Vergijos 
kryžkelėse” bei sudėtas aukas jos 
misijų darbui palengvinti. Taip 
pat seselei įteikta Vytis, kuri 
primins jai, toli nuo savųjų besi
darbuojančiai, jos kraštą bei lie

tuvišką kilmę; lietuviškos vėlia
vėlės, kurias ji gal ras progą pas
kleisti tarp svetimųjų; Sibiro lie
tuvaičių maldaknygė, skirta do
vanoti jos vyskupui; ir knyga j 
“War Against God inLithuania”. 
Palinkėta, kad šios bei S. Rūkie-1 
nės knygos turinys būtų jai ram-1 
sčiu gyvenant ir darbuojantis to- • 
kiose sunkiose sąlygose.

Trumpą žodį taip pat tarė kle
bonas kun. J. Angelaitis, iškelda
mas pašaukimo kilnumą ir kvies
damas remti seselę maldomis bei 
aukomis.

Seselė Ksavera dėkojo už lin
kėjimus, dovanas bei aukas ir 
nupasakojo savo kelią į tolimąjį 
misijų kraštą bei pasidalino į- 
spūdžiais iš savo darbo ir gyve
nimo tarp laukinių žmonių. O tas 
kelias buvo sunkus, ypač jo pra
džia. Brazilijon ji pateko per 
Prancūziją, kur ji buvo išsiųsta 
atlikti noviciatą, kad vėliau grįž
tų darbuotis į Lietuvą. Užėjęs II 
Pasaulinis karas ir okupacija už
darė kelius į tėvynę ir tada jos 
akys ir širdis nukrypo į misijas, 
kur ir nuvyko pasitaikius pro
gai. Jau šeši metai ten ji darbuo
jasi kartu su lietuviu kun. dr. 
Bendoraičiu.

Šį atsisveikinimą ir vaišes or
ganizuojant ypač daug pasidar
bavo Ežerskiai, St. Radzevičiūtė 
bei L. Balienė; taip pat daug pa
dėjo Ilandai, Kavaliūnai bei kiti 
pobūvio dalyviai. Beto seselę pa
rėmė Clevelando birutietės, Bl- 
fas bei daug pavienių asmenų.

Nors čia jai viešint surinkta 
ir išsiųsta nemažas kiekis rūbų, 
seselė Ksavera bus dėkinga už 
bet kokią paramą, — kiekvienas 
rūbas ar kitas mums nereikalin
gas daiktas ten yra naudingas ir 
reikalingas. Jei atsirastų dar 
asmenų, norinčių ją sušelpti, ga
lima skambinti telefonu 481-4169 
dėl informacijos. Mielai seselei - 
dar kartą sėkmės ir Dievo palai
mos. D.S.

MERGAIČIŲ STOVYKLA

Mergaičių vasaros stovykla 
Dainavoje šiais metais įvyks nuo 
liepos 20 d. iki rugpiūčio 3 d. 
Stovyklautojų amžius nuo 7 iki 
16 m. Stovyklai vadovauja Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
rys, kurios jau 20 metų sėkmin
gai auklėja mergaites vasaros sto
vyklose.

Pagrindinis tikslas ne tik suda
ryti sąlygas mergaitėm išvykti iš 
miesto gatvių į gamtą, bet poil
sio ir žaismo darnume skiepyti 
lietuvišką dvasią bei padėti ug
dyti scarakterį. tėveliai prašo
mi neppraliesti progos šią vasa
rą sudaryti sąlygas savo duk
relėm gražiai ir naudingai

Harrisburg, Pa., mieste streikuoja 
apie 1000 asmenų.

valstijos tarnau tojai, reikalaudami daugiau atlyginimo, apytikriai

Balandžio 20 d. Vilią Angelą gimnazijoje (kurioje mokosi daug lietuvaičių) įvyko pavasario balius, kuriame 
skambino V. Grigonytė. Nuotraukoje dalis choro išpildo programą.

Nuotr. J. Garlos

DR. JUSTINAS TUMĖNAS - 

PEDAGOGAS IR RAŠYTOJAS
POVILAS DIRKIS

Prieš 23 metus Schweninge- 
ne, Vokietijoje, mirė filosofijos 
daktaras, didis pedagogas, poe
tas, rašytojas Justinas Tumė
nas, Chicagoje gyvenančios pro
fesorės dr. Vandos Mingailai- 
tės - Tumėnienės vyras, kuris 
buvo vienas negausių, giliai iš
silavinusių pedagogų, filosofų, 
atsikūrusioje nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Kadangi prieš metus kitus 
prof. dr. V. Tumėnienė Alvudo 
buvo pagerbta ir jos nuopelnai 
Lietuvai manau, buvo apibūdin 
ti, tai šiandien tenka tik kalbė
ti ir palinkėti geros sveikatos 
ir ilgo gyvenimo. Tačiau dr. 
Justino nuo dr. Vandos Tumė
nienės atskirti negalima, kaip 
“Aušros" nuo dr. Basanavičiaus 
arba “Varpo" nuo dr. Kudirkos. 
Tai buvo dvi asmenybės, kurios, 
nors atskirose specialybėse, ben 
drai tarnavo lietuvių tautai ir 
Lietuvos valstybei. Ir dar kas 
labai svarbu, kad jie abu buvo 
prišaušrio vaikai. Augo ir bren
do “Varpo” epochos metu, kada 
žiauri caristinė Rusijos valdžia 
buvo įvedus tokį režimą Lietu
voje, tuo metu žmonių kalini
mas, korimas, varymas į Sibi
rą buvo nuolat girdimi. Lietu
viška spauda buvo uždrausta. 
Buvo einama prie to, kad Lietu
va taptų galutinai Rusijos pro
vincija ir lietuvių kalbai deda
mas kryžius. Tokioje aplinkoje 
fil. dr. J. Tumėnas išvydo pa
saulį 1881 m. sausio 16 dieną, 
atseit, prieš 88 metus. Gimė

praleisti atostogas mergaičių sto
vykloje.

Informacijų ir registracijos rei
kalais prašom kreiptis pas J. Klio- 
rienę 1543 Holmden Rd., Cleve- 
land, Ohio, 44121 tel. 291-3607.

Zarasų krašte, Dusetų valsčiu
je, Jaskoniškių km. vidutinio 
ūkininko šeimoje. Jis vaiko ir 
jaunuolio dienose ėjo tokį pat 
kelią, kaip ir visi beaugą vai
kai: bandą ganė, arklius nak- 
tigonėn jojo ir dalgį bei arklą 
valdė.

Pramokęs prie motinos rate
lio lietuv’ško rašto iš “Seno 
Aukso Altoriaus” ir išėjęs vie
tos pradžios mokyklą, kaip fi
ziškai silpną buvo nutarta leisti 
į mokslus ir buvo 1897 m. nuvež 
tas į Palangos progimnaziją. 
Jau progimnazijos suole būda- 

{ mas, tiesiog nerimo ir degte de
gė kaip nors padėti savo tautai 
ir to ryžto visą savo gyvenimą 
neprarado. Justinas atsisakė ru 
siškai poterius kalbėti ir cerk- 
vėn vaikščioti būdamas Palan
goj. Tas privertė jį persikelti į 
Liepojos gimnaziją, kurioje bai
gė 4 klases ir išstojo, nes tėvai 
nedavė lėšų tolimesniam moks
lui, kai nesutiko eiti į kunigų 
seminariją. Mat, tais laikais y- 
pač Aukštaitijoje buvo tokia 
mada: nenori eiti į kunigus, ne
reikia ir mokslo. Tačiau Justi
nas nenusiminė. Jis pasiliko Lie 
pojuje, duoną ir pragyvenimą 
pelnė iš uždarbio pamokomis.

1904 m. Justinas išlaikė iš 
aštuonių klasių gimnazijos kur
so, gavo brandos atestatą ir 
įstojo į Maskvos universitetą 
studijuoti filosofijos, kalbų ir 
literatūros. 1905 - 6 m. revo
liucija pal ete Rusijos tolimas 
provincijas ir Lietuvą. Studen
tija, užsikrėtusi revoliucinėmis 
nuotaikomis, apleido universite
tus ir ’švažinėjo į gimtus kraš
tus. Justinas irgi apleido Mask
vą ir išvyko į Dusetas. Čia jis 
pasidarė aktyviu revoliucionie
rium: sakė kalbas, vadovavo

ir dalyvavo savivaldybių rinki
muose, sulietuvino Dusetų pra
džios mokyklą.

