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Laisves 
kovos metai 
Rytų Europoje?

Tai, kas šiomis dienomis vyks
ta rytų bloke Europoje, kai ku
rių politinių stebėtojų nuomone, 
gali reikšti šiuos, 1968 metus 
būsiant laisvės kovos metais, — 
jie būtų panašūs i 1956-tuosius 
metus, Lenkijos bei Vengrijos su 
kilimų metus.

Nacionalizmas ir žodžio laisvės 
troškimas

Tai, kas įvyko Lenkijoje, kas 
palaipsniui vyksta Cekoslovakijo 
je ar Rumunijoje, reiškia, kad so 
vietinio bloko kraštuose slypi 
nacionalinės nuotaikos, o žodžio 
bei kitų laisvių pasiilgimas, troš
kimas jau išsilieja į viešo pobū
džio nepasitenkinimo, protesto 
reiškinius. Patys ryškiausi jų — 
įvykusios daugiausia studentų de 
monstracijos Varšuvoje, be to ir 
Krokuvoje, Poznanėje ir Liubli
ne.

Vis didesnio laisvėjimo vyks
mas Čekoslovakijoje, nepriklau
somos krypties pažanga Rumuni 
joje kreipia dėmesį bei jaudina 
ne tik Vakarus, bet kelia neri
mą Maskvoje ar jos pačių išti
kimiausių ginklanešių, kaip R. 
Vokietijos, tarpe.

Aliarmas stalininės krypties 
šalininkų tarpe

Sensacijų mėgėjai tartų, kad 
“Rytų Europa kunkuliuoja”.

Iš esmės, visi neramumai, de
monstracijos, naujos laisvėjimo 
kryptimi reformos, žinoma, tu
ri kelti aliarmą ypač senosios, 
stalininės krypties šalininkų tar 
pe. Maskva, jos informacijos šal
tiniai vis tyli. Tai suprantama. 
Tačiau tylos nuotaikos nieku bū 
du nereiškia, kad Kremlius į į- 
vykius jos buvusių ištikimų sa
telitų tarpe žvelgtų abejingais 
žvilgsniais. Reikia manyti, kad 
Maskvoje rūpestis yra nemažes
nis kaip Ulbrichto aplinkoje. Da 
bar dar sunku numatyti, kaip 
Maskva reaguos į bruzdėjimą ry
tų bloke.

Sovietai panaudos jėgą?
Labai abejotina

Esama nuomonių, kad Sovie
tų Sąjunga galėtų panaudoti ka
rinę jėgą neramumams, laisvėji
mo nuotaikoms sulaikyti ar joms 
galutinai užgniaužti. Žinoma, 
tik atveju, jei tie neramumai su
keltų grėsmės pavojų to ar kito 
krašto slinkimui į Vakarų stovyk
lą. Vakarų stebėtojai čia abe
joja. Sovietų daliniai yra 
ne visuose rytų bloko kraš
tuose. Jų visai nėra Čekoslovaki
joje ar Rumunijoje. Žinoma, so
vietai — blogiausiu atveju — 
galėtų vykdyti savo dalinių in
vaziją į Čekoslovakiją. Vakarų 
diplomatai vėl abejoja. Sovietai 
tokį žygį vykdyti neišdrįstų.

Tiesa, sovietai Lenkijoje turi 
dvi divizijas ir jos abi pareng
ties padėty. Net ir šiuo atveju 
abejojama, kad Maskva įsakytų 
joms pajudėti. Tačiau, jei len-

CenstachavoB vienuolynas su bažnyčia Lenkijoje

Demokratas šen. E. McCarthy N.
Hampshire pirminiuose rinkimuose 
laimėjęs 41% balsų

Pirminiai rinkimai N. 
Hampshire valstijoje 
CONCORD, N. Hampshire. — 

Kovo 12 d. New Hampshire val
stijoje įvykę pirminiai rinkimai 
sukėlė daugiau dėmesio dėl, pa
lyginti, daug balsų surinkusio 
demokrato Eugene McCarthy 
sėkmės. Tiesa, prez. Johnsonas 
gavo 49% demokratu halsų, o 
McCarthy — 41%. Kai kurių 
stebėtojų nuomone, McCarthy
— Vietnamo politikos priešinin
ko sėkmė galinti turėti neigia
mų padarinių prezidento rinki
mams vasarą. Tačiau tiek prez. 
Johnsonas, tiek ir kiti demokra-

•' tiems pirminiams rinkimams 
daug reikšmės neskiria.

Didelė R. Nixono sėkmė

Respublikonų rinkėjai didele 
dauguma pasisakė už buvusį 
JAV viceprezidentą R. Nixoną
— už jį balsavo 79% rinkikų, 
tuo tarpu New Yorko guberna
torius N. Rockefelleris tegavo 
11% balsų. Nixonas savo laimė
jimą laiko ypatingai svarbiu 
ir su dar didesnėmis viltimis 
žvelgia į vasaros metu vykdan
čią konvenciją — jis tikras, kad 
respublikonai jį išrinksią kan
didatu prezidento vietai. Ta pro
ga Nixon pareiškė esąs įsiti
kinęs, kad lapkričio m. rinki
muose prezidentu būsiąs išrink
tas respublikonas.

Kiti pirminiai rinkimai įvyks 
balandžio 2 d. Wisconsin valsti
joj^________________________
kai, savo krašte turėdami tūks
tančius sovietų karių ir šimtus 
šarvuočių, vis dėlto net keliuose 
miestuose atvirai reikalauja dau
giau laisvės ar demokratijos, tai 
gali liudyti apie gyventojų nea
pykantą komunistiniam režimui, 
apie ligšiol valdytas, bet sprogi
mui artimas pasipriešinimo bei 
kovos nuotaikas.

Čekai kalba apie “pagrindinio 
pobūdžio’” pasikeitimus

Čekų komunistų organas “Ru
de Pravo” šiomis dienomis pas
kelbė, kad dar šį mėnesį ar vė
liausiai bal. mėn. kviečiamame 
partijos centro komiteto posėdy
je teksią aptarti “pagrindinius 
pasikeitimus” Čekoslovakijos tau 
tiniame gyvenime.

Bruzdėjimo reiškiniai plinta R. Europoje
Studentų demonstracijos vakar vyko Krokuvoje ir kituose Lenkijos miestuose — 
Režimas nubaudė studentų tėvus, laukiama valymo veiksmų — Vis platėja puoli
mai prieš Lenkijos žydus, tariamus riaušių kaltininkus — Kaltinami Lenkijos inte
lektualai.

Varšuva. —Iš Lenkijos gauta 
žinių, kad reikšdami solidarumą 
su Varšuvoje kovo 8-9 ir 11 die
nomis demonstravusiais studen
tais, savo nepasitenkinimą reži
mu, valdžios cenzūra, žodžio lai 
svės užgniaužimu, pareiškė jau
nimas ir kituose Lenkijos mies
tuose: Krokuvoje, Poznanėje ir 
Liubline. Lenkų žinių agentūra 
pranešė, kad demonstracijose da
lyvavo ir nestudentai.

Visuose tuose miestuose studen 
tų žygiuota gatvėmis, deginta re 
žirniniai laikraščiai, plakatuose 
reikalauta laisvės ir demokrati
jos. Milicija ir vėl naudojo, nuo
taikoms malšinti, ašarines dujas.

Režimas reaguoja, baudžia 
studentų tėvus

Komunistinis režimas Lenkijo
je panaudojo skubias atsikeršiji
mo priemones. Jos būdingos, nes 
be kalėjimo bausmėmis nubaus
tųjų studentų, smogta į demonst
racijoms vadovavusių pasiturin
čių studentų tėvus — jie skubos 
keliu atleisti iš tarnybų. Tuo pa
čiu metu “atpirkimo ožiu” pa
naudojami tariami žydų — sio
nistų šalininkai bei patys Lenki
jos žydai. Plinta prieš juos nu
kreipta režimo kampanija.

Penkių eilučių žinia spaudoje

Režiminė spauda užvakar pa
skelbė penkių eilučių žinią apie 
tai, kad baudžiant už vaikų “nuo 
dėmes”, iš tarnybų atleisti trijų 
studentų tėvai: Jan Gorecki, fi-1 
nansų ministerijos gen. direkto
rius, Jan Grudzinski, pasekretoris 
miškų ministerijoje ir Fryderyk 
Topolski, Varšuvos pramonės de 
centralizavimo vadovas.

Tai tik numatytų platesnio 
masto valymų įžanga. Varšuvos 
partijos padalinio sekretorius Jo- 
zef Kepa, skubiai sukviestame par 
tijos aktyvistų susirinkime paskel

Prahos radijas pirmadienį, ry
šium su Lenxijos studentų de
monstracijomis kovo 8-9 ir 11 d., 
kreipėsi į Lenkijos komunistus, 
su priekaištais, kad, esą, lenkų 
draugai, susidūrę su studentų 
nepasitenkinimu, privalėtų būti 
labiau “atviri ir kantrūs.”

Čekų spauda ir toliau kritikuo
ja komunistų pareigūnus, nors 
kiek švelniau — čia gal turėjo 
įtakos politbiuro nario Koder pa
reiškimas — girdi, čekų spauda 
turinti liautis skirti savo skiltis 
pažiūroms, kurios priešingos ko
munizmui.

Lenkija, Čekoslovakija, 
Rumunija — trys židiniai

Lenkija — vienintelis kraštas, 
kuriame šiais metais kilo studen 
tų sukeltos protesto demonstra
cijos prieš režimą bei jo politi
ką. Netenka laukti, kad Gomul- 
kos vyriausybė, sekdama čekus 
ar rumunus, pradėtų vykdyti ū- 
kines ar kitokias reformas dides
nio laisvėjimo kryptimi. Gomul 
ka, kaip ir Ulbrichtas — pakan
kamai ištikimas Maskvos tarnas.

Greičiau lauktina didesnio 
partijos varžtų suveržimo. Tai 
liudija ir bausmės ir studentų tė
vų atleidimas iš tarnybų ir va
lymų grėsmė ir kiti reiškiniai.

Iš kitos pusės, Lenkijos įvy
kiai turės įtakos į kitų rytų blo
ko kraštų gyventojų nuotaikas. 
Jos vis labiau aštrės ir veiks į 
režimų politiką. Jos, radijo ban
gų keliais, pasieks ir Sovietijos 
bei komunistų pagrobtų kraštų 
mases.

Dėl to ir šie metai gali būti 
Laisvės Kovos metais ir rytų bei 
vidurio Europoje. V. A.

bė grasinančius kaltinimus ne tik | mann, prof. W. Brus ir Adam 
Varšuvos universiteto studentams
bet ir profesoriams bei partijos 
pareigūnams. Kepa kalbėjo, kad 
bausmės laukiančios studentų tė 
vus, nes jie, esą, “netinkamai au
klėją” savo vaikus, šie gi vadovau 
ją bei dalyvaują prieš režimą nu
kreiptose riaušėse ar demonstraci 
jose.

Intelektualai, kurie virtę 
“Lenkijos priešais”

Lenkų spauda, pvz. “Kurjer 
Polski” smarkiai apkaltino Ba- 
bel klubą — Žydų kultūros ben
drijos padalinį — jis esąs, režimo 
nuomone, atsakingas už riaušes, 
nes studentas Tipolski — to klu
bo narys.

Tas pats dienraštis viešai kalti
ną visą eilę lenkų intelektualų — 
jie virtę “liaudies Lenkijos prie- v • J> sais.

Išvardintų rašytojų tarpe keli 
yra žydų kilmės, kaip dar iš prieš 
karinių laikų žinomas poetas An- 
toni Slonimski, prof. Z. Bau-

P. Vietnamo viceprezidentas marš. 
Ky esąs vienas invazijos plano j Š. 
Vietnamą rėmėjų.

P. Vietnamas ruošiasi 
invazijai j Š. Vietnamą?
Tačiau amerikiečiai nepritaria

SAIGONAS. — Amerikiečius 
nustebino vakar paskelbtas P. 
Vietnamo vyriausybės informa
cijos vadovo Linh pareiškimas: 
esą, iš savanorių sudaroma “lais 
vinimo armija” ir jos uždavinys 
būsiąs įvykdyti invaziją į šiau
rės Vietnamą. Tai būsiąs atsa
kas Vietkongui, kalbančiam a- 
pie krašto laisvinimą.

Partizanai tiksi gauti ginklų 
iš valdžios

P. Vietnamo žinių agentūra 
pranešė, kad tokiai laisvinimo 
armijai sukurti tikimasi para
mos iš karinių, politinių bei re
liginių antikomunistinių sluoks
nių. Ją sudarysią partizanai, gi 
ginklų tikimasi gauti iš P. Viet
namo vyriausybės.

Dar pridurta, kad tokios in
vazijos armijos sudarymą ak
tyviai remia viceprezidentas 
Ky, o prezidentas Thieu ne kar
tą kalbėjęs apie reikalą vykdy
ti invaziją.

Tuo tarpu JAV pareigūnai, 
oficialiai nepasisakydami, atro
do, invazijos klausimą laiko a- 
bejotinu ir juo labiau, kai P. 
Vietnamas turįs sunkumų savo 
kariuomenę padidinti 65,000 vy
rų.

J. Tautos. 36 Afrikos kraštai 
pareikalavo Rodezijos klausimu 
sukviesti Saugumo Tarybos po
sėdį.

Iš Rodezijos pranešta, kad 
pasigailėta mirties bausme nu
teistųjų ir jiems paskirtos kalė
jimo bausmės.

Schaff, filosofas, kiti ne žydai: 
žinomieji, liberalių pažiūrų žmo
nės, kaip rašytojas Jerzy Andr- 
zejevvski, L. Kolakowski, filoso
fas, P. Jasienica, istorikas ir bu
vęs seimo atstovas, S. Kisielewski, 
rašytojas bei kompozitorius.

Sukiršintos Lenkijos žydų 
nuotaikos

Varšuvos spaudos puolimai, 
kaltininkų — režimo priešų nuro 
dymas žydų tarpe, sukėlė neri
mą Lenkijos žyduose. Prieš karą 
Lenkijoje jų buvo 3.5 mik, bet 
naciams juos daugumoje išnaiki
nus, dabar jų krašte gali būti tarp 
20,000-30,000.

Iš komunisto Kepos pareiški
mų matyti, kad gomulkinis, Mas 
kvai ištikimas režimas nepasiten
kinimo kaltininkų ieško, pirmoje 
eilėje, nacionalines, tautines nuo 
taikas puoselėjančių krašto ma
sių tarpe. Kepa kalbėjo: “mes ko
vojame ir toliau kovosime prieš 
įvairias nacionalizmo bei rasi
nės neapykantos apraiškas, ir tuo 
pačiu metu neleisime, kad mus 
šantažuotų tie, kurie skleidžia an 
tisemitines nuotaikas.”

Aiškėja, kad Lenkija, kaip ir 
Sovietų Sąjunga, nepaprastai jau
tri iškylančioms tautinio sąmoni
ngumo nuotaikoms. Betgi viešu
mon iškilusi kova su žydais — 
sionistais yra reiškinys, rytų bloke 
— vienintelis. Jis įrodo, kad gy
ventojų nepasitenkinimas tiek ai
škus, naujų riaušių grėsmė tiek 
didelė, kad “reikia” plėsti kalti
ninkų ratą, aštriai kaltinti ir žy
dus. Tuo tarpu jie dar nuo prieš
karinių laikų pasižymėjo nuotai
komis, kurios visai netolimos len 
kiškų jų patriotų pažiūroms.

Čekai valo Novotno 
šalininkus

PRAHA. — Iš Čekoslovaki
jos pranešama: antradienį buvo 
priversti pasitraukti trys pro
fesinių sąjungų pareigūnai — 
pirmininkas Miroslav Pastyrik 
ir jo du sekretoriai. Jie buvo 
prezidento, buvusio partijos va
dovo Novotny, šalininkai.

Jų pasitraukimas laikomas 
naujuoju liberalinės krypties 
čekų politikų laimėjimu. Pasta
ruoju metu profesinių sąjungų 
padaliniai buvo priėmę rezo • 
liucijas, kuriose kritikuoti jų 
vadai, pakankamai neparėmę li
beralinės krypties, sausio m. 
buvusios priimtos partijos cent
ro komiteto susirinkime.

Ramiau ties Khe Sanh 
baze

SAIGONAS. — Vakar, su
kakus 1954 m. vykusio Dien 
Bien Phu mūšio pradžios sukak
čiai, tikėtasi, kad priešas galįs 
pulti Khe Sanh bazę. Tačiau 
priešas tepasitenkino, palygin
ti, nežymiai apšaudęs bazę.

Susidūrimai su priešu vyko 
kiek toliau nuo Khe Sanh.

Politinėje srityje, P. Vietna
mo organai paleido laisvėn, tris 
savaites sulaikytą, budistų va
dą Tri Quang.

PEKINAS. — R. Kinijos min. 
pirm. Tšu-en-Lai tik dabar pa
skelbtoje vasario 2 d. kalboje 
buvo pareiškęs: “Kinija turi 
būti kariniai pasirengusi tuo 
atveju, jei jos teritoriją pultų 
Amerikos imperializmas”. Jis 
nurodė, kad kraštas turįs stip
rėti ir ūkiniu atžvilgiu.

R. Nixon triumfuoja — už jį pa
sisakė 79% respublikonų rinkikų 
pirminiuose rinkimuose.

Sovietų mokslininkai 
protestuoja 

ryšium su Jesenin - Volpin 
uždarymu beprotnamy

MASKVA. — 99 sovietų ma
tematikai, kai kurie jų Mokslų 
akademijos nariai, kreipėsi į vy
riausybę, protestuodami prieš 
pasiuntimą į nepilnapročių sa
natoriją matematiko Aleksand
ro Jesenin - Volpin. Jis buvęs 
nugabentas per prievartą, jo 
neištyrus ir artimųjų neatsiklau 
sus. Volpin buvo vienas iš pro
testavusių prieš sausio m. bu
vusią rašytojų bylą. Jis yra 
1925 m. nusižudžiusio rusų poe
to Jesenino sūnus.

Protestas pasirašytas kovo 9 
d. ir pasiųstas sveikatos minis
terijai ir prokuratūrai. Be kitų, 
jį pasirašė septyni Lenino pre
mijos laimėtojai ir Mokslų a- 
kademijos prezidento Keldišo 
žmona.

Britų konservatoriai 
palaiko Washingtonų
Londonas. — Britų konserva

torių partijos tautinis vadovas, 
Anthony Barber, kovo 7 d. kal
bėjęs Amerikos Prekybos Rūmų 
Londone susirinkime pasisakė už 
JAV Vietnamo politikos paramą. 
Jo žodžiais, “JAV-bės kovoja už 
laisvojo pasaulio gynybą, jos ko
voja prieš komunizmo papliti
mą ir joms priklauso visų padėka 
bei supratimo jausmas”. Barber 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
britų kairiųjų intelektualų veik
la.

Pasitraukti iš Vietnamo?
Tai reikštų kapituliaciją

Barber pažymėjo, kad JAV pa
sitraukus iš Vietnamo, tai reikš
tų besąlyginį kapituliavimą, tai 
reikštų, kad komunistinė agre
sija tai dalykas, kuris apsimoka. 
Jis palygino dabartinę padėtį su 
padėtimi Europoje, kai britai bu 
vo vieni pasilikę Diunkirchene.

Valdančioji britų Darbo parti
ja yra žymiai santūresnė ameri
kiečių politikos atžvilgiu. Kairie
ji daro į Wilsoną spaudimą, jam 
visiškai atsiriboti nuo JAV Viet
namo politikos.

Britai tariasi su Ispanija Gib
raltaro klausimu.

Australijos kariai Vietname

Spaudoje
Laisvės šauksmas Lenkijoje

JAV spauda, pvz. “Chicago’s 
American” vedamajame pažy
mi, kad tai, kas vyksta rytų 
Europoje, primena tautose ky
lančias revoliucijas. Šią savaitę 
laukiama studentų demonstra
cijos ir Čekoslovakijoje. Ji pa
sisakysianti prieš Vietnamo ka
rą, tačiau iš esmės jos tikslas 
būsiąs sutvirtinti liberaiinę val
džios kryptį atsikratyti stali
ninės politikos prezidento An- 
tonin Novotny.

Rumunijos lūžis primena 
1948 m. Jugoslavijos žygį atsi
kratyti maskvinės priežiūros. 
Pačioje Sovietų Sąjungoje pro
testuoja intelektualai.

Tai vis žiežirbos, kurios sukė
lė ugnį 1953 m. R .Vokietijoje 
ir 1956 m. — Lenkijoje ir Ven
grijoje. Tos žiežirbos anuomet 
buvo brutaliai nustelbtos, ta
čiau jas visiškai sunaikinti neį
manoma.

Dubček ir nauji vėjai 
Čekoslovakijoje

Tai, kas Čekoslovakijoj vyksta 
pastarosiomis savaitėmis, būtų 
laikoma neįmanoma prieš pus
metį. Rašytojai, kaip pastebi “N. 
York Times”, kurie anksčiau var 
giai galėjo išvengti cenzūros žirk
lių ar net persekiojimų, dabar ra 
miai dirba savo namuose. Parti
jos kritikas, prieš penkerius me
tus išmestas iš Centro komiteto, 
dabar partijos laikrašty vertina 
20 metų komunizmo Cekoslova- 
kojoje istoriją.

Dabar pučia nauji vėjai kraš
te, kur per ilgus metus vyko pa
stangos nei kiek nenutolti nuo 
Kremliaus nustatytos linijos.

R. Europos diplomatai stebi ir 
pripažįsta, kad Dubčeko, pakei
tusio Novotną (šis ir toliau liko 
prezidentu) partijos soste, vyriau 
sybė vykdo reformas ūkio srity
je, žymiai suprastino cenzūrą. Li 
teratūros žurnalas, “Literarny 
Noviny”, Novotno laikais beveik 
jau buvęs pasmerktas, dabar pa
sirodė kitaip pavadintas ir savo 
pirmajame numeryje puolęs net 
kultūros ministerį.

Švedijos opozicijos partijos 
pasisakė remiančios vyriausy
bės nusistatymą Vietnamo karo 
atžvilgiu. Vyriausybė tam ka
rui yra priešinga.

KALENDORIUS

Kovo 14 d.: šv. Kirinas, šv. 
Matilda, Sugardas, Viligailė.