Revoliucionieriais susidomėjo 
žandarmerija ir pradėjo juos 
ne tik sekti, bet ir gaudyti. Jus 
tinas kurį laiką slapstėsi ir gy
veno baimėje. Kitos išeities ne
buvo, kaip bėgti į užsienį. Justi
nas turėjo vyresnį broiį kunigą 
Domininką irgi revoliucionierių, 
kuriam gubernatorius Lietuvo
je neleisdavo niekur užimti ku
nigo vietos. Kunigas Dominin
kas ne tik patarė Justinui išvyk 
ti į užsienį studijuoti, bet ir 
pažadėjo finansinę paramą. Jus
tino čekavičiaus pavarde iš- 

i vyko į užsienį ir studijavo Ber- 
1 no, Sorbonos, Dijono ir Grenob
lio universitetuose. Čia už di
sertaciją 1914 m. gavo filosofi
jos daktaro laipsnį. Be to, 1914 
m. Genevoje gavo mokytojo 
vietą, 1915 m. parašė habilita
cinį darbą, už kurj Genevos u- 
niversitetas suteikė jam docen
to teises. Profesoriaujant Gene
vos universitete užėjo 1917 m., 
kuriais nauja Rusijos vyriau
sybė paskelbė amnestiją, pagal 
kurią visi buvę politiniai nusika’. 
tėliai, gyveną užsienyje, galėjo 
grįžti j savo gimtą ji kraštą. Jus 
tinas Tumėnas pasinaudojo ta 
amnestija ir grįžo iš karto j Mas 
kvą, o 1918 m. grįžo į Lietuvą, 
apsigyveno Vilniuje ir pradėjo 
dirbti naujai besiorganizuojan
čioje Švietimo ministerijoje. 
1919 m. persikėlus įstaigoms iš 
Vilniaus į Kauną, dr. J. Tumė
nas iš karto buvo paskirtas vie
noje gimnazijoje lotynų kalbos 
mokytoju, o po kurio laiko ir 
direktorium. Tai buvo didelio 
patyrimo pedagogas, mokėięs 
gerai paruošti juanimą. Kaip 
mokslininkas dr. Tumėnas yra 
įnešęs visai naujų ir originalių 
idėjų, kurias skelbdavo mokslo 
žurnaluose. Jis turėjo blaivų ir 

. aštrų protą ir nuostabiai gerą 
atmintį.

Dr. J. Tumėnas buvo žmo
gus stiprios valios, tiesaus bū
do, bet kuklių asmeniškų rei
kalavimų. Sielą turėjo jautrią 
ir švelnią, gerai mokėjo kitą 
suprasti ir atjausti geriau, ne
gu žmonės jį patį suprasdavo 
ir atjausdavo. Iš čia ir išplaukė 
jo sumanymas įsteigti suaugu
siems brandos kursus, kuriais 
jis įamžino save pedagogikos 
istorijoje.

Matydamas gyvą reikalą pa
dėti siekti aukštojo mokslo jau
nuoliams, kuriems karas, o vė
liau nepriklausomybės kovos su 
trukdė, dr. Justinas Tumėnas 
Kaune suorganizavo brandos 
kursus arba suaugusiems gim
naziją. Nors tie kursai buvo 
privačios iniciatyvos, oet, ka
dangi buvo pastatyti ant tvirtų 
pedagogikos pamatų, tai bai
gusieji, dalyvaujant Švietimo 
mmisterijos atstovui, išlaikę eg
zaminus, gaudavo brandos — 
8-nių klasių — atestatus, ku
rie buvo vertinami kaip valdiš
kų gimnazijų atestatai.

Tas dr. J. Tumėno labai reikš

1 mingas žygis atvėrė duris į u- 
niversitetus šimtam absolventų, 
kurių nemažas skaičius vėliau 
tapo žymiais veikėjais arba val
dininkais kultūros ir švietimo 
baruose. Dr. J. Tumėno toks 
sumanymas ir idealizmas giliai 
žavėjo visus jį pažinusius. Ka
dangi jis buvo studijavęs ir pa
mėgęs pi ancūzų psichologijos 
ir filosofijos įžymiuosius kūrė
jus, brangino Bergsono psicho- 
logizmą filosofijoje ir pats pa
sižymėjo išmintimi, įkvėpta jo 
jautrios ir šviesios intuicijos.

Dr. J. Tumėnas buvo ne tik 
pedagogas - mokytojas, bet bu
vo poetas, rašytojas. Dirbda
mas pedagoginį darbą buvo nu
stojęs rašyti grožinius literatū
ros kūrinius. Jis rašyti pradėjo 
pačioje jaunystėje — 1905 m.

Jo kūryboje vyrauja patrioti
niai bei idealistiniai mrtyvai; 
poezija žybčioja impresioni&ti’- 
kai perduodamu gimtosios Auk 
štai ti jos žavesiu. Jo kūryba pri
klauso negausioms simbolizmo 
ir impresionizmo apraiškoms

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RCTOS romanas

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

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

I mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ki svetimai įtakai.

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

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

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų lr kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogu*™ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI E VIZIJOS APARATAI
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Lietuvoje. Ypač pirmoji jo po
ema “Ainių Kančios” arba “Dė
dė" išsiskyrė iš to la ko turi
niu, mistišku stilium ir vaizda
vimu naujo lietuvių literatūro
je tipo — idealaus lietuvio in
telektualo.

Ta pati mistiškai idealistinė 
nuotaika vyravo dr. J. Tumėno 
prozos kūriniuose, kaip “Jaus
mų srovės” ir “Matas Bajoras”

(Nukerta į 7 psl.)

FREE TUTORING
for

READING COURSES 
Children — Adults 
Call — 863-1626

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. 
III ir IV tom.

4.00.
3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom, — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO 

I tom. ■ 
II tom. ■

III tom. •
IV tom. •

3.50
2.00
3.00
3.50

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio 25 d.
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Patrulis su šunimi Airijoj saugo, kad vėl neįvyktų neramumai.

GYVULIŲ IŠTIKIMUMAS ŽMOGUI
Vienas mokslininkas E. Holzboe- 

ris visą savo gyvenimą tyrinėjęs gy
vulius bei žvėris, duoda gan įdomių 
žvėrių ir gyvulių prisirišimo ir iš
tikimybės žmogui pavyzdžių. Pavyz
džiui, kad ir pasaulinio karo hero
jai arkliai. Vienas sileziečio vokie
čio karininko arklys vadinamo Ka
rolio vardu. Karininkas jį nupirko 
dar jauną prieš karą, labai rūpinda
vosi savo šyviu, niekad jo nebar
davo, nemušdavo, nei pentinais šo
nų nemaigydavo. Arklys taip prisi
rišo prie savo šeimininko, kad ka
ro metu ir per kulkų lietų nei 
truputėlio nesibaidydavo, jausda
mas balne savo šeimininką. Kartą, 
kulkos sužeistas, karininkas nukri
to. Kai pajutęs arklys tuojau pat 
grįžo prie savo sužeistojo ir pats at
sigulė šalia jo taip, kad savo kūnu 
darė jam užtvara nuo priešo kul
kų. Vėliau jį rado sanitarai negy
vą, šautuvų kulkų suvarstytą, o už 
jo tebegyvą, sunkiai alsuojantį su
žeistą, arklio savininką.

Vienas prancūzų Kavalerijos ark
lys irgi buvo nepaprastai prisirišęs 
prie savo šeimininko. Karo metu 
karininkas buvo perkeltas iš kava
lerijos į pėstininkus ir pasiųstas į; 
pirmuosius karo apkasus. Šis arklys! 
atiteko kitam kavalerijos karininkui. 
Ilgą laiką arklys atrodė kaž ko ąbe-Į 
jingas, bet vis vien klusniai tama- į 
vo naujam šeimininkui. Iš tikrųjų, 
gi jis stengėsi būti ramus, o kas- ■ 
dien visgi ilgėjosi senojo Šeiminin- ‘ 
ko. Galų gale neiškentė ir vieną Į 
dieną, nusitraukęs pavadį, nubėgo 
prie pirmųjų apkasų ieškoti į pės
tininkus perkeltojo karininko. Ir kai 
tik pataikė atbėgti visai netoli jo. 
Deja, priešo kulka jį nudėjo.

Šuns ištikimybė

Didžiam kare nepaprastu ištiki
mumu pasižymėjo aviganis šuo. Tai 
vieno rumuno kalė Noga. Ji buvo 
ištikimai tarnavusi jau trejus me
tus prieš karą. Savininkas tarnavo 
karo intendantūros sandėlyje, prie 
pat fronto. Ji, nepaisydama visų ka
ro baisenybių, neatsitraukdavo nuo 
jo. Tik savo šeimininko kartais siun 
čiama pagelbėti sanitaram, klusniai 
ji bėgdavo atlikti savo pareigas ir, 
jas atlikus, tuojau pat sugrįždavo. 
Vėliau jos šeimininkas žiemos me
tu persišaldė, gavo atostogų namo 
gydytis. Pasiėmė namo ir ją. Namie 
vėl neatsitraukdama budėjo prie jo 
lovos, kol šeimininkas pasveiko. Ka
rys grįždamas į frontą, norėjo No-

...............................................................
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTEUIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grėi 
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite 
draugas

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629
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gą palikti namie. Uždarė ją kam
baryje. Bet tik pradėjus traukiniui 
judėti, staiga atbėgo lėmuodadama 
Noga ir ėmė bėgti drauge su trau
kiniu greta šeimininko vagono. Ka
riui beliko ištikimam šuniui leisti 
Įšokti į vagoną ir drauge važiuo
ti į frontą.

Mškns

Spaudoj ir gyvenime
(Atkelta iš 3 pusi.)

kus, tas “lietuvių išeivijos Alger 
Hiss”. Dabar “pagrindinis Lietuvos 
okupanto tikslas — sulaužyti vie
ningą lietuvių išeivijos rezistenci
jos ryžtą ir sujaukti laisvės kovos 
pastangas. Tam jis kviečia mus į 
pavergtą tėvynę, tam siunčia čia 
savo agentus, tam tikslui pasiekti 
jis ieško ir randa talkininkų mūsų 
tarpe”.

Tam okupantas suranda if pat
rauklių pagundų — tautinės kul
tūros priedangą. Okupantų darbą 
palengvina sąmoningi ar nesąmo
ningi jo talkininkai išeivijoje: “Rū
pestį kelia lietuvių išeivijos koloni
jose egzistuoją pastovūs taškai, į 
kuriuos atsiremia ir informacijomis 
apsirūpina trumpesniam ar ilges
niam laikui iš anapus apsilanką 
žmonės... Sąmoningų priešo talki
ninkų mūsų tarpe nėra daug. Di
desnę žalą laisvės kovai padaro tal
kininkai iš naivumo.” Toliau pri
menamos paskutiniu metu ryškes
nės okupanto pastangos skaldyti 
mus lietuviška daina.

Kun. G. Kijauskas, S.J. siekdamas 
sutelkti visas jėgas pozityviam dar
bui, skatina plėsti dialogą — “su
tarti ir ieškoti visiems priimtino 
bendro darbo lauko, kuriame kiek
vienas atlieka savo rolę”.

Žurnalas atskleidžia įdomų fak
tą, kaip daug dabartinės JAV na
rių yra prielankūs Rezoliucijoms 
remti komitetui, leisdami jų var
dus Įrašyti į to sąjūdžio sąrašus. 
T.okiais yra Nixonas vicepr, Ag- 
new, gynybos sekr. Laird, sveikatos, 
švietimo sekr. Finch, miestų plėti
mo sekr. Romney, susisiekimo sekr. 
Volpe, prezidento spec. patarėjas 
Anderson ir kiti.

Toliau šiame numeryje yra reik
šmingas pasikalbėjimas su PLBend. 
vadovu St. Barzduku, dr. Razmos 
šauksmas organizuoti politinį lietu
vių fondą, Vaitiekūno svarstymai 
apie bendradarbiavimą su kraštu, 
įdomiai ir plačiai nepriklausomy
bės politinį gyvenimą apžvelgia dr. 
Z. Ivinskis, o dr. Daugvydas ir dr. 
Milgaudas surinkę plačių informa
cijų apie dabartinę padėtį Lietu
voje. Dr. J. Grinius kelia planą su
rinkti aukų, pastatyti Vilniuj me
no galeriją ir taip išpirkti katedrą. 
Sumanymas kilnus, bet rizikingas: 
kas gi patikės, kad po keletos me
tų okupantai išpirktos katedros vėl 
neatims? J. Daugi.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS REAL ESTATE

Parduodama Lietuviška Enciklo
pedija. Pusė kainos. Skambinti po 
6 v.v. Tel. — 476-4364

įsai tnso.l \M \ I < >»< KtM

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitos kraštus

r. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chtcago, III. 60632. Tel. VA 7 5960 
llllllilllllllllillllllliuillllllliuilllllilllllll j

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros. Sto
geliai. Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
uiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
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BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard, ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
KrautnvS Marųuette Parke 

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

1095, — 20% — 3001 pigiau mokėsit 
už apdraudė nuo ugnies ir automo 
hlllo pas
FRANK Z. A P O L I *

3208% VVest ORth Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 1.8054 ir G R 0-4338

Apsimoka skelbtis D R A U G E 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 

'vii) dienraštis G‘ skelbimų kai
-*n- orieinamos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MAiiQIKTTE G1I T PARCEL SERV. 
2008 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. AVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai > Lietuvą..

Didelis pasirinkimas jvairii, me
džiagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. ir V. Žukauskai

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prlefi 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me IS lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polnttng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

CONTRACTORS

2457 West 6»th Street 
TeL HE 4-7482

AC YS
CONSTRUCTION C0.

=
= REZIDENCINIAI, 355

KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI E

PARDAVIMUI

MOVIMU
stCRfcN AS perkrausto baldu* ir 
kitos daiktus lr iš toli miesto lei 
Urnai ir pilna apdrauda.
1047 W. «7th Pla<-«- WA 5-8063

Heating Contractor
(rengtu naujus Ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditloning i 
naujus Ir senus namus Stogu 
rinas (gutters). vandens šild.v 
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr sų 
žlningai Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
IMI S. VVestern. Chicago I). fll

Telefonas VI 7.3447.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A VILIMAS
828 MEST 34th PLACE 

Tolei — FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Mūr. 2-jų aukštų — 5 ir 4 kamb., 
įrengtas beismentas. Apyl. 63 ir 
Mozart. Tel. HE 4-6700, Ext. 228, 
Mrs. Siims. po 5 v. v. skambinkite 
GR 6-4364,_____________________
Brighton Parke parduodamas biz
nio namas. — Krautuvei patalpa ir
4 kamb. butas apačioj: 5 kamb. ir 
3 kamb, butai viršuj. RE 5-6209.
5 kaimb. mūr. Georgian stiliaus na
mas. Gazu apšild. Garažas. $17,900.
Apyl. 73rd ir Talman. 434-6837.

Arti Marauette pko
Skubini parduodamas Marųuette 

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

(i kamb. < 3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima 2 maš 
garažas. Marųuete pko. apyl.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. B A C E V 1 C I U S 

0455 S. Kedzie Avė. - PR 8 2233

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

•I kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marųuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

114 aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. *35,000.

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

5 kamb. 20 metų mūr rezidencija 
pilė 71 Ir California. *19,000

5% kmb. 8 melų mūr bungalow 
prie Marųuette Pk. *18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St.

i Brighton Parke savininkas parduo
da 2-jų aukštų mūr. namą, 2 maš. 
garažas. Po 6 v.v. skambinkit

į ____________ 927-8633____________
Parduodamas biznio namas — pa- 

i talpa dviem krautuvėm ir butas.
Marųuette pke. apylinkėje, ant 71- 

op. Skambinkit BE 8-2161.
5 KAMB. MŪR. Georgian stiliaus 
namas. Gazu apšild. Garažas. 
$17,900. Apyl. 73rd ir Talman.

PHONE — 434-6837
GEROS PAJAMOS

Marųuette Pke. — 2 butai po 4 
kamb., 2 po 2 kamb., ir įrengtas 
rūsys. Skambinkit PR 6-3463.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BU1LDERS 

Telef. — 585-5285

Išnuomi!Jamas namas, Marųuett 
pke. nuo birž. 28 d. iki rugp. 28 d. 
Skambinti GR 6-0736.

ENPER’D FULL CHARGE

BOOKKEEPER
N.C.R. operator. Excellent pay, in
surance, other fringe benefits. 
Contact Frank Kon.ce! — 788-0422

Maisto krautuvės su raunu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam. 
Teiraukitės.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke 
Švarus. Nebrangus.

3 butų mūr. 6—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mflr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
*75,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —

Notary
2737 W. 43 St.

Income Tai 
Public
— CL 4-2396

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

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

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

1 '/j aukšto mūras. 2 butai, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
mūsų $26,800.

2 butų mūras. Platus lotas. Mūro 
garažas. Prie pat Marųuette 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 pajamų. Mar
ųuette pke. $52,000.

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

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $1 4,000 pajamų, gara
žas, Marųuette pke. $80,000.

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

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 5
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman — M.ūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,600.

1V& unkšto. 2 butai. 6 ir 4 kamb 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
26 p. $13,900.

70 lr Washtenaw. Mūras 2 po 
5 kamb. lr butas rūsy S-Ju kamb. 
$28,900

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

I' I. I \ N E O U S

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų Pietų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

CLERK-STENO
•

Pleasant diversified vvork in con- 
genial office. Typing and short
hand essential. Salary open.

APPLY TO MR. GUDINĄS

686-7035

BUTLER AVIATION
O’Hare Field

GENERAL OFFICE?
Need good typist — part time 

help. Hours flexible. Excellent 
conditions.

Call — 263-0313

NURSES, R. N. SUPERVISOR
For aftcrnobn isliift of modern North 
suburban nursing home. Sal. up to 
$770 per monht. L.P.N. by educa- 
tion for nite shift. Sal. up to $BMh 
mionth. Mušt have own transportifr 
tion.

CALL — TE 5-3762______
UVE - IN HOUSEKEEPER

e . nn O <JOO„ Cooking and light general house-6455 S. Kedzie A ve., IR 8-2233 į work Lovely LaCkrange home.
Charming summer home. in hot 
vveather at Crystal Lake, Frankfurt, 
Mieli. Prefer one who can drive. 
Top salary for ųualifled person. Re- 
ferences.
FL 2-1377 8 A. M. — 12 NOON

OR FL 2-3848

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos. blz-
nio.
Patogios Išsl.
mokėjimo s»>-
lygos.