Kovo 15 d.: šv. Longinas, šv. 
Liudvika, Tautas, Gunta.

Oras

Oro biuras praneša: Cliica- 
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilčiau, temp. sieks 40 
(ir daugiau 1. F.; ryt — debesuo
ta, atšilusio oro tąsa.

Saulė teka 6:05, leidžias 5:56.
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A. A. PRANAS ZDANKUS
1968 metų vasario 19 d. po 

ilgos ir sunkios ligos Vilniaus I 
klinikinėje ligoninėje mirė laik
raštininkas, visuomenininkas P. 
Zdankus, buvęs žurnalo “Vytis” 
redaktorius ir dienraščio “Drau
gas” bendradarbis. Palaidotas 
Vilniuje vasario 22 s.

Velionis buvo gimęs 1894 m. 
lapkričio 24 d. Raseiniuose. Jis 
buvo tėvų atvežtas į JAV 1896 m. 
Atseit — čia augo ir mokėsi. 
Pradžios ir vidurinę mokyklą bai 
gė Mishawaka, Ind. Studijavo 
humanitarinius mokslus De 
Paul universitete įsigijo bakalau 
ro laipsni 1926 m., Notre Dame 
universitete magistro laipsnį 19- 
30 m. Veikė Lietuvos Vyčių or
ganizacijoje, Lietuvių katalikų 
moksleivių susivienijime ir Ka
talikų federacijoje. Dirbo “Drau 
go” redakcijoje 1921-23 m., re
dagavo žurnalą “Vytį” 1924 - 
30 m.

1931 metais velionis grįžo ne- 
priklausomon Lietuvon ir buvo 
įgaliotu Vyčių organizacijos at
stovu Lietuvos “Pavasario” or
ganizacijai. Dirbo Lietuvos ban
ke Kaune. 1935 m. buvo atvy
kęs į JAV, bet po metų grįžo 
Lietuvon ir išgyveno joje iki

mirties.
Lietuvą okupavus rusams — 

komunistams ir velioniui prasi
dėjo vargai, nelaimės. Nors 1944 
'- 45 ir pavyko įsibrauti į Vil
niaus universitetą dėstyti ang
lų kalbos, bet buvo sekamas ir 
persekiojamas. 1945 m. pabaigo
je po ilgų tardymų buvo areš
tuotas, kalintas ir išsiųstas į kon 
centracijos stovyklą Archangels
ko srityje. 1946 m. pabaigoje bu
vo grąžintas į Lietuvą ir gavo 
mokytojo darbą vienoje techni
kos mokykloje. Be mokytojavi
mo dar vertėsi ir kitais darbais.

1958 m. išėjo į pensiją ir gy
veno Vilniuje labai skurdžiai, 
paremiamas giminaičio Silvestro 
Urbono. Sveikatai visai pašlijus, 
1967 m. Zdankus atsidūrė mi
nėtoje ligoninėje, kurioje stro
piai prižiūrimas prof. gydytojo 
Marcinkevičiaus išbuvo iki mir
ties.

Velionio giminės gyvena JA 
Valstybėse. Brolio vaikai buvo 
išrūpinę grįžimą į Ameriką, bet 
liga ir sunki vidurių operacija 
sutrukdė išvykimą.

Velionis buvo viengungis.
Amžinos ramybės mirusiam!

P. Erdvys

DĖKINGI UŽ 
PRIELANKUMĄ

Kaipo Illinois - Indiana apy
gardos vyčių pirmininkas noriu 
jįiareikšti nuoširdžiausią padėką 
visiems, kurie daugiau ar ma
žiau prisidėjo prie to, kad “Lie
tuvos Prisiminimų” banketas bu 
vo toks sėkmingas, kad prisimin
sime jį kaipo vieną iš puikiau
sių parengimų Chicagos vyčių 
istorijoje.

Didžiausia mano padėka ger
biamam vicegubernatoriui Sa- 
muel H. Shapiro, už jo padrą
sinančia ir nepaprastai įdomią 
kalbą; Lietuvos generaliniam 
konsului Chicagoje p. Petrui 
Daužvardžiui, už pamokančias 
ir labai įdomias pastabas. Vyčių' 
premijos už nuopelnus Lietuvai 
gavėjui p. Antanui Rudžiui, už 
jo dalyvavimą ir pasakytas min
tis; Apygardos kapelionui kun. 
Jonui Savukynui, už gražią ir 
tai dienai pritaikintą invokaci- 
ją; Mildai Pakalniškytei, kuri 
taip gražiai atliko iškilmių ve
dėjos pareigas.

Ypatinga padėka p. Daužvar- 
dienei, už jos pamokinančius ir 
padrąsinančius patarimus bei pa 
galbą; p. Rudienei, už jos gerus 
patarimus ir drąsinančius žo
džius. Illinois valstybės seimo 
atstovui Pranui Savickui, už gra 
žų pristatymą mūsų svečio — 
gerbiamo vicegubernatoriaus Sa 
muel H. Shapiro.

Didelis ačiū p. Kristinai Ber- 
tulienei, p. Algirdui Braziui, II- 
linois — Indiana vyčių chorui, 
už gražią programą, taip pat cho 
ro vedėjui p. Faustui Stroliai ir 
akompanuotojui p. Jonui Byans- 
kui, kurie daug valandų pralei
do tą puikią programą beruoš- 
dami.

Gili padėka rengimo komite
tui, jo pirmininkui Vincentui 
Samoškai, bilietų tvarkytojui J. 
Nausėdai, jo padėjėjai Estelle 
Rogers, programos tvarkytojui 
Algirdui Braziui, spaudos darbi
ninkėms — Irenai Sankutei, E- 
leonorai Laurinaitei, Elenai Zi- 
tnrner ir Emilijai Pąkalnjškie- 
nei, ir kitiems komiteto nariams 
— Pranui Zapoliui, Elenai Gu- 
dauskaitei, Leonui Paukštai, 
Pranui Švelniui, Vladui Paliu- 
lioniui, Sis Matui, kun. Jonui 
Savukynui ir Mildai Pakalniš
kytei.
Labai didelis ačiū komiteto sek

retorei Loretai Mač»konyt«ij

“Barčus radijo” vedėjams p.p 
Daukams, “Margučio” vedėjui 
Petrui Petručiui, “Sandaros” re
daktoriui Mykolui Vaidylai, 
“Lietuvių Televizijos” vedėjui 
Atoliui Siutui ir “Naujienų 
bei “Draugo” redaktoriams, už 
puikų to didelio mūsų reikalo 
išgarsinimą per radiją, televizi
ją ir laikraščius.

Baigdamas noriu pareikšti pa
garbą mūsų puikiems ir mieliem 
draugams — Amerikos Legijono 
Don Varnas postui, Chicagos 
Lietuvių Operai, Amerikos Lie
tuvių Tarybai, Chicagos Lietu
vių tarybai, Lietuvių federacijai, 
Chicagos Taupymo ir skolinimo 
bendrovei, Midland Taupymo ir 
skolinimo bendrovei, Union Fe- 
deral Taupymo ir skolinimo ben

I drovei, Sharko ir Diamond 
Head restoranams, ir daugybei 
kitų mūsų draugų, kuriems pa
dedant šis mūsų parengimas la
bai pasisekė.

Jonas Evans 
Lietuvos Vyčių 

Illinois - Indiana apygardos 
pirmininkas

N.Y. — N. J. VALDYBOS 
POSĖDIS

Lietuvos vyčių organizcijos N. 
Y. ir N. J. apygardos valdyba 
turėjo posėdį Mayvvood mieste, 
Daratos Dutkutės namuose. Ji 
pradėdamas maldą sukalbėjo pir 
mininkas Lauras Janonis. Kiti 
tame posėdyje dalyvavę buvo : 
Eduardas Schmidt, Virginija 
Dutkutė, Nancy Kober, JuOzapi- 
na Žukienė, Marija Stonytė, Ma
rija Kober, Kazys Šipaila ir An
tanas Kober. Lapkričio mėnesį 
įvykusio posėdžio protokolas bu
vo perskaitytas ir priimtas.

Pirmininkas Lauras Janonis 
ruošiasi artimoje ateityje aplan
kyti neveiklias kuopas, iš anks
to sutartuose susirinkimuose, į 
kuriuos bus pakviesti visi ne
veiklūs tų kuopų nariai.

Buvo pasiūlyta, kad tuose su
sirinkimuose dalyvautų taip pat 
vicepirmininkas narių verbavi
mo reikalams ir dvasios vadas. 
Lauras Janonis pranešė, kad dar 
du kandidatai yra į trečią vy
čių laipsnį. Pakelti bus kovo mė
nesio susirinkime Newarke.

F.V.

CHICAGOJE

Kovo 19 d. bus senjorų susi
rinkimas vyčiu salėje. Prasidės

Iš Vasario 16-os priėmimo New Yorke. Iš k.: dr. A. Simutis, Airijos gen. kons. Coffey, St. Mackevi
čius, p. Evans, G. Zauniūtė, Jamaica gen. konsulas Evans, S. Abraitienė, A. Mackevičiene.

Nuotr. R. Kisieliaus

MŪSŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.

GILIAI PRASMINGAI MINI 
JUBILIEJINIUS METUS

Lietuviai laisvajame pasau
lyje Lietuvos Laisvės Kovos 
metus mini labai įvairiai, gyvai, 
plačiai ir reikšmingai. Vienas 
reikšmingiausių minėjimų yra 
vedamas skleidžiant žinią ir 
svarbiausią informaciją apie 
Lietuvą ir okupuotų lietuvių tei
sę ir troškimą išsilaisvinti. Šiam 
tikslui geriausiai tarnauja lei
diniai — knygos, brošiūros nu
rodančios dabartinę Lietuvos 
sunkią padėtį.

Lietuvių Katalikų Religinė 
šalpa giliai prasmingai mini ju
biliejinius metus: platina labai 
svarbią ir reikšmingą informa
cinę knygą apie Lietuvą “Ko
va prieš Dievą Lietuvoje” —
“The War Against God in Li-Į 
thuania”.

“The War Against God in Li- 
thuania” knyga yra plačiai ir 
teigiamai aprašyta žymaus 
skaičiaus knygų recenzentų į- 
vairiuose anglų kalba leidžia
muose žurnaluose. Todėl jau ji 
yra pasiekusi eilę Amerikos 
žmonių, politikų, žurnalistų, dva 
sininkų; ji yra užprenumeruo
ta mokyklų ir viešų bibliotekų. 
Tai yra didelis laimėjimas. Svar 
bieji knygnešiai yra lietuviai 
kunigai, visuomenininkai, sese
lės, ateitininkai, vyčiai. Per il
ga būtų visus juos išvardinti, 
tačiau reikia pažymėti, kad kai 
kurie aukoja ir aukojasi tos 
knygos išplatinimui labai daug; 
išplatindami po 30 iki kelių šim
tų.