I. BACEVIČIUS

iiiiiim m 11H mitui n n i n n llll n i miltu imi

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiui, Sankabos. Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58(h Street
Pele fonas — PRospect b-9533 

viHiiiiimmiiimHmnHttŲmmnumu

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stotiee 
WLYN 1360 bangos, veikia sek 
madieniai8 nuo 1:00 iki 1:30 vai 
Po pietų Perduodama vėlinusių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai muzika dainos Ir Mag 
dutė‘ ifeaaka Programą veda 
Steponas .1 Minkus. Biznio reikti 
iala kreiptis Baltic Florists 
eėiiu bei dovanų krautuvė. 562 E 
Broadwa,v. So. Boston, Mass. Tel 
AN H-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis "Draugas”.

REAL ESTATE

2-jų aukštų mūr. namas. 7 kamb. 
viršuj, krautuvė (40x22 p.) ir 3 
kamb. apačioj. Rūsys susirinki
mams ar pobūviams. Gazu apšild 
Plius 25x125 p. tuščian sklypas, 2 
maš. garažas. 4225 S. Kedzie Avė. 
Tel. 523-8366.

' Tvarkingas, teisingas ir greitas Jaukus mūr. bungalovv $18,000. 
' patarnavimas visais Real Estate Marųuette parko liet. centre. Savi- 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. ninkas. HE 6-0494

i Daromi ir liudijami vertimai. Tvar-i------------------------------------------------
komi pilietybės dokumentai, pildo-

HELP VVANTED - VYRAI

Industrial Metai 
Fabricator 
— needs —

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

, Steady work. Paid holidays. Paid 
* vacations. Profit sharing and 
į free hospitalizatlon.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

TRUCK MECHANICS
Large com m on carrler, new facilitics, 
good \v-orking conditions.

BRADY MOTORFRATE 
Bedford Park. Illinois 

CAIJi PAUL OSBORN 735-4222 
- An eųuai opportunity employer —

MACHINISTS
for all around joto shop work in 
small shop. Top wag-es for experl- 
enced help.

XACT MACHINE 
& ENGINEERING 

7011 W. Archer. Phone 586-6040 

Į S I G Y kTTTTTa~b"aR

2-jų butų namas ir butas rū
sy. Marąuette pke. Arti par
ko, bažnyčių, mokyklų ir 
krautuvių. Agentai prašomi 
nesikreipti. PR 8-0796 

LAKE ELMW00D
Spread Eagle, Wis., arti Iro n 

Mounatin, Mich. Nepaprastai gražus 
namas ir apylinkė palei 735 p. eželio 

9 no fl kamb. 8 metų rūras, karfltu pakrantės. Puiki žvejyba, maudy-
- — ----- ----- mosi. '‘Watcr skiing” ir medžioklė

*39,500. Išsimokėjimo sąlygos.

ANTRAEILIAI SKLYPAI
150 p. antraeiliai sklypai prie pri-

,mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

TeL 925-6015; 4259 S. JMaplcwood Av., CL 4-7456

REAL ESTATE
X po 6 kamb. mflr. Moderntoz to 

uia. alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas Marųuette pke. $29,900.

2 no 5H kamb. Ir 4 kamb. angliš
kais, ,usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum langai, kilimai. 
$46,600.

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

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

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, fil- 
iuma gazu. Garažas N«toil mūsų 1- 
ntaigos *18,90*.

vand. Šiluma gazu. Marųuette pke.
*42,000.50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui ir apartmentams. Telraukltfla.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln-
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų ___ _
*26 000 metams. Pietvakarių miesto va taus kelio, kuris baigiasi prie ben- 
daly. Teiraukitės. droš prieplaukos. įmokėti $250.

Roomlng house. Pajamų $60,000 $25.00 t mėnesi.
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri- .
n6je miesto dalyje. Teiraukitės NAMUKAI

fl kamb. mūr. "BuUt-lns”, kokli-
nės plytelės, karėto vandene illdymas 
gazu. Marų. pke. $20,500.

IV4 aukšto mflr. 5 lr 5 kamb. 2 
ifljlmat. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas 47 h Osklev fll 9.5041

NERIS REAL
8924 South Western Avenue Tul. 471-0321

Prie Lake Elvvood. šešiems mie
goti. Geras paplūdimys. $7,200 Iš-
simokėjimo slųlygos.

SPREAD EAGLE
Nepaprastai didelis ūkio namas

su S miegamais, pilnu rūsiu ir pasto-
. se, 
su

I Parduos pagal uland oontract 
1 sutarti.

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kaina 
.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri, 

kad knygą tikrai gausite.
Knygos tematika “persekioja-

IIIIHIIIIIIIII||»!lltlllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIi^lH,HI•ll|l|||lll,,|,,|,l,|,,,,,,,,,,,l|,,|l,,,l,,,l,,,,l 1 IRVING SMITH 
BROKERIS

MORTGAGES ■ MANAGEMENT 'SALES

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

36 and 56 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Member of M.L.S.
ALEX išTAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cennafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, lat Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti i musu ištaigą 
ir išsirinkti iš katalogo. ...
MMMMIAAIAIAIMAMUUlltMlUIIIAUklAAMU IMAMU MUIU1I1I1IIUIIUII1IIM1IIIIIIIIIIIIII>»*UMAI4

" nv‘swym, Tmt^iooo. pa-Htatai pnų ir persekiojančių žmonių san 
I ykiai” niekad nepasens, tuo 
daugiau šiais laikais, kai beveik 
visa žmonija suskilusi į tuos du 
frontus.

Box 3,
Niagara, Wisc. 54151

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

NORI PIRKTI

N»riu pirkti namą iš ' sarinimjko 
Marųuette pke. arba Gage pke. 
2-jų butų, lĮ/2 arba 2-jų aukštų. 
Skambinti 434-6448.

NORI PIRKTI

Pirksiu automobilį iš pirmų rankų. 
Tik suaugusio savininko važinėtą. 

778-3959

Pasinaudokite Draugo „Classilied“ skyriumi.



A. A. KUN. LEONAS PRASPALIUS
^U>Vo Prane&ta, ba- nėms. žmonių buvo mylimas ir 

landžio 20 d. mirė kunigas Leo- gerbiamas.
naB J' ^asPa^us (Praspaliaus- Dievo apdovanotas stipria 
as). e įonis buvo gimęs 1891 sveikata, laimingai pernešė visą 

me is Žemaitijoj, netoli Telšių, eilę sunkių nelaimių ir operaci- 
išaugo gausioj 12 vaikų seimo : jų. Tik paskutiniais metais pra- 
je. Su mintimi pasiekti aukštes -. dėjo negaluoti, bet džiaugėsi 
nio mokslo 1912 metais at- J galėdamas nors kiek pagelbėti 

^ryt.ista Amerikon ir apsigyvena' parapijai ir palaikyti artimą ry- 
pas savo brolį Joną Bostone šį su savo žmonėmis. 1967 me- 
apylinkėje. čia sunkiai dirbda- ■ tais vasario 26 dieną buvo nu- 
mas dienomis fabrikuose, vaka- i gabentas į Watertown, Mass.
rais mokinasi, lanko mokyklas., kur savo giminių Joseph ir An 
Po devynerių metų, pasiruošęs 
tolimesnėms studijoms persike
lia į Valparaiso universitetą In
dianoj, vėliau St. Bonaventūre 
kolegijon, N. Y., o kunigystei

toinette Loprete globoje pralei
do paskutiniuosius savo gyveni
mo metus.

Liko jo brolis Adomas Lietu
voje ir gausiai giminių — brol- 

prisiruošė ir mokslus išėjo St. Į vaikių Lietuvoje ir Bostono apy-
<rancis seminarijoj, Loretto, 
Pa.

1933 metais birželio 10 die
ną vyskupo John J. McCort į 
šventinamas į kunigus šv. Sak
ramento katedroje, Altoona, Pa.

Tų pačių metų vasarą sugrįž
ta Lietuvon, savo gimtojoj pa- 
rapijon — Eigirdžius ir čia at
laiko iškilmingąsias šv. Mišias, 
reikia palaiminimą savo tėve
liams, giminėms ir artimie
siems. Visa parapija negali at
sistebėti jaunojo Kunigo Leono 
ryžtingumu ir pasiekta garbe. 
Pasisvečiavęs savo artimųjų 
tarpe, aplankęs daugel Lietuvos 
vietovių, po trejetos mėnesių 
grįžta atgal Amerikon pastora 
ciniam darbui.

Kunigavo Philadelphijoj, De
troite, Wisconsin valstijoj, o 

1935 metų pabaigoje persikelia 
Daytonan ir čia lietuvių — Šv. 
Kryžiaus parapijoj ilgus metus 
pasekmingai klebonauja. Daug 
pasitarnavo parapijai ir žmo-

linkėse, o Day tone Jadzė Ginei- 
tienė ir kun. V. Katarskis. Bro 
lis Jonas, irgi gyvenęs Somer- 
ville, Mass., mirė šių metų va
sario 8 dieną.

Palaidotas iš Nekalto Prasi
dėjimo par. bažnyčios po iškil
mingų gedulo Mišių, kurios bu
vo balandžio 23 d. 10 vai. ryto. 
Palaidotas M. Aubum kapi
nėse. V. K.

A. a. kun. L. Praspalius

MOTERIS IR REALYBĖ
W Artėjant Lietuvos dukterų .rus pagirias. Atvirai kalbant, 

baliui Chicagoje, nenoromis Į mes savo tarpe turime, ir kri- 
ateina mintis, kad sunku būtų minalistų, ir narkotikų naudo- 
įsivaizduoti lietuviškoji Chica-
ga, be Liet. Dukterų: kas ki
tas, jei ne jos, nusileis į rūsius, 
išdrįs eiti į karčiamas ar proti
nes ligonines, ieškant nelaimin- 
gujų-

Lietuvos Dukterų sunkumai
Gal didžiausias dr-jos sunku

mas yra tas, kad lietuviška vi
li suomenė savo vargo pilnai ne

pažįsta. Be to, yra labai sunku 
visuomenei lietuviški vargo re
alybę nušviesti nepažeminant 
tų, kuriems norima padėti.
Daugeliui atrodo, kad Chicagos 
lietuviai problemų neturi, išsky

tojų, ir pasileidusiųjų ir be kai 
tės nelaimingųjų. Protiniai ligo- 
nys sudaro vieną iš sunkiausių 
mūsų problemų.

Nereik laukti, kad Liet. Dūk 
terų dr-ja visas problemas iš
spręstų. Tačiau ji padaro šį tą. 
Sakysim,, Marąuette Parke 
vaikšto pusamžis lietuvis, pro
to ligonis. Visi jį pažįsta, visi 
sako — ką nors su juo dary
kite... Daugelis lietuvių nenorė
tų jo uždaryti į protinę ligoni
nę, nes jis, girdi, nepavojingas. 
Lietuvos Dukterų dr-ja. irgi ne
nori ką nors uždaryti, ne, ji

Dr. Justinas Tumėnas
(Atkelta iš 5 psl.)

bei poemoje “Sofija Menienė”, 
“Emile Painia’’, "Auklinio Mei
lė“, “širdies Viesulas”, “Uola” 
ir kt.

Kad dr. Tumėnas buvo tik
ras humanistas ir, kad tuo bu
vo pagiįstas jo visas gyvenimas ' 
ir visa jo veikla, kalba ne tik 
jo raštai, bet taip pat pasisako ‘ 
ir jo buvę auklėtiniai, pvz. Raš
tikis, Kardelis ir kt.

Dr. J. Tumėno humanizmas y- 
ra daugiau idealistinio pobūdžio. 
Jis buvo idealistas gyvenime ir 
daifouose. Tačiau dr. J. Tumė
no humanizmas ir idealizmas 
buvo visai realistiški. Tai ne 
žodžiai, bet darbai. Ką dr. J. 
Tumėnas kalbėjo, dėstė teore
tiškai, tą jis ir gyveno, to sie
kė ir to troško.

Bendrai paėmus, dr. J. Tumė
no ideologiją išreiškia jo filo
sofinis kūrinys “Tiesa — Va
dovė” ir romanas “Amžius” bei 
kiti veikalai.

Dr. J. Tumėnas buvo ne ei
linis tik pedagogas, bet ir ra
šytojas bei poetas. Visa tai su
daro jam didelę garbę, nes ra
šydavo ne tik mokytojaudamas, 
bet ir ligos patale gulėdamas. 
Nors fiziškai buvo silpnas, bet 
pragyventi 65 metus galėjo tik 
rūpestingos ir švelnios savo žmo 
nos dr. Vandos Tumėnienės dė
ka. Tai buvo savotiška lietuviš
kumo pora, kurioje joks lietuvi? 
kas reikalas nebuvo svetimas.

Buenos Aires įvyko riebiųjų konkursas. Premiją lai mėjo ponia Martinez, sverianti 442 svarus.

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio 25 d. 7

nori išvaduoti. Tai ką daryti su 
tuo ligoniu? Jis nakvoja lan- 
dromatuose. Surasti jam butą? 
Niekas nenori jo priimti. Lie
tuvos Dukterys surado sprendi
mą: viena iš jų priėmė jį į sa
vo butą, draugija moka už jo 
pragyvenimą — štai tas garsus 
marketparkietis jau žmoniškai 
gyvena. Kas toliau bus — ne
aišku. Daug kas priklausys nuo 
to, ar lietuvės moterys mokės 
tik į kultūrinius parengimus ei
ti, ar, be to, atsimins ir savo 
aukštesnį biologinį pašaukimą 
— būti gailestinga.

Atsišaukimas į moteris 
Moterys — jūsų rankose jau

noji 'karta, beturčiai, ligoniai ir 
visokie nelaimingieji. Jūsų akys 
mato realybę. Realybė ne tokia 
jau žavi... Girdėjau, čia pat esan 
čiame labdarybės baliuje dar 
daug tuščių vietų. Taip..., vadi
nas minėtas marketparkietis 
vėl miegos landromate, nes ne
bus kas už jį moka 80 dol. į; 
mėnesį. Kur logika tų aukštų i 
lietuviškų biudžetų? Tuo tarpu 
aš prašau visas lietuves mote
ris — traukite savo aukštai pa
sinešusius vyrus žemyn, prie 
dulkėse gulinčio savo brolio. 
Vyrams gi turėčiau mažą P. S.: 
kol mes nesutvarkysime savo 
elementariausių socialinių rei
kalų, kaip tautinė grupė mes 
nebūsime gerbiami, net neturė
sime teisės būti vadinami kul
tūringais.

Kuli. F. Gureckas

G
Vestuvėms,
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
HEVERLY HIIjOS GEUNYfilA 

2443 VV. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

£ L £ S
banketams, laidotuvėms

Brangiai mamai mirus,

FELIKSUI BOBINUI
ir jo šeimai gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Lietuviai bendradarbiai:

A. Burokas, A. Gaška 
A. Miltinas, M. Vilutis

Mielai
A -Į- A.

ALEKSANDRAI DOBKEVIČIŪTEI 
netikėtai, 1969 m. bal. 11 d, New Yorke mirus, 
velionės seseriai

VALENTINAI JANKAUSKIENEI 
su šeima

nuoširdžiausią užuojautą reiškia

LEONAS DAUKUS
ALDONA IR FELIKSAS DAUKAI SU ŠEIMA 
STASE DAUKIENE
KLEOFA IR BRONIUS GAIŽAUSKAI 
BIRUTE IR HLEUTERIJUS ŽILINSKAI

SU ŠEIMA

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys

Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,
4 dal. kiekviena po

2.00

3.00

5.00
4.00
2.75

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC

Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

A, + A. KAZIMIERAI DAPKIENEI 
mirus, jos dukrą mielą JADVYGĄ ZALEGENIENĘ su 
šeima nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

L. J. Karpavičiai 
E. P. Leonai 
V. J. Prunskiai

PADĖKA
Gilų AČIŪ reiškiame visiems dalyvavusiems A. A. SESELĖS 

MARIJOS MAGDALENOS laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą ir 
aukojusiems Šv. Mišias.

Dėkojame A. A. Velionės giminaičiui, gerb. kun. Viktorui Gi
džiūnui, O.F.M. už atvykimą iš Brooklyn, N. Y. ir suteikimą savo te
tai A. A. SESELEI M. MAGDALENAI paskutinį patarnavimą.

Dėkingos esame už pasakytą pamokslą gerb. kun. Vitui Mikolai- 
čiui, Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos kapelionui, asistuojantiems 
Šv. Mišiose kunigams: gerb. kun. Viktorui Gidžiūnui, O.F.M., gerb 
kun. Antanui Zakarauskui, kapelionui Šv. Kryžiaus ligoninės ir gerb. 
kun. Jonui Malin, Maria Aukštesnės Mokyklos kapelionui.

Už dalyvavimą gedulo pamaldose koplyčioje dėkojame Jcš Eksce
lencijai Vyskupui Vincentui Brizgiui ir kun. Jonui Kuzinskui, Švenč. 
Pan. Marijos Gimimo parapijos vikarui.

Didėlę padėką reiškiame grabnešiams lydint A. A. velionę į 
koplyčią ir į amžiną poilsio vietą: Arūnui Bendoraičui, Jonui Juoze- 
vičiui, Jonui Miglinui, Simon Petravick, John Shebelski, Tomui Vait
kui, Edvvardui Valančiui, Felix Viscount ir John Yodual.

Nuoširdžią padėką reiškiame laidotuvių direktoriui gerb. Ste
ponui Lackavčiui ir jo sūnui už malonų patarnavimą A. A. velionės 
Seselės laidotuvėms.