Šiais jubiliejiniais metais reik 
tų kuo daugiausiai tų knygų iš
platinti. Jau eina naujas kny
gų platinimo vajus. Lietuvės 
seselės pirmosios kibo į žygį ir 
per savo mokyklas uoliai jas 
platina. Šv. Kazimiero seselės, 
Šv. Juozapo mokykloje, Scrant- 
on, Pa., išplatino 24 egz. ir žada 
daugiau. Taip pat jau išplatino 
seselės iš Tamaųua, Pa., Miner- 
sville, Pa., ir kitos. Vyčiai ak
tyviai platina iš Hartfordo, An-

filuno aktorė, nominuota Oskaro 
atžymėjitnui

8 vai. 112-tos kuopos susirinki
mas Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos salėje, 6812 S. Wa- 
shtenasv, tą patį vakarą prasi
dės 8 vai. 30 min.

Balandžio 14 d. bus 112-tos 
kuopos rengiami Velykų šokiai. 
Balandžio 20 bus vyčių choro 
šokiai Pakšto salėje.

sonia, Brooklyn. Pirmieji kuni
gai: P. Cinikas, MIC, J. Stepo
naitis, A. Sabas, W. Wolkovich, 
V. Dabušis, L. Musteikis, A. 
Bendziunas, J. Neverauskas, J. 
Kučingis, M. Vembrė, A. Kli
mas, E. Statkus, J. Panavas, 
P. Jokūbaitis taip pat pradėjo 
ir uoliai veda knygų platinimo 
vajų.

Nepaprastai planingai, pla
čiai ir uoliai knygų platinimo 
vajus buvo ir yra Cleveland: 
adv. J. Smetona yra jau išpla
tinęs apie 300 egz., Šv. Jurgio 
parapijos kunigai ir LKRŠ rė
mėjas A. Garka išplatino ir iš
platins keletą šimtų knygų.

Šis reikšmingas knygų plati
nimo vajus bus sėkmingas, jei
gu kiekviena lietuvių parapija, 
vyčiai, ateitininkai ir visos ki
tos lietuvių organizacijos išpla
tins joms numatytą knygų skai
čių. LKRŠ valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus būti knygnešiais.

LKRŠ Valdyba

SALEZIEČIŲ
KONGREGACIJA

Šventojo kunigo Jono Bosko 
1841 metais įkurtoji Saleziečių 
kongregacija dabar turi 23,000 
narių, dirbančių jaunimo auklė
jimo darbą 65 pasaulio kraštuo
se.

Antroji kun. Jono Bosko įkur
toji kongregacija yra Marijos, 
Krikščionių pagalbos seserys 
šiuo metu turi 18,800 vienuolių 
dirbančių mergaičių auklėjimo į 
staigose.

Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., Šeštadieniais 10-1 p.p. 
Ligoniai orllmaml on.eal susitarime

on regular savings
per annum 

on investment bonus
Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

M

INSURED

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252

] DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
I STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 f ai. Kitom
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro.

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

J

^1

DR. AjNNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 y. 
rak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
pasitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822* 
Bes. telef. R'Albrook 5-5076

Rez. tel 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINIS CHIRL TGIJA 

6449 8. Pulaski Road (Crawfor<i 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal Susitarimą.
J«1 neatsiliepia, skambinti HU 8-122L

Ofisas 3148 Weet «8rd Mtreet 
TeL: PROspect 8-1717Rezid.: 8241 We«t 66tb Plane
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS 
chirurgas 

laiandos. Kasdien nuo 1 iki 8; tr*. 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais lt 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wwl 63rd Street 
Kampas 68-čloe ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo <—8 vai. vak 
šeštad. 2—4 vai

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sueitai Ofiso telef. 478-4042 
Rerid. tel. VVAIbrook 6-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street
Roate 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-8840. rea. 888-9888
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71 st Street

Vai.: pirm., tostv. 1-4, vakar. 7-0 Mntr., penktad I -S treč. ir šešt tik 
msitarna 
•fino — HE 4-0758.

DR, M. BUDRYS
alergija

2751 We«t 51at Street

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUclIo* 5-9500 

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society

Subscription rates: $16.00 per yr. in Chicago, Cicero & foreign 
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada 

Prenumerata: Metams l/z -lietų 3 mėn 1 mėn
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00 $8.50 $4.50 $1.75
JAV ir Kanadoj $14.00 $7.50 $4.00 $1.50

• Redakcija straipsnius tai- $
so savo nuožiūra. Nesūriau- \
dotų straipsnių nesaugo, juos ?
grąžina tik iš anksto susita- j
rus. Redakcija už skelbimų §
turinį neatsako. Skelbimų &
kainos prisiunčiamos gavus f
prašymus /

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristaa

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

Vai. pagal susitarimą.: Pirm., antr., 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5 Ir 
šeštad. 10—i vai.

Of*. 188-4477, Re*. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PEOIAIABE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
TRAWFORD MEDICAL BLOG 

0449 So. Pulaski Ro«d 
Valandos pagal susitarimą

Rm. GI 8-0873
UR. W. M. EISIN-E1SIN AS 

Akušerija Ir moterų Ilgos 
6132 So. Kedrie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, Bkambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Re*. RE 7-686?

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

Co-oa Ir CampbeU Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—1 Ir 6—8 vai. vak 

še* tad. 12—1 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tei. PR 8-9220 
Namą — re*. PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS JOKIA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 W«rt 68rd Street
Pirmad., antrad ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 Iki 1 v. Ir nuo t iki I v. v. 
šeMad. nuo 1 iki 4 vai.

Of». PR 6-6022 Rez. PR 8-6966
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki I v. v.; 
neit, nuo f Iki 19 vai.; arba susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 Wret 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 4 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir ieMad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 9-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Ooart Cicero

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

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

VaL: pirmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Hečtad. 12-3 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLjtnpic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vak vak., 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet,

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KCDIKTU IK VAIKU LIGŲ SPECIAIilSTL
MEDICAL BUILDING

7156 Soiith Wiwtem Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. KE 7-1168 
_______ Kez. tel. 239-2919________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 Mest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tet PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 6—8 vai, 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.

_______Priimlngja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos

2454 IVeat 71st Street
(71-os tr Campbell Avė. kampas) 

Vai. Jiasdlen 9—11 ryto Ir V—8 v, v.
Sėstai. $ v. r. — 2 v, p. ų.

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

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS IJetuviską i kaliui
DR. FRANK PLECKAS, OPT.

3424 W. 63rd St., GR 6-7044 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir “con- 
tuct linges”.

Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—3:30 
Kitom valandom susitarus. 

Uždaryta antrad. ir trečlad.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso Ptt 6-78OO: Namų 925-7697 

5159 So. Dainen Avenue 
Valandos: 2—9 vai. p. p.

Išskyrus trečlad.ien;

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue 
pirmad., anti-ad., ketvlrtad. IrVai., _ _____ _______ _________

penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šešt. S v r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDLfOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš Šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
Heštad. nuo 2-4. TrečladieniaLs ir kitu 
laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehlll 0-0617

Valandos: pirm, ir ketv, nuo 12 vai. 
iki 2 yal. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v vak • 

PFnkt- “Uo 12 Lkl 2 v*!- P P.
Ir vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rendra praktiku ir chirurgija Ofisas 2750 W. 71st
Telefonas 925-8296 

Valandos: 2-8 ųrj! v., penktad. 16-12 
V. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmjid. ir trečlad. uždaryta 
_______Rezid. Įtel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IK MOTERŲ L.JGOS
Ofisas ir rez* 2652 W. 59th St 

T®* 1-, PB<i3«pect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 61kl 8 
y v.šeštad 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. ™

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus vai.. —4 p. p. įr g—o .
Trečlad. ir šeštad. uždaryta '

Telefonas — GRoveliill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIAIABlt AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 v vak 
šeštadieniais 1 iki 4 vai ‘ 

_______Trečiadieniais uždaryta._______

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avė.
Vai., pirm., antrad., ketv 6—8 v 

Kitn^n'ik”’ SeStad- 2—« Popiet.
____ Kltn laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso 1«R 6-6416. rez. HE 4-3150
BR. F. C. WIHSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

V^reč P- ir 7 iki 8 v. v.
irec. ir sestad. pagal susitarimu.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

antrad.. penktad. 1—4 
s X, ,v- v- ketvlrt,-.8—8- v. vąk,- Šeštadieniais io—2 vai p p

L



Atsinaujinimo dvasia ir

PAŽANGA MŪSŲ DVASIOS 
KULTŪROJE

Naujieji potvarkiai po ant
rojo Vatikano visuotiniojo su
sirinkimo yra visiems egzami
nas, kiek yra gyvastingumo 
mūsų pačių dvasiniame orga
nizme. Bažnyčia sparčia’s žing 
sniais, kaip pačiame Vatika
ne, taip įvairiose šalyse sten
giasi vykdyti suvažiavimo pa
skelbtuosius šūkius. Klausi
mas, ar mes patys turime tiek 
dvasinio vitališkumo, kad taip 
pat vykdytume atsinaujinimo 
programą kiekvienas savo as
meniškame gyvenime.

Šį klausimą ypač reikia pa
svarstyti dabar, kada mes tu
rime dvasinio susitelkimo lai
kotarpį — gavėnią. Anksčiau 
buvęs šiame laikotarpyje pas
ninkas yra panaikintas. Tai 
nereiškia, kad Bažnyčia nebe
vertintų pasninko prasmės ir 
reikalo. Priešingai. Susivaldy
mą valgyje aukština ne tik 
Bažnyčia, bet ir šių dienų me
dicina. Tačiau, ką Bažnyčia 
padarė, tai pareiškė nenorą, 
kad žmonės praktikuotų pas
ninką prievartinio įsakymo ke
liu.

*
Šiam pakeitimui laikas bu

vo pribrendęs. Atsiminkime, 
kad paskutiniu laikotarpiu 
žmonių švietimas, išsilavini
mas yra smarkiai pažengęs. 
Žmonija yra pasiekusi, saky
tume, didesnį protinio subren 
dimo laipsnį. Kartu su apšvie- 
tos lygiu yra pakilęs ir relign- 
jiio švietimo aukštis. Žmonės 
turi daugiau supratimo ir gali 
išvystyti daugiau savaranku
mo. Taigi ir dvasinės pažan
gos srityje jie gali parodyti 
daugiau asmeniškos iniciaty
vos, ir nėra reikalo jiems nu
statyti tik vieną- priverstinį 
kelią.

Visa eilė mintytojų, jų tar
pe ir mūsų filosofas Ant. Ma
ceina, išryškina dabar mintį, 
kad dvasinės pažangos sieki
mas, pastangos siekti šventu
mo nebūtinai būtų tolimuos 
šimtmečiuos gyvenusių šven
tųjų imitavimas. Šventumo 
kelias gali būti surastas kiek
vieno individualiai. Tobulybė 
bus ne pamėgdžiojimas kitų 
veiksmų, o pastangos išugdyti 
savo turimas dvasines jėgas 
ir vystyti kaskart didesnį uo
lumą tarnyboje gėrio, koks 
ypatingai svarbus mūsų sąly
gose ir mūsų laikais. Mes Die
vo nemylėtume, jeigu nuolat 
neieškotume vis geresnių bū
dų, kaip tą meilę pareikšti. 
Tobulumas yra individuali sa
vo asmenybės kūryba.