Visų nuoširdumą giliai įvertindamos dėkingai meldžiame Gailes
tingąjį Dangaus Tėvą gausiomis dovanomis atlyginti.

Dėkingos,
ŠV. KAZIMIERO SESERYS 

Sesuo M. Adorata

A. -f- A.
JUSTINUI BAUKUI mirus, 

jo žmonai ONAI, sūnums KĘSTUČIUI ir MINDAUGUI 
su šeima, dukrai VALENTINAI DAILIDKIENEI ir šei
mai bei jų artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Birutė ir Juozas BriedžiaiA. + A.
KONSTANCIJA BOBINIENE

KABECICTE
Gyveno 1924 S. 50th Avė., Cicero, Illinois.
Mirė bal. 23 d., 1969, 6:15 vai. vak.
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje-išgyveno 20 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Feliksas, marti Jonė ir šei 

ma, duktė Joana Lašinskienė, žentas Jurgis ir žeima, Lietuvoje 2 
broliai Vladas ir Petras Kabečiai su šeimomis, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. ......

Priklausė Tretininkų dr-jai ir Moterų Sąjungos 48 kuopai.
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th 

Avė., Cicero.
Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 26 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 

bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldą bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas Ir anūkai,

Laidotuviii direktorius Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

A. -J- A.
PETRAS KNABER

KNABARNAKŠTIS
Gyveno 4517 S. Fairfield Avenue.
Mirė bal. 23 d., 1969, 9:35 vai. vak.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Lygumų parapijos, 

Serekių kaimet
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Frances Garuckas, žentas 

Juozapas, 2 sūnūs: Frank, marti Sophie, ir Stanley, 4 anūkai, 7 pro- 
anūkai, brolienė Barbara Knaber, švogerka Ona Yurkus su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. Litua
nica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 26 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamąldps už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marti, žentas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Philips. Tel. YA 7-3401

EUD
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

MOKĖKITE VĖLIAUIŠSIRINKITE DABAR
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

Vice-prezldentas
Tet: 585-0242 ; 585-0243

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

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

AIKŠTE AUTOMOBIUAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE__________________Tel, Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN’, ILL. Tel. 636-2320,

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



8 DRAUGAS, penktadienis, T969 m. balandžio 25 d.

X (Sol. V. Kojelienės koncer
tui globoti kom. posėdžiavo ba
landžio 21 d. Jaunimo centre. 
Jį pravedė Alb. Dzirvonas. Bu 
vo kalbėta apie bilietų platini
mą. Nutarta sustiprinti rekla
mą spaudoje, radijo, televizijo
je. Pirm. B. Ciurienė jau išpla
tino apie 100 bilietų, St. Semė
nienė 40, kiti po mažiau. Visas 
koncerto pelnas yra skiriamas 
Baltui.

x Prof. dr. Vanda Sruogie 
nė bal. 27 d. 5 vai. v. Jaunimo 
centre Čiurlionio galerijoj slkai 
tys įdomią ir aktualią paskaitą: 
“Mūsų šeimų problemos išeivi
joj”. Jaunieji tėvai, jaunimas 
ir visuomenė, kuriems rūpi jau 
nimo auklėjimas, maloniai kvie
čiami atsilankyti. Po paskaitos 
atsilankiusieji bus vaišinami 
kavute su pyragaičiais. Įėjimas 
laisvas.

X Varnas Montessori centrą 
— Vaikų židinėlį svarbu aplan
kyti visiems. Todėl balandžio 
27 d. nuo 2—5 vai. p.p. Vaikų 
židinėlis, 3038 W. 59 st. bus 
atidarytas ir jį aplankyti bei 
su jo veikla susipažinti prašo
mi tėveliai, kuriems rūpi vaiku
čių auklėjimas. Ta proga bus 
tėveliams suteikiamos plačios 
informacijos ir registruojami 
vaikučiai ateinantiems mokslo 
metams.

x L.VJS. “Ramovė” Chica
gos skyriaus ramovėnų susirin 
Stirnas įvyks balandžio 27 d. 12 
vai. Jaunimo centre.

X Knygnešė a. a. Ona Riklt- 
kytė - Baltrušaitienė, Suvalki
jos knygnešių administratoriaus 
žmona, sulaukusi apie 90 meti} 
amžiaus, mirė balandžio 5 d. 
Waterbury, Conn. Ji buvo są
moninga moteris iki paskutinių 
gyvenimo dienų. Jos vyras — 
Antanėlis, Kud. Naumiestyje 
turėjęs knygų parduotuvę, yra 
miręs prieš 20 m. Biberache, 
Vokietijoje, prancūzų zonoje. 
Gyveno pas dukterį Valeriją In- 
gaunienę - Puodžiukaičius ir 
balandžio 8 d. Ibuvo iškilmingai 
palaidota Waterburio katalikų 
kapinėse. Naumiestiečiai reiškia 
jų šeimai nuoširdžią užuojautą, 
kurių daug gyvena pačioje Chi
cagoje.

x A. a. Jurgio Pauliko var
do ir gimimo dienos proga gi
minės ir artimieji dalyvaulkime 
šv. Mišiose T. Jėzuitų koplyčio
je, sekmad., bal. 27 d., 10 vai. 
ryto. šv. Mišių metu giedos te
noras Ignas Malčius. Po pamal
dų paminklo pašventinimas Šv. 
Kazimiero kapinėse ir bendri 
pietūs. (pr.)

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 Chicagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų klubas
kviečia visus į stintų balių bal. 
26 d., 7:30 v. v. Marąuette salė
je, 6908 S. Western Avė. Bus 
dainos ir šokiai grojant Ramo
nio orkestrui. Įėjimas ir stintos 
$2.50 asmeniui. Rezervacijoms 
skambinkit tel. 776-8688 arba 
Bl 7-1131. (pr.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Lita» 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR R 2242 (sk i

iiriiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

REIKALINGAS 
BARTENDERIS
pilną ar daliną Laiką
Skambinti 422-3535

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

X Kun. Benedikto Suginto 
50 metų kunigystės minėjimo i 
programa jau yra sudaryta. Mi
nėjimas įvyksta gegužės 11 d., 
3 vai. p.p. Vyčių salėje, 47 gat
vėje, netoli VVestem Avė. Tokio 
darbštaus (kunigo ir žmogaus pa 
gerbime žada dalyvauti didokas 
skaičius lietuvių, kurie įverti 
na jo atliekamus darbus labda
ros srityje.

X Romualdas Brizgys, Kevin 
Bikus, Robertas Kaniauskas, 
Marius Kasniūnas, Markus 
Kay, Paul Kay ir Arūnas Ma
žeika, laimėję pirmąsias pre
mijas Brother Rice gimnazijoje 
surengtoje mokslo parodoje, šį 
šeštadienį su savo darbais — 
projektais, dalyvaus visos Chi
cagos rengiamoje mokslo paro
doje, kuri rengiama Ihter. Am 
phitiheatre. Keturi iš jų yra 
trečios kartos lietuviai, kurie 
didžiuojasi savo kilme. Laimė
jusieji premijas šioje parodoje, 
gegužės 9 d. vylks į Urbaną, 
kur bus Illinois valstijos moks 
lo paroda.

X Lietuvių Religinės spau
dos paroda bus atidaryta sek
madienį, balandžio 27 d., 12 v. 
Jaunimo centre. Atidarymo me
tu kalbą pasakys (kun. Vytau
tas Bagdanavičius, MIC. Parodą 
suorganizavo J. Vaidelys.

X Kartui Stasukaltytė, Ge
novaitės ir Raimondo iStasiu- 
kaičių duktė susižiedavo su Ri
chardu Bender... Karen ir jos 
sužadėtinis yra Illinois universi
teto studentai Champaign, III. 
Karen, studijuojanti 3-čius me
tus, pagrindu pasirinko mate
matiką ir komputerių molkslą, 
o sužieduotinis šiemet baigs ae
ronautikos inžineriją. Vestuvės 
įvyks birželio 14 Gimimo Švč.
M. Marijos bažnyčioje, Mar
ąuette Parke, 5 v. v., o puota 
Dorchester Inn patalpose. Ka
ren močiutė iš motinos pusės 
yra Anastazija Aleksiūnienė, o 
iš tėvo — S. Stasukaitienė.

X Įvyksimos Lietuvių Fondo 
vakarienės š. m. gegužės 25 d., 
Jaunimo Centre, proga į LF na
rių eiles įstojo su $100. įnašais: 
Stasys Staniškis, Jonas Flige
lis, Antanas ir Elžbieta Ražai
čiai, Julius Pocius ir Česlovas 
Grhicevičhis. LF adresas: 6643 
S. Maplewood Avė-, Chicago, 
IU. 60629, telef. 778-2858. (pr.)

X Ir už kelis šimtus ir už po
rą dolerių galite gauti dovanų 
Motinos Dienai pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(ak.)
X Panevėžiečių pobūvis su 

menine dalimi, vakariene ir šo
kiais bus gegužės 3 d. 7 v. v.
B. Pakšto salėje. Kviečiami vi
si. Kvietimus užsisakyti (5 dol 
asmeniui) ir staliukus rezervuo 
ti LU 5-2629. (pr.)

X Lietuvos Dukterų ruošia
mas balius įvyks bal. 26 d., 7:30 
v. v., Jaunimo centre. Įėjimas 
6 dol. Vietos rezervuojamos 
pas A. Likanderienę tel. RE 
7-9057. Paskubėkite užsisakyti 
vietas nes stalų skaičius labai 
mažėja. Programoje akt. Julija 
Cijūnėlienė ir Irenos Smieliaus- 
kienės tautinių šokių grupė 
“Grandis”. Veiks bufetas, baras, 
laimės šulinys. Gros Bichnevi- 
čiaus orkestras. Ateikite visi ir 
padėkite mums pagelbėti vargs
tantiems, (pr.)

X Įvairias informacijas per
duodant laikraščiui telefonu daž 
nai pasitaiko klaidų, atžymint į- 
vykio vietą, laiką ir tam pana 
šiai. Daug tiksliau viską galima 
paskelbti atsiunčiant žinią raš
tu. Be to pranešimai telefonu 
labai sutrukdo darbą redakcijo 
je. Jeigu reikėtų visą puslapį ži
nių taip telefonu priimti, perra 
syti, tai daug redakcijos laiko 
būtų sugaišinta nereikalingam 
techniškam darbui, kai visos re 
daktorių minutės turi būti ski
riamos geresniam laikraščio pa 
ruošimui ir geresniam skaityto
jų informavimui.

X K. Sadauskas, Baltimore, 
Md., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 5 dol. auką spaudai 
paremti. Dėkojame.

X V. D. šaulių kuopos šau
lys Stasys Bagdonas serga ir 
gydosi Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
504 kamb. Lankymo valandos 
nuo 2-4 ir 6-8 vai. v. Kuopos 
valdyba broliui Stasiui linki 
greit pasveikti.

X A. a. Ant. Petrulio mir
ties metinės buvo paminėtos 
balandžio 9 d. su pamaldomis 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je. Pietuose K. Petrulienės na 
muose, dalyvavo giminės ir kai 
mynai.

X Marąuette Parko Namų 
savininkų organizacijos susirin
kimas įvyko balandžio 18 d. 
parapijos salėje. Dalyvavo 100 
narių ir svečių. Pagrindiniu kai 
bėtoju buvo arch. Alb. Kerelis 
ir nėkiln. turto pard. Jz. Bace
vičius. Juodu aiškino reikalą 
apie greitkelio pravedimą pro 
pat Marąuette Parką — 75 gat
ve. Yra mieste projektai tai da 
ryti 59, 63, 71 gatvėmis. Tuo
met būtų sujungti trys greitke
liai per Cicero Avė. ties Midway 
aerodromu. tSiusirinkimą prave
dė pirm. Jz. Skeivys. Nutarta 
prašyti, kad būtų kelias veda
mas 75 gatve ir įleistas į žemę, 
kad mažiausiai nukentėtų apylin 
kė. Diskusijos tęsėsi apie 3 va
landas.

x V. Morkūnas, gyv. 4401 
So. Talman Avė., ir dirbąs Cook 
County Schoo) of Nursing, ba
landžio 16 d. buvo paguldytas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Jam 
dr. Tumasonis padarė rankos 
operaciją. Bendradarbiai linki, 
greitai pasveikti.

X Lietuvių Fronto bičiulių t 
susirinkimas įvyksta šį vakarą 
7:30 v. v. B. Pakšto salėje. 
Pirm. dr. K. Bobelis visus kvie
čia dalyvauti

X Br. Underys su Jurgučiu 
jau prieš kiek laiko turi įsigiję 
maisto krautuvę “Slpot-lite”, 
2812 W. Marąuette Rd. Mar 
ąuette Parke ir gražiai patar
nauja apylinkės lietuviams.

x Sendraugių Vyčių kuopos 
susirinkimas balandžio 21 d. 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Pasikaitą skaitė Pov. Dičkis, pa
teikdamas įdomių žinių apie 
arkivysk. Matulaitį ir kanoniza
cijos procedūrą.

X Jonas Šlaitelis, Marąuette 
Parko Namų savininkų orga
nizacijos maršalka, po dviejų 
savaičių sugrįžo iš Šv. Kryžiaus 
ligoninės į namus ir stiprėja. 
Jis yra veiklus valdybos narys, 
dažnai einąs įvairias pareigas 
komisijose.

x Pranė Petrulienė, aktyvi 
įvairių katalikiškų organizacijų 
veikėja, išplatino daug bilietų 
į rengiamą Religinės knygos 
dienos minėjimą, kuris įvyks šį 
sekmadienį.

Lemonto LB dainos mėgėjų grupė, kuri atliks Maironio lituanistinės 
mokyklos pavasario baliaus meninę programą. Iš kairės: Irena Jakš
tienė, Kazimiera Briedienė, prie pianino dr. Juozas Briedis (Lemonto 
LB apylinkės pirmininkas), Kleopatra Buinevičienė, Modesta Umbra- 
sienė, Vitalis Umbrasas ir Algimantas Buinevičius.

Balandžio 15 d. seselė Ksavera išvyko atgal į misijas Amazonės džiunglėse. Čia dalis lietuvių atvykusių jos 
atsisveikinti. Vidury sėdi seselė Ksavera, už jos stovi nauj. parap. klebonas J. Angelaitis. Nuotr. J. Garlos

50 METŲ BANKO TARNYBOJE Chicagoje 
ir apylinkėse

Šiais metais Metropolitan Ban susirūpinusiems klijentams Me
ko senior vice-prezidentas An- tropolitan Bankas darė išmokė- 
tanas Valonis mini savo 50 me jimus net aukso monetomis, 
tų darbo sukaktį. Balandžio 3 Depresijos metu Metropolitan 
d. Pick-Congress viešbutyje į- Banko įgytas žmonių pasitikė 
vykusiame Illinois Bankų orga jimas tveria ligi šių dienų, 
nizacijos metiniame bankete A. Sukaktuvininkas Antanas Va- 
Yaloniui buvo įteiktas auksi- lonis yra gimęs 1892 metais 
nis garbės ženklas. Buvo pa- Barklainių kaime, Panevėžio 
brėžta, kad Antanas Valoni3 apskrityje. Į Ameriką atvyko 
yra vienintelis asmuo tame pa- 1913 metais. Chicagoje baigė
čiame banke be pertraukos iš
tarnavęs 50 metų.

Antanas Valonis Metropoli
tan Banke pradėjo dirbti 1919 
metais.. Jam teko pergyventi 
didžiąją depresiją 1929-33 me 
tais, kai valdžios patvarkymu 
buvo uždaryti visi Chicagos 
bankai. Tik 13 bankų liko ati
daryti, jų tarpe ir lietuvių va
dovaujamas Metropolitan Ban
kas. Bankas galėjo patenkinti 
visus depresijos panikos apim
tus depozitorius. Kurį laiką

X Onos Ir Jono Pachankių
50 m. vedybų sukalktis minima, 
šį šeštadienį. Tą dieną 11 vai. 
Mišios bus St. Gali parapijos 
bažnyčioje, 5511 S. Sawyer avė.

X Brighton Park Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
balandžio 27 d: 3:30 v. p.p. Šv. 
Pranciškaus seserų apskričio 
rėmėjos rengia vakarienę su 
programa, kurioj dalyvaus vysk. 
V. Brizgy3„ seselės pranciškie- 
tės ir kt. Helen Valančius, jos 
dėdė Kazimieras Kavaliauslkas, 
augintinė C. Poška su giminėm 
ir svečiais užsisakė visą stalą. 
Pirm. S. Klatt praneša, kad 
norintieji įstoti į garbės arba 
amžinus narius, gali prieš vaka
rienę. Visi svečiai galės smagiai 
laiką praleisti tarp draugų, vi
sus kviečia valdyba.

X Balfo Chicagos apskrities 
metinis narių susirinkimas į- 
vyksta gegužės 3 d., šeštadienį, 
6 vai. p.p., Jaunimo centre. Die
notvarkėje numatyta praneši
mai, diskusijos, nauji darbai ir 
valdybos bei kontrolės komisi
jos rinkimai. Kviečiami dalyvau 
ti skyrių atstovai, Balfo direk
toriai ir atskirų vietovių įgalio 
tiniai.

X Kun. B. Sugintas pasiun 
tė per Balfą $920.00 už š. m. 
birželį: $700.00 16 Vasario g., 
Salez. g. $200.00, Punsko g. 
$20. Į šią sumą įeina ir $25 ka 
nadiški doleriai 16 Vasario g. 
iš Delhi, Ont., Lietuvių Katali
kių Moterų draugijos. Bendra 
apyskaita nuo 1949. IX. 1 d. 
iki šių metų liepos mėn. 1 d. 
16 Vasario g. — $139,820, Sa
leziečių g. — $40,173, Punsko 
g. — $2,570, Vargo Mokyklai 
Volkiet. $1,560 ir prel. Vincui 
Mincevičiui $1,292. Viso surink
ta 185,415 dol.