Spaudoj ir gyvenime

NAUJAS IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS

Nuo liepos 1 d. įsigalios nauja 
imigracijos tvarka. Vieton seno
binių kvotų dabar vizos bus iš
duodamos neatsižvelgiant j imi
granto kilmės vietą, o pagal pra
šymų eilę. Tačiau iš to paties 
krašto Rytiniame žemės pusrutu 
lyje (Europos, Azijos ir Afrikos) 
negali būti per metus įleista dau
giau kaip 20,000 žmonių, iš visų 
Rytinio pusrutulio kraštų negali 
per metus daugiau įvažiuoti kaip 
170,000. J tą skaičių neįtraukia
mi artimieji JAV piliečių gimi
nės, tai yra vyras, žmona, vaikai 
ir tėvai.

Nuo liepos 1 d. pirmą kartą į- 
sigali apribojimas ir iš Vakarų 
pusrutulio (Pietų ir centro Ame
rikos, Meksikos, Kanados) įvažiuo
jantiems — jų galės atvykti ne 
daugiau kaip 120,000 per metus.

Ligi šiol dideles kvotas turėjo 
Britanija, Vokietija. Airija. Nau
jasis įstatymas bus palankesnis ki 
tiems kraštams. Numatomas dide 
snis imigrantų skaičius iš Itali
jos, Graikijos, Portugalijos, Kini
jos, Philipinų. Norintiems įva
žiuoti dabar labai svarbu kaip ga 
Įima anksčiau užsiregistruoti ir 
patekti į laukiančių įvažiavimo 
vizos tarpą.

Pirmenybė duodama šiems imi 
grantams:

1. Nevedusieji JAV piliečių aū 
aus ir dukterys. ,

*
Todėl ir dabarties gavėnia, 

panaikinus pasninką, tenebū- 
nie mums grįžimas į pilkąją 
kitų laikotarpių kasdienybę, o 
pastangos daryti pažangą mū 
sų dvasinėje kultūroje, pratur
tinti savo sielą naujomis ge
romis savybėmis, pradžiuginti 
mūsų artimą naujais humaniš 
kūmo ir broliškos meilės pasi
reiškimais ir atitikti paties 
Dievo mintį, uoliau beatku- 
riant Jo paveikslą savyje.

Gavėnios susikaupimas glū
di ne vien tik neigime sau kai 
kurių, sakykim, prabangos da
lykų: nešokti, nebaliavoti ir 
t. t. Nors ir tas gera, bet daug 
svarbiau pozityvieji dalykai, 
pvz. rasti laiko dvasinei skai
tybai, kasdien įsisavinant min
tis bent poros puslapių Nau
jojo Testamento ar kurio ki
to religinio veikalo. Ir lietu
viškai paskutiniu metu yra iš
leista Br. Zumerio “Dabarties 
sutemose” ir šv. Pranciškaus 
Salezo “Išganymo kelias” vei
kalai, kurie šio laikotarpio 
skaitybai labai tinka. Geros 
medžiagos duoda ir mūsų re
liginiai žurnalai, o daugeliui 
bus prieinamos ir knygos ki
tomis kalbomis.

*
Šiame laikotarpyje naudin

gas dalykas bus dažnesnė sa
vo dvasinės pažangos, savo šie 
los padėties revizija, ar tai 
kur kelionėje autobusu ar susi
telkus minutėlei prieš nakties 
poilsį — pamąstyti, kuriuos 
atšakius spyglius mes turime 
iš savęs išrauti ir kurias pat
rauklias žmonėms ir vertingas 
Dievo akyse savybes turime 
išugdyti. Pagaliau mūsų dvasi
nei pažangai, artimo džiaugs
mui daug padės artimo mei
lės darbai: ligonio lankymas, 
įtampą fronte pergyvenan
tiems kariams laiškų rašymas, 
vaikų auklėjimas mokyklose 
ir organizacijose, didį nubudi
mą dėl mirties ar kitos nelai
mės pergyvenančio paguodi
mas, varge atsidūrusiam pa
tarnavimas ar pašalpa.

Tai bus mūsų tobulinimosi 
siekimų nukreipimas socialine 
kryptimi, kas ir mūsų pačių 
vidinį gyvenimą praturtins ir 
kitiems dienas praskaidrins. 
Tačiau mes būtume atsilikę 
ir nuo visos Bažnyčios pažan- 
gėjimo užmojaus ir apsileidę 
savo asmeniško gyvenimo pa
reigoje, jei šis dvasinio susi
kaupimo laikotarpis — gavė
nia — praeitų jokių dvasinių 
pėdsakų mūsų sieloje nepali
kęs. J. Pr.

2. Žmonos, vyrai ir nevedusieji 
sūnūs bei dukterys asmenų, ku
rie yra gavę nuolatinio apsigyve
nimo teisę JAV-se.

3. Ypatingo sugebėjimo profe
sionalai, mokslininkai, meninin 
kai.

4. Vedusieji JAV piliečių vai
ką..

5. JAV piliečių broliai ir sese
rys.

6. Patyrę ir nepatyrę darbinin
kai toms darbo šakoms, kurioms 
JAV-se trūksta darbininkų.

7. Pabėgėliai.
Tos pirmenybės taikomos kilu

siems iš Rytinio žemės pusrutu
lio.

Apskaičiuojama, kad nedaug be 
liks vizų imigrantams iš Rytinio 
žemės pusrutulio, kai jos bus pir 
ma teikiamos tiems, kuriems įsta
tymas numato pirmenybę.

Visi pirmenybės negaunantieji, 
o taip pat ir pirmenybę gaunantie 
ji pagal anksčiau išvardytas 3 ir 
6 kategoriją, ir visi Vakarų pus
rutulio imigrantai, išskyrus pa
čius artimiausius JAV piliečių gi 
minės, privalo pirma gauti vadina 
mą "labor clearancc”, tai yra Dar 
bo dept. pažymėjimą, kad jų at
vykimas neišstums amerikiečių 
darbininkų iš tarnybų.

NAUJI NERAMUMAI EGIPTE
Studentai, darbininkai reikalavo laisvės, visuotinų rinki
mų ir pasmerkė vienos partijos valdymą. Prezidentas 
Naseris tvirtino, kad riaušininkai siekia atkūrimo kapi
talistinės santvarkos, kuri pasižymėsianti tarpusavio ko
va ir netvarka.

GEDIMINAS GALVA

Egipto prezidentas Gamai 
Abdel Nasseris pasikalbėjime 
su “Look” žurnalo vyriausiu re
daktorium William Attvvoodu 
pareiškė dėl egiptiečių ištiki
mybės: “Turiu prisipažinti, kad 
aš buvau nustebintas tautos 
nusiteikimu kai praėjusio bir
želio 9 d. aš norėjau pasitrauk
ti iš pareigų. Aš norėjau pasi
traukti, nes mums nepavyko. 
Tautos reikalavimo aš paklusau 
ir likau pareigose. Jos sprendi
mą aš vertinu, nes ir tuo me
tu, kai karo lauke pralaimėjo
me, mūsų valia liko tvirta”.

Pasikalbėjimas įvyko prieš 
neramumus, nors jis paskelb
tas “Look” 1968.III.19 laidoje.

Anuo metu “tauta” reikalavo 
likti pareigose. Praėjusio vasa
rio 21 d. pasigirdo priešingas
studentų ir darbininkų balsas. Nasserį atmesti bet kuriuos pa- 
Kaire, Helvane, Aleksandrijoje, 
Assiute, Tantahe ir kitose vie
tovėse įvyko eisenos, riaušės, 
krito aukos, sužeistieji pagul
dyti ligoninėse, o suimtieji pa
dėti kalėjime, šį kartą “tauta” 
prieš Nasserį nekovojo, jam ir 
parlamento prezidiumui įteikė 
reikalavimus: pertvarkyti vie
nos partijos vyriausybę, atsta
tyti vidaus reikalų ministerį, 
skelbti laisvus rinkimus ir tau
tai suteikti politines laisves.

Neramumai užsiplieskė Hel
vane. Žiežirbas sukėlė karinio 
teismo sprendimas. Riaušinin
kai piktinosi lengva bausme bu
vusiam karinio oro laivyno va
dui dėl apsileidimo kare praė
jusio birželio pirmomis dieno
mis, kai Izraelis puo ė Egiptą.

Neramumai universitetuose
Vasario 24 d. prasidėjo sam

brūzdis Kaire. Ain Sems ir Kai
ro universitetų studentai rei
kalavo, kad Arabų socialistų 
sąjungos vyriausybė būtų pa
leista. Kairo universiteto tech
nikos fakulteto studentai bu
vo apsupti. Studentai kreipėsi 
į darbininkus paramos.

Generalinio štabo pavaduoto
jas gen. Mohamed Fawzi įsakė, 
kariniam teismui tęsti darbą ir 
spręsti kitų nusikaltusių karių 
bylas. Vidaus reikalų ministeris 
įspėjo studentus, kad karo lau
ko stovyje draudžiama daryti 
viešas eisenas. Tačiau studen
tai rinkosi gatvėse. Įvyko stu
dentų muštynės su policija. Vė
liau vieni kitus kaltino užpuo
limu. Kai kuriose vietovėse, pv. 
Demare policija įsijungė riau
šininkų eilėse.

Kairo universitete apsuptiems 

MDAS TARP DANGORAIŽIU
O. NENDRĖ

Romanas

— Tai kodėl Babas kolegijos nebaigė?
— Jis nenorėjęs mokytis, bet pasaulio pamatyti. 

Kai baigė vidurinę mokyklą, paėmė į kariuomenę. Ka
riuomenėj labai nepatiko, atlikęs grįžo pas tėvus, su
sirado darbą, Rūta sako, kad vedęs žada mokytis.

— Geriau būtų, kad Rūta priverstų jį baigti moks
lą, o paskui darytų vestuves.

— Rūta sako, kad jis grasina, jei ji netekės da
bar, tai mes mokslą ir darbą, ir bus valkata.

— Marta, o kas užtikrins, kad vedęs nepanorės 
pasidaryti valkata?

— Ir aš taip jai sakiau, bet ji sako, kad jai gaila 
Babo, jis toks nelaimingas.

— Ar pas tėvus ji buvo?
— Taip! Tėvai labai nori, kad ji tekėtų. Jie ža

da duoti jiems pagalbą, kad galėtų abudu mokytis.
— Marta, labai nesielvartauk, gal Rūtai su tėvais 

pasiseks padaryti Babą geru žmogumi.
— Bet man gėda prieš Janio tėvus, man gaila Ja-; 

nio. Jis dar iš stovyklos buvo Rūtelės draugas. Jis ir 
mokslo siekė, kad jo būsimai šeimai būtų geresnis gy- 
venimasl Trejis metus buvo susižadėję.

— Žinai, tavo vietoj prašyčiau, kad Dievas su
tvarkytų šį reikalą, o juk naktimis nemiegodama, be
sirūpindama, tik savo, Marta, sveikatą ardai.

— Žinau, kad tavo tiesa, Aldona, bet kai prisime
nu savo Sibiran išvežtą vyrą, kaip jam būtų sunku, 
kad Jo. vienintelė duktė nuėjo svetimai tautai tamau-1

studentams buvo leis .a vyriau
sybei išdėstyti reikalavimus. 
Kai kurie policininkai buvę nu
bausti, o .studentai pasižymėję 
riaušių kurstymu suimti.