De Paul aukštesniąją mokyklą 
De Paul Universitetą. Jauir

nuo jaunų dienų, be savo tar
nybos banke, A. Valonis buvo 
plačiai įsitraukęs į lietuvių vi
suomeninę veiklą. Jis yra ilga
metis Ūkininkų draugijos pir- 
mininlkas, Pašalpos klubo “Kęs 
tutis” pirmininkas, Illinois Lie
tuvių prekybos rūmų buvęs pir 
mininkas ir dabartinis ilgametis 
iždininkas, taip pat yra nuola
tinis Chicagos Lietuvių tarybos 
narys ir iždininkas. Jis taip pat 
yra John Pakel vadovaujamos 
Chicago Savings and Loan 
Assn. direktorius ir valdybos 
narys.

Mayor’s Senior Citizens Com- 
mittee, įvertindamas Antano

Antanas Valonis
Valonio visuomeninę veiklą, iš
rinko jį šiais metais į Chica
gos nusipelniusiųjų vyresniojo 
amžiaus piliečių garbės galeri
ją. šių metų gegužės m. 20 d.
iškilmingame Chicagos Miestodukterį Virginią, kuri yra bai
Tarybos posėdyje (City Coun- 
cil) majoras Richard J. Daley 
įteiks Antanui Valomui pasižy
mėjusio piliečio garbės ženklą. 
Jo foto nuotrauka bus visą sa
vaitę išstatyta City Hali.

Metropolitan Banlk and Trust 
Co. vadovybė ruošiasi atžymėti

CHICAGOS ŽINIOS
TAISYS GATVIŲ GRINDINIUS

Robert Marzullo, miesto gat
vių departamento superintenden 
tas, praneša, kad šiomis dieno 
mis jo žinioje esą darbininkai 
pradės karštu mesfaltu lopinti 
gatvių grindiniuose po žiemos 
atsivėrusius plyšius ir skyles. 
Dalbas bus pradėtas nuo pa 
grindinių gatvių.
TEIGIA: EMPHYSEMA YRA 

SENSTANČIŲJŲ LIGA

Dr. John Pierce, Washingto- 
no universiteto medicinos mo
kyklos pulmonarinių ligų sky
riaus direktorius, kalbėdamas 
50-ame metiniame Amerikos 
gydytojų kolegijos susirinkime 
Conrad Hilton viešbutyje, pa 
reiškė, kad vėliausi tyrimai pa
rodo, jog emphysema yra sen- 
atančiųjų liga, jog emphysema

PIANO IR DAINOS 
REČITALIS

Antano Giedraičio, Ohicago 
Pankų distrikto muzikos instruk 
toriaus, mokinių piano ir dainos 
rečitalis sekmadienį, balandžio 
27 d., 3 v. p.p. Marąuette Park 
auditorijoj, 67th ir Kedzie 
Avė., ir 7:30 vai. v. ketvirtadie
nio vakare, Gage Park prie 55- 
tos ir VVestem Avė. Po rečitalio 
bus dalinama pažymėjimai ir 
medaliai. Šį metą yra trys lai
mėtojai; pirmą dovaną gauna 
7 m. amžiaus Judy Krupinski, 
kuri pradėjo mokytis piano pas 
muz. A. Giedraitį prieš pusant
rų metų. Ligi šiol ji yra laimė
jusi aštuonetą prizų įvairiuose 
koncertuose. Antrą vietą laimi 
11 m. Teresa Nahorski kuri yra 
pasižymėjusi savo puikiu groji
mu. Ir 7 m. Mary Pond, kurios 
piršteliai vos pasiekia septynias 
klaviatūras, laimi trečios vietos 
medalį.

Po rečitalio, Marąuette Cho
rai suvaidins Amerikos didžiai
mėgiamą muzikalinį veikalą į kuris vyko Versailles išaitgin- 
“Fiddler on the Roof”, kurio £a®e hotelyje. Nors jo laikas
solistai bus: Katarina Benaitis, 
Anita Giedraitis, Alvina ir Kris 
tina Giedraičiai, Sandra Juris, 
Art Alekna ir Jurgis Zieminski. 
Šis veikalas vėl bus kartojamas 
gegužės 4 d. Science ir Industry 
patalpose, Chicagos Muzikos 
šventės atidaryme. Įėjimas ne
mokamas. Programa prasidės 
1:30 Vai. p.p. ir tęsis iki 5 vai.

K.

Antano Valonio 50 metų tar
nybos sukaktį specialiu banketu 
gegužės mėn. 6 d. Ascot vieš
bučio salėje. (Beach, prie pat vandenyno tri

Antanas Valonis yra vedęs * Ju savaičių poilsiui..
Oną Deciolaitę. Jie išaugino

gusi teisės mokslus, yra ištekė
jusi ir augina tris vaikus.

Linkėtina Antanui Valoniui 
dar daug metų sėkmingai dar 
buotis lietuvių ekonominėje ir 
visuomeninėje srityje.

Ad. Baiiūnas

serga dauguma žmonių sulauku 
šių 60 m. amžiaus.

NAUJAS DIENRAŠTIS

Bal. 28 d. pasirodys pirmas 
numeris naujo popietinio dien
raščio Chicago Today. Jis 
užima vietą užsidarančio Chica- 
go’s American. Chicago Today 
bus panašaus formato kaip ir 
Sun-Times.

S L A. 6-ta APSKRITIS
Ruošia ekskursiją j Europą — Liepos mėn. 14 dieną 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Norintieji vykti prašomi kreiptis į 80-tos kuopos organizato

rių ALEX LAURAITĮ, tel. 523-8775. Visus kelionės reikalus 
tvarko WALTER RASK-RASČIAUSKo vadovaujama kelionių 
agentūra.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Westem Avenue, Chicago, Illinois 60643 

TEL. 238-9787

IS ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

_  Putnamo lietuvaičių ben
drabutis vedamas Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserų. Jame 
lietuvaitės iš įvairių vietovių su
sipažįsta, mokosi, gilinasi įvai
riose lietuvių kultūros srityse. 
Bendrabutyje keturis kartus 
savaitėje mokykloje akredittfK 
jamos lietuvių pamokos (litera 
tūra, gramatika, visuomenės 
mokslas, istorija arba geogra
fija); mokomasi tautinių šokių, 
dalyvaujama chore, turimos 
rankdarbių pamokos. Veikia 
skaučių ir ateitininkių organiza
cijos. Mergaitės lanko katalikiš
ką gimnaziją Putnamo mieste,
ten dalyvaudamas įvairiuose kįu 
buose bei programose. Priima
mos tik gimnazistės. Registraci
ja iki 1969 gegužės 10 d. Toli
mesnei informacijai prašoma 
rašyti: Sės. M. Jurgita. Imana- 
culate Conception Convent, Put. 
nam, Connecticut 06260. Tele
fonas: (203) 928-5828.

— M. D. Atvangos svetainė
je, Santa Monica, Calif., naSie 
ji “Dirvos” premijų laureatai: 
Jurgis Gliaudą ir Andrius Miro
nas turėjo jaukų atsigaivini
mą. Pasidalinta įspūdžiais, pa
tyrinėta svarbiausi novelių fak 
toriai, nulėmusieji jury komi
sijos sprendimus, nagrinėta nū 
dienių temų aktualijos. Be mi
nėtų laureatų, dalyvavo: pre
mijuotų atsiminimų “Dangus 
debesyse” autorius Juozas švaiO 
tas, satyrikas Liudas Balvo- 
čius, žurn. Alfonsas Giedraitis; 
jų žmonos, dr. A. Balčiūnienė, 
proistorikas Česlovas Gedgau
das ir dar kelios viešnios bei 
svečiai. Aktorė Ona Mironienė 
dalyvius pavaišino lietuviška 
gaiva ir kitokiais skanumy
nais.

— Inž. Kęstutis Miklas trunl 
pai viešėjo Miami Beach, daly
vaudamas visos Amerikos švie
timo tarybos narių suvažiavime,

buvo labai trumpas, tačiau, in
žinierius drauge su ponia atsi
lankė į lietuvių piliečių klubą, 
norėdamas susitikti su lietu
viais. Tuoj po vakarienės jiedu 
išskubėjo į minėto suvažiavimo 
banketą.

_  'Saulėtame Miami jau da
rosi karšta: kasdieną būna 83- 
86 laipsniai F., Okeano vanduo 
taip pat Šiltesnis: 73-75 laips
niai F. žmonės maudosi ir rū 
duoja saulėje. Yra atvykęs iš 
Kanados klebonas dr. Jonas 
Gutauskas. Apsigyveno Miami

Robin Johnson, gyv. Anglijoj, lai
veliu apkeliavo pasaulį per 312 die
nų.