Vasario 28 d. kariuomene ė- 
mėsi viešąją tvarką palaikyti. 
Spauda perteikė tik cenzūros 
iškoštus pranešimus. Užsienio 
spaudos atstovai mažai tepa
tyrė iš valdinių įstaigų. Oficia
lusis vyriausybės dienraštis Al 
Ahram, smarkiai pultas riau
šininkų. nepakeitė laikysenos ir 
skelbė tik atkoštas žinias apie 
neramumus.

140,000 studentų ir darbinin
kų reikalavimai nepakeitė pa
dėties. tačiau sukėlė Nasseriui 
rūpesčių. Pirmą karta nuo 1952 
m. perversmo įvykę didesnės 
apimties neramumai privertė 

sitarimus su Izraeliu, tačiau jis 
liko užkietėjęs vidaus politiko
je.

Nasserio atsakymas
, Minėtame pasikalbėjime Nas- 
.seris pareiškė: “Per 15 metų 
mes kai ką atsiekėme. Revoliu
cija sudarė sąlygas kiekvienam 
įsidarbinti. Valstybės biudžetas 
pakilo 6 kartus. Mes turime li
gonines ir aukštąsias mokyk
las. Į universitetus priimami stu 
dentais žiūrint gabumų, o 

,socialinės padėties. Mano dūk-1 kuriomis aukomis, pėda po pė-
tė į universitetą nepateko, kai 
mano šoferio sūnus buvo pri
imtas”.

Egipto prezidentas Nasseris. 
kalbėdamas kovo 3 d. Heluane, 
pareiškė:

“Neramumus organizavo at
žagareiviai, kurie siekia perim
ti valdžią į savo rankas, už
gniaužti revoliuciją ir liberaliz
mo priedangoje įvesti naują 
diktatūrą. Žemės drebėjimas pa
sibaigė. Mes vėl stovime tvir
tai ant žemės, nepaisant kas 
atsitiktų. Mes sieksime išlai
kyti nepalaužiamą tautos ir ka
riuomenės vienybę”.

Kairo priemiestyje pasakyti 
žodžiai rodo, kad tarp preziden
to ir tautos reikalingas ryšinin
kas — kariuomenė, nors dėl 
jos prasidėjo neramumai. Stu
dentai riaušininkai samprotau
ja:

“Izraelis atslinko prie mūsų 
didmiesčių slenksčio. Tuo metu 
vieni kariai teisia kitus, nors 
jie visi turi būti pasmerkti. Kra 
šte pragyvenimo lygis žemas. 
Baigę studijas turi svetur dar
bo ieškoti. Gana karinės vy
riausybės, kyšių ir plėšikavimo.

Baltijos kraštų padėtis dabartinėje

politikos panoramoje
Kas Sovietų vadus ištraukė iš politinių klampynių?

Sovietų Rusijos pavergta ir 
engiama Lietuva laukia laisvų
jų lietuvių, kur jie begyventų, 
konkrečių žygių bei darbų, ku
rie priartintų kraštui laisvės 
ir nepriklausomybės aušrą.

Kaip šis laukiamas bei puo
selėjimas Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės aušra ar ry
tas atrodo dabartinėje pasau
lio politikos raidoje?

Kažin kaip optimistiškai be
galvotum ir svajotum, bet ap
dairesnis politinių įvykių ste
bėtojas bei vertintojas mato, 
kad tarptautinė politinė panora-

Mes toliau veiksime”.
Tai balsas gabiųjų, kuriuos 

atrinko universitetai.
Nasseris, vienas revoliucijos 

šulų, turėjo progos patirti, kad 
prieš jo darytą revoliuciją kyla 
nauja revoliucija. Jis gali nau
juosius revoliucijos kėlėjus pa
smerkti, tačiau neturi pamiršti, 
kad anos revoliucijos rūbas jau 
išaugtas. Jis padarė išvadas už
sienio politikoje, tačiau vidaus 
politikoje raminasi, kad tvirtai 
stovi ant žemės. Arabų socialis
tinė sąjunga gali nebesiekti že
mės, jei dešinė ir kairė ims su
tartinai veikti.

Izraelio pasiūlymas derėtis 
atmestas. Nasseris pareiškė:

“Izraelio pripažinimas, kad 
karo metu užimti kraštai ne 

ne j jam priklauso mus skatina bet

dos, išlaisvinti prarastas sritis. 
Tegu Izraelis nedaro kitos klai
dos, ramindamasis, kad arabų 
valstybės turi vidaus sunkumus 
ir nepakels naujo smūgio”.

Vidaus neramumai vėl sustip
rino Egipto kovingumą prieš m.), 
Izraelį.

Khe Sanh bazė P. Vietname vis tvirtinama, kur vis tikimasi komunistų 
puolimo.

ti, negaliu nurimti.
— Ar iš vyro neturi jokių žinių?
— Žinau, kad gyvas. Vienas pažįstamas gavo iš 

savo brolio, grįžusio iš Sibiro, laišką, kur rašo, kad dir
bo su mano vyru Sibire.

— Tai juo labiau, Marta, saugok savo nervus, 
nes gal Dievas leis su vyru susisiekti, gal galėsi jį į 
Ameriką atsikviesti.

— Tai būtų laimė! — Marta nesulaiko savo aša
rų.

Aldona pabučiuoja ją, meiliai glosto jos pečius.
— Pavesk save Dievui, Marta!
Keletai savaičių praslinkus, Marta praneša visoms 

moterims, kad jos Rūta išteka. Vėliau atneša parody
ti jaunevedžių fotografiją. Tik viena Aldona žino, kokį 
skausmą išgyvena Marta. Ji moterims pasakoja, kad 
jos žentas iš geros šeimos, kad jis dar .studijuoja, bus 
inžinierius. Visos moterys džiaugiasi jaunavedžiais. Ba
bas iš fotografijos atrodo visai padorus vyrukas.

— Puikus tavo žentas, Marta! — sako Klara žiū
rėdama į jaunavedžius.

— Jos duktė tikra gražuolė! — prideda Amata.
— Kad jos visada būtų tokios geros, tai Marios gy

venimas, būtų daug laimingesnis! — mąsto Aldona, 
klausydama jų vestuvinės fotografijos komentarų.

Marta yra protestantė, bet ji žino, kad italės, Kla
ra ir Amata yra katalikės, dėl to ji sako:

— Mano žentas yra katalikas.
— O tu ir dukra, rodos, evangelikės? — klausia 

Amata.
— Taip!
— Tai dukra perėjo į katalikus? —domisi Klara.
— Ne, bet tuokėsi katalikų bažnyčioje ir pasiža

dėjo vąik,ųs auginti katalikais.
— Tai tavo vaikaičiai bus katalikai, ar Marta, ne

K. BAKAS

buvoma patamsėjusi, negu 
prieš 20 metų. Kodėl?

Kam patarnauja kai kurie 
kritikai

Europoje ir kituose žemynuo
se komunistinės grupės bei į- 
vairios vadinamos “liberalinės” 
organizacijos, kaip ir kai kurių 
kairiųjų intelektualų sąjūdžiai 
šiandien yra. gausesni ir stip
resni, negu tai buvo, sakysim, 
prieš 20 metų. Tik akylai pase-, 
kime, kas vyksta Jungtinėse j 
Amerikos Valstybėse. Prieš 20 
ar net 10 metų nebūtų Senato 
užsienio reikalų komiteto kai 
kurie nariai pabėrę tokių “še
devrų”, kokių buvo iš šen. Mor- 
sės lūpų girdėti kovo 11 dieną, 
apklausinėjant minėtai senato 
komisijai valstybės sekretorių 
Ruską. Gal būt, Senato užsienio 
reikalų komisijos kai kurie na
riai galvoja, kad jie patarnau
ja laisvajam pasauliui, keistai 
kritikuodami ir tyčiodamiesi iš 
Washingtono politikos Vietna
me, pamiršdami, kad Kremliaus 
vadovai pakartotinai pabrėžė, 
jog jie remia ir rems vietinius 
“tautinius išsilaisvinimus”. Gal 
kai kurie Senato užsienio poli
tikos komisijos nariai ir nenori 
žinoti Maskvos siekių laisvajam 
pasauliui pavergti. Tai kam pa
tarnauja šie politikai?

Jau ne kartą kai kurie Ame
rikos politikai beveik už ausų 
ištraukė Kremliaus valdovus iš 
politinių klampynių, tik pvz. pri
siminkim Dovydo stovyklos nuo 
taikas ir naujus politinius vė- 

| jus po Genevos konferencijos 
(1955 m.), Kubos krizę (1962 

Arabų ir Izraelio karą 
(1967 m. birželio 5 -10 d. d.).

Nepaisant Sovietų Rusijos vi
daus problemų, ideologinių prieš 
taravimų, vis dar kai kurie lais
vojo pasaulio politikai bando 
Maskvos vadovus pasodinti į 
tarptautinio gyvenimo teisėjo 
vietą, nors tie Maskvos vado
vai savo sukta politika yra su
jaukę ne tik tautų, bet ir tarp
tautinį gyvenimą. Jau seniai 
Vietname karas būtų baigtas, 
jei Maskvai nerūpėtų vietiniai 
“tautiniai išsilaisvinimo” karai 
ir Amerikai nuleisti kraują, 
kad ji nebepajėgtų rūpintis lais 
vuoju pasauliu, kuris šiandien 

! yra giliai įmigęs, norėdamas, 
kad tik Amerika jų “kailiu te
sirūpintų”. Tai viena.

Turėtų sustiprėti Vakarų 
ofenzyva

Antra. Jei Vakarai būtų dau- 
I giau agresyvūs teigiama pras
me ir labiau kūrybiškai nusi- 

i teikę, tai vykusi satelituose tam 
tikra laisvės evoliucija būtų su
stiprėjusi, bet dabar ji kažkaip 
sulėtėjo, nors Rumunija ir ban
do rodyti didesnį savarankiš
kumą nuo Maskvos. Jei Vakarai 
būtų daugiau ofenzyvinės dva
sios, tai ir Baltijos kraštų — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — 
reikalai būtų šviesesni dabarti
nėje politinėje panoramoje. Ži
noma, sovietų pavergtiems kraš 
tams sunku bus išsilaikyti, jei 
Vakarai tylės, jei Senato užsie
nio politikos komisijos kai ku
rie nariai reveransus darys 
Kremliaus valdovams, o nieko 
neprimins, kad komunistai pir
mieji pradėjo agresiją Vtetna- 

' me, ir Maskva ruošia planus 
agresijai prieš laisvąjį pasaulį.

Daugiausia Kremliaus vade 
vus paskatina prie politinio įžū
lumo laisvojo pasaulio valsty
bininkų tyla, neapdairumas, ne
noras pažvelgti į Maskvos es
minius siekius. Laisvojo pasau
lio vadų štrausiška politika yra 
viena iš sovietinio išdidumo ir 
nesiskaitymo su laisvuoju pa
sauliu priežasčių.

Paskutiniųjų dešimties metų 
bėgyje Europa greitais žings
niais ėjo prie ekonominio apsi- 
jungimo, kurio gražiais vaisiais 
šiandien ji gali džiaugtis. Ta
čiau, Europai tokiu pat grei
čiu nevyko politinis apsijungi- 
mas, nors didžioji dauguma eu
ropiečių jam buvo ir tebėra ne
paprastai palanki. Greitai Eu
ropos politinis apsijungimas bū
tų spartesnis ir realesnis, tek
tų, atrodo, laukti ir tarptauti
nės politinės panoramos sušvie- 
sėjimo, tuo pačiu ir pagerėji
mo Baltijos kraštų padėties.

sigaili, kad leidai dukterį už kataliko? — šaiposi Klara.
— Man svarbu, kad bus krikščionys! — rimtai at

sako Marta.
Praslenka keletas mėnesių, Marta moterims atne

ša saldainių ir džiaugiasi susilaukiusi pirmosios duk
raitės Sandros. Moterys lanksto pirštus ir šaiposi, 
nes nuo vestuvių praėjo tik šeši mėnesiai.

— Ar mergytė sveika? — klausia Klara šypsoda
masi.

— Taip! Sveria 8 svarus. Plaukučiai toki ilgi, tam
sūs, kaip tėvo, nors pati atrodo taip, kaip jos motina 
gimė.

— Vargšė Marta, pati duoda joms į rankas spyg
lių, kad jos galėtų vėliau jai svaidyti, — liūdnai žiūri 
Aldona į Martą ir kalbančias moteris.

Apie Marios dukterį dar neatsibodo kalbėti, Fidel- 
mija vėl atsistoja dėmesio centre: ji atneša kvietimą į 
dvigubas vestuves: jos jaunesnė duktė išteka ir sūnus 
tuokiasi. Ji visas bendradarbes kviečia į bažnyčią, kur 
bus šv. Mišios, o į pobūvį tik Beliną, Amatą, Klarą, 
Eloiną ir Lidiją. Pakviestosios į vestuves iškėlusios gal
vas kelias dienas vaikščioja, kaip karalienės. Vieną die
ną atsilanko ir Juta su sūneliu ir seseria ir dar kar
tą visas kviečia į vestuves. Vėl ilgai džiūgauja išrinkto
sios. Belina kelis kartus Fidelmijai pasako savo pasi
tenkinimą. Po vestuvių visos dalyvavusios vaišėse gar
siai pasakoja savo įspūdžius. Aldona puikiai įsivaizduo
ja kokis puikus buvo pokylis, dalyvavo apie 500 sve
čių, grojo puikus orkestras, salė buvo gražiai papuoš
ta, stalai lūžo nuo įvairių mėsų, tortų, gėrė vynus, 
konjakus, viski ir šampaną. Pamergės ir pajauniai bu
vo apsirengę, kaip praėjusių šimtmečių kunigaikščiai 
ir kunigaikštytės.

(Bus daugiau) .. . A ■



LIETUVOS ATEITIS MUS
SKATINA AUKOTIS

galima bet kuriuo laiku pasiųs
ti peržiūrėti korespondencijas.

— Ko labiausiai linkėtumėte 
Draugo” romano konkursui atei 
tyje?

— Mano turimomis žiniomis 
“Draugo” romano konkursai tu 
ri nusistovėjusią ir praktišką 
tvarką. Visuomenė juos remia ir 
su nekantrumu laukia naujos 
knygos pasirodant. Tenka palin
kėti ir ateityje tik dar geresnės 
sėkmės.

Vienas siūlymas tikrai būtų 
pravartus, jei “Draugas” imtųsi 
iniciatyvos spausdinti knygeles 
kišeninio formato, kuris būtų 
praktiškas kelionėse. Turėtų bū
ti kokius 30 puslapių ir nebran
gesnė kaip 25 et. Tokios kišeni
nės knygelės būtų naudingos 
jaunimui, nes jis sunkiomis kny 
gomis nenori save varginti. Smul 
kių pinigų jiems niekad netrūks
ta.

— Su kokiomis nuotaikomis 
rengiatės vykti į “Draugo” tra
dicinę literatūros šventę, vežant
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MINĖJIME

matyti 
jauni- 
tautos 
Lietu-

Pokalbis su mecenatu Gediminu Janula

— Gerbiamas Mecenate, ku
rie motyvai palenkė Jus būti 
“Draugo” septynioliktojo romano 
konkurso mecenatu ir koks pas
katas buvo lemiantis skirti tam 
reikalui tūkstantinę?
Gerb. Redaktoriau, pagrindine 

mintimi laikyčiau sekantį įrašą 
Dariaus — Girėno fondo testa
mentinėje knygoje:

Visi mes, kiek ir kur pajėg
dami, turime rengti dirvą lie
tuviškai žmoniškai kūrybai ir 
didžiajai ateities Lietuvai!

J. Aleksa
Gajus lietuviškos kultūros rit

mas yra kitas reikšmingas fak
torius, kuris neleidžia mums už
snūsti ar būti* neaktyviems. Jis 
mus užklumpa Įvairiose nuotai
kose, kartais pasiruošusius bėg
ti, visa palikusio kartais randa 
ir šio to vertais, mokančius pa
klusti gerai valiai, o tuomet jau 
nėra sunku dėti parašas po tūks
tantine čekyje ištvermingiems 
Lietuvos laisvės šaukliams.

Šia proga reiškiu ir savo as
menišką padėką Jums už sutiki
mą pritapti prie Jūsų kilnių dar
bų. Išskirtinai turiu paminėti 
vysk. V. Brizgi, kun. V. Bagda- 
navičių ir buv. S. Kalvarijos kle
boną prel. M. Krupavičių, kurie 
buvo mano mokytojai ir turėjo 
daug įtakos mano subrendimui. 
Dalijomės ten Lietuvoje tėvy
nės džiaugsmais, argi galima 
juos apleisti tėvynei esant sun
kioje padėtyje? Skaudi Lietuvos 
patriotųjlalia, kai reikia 
prievartaujamą Lietuvos 
mą, verčiant juos tapti 
išgamas ir klastoti kilnią 
vos istoriją.

Dariaus-Girėno “AROS” fon
das įgalina mane duoti literatūri
nę premiją.

Šiemet sueina 50 metų, kai 
žmogus pirmą kartą pakilo lėk
tuvu į orą. Dvidešimts metų, kai 
skrido Darius — Girėnas. Lakū
no Ged. Janulevičiaus užsimotas 
sutelkti fondas teikia geriausią 
progą paminėti šią dvigubą su
kaktį, realiai paremiant sparnuo 
to lietuvio idėją.

Šiais metais lak. G. Janulevi- 
čių užklupo sukaktys: Lietuvos 
atgimimo ir jo paties amžiaus 
50 m. sukaktis, 30 metų įgytos 
lakūniškos profesijos sukaktis ir 
15 metų Dariaus — Girėno fon
do šventė. 1969 m. mūsų lau
kia 50 m. Lietuvos karo aviaci
jos jubiliejus.

— Kaip aplamai vertinate lie
tuvių kultūrinį gyvenimą laisva
jame pasauly ir kas labiausiai 
pabrėžtino krinta akysna, kai a- 
kyliau žvelgiate ( čionykštės mū
sų literatūros raidą?

*— Skirtinguose kraštuose gy
venančių lietuvių kultūrinės ap
raiškos ir laimėjimai yra skirtin
gi. Visai natūralu, nes daug įta
kos turi klimatinės sąlygos ir lie
tuvių ekonominė padėtis. Tvar
kingi ir taupūs lietuviai nuosta- j 
biai greitai sukūrė palankias są
lygas plisti lietuvybei. Tiksliai 
vertinti esamą kultūrinį būvį tu
rėjo progos Kultūros kongresas.

Kintąs laikas mums stato nau
jus reikalavimus. Jis mums įsak
miai pabrėžia vietoj vienos Lie
tuvos įsteigti Lietuvą visose drau 
giškose valstybėse. Mes turime 
pastoviai įsitvirtinti ir mokėti sa
vas tvirtoves išlaikyti, turim iš
mokti likti grynais lietuviais su 
gryna lietuviška dvasia.

— Kokias priemones ir kokią 
talką sillytumėte literatūriniam 
gyvenimui dar labiau pagyvin
ti?

— Chicaga yra įtalingiausias 
lietuvių centras JAV-ėse. Iš šio 
centro lietuviškos LB-ės kituose 
miestuose laukia ir lauks kultū
rinės paramos. Cikagiškiai turė
tų dažniau pasirodyti ir kituose 
miestuose. Lietuviškos parapijos 
turėtų atgaivinti skaityklas it 
knygynus, susidomėti daugiau Ii 
teratūros vakarais, lietuvių kal
bos patobulinimo kursais, tauto
daile. Reiktų ruošti koresponden
tus.

Patarčiau įsteigti spaudos in
formacijos skyrių, kuriam būtų

Lakūnas G. Januta,
Draugo romano mecenatas 

šiemetiniam laureatui rašytojui 
Vytautui Volertui tūkstantinę?

— Tvirtai tikiu į šviesią Lie
tuvos ir savo ateitį. Mano opti
mizmo nepalaužė gyvenimo vė
jai ir juose sutikti pavojai gy
vybei. Dvi lėktuvo ir dvi sklan
dytuvų avarijos užgrūdino ma
ne būti nesuklupdomu. Šuolis iš 
5-kių km. su parašiutu avarijos 
metu parodė, kad drąsaus nepa
veja kartais ir mirtis. Gyvenimas 
Australijoje davė pažinti mira
žus, žemės drebėjimą, F 120 laip.

— karštį ir gelbėti degančią 
Australiją. Gaila, kad būdamas 
daugiau biznierius, bet ne rašy
tojas nemoku viso to surašyti į 
nuotykingą romaną. įsigijus bi
čiuliu Vyt. Volertą, gal likimas 
leis bendromis jėgomis daugiau 
ką paruošti. Juk savo pirmame 
susitikime su rašytoju V. Voler- 
tu N. Yorke, aš net nenujau
čiau, kad jam tektų mano tūk
stantinė.

Chicaga mane turėjo iš ar
čiau pažinti 1957 metais, kai li
kimas lėmė joje gyventi. Čia bu
vau įsijungęs į liet, operos cho
rą, kuriame “šūkavau” pirmuo
ju tenoru. Taupumo išmokė LS 
s-ga, kuri savo principais drau
džia nariams gerti ir rūkyti, už
grūdino charakterį, kad ir norė
damas negalėjau rasti, kur pini
gus išleisti. Taip ir liko vienin
telis padorus kelias. Mano tūks
tantinė užsigulėjo Chicagos ban
ke iki šiai dienai, nors gyvenu 
1000 mylių nuo Chicagos. Taigi 
važiuosiu į Chicagą bepinigis, 
ten atvykęs pasipildysiu pinigi
nę ir džiaugiuosi galėdamas su
sitikti Laureatą.

Racine. Wis.
PAMINETA 

AUKSIN® SUKAKTIS

Vasario 25 d. Racine lietu
viai ir jų draugai šventė auk
sinį Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo jubiliejų. Iš ryto Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvo at
laikytos pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, kurių metu 
prasmingą ir dienos rimčiai skir 
tą pamokslą pasakė kun. P. P. 
Cinikas, MIC. Po pietų įvyko 
iškilmingas minėjimas, kuris 
pradėtas JAV himnu ir kun. 
P. P. Ciniko, MIC, malda. Į gar
bės prezidiumą pakviesti: mies
to tarybos pirm. Ralph Weid- 
ner, atstovavęs išvykusį merą, 
kun. P. P. Cinikas, MIC, J. Kas
putis, Walter Seianas, dr. VI. 
Šimaitis ir sav. kūrėjas Ig. Pauk 
štelis.

Neringa Vindašiūtė perskaitė 
Wis. gubernatoriaus Warren P. 
Knowles proklamaciją, skelbian
čią Vasario 16 Lietuvių diena 
Wisconsine. Racine mero pro
klamaciją perskaitė Br. Pliūrai- 
tė.

Pirmasis kalbėjo miesto ta
rybos narys, čia gimęs lietuvis 
Walter Seianas, pasisakydamas, 
kad tiki į Lietuvos laisvę, nes 
mes čia gyvendami laisvėje ne
galime pakęsti mūsų sesėms ir 
broliams primestos vergijos.

Ralph Weidner perdavė Ra
cine miesto tarybos sveikinimą 
lietuviams. Alto vykd. komiteto 
narys dr. VI. Šimaitis istorinę 
praeitį lygino su dabartimi. Ra
gino padėti JAV vyriausybei 
laimėti karą Vietname. Primi
nė, kad nei jokia auka nėra per 
didelė dėl Lietuvos laisvės.

Minėjimas taip pat priėmė re
zoliuciją, kuri buvo pasiųsta JA 
Valstybių prezidentui ir kitiems 
aukštiems pareigūnams bei rink 
tiems atstovams. Minėjimą pra
vedė Alto skyr. pirm. M. Kas
paraitis.

Meninėje dalyje, kurią pra
vedė V. Kažemėkaitis dalyva
vo: Rima Kažemėkaitytė, R. 
Pliūra, Rūta Budrytė, mokslei-

vių ateitininkių trio (Ona Mi- 
lišauskaitė, Br. Pliūraitė, N. 
Vindašiūtė ir akomp. R. Kaže
mėkaitytė) su dainomis, Šv. 
Kazimiero parapijos choras, ve
damas J. Grimskio ir senosios 
kartos ateivės Marijona Cele- 
šienė ir Ona Jurkevičienė.

rinkdamas $110 aukų laisvės 
kovai. Tenka pasidžiaugti, kad 
maža Portlando lietuvių sau
jelė duosniai aukojo ir, be to, 
sugebėjo įstoti į Lietuvių fon
dą.

Maža Nashua New Hamp
shire lietuvių kolonija atšven
tė šių metų Vasario 16-ją ne
paprastai šauniai. Į didžiulę Bi- 
shop Guertin gimnazijos salę 
vasario 10 dieną prisirinko 500 
lietuvių ir jų draugų. Už gar
bės stalo susėdo valstijos gu
bernatorius John W. King, JA 
Valstybių šen. Tom Mclntyre, 
vyr. teismo teisėjas Lampron, 
miesto meras Sullivan, keli kiti 
aukšti miesto pareigūnai ir jų 
žmonos. Dvasiškiją atstovavo 
diocezijos kancleris A. W. Ol- 
kovikas, Našvės liet, bažnyčios 
klebonas kun. J. Bucevičius, ku
nigas Vainauskas ir gimnazijos 
vedėjas br. Euclid. Senatorius 
Mclntyre savo kalboje pabrėžė 
faktą, kad JAV vyriausybė nie
kuomet nepripažino ir nepripa
žins Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. Gubernatorius King 
plačioje kalboje palietė Lietu
vos praeitį, iškėlė Lietuvos ne
priklausomybės metų nuopel
nus laisvųjų tautų tarpe, kartu 
pareikšdamas tvirtą įsitikinimą 
kad tokios praeities ir tokių su
gebėjimų tauta negali būti lai
koma pavergta.

Be senatoriaus ir gubernato- ■ 
riaus trumpas sveikinimo kai- i 

1 bas pasakė miesto burmistras,

vyr. teismo teisėjas ir klebonas 
Bucevičius.

Lietuviams pagrindinę kalbą 
pasakė inž. K. Daugėla. Nu
švietęs laisvės kovų etapus pre
legentas visų lietuvių vardu pa
dėkojo gubernatoriui ir sena
toriui už jų aktyvų prisidėji
mą prie Rezoliucijų k-to darbų.

Abu himnus pagiedojusi so
listė Stasė Daugėlienė klausy
tojams pateikė lietuvių liaudies 
ir harmonizuotų dainų progra
mą. Jai akompanavo Rūta Dau
gėlaitė.

Visi tos vykusios šventės ruo 
Šimo nuopelnai priklauso Na
shua lietuviui teisėjui L. Velič
kai, kurio plačios pažintys ir 
dailingo komiteto pastangos 
nuveikė tai, ko net didesnės 
lietuvių kolonijos nesugebėjo 
padaryti. Kaz.

dr.

Į kosminio amžiaus 
aušrą

Jau išėjo iš spaudos prof 
Antano Ramūno knyga
“19 SUTEMŲ Į

AUŠRĄ”
Autorius, atsiremdamas į 

eitį. gvildena lietuvio. Lietuvos. 
Europos ir pasaulio tragišką liki
mą. atskleisdamas nūn auštančio 
kosminio amžiaus viziją.

Veikalas — 454 pusi Gaunamas 
Drauge Kaina $6
Illlnols Statė gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

pra-

Po minėjimo įvyko bendros, 
visų lietuvių moterų sudėtinės, 
vaišės, kurios praėjo jaukioje 
nuotaikoje ir bičiuliškame pa
bendravime.

Visas minėjimas praėjo ge
rai, dalyvavo daugiau žmonių 
kaip kitais metais, visi buvo 
patenkinti neilgomis kalbomis 
ir įvairia programa. Salėje su
rinkta 400 dolerių aukų. Jų rin
kimas tebėra tęsiamas, kad ne
galėję dalyvauti minėjime galė
tų atlikti savo lietuvišką pa
reigą — finansiniai paremti Lie 
tuvos laisvinimo bylą. P. P.

Portland, Oregon
PAMALDOS ŠVENTOVĖJE

LB Portlando apylinkė šie
met Vasario 16-ją minėjo vasa
rio 25 d. Mišios buvo atlaiky
tos žuvusių už laisvę intencija 
Sopulingosios Dievo Motinos 
šventovėje, jos dailioje bažny
čioje. Mišias laikė ir šventei pri
taikytą pamokslą pasakė an
gliškai šventovės ir vienuolyno 
viršininkas tėvas Calkins. Prie 
altoriaus 
liava.

stovėjo Lietuvos vė-

Vainikas

TURTAS 90 MILIJONŲ

5AFETY

INVESTMENT

Kalbėjimo terapijos specialistai moko kalbėti vaikučius Velykų ženklų 
platin m o centre. Invalidams vaikams globoti vajus vykdomas ligi 
balandžio 14 d.

prie Liet, paminklinio 
kryžiaus

Po pamaldų lietuviai susirin
ki prie paminklinio kryžiaus ir 
visų vardu Jonas Kanius su tau 
tiniais rūbais apsirengusiomis 
Garolytėmis padėjo vainiką. VI. 
Juodeika tarė žodį. Prie pamink 
lo dalyvavo tėvas Calkins ir 
apskr. komisionierius Don Mo- 
sce. Paminklas garsina lietuvių 
tautinį meną ir Lietuvos vardą. 
Paminklo spalvotos atvirutės 
turi pasisekimą ir jų antra lai
da buvo išleista.

Šventės minėjimas

Paminėti jubiliejinę šventę 
tautiečiai susirinko į Mendeikų 
rezidenciją. Po skanių vaišių a- 
pylinkės vicepirmininkas Jonas 
Mendeika atidarė susirinkimą 
ir pakvietė Vladą Juodeiką pir
mininkauti. Susirinkimo vedė
jas pasakė angliškai kalbą apie 
šventės reikšmę ir atkreipė dė
mesį į laiškų rašymą. Eilėraš
čius padeklamavo Gitą Mendei- 
kytė ir Saliute ir Rita Garoly- 
tės. Lietuvių draugas ir kovo
tojas prieš sovietų smurtą, ko
misionierius Don Mosce pasa
kė kalbą.

Vyriausiu kalbėtoju buvo Jo
nas Mendeika. Po kalbos su
giedotas tautos himnas.

Apylinkės iždininkas Algis 
Garolis gražiai pasidarbavo, su-
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Chicago Savings
and Loan Association

Joti n Pakel, Sr., President and 
Chaimui n of tlie Board
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6245 SO. VVESTERN AVĖ

DAUGIAU PELNYSITE.
DAUGIAU TAUPYSITE...

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mene* 
šių taupymo lakštus, už kuriuos pelny* 
site 5‘/4°/o. Lakštai išduodami tūkstan* 
tinemis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštu sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

Chicago Savings and Loan Assn

TEL. GRovehilI 6-7575



DARIAUS-GIRĖNO KLUBAS
DETROITE

Kiap rinkome valdybą (3)
GERAI PASISEKĖ KAZIUKO 

MUGĖ

Kaziuko mugė Detroite kas 
met populiarėja, sutraukia vis 
daugiau žmonių ir patys skau
tai kiekvieną kartą ką nors nau
ją sumano, padaro, parodo mu
gės lankytojams.

Mugės išvakarėse teko būti 
L. namuose, stebėjau skautus vi
sur skubančius, bėgančius, dir
bančius, gi jiems pritarė piūklai, 
plaktukai ir kiti įrankiai. Daug 
padėjo suaugę — tėveliai, ma
mytės, tėvų komitetų nariai. Tą, 
jau gana vėlyvą, vakarą radau 
gražų būrelį ponių su tuntinin- 
ku C. Anužiu viduryje. Jie turėjo 
patį “maloniausią” darbą nusku 
sti bulves, o tai ne juokas, kai 
mugės metu visą lietuvių koloni
ją reikia pamaitinti, ypač kai 
“cepelinų" yra didelis pareikala 
vimas.

Kovo 3 d. L. namai atrodė su
sitraukę, sumažėję, nes visur to
kia spūstis, lyg turguje. Šiaip 
taip radęs kiek laisvesnį kampą 
LB apyl. pirm. Jonas Urbonas, 
tuntininkų A. Tamtilionytės ir 
C. Anužio globoje' oficialiai ati
darė pačią gausiausią lankytojais 
mugę.

Svečiai tuoj kibo viską “nai
kinti”. Pirmo aukšto valgyklo
je, spaudos ir radijo žmonių pri- 
grąsinti nieko namuose nevirti 
ir nevalgyti, svečiai “užgulė” sta 
lūs. Berniukai scenoje irgi buvo 
įsitaisę nedidelę valgyklą su lietu 
viškais valgiais, grybais ir pan. 
Skautės savo kavinėje svečius 
taip pat vaišino ir mandagiai pa 
tarnavo.

Mugėje gausu įvairių laimėji
mų, žaidimų, gi vaikščiojamieji 
pardavėjai siūlė pirkti įvairių 
prekių. Neatsiliko nuo jų nei 
paukštytės nei vilkiukai.

Šios mugės metu pabijos ir Ba 
ltįjos tuntai padarė rekordinį pel 
ną — 1,500 dol. Be to, Dariaus 
—■ Girėno klubas ir Alfonsas Žie 
das mugės proga skautams įtei
kė po 25 dol. naujų palapinių į- 
sigijimui.

Tuntų vadovybės sako, kad jie 
yra dėkingi Detroito ir Windso- 
ro lietuviškajai visuomenei už 
moralinę ir materialinę paramą, 
šią mugę ruošiant ir mugės me 
tu. Taip pat tėvų komiteto na
riams ir p. Pajaujienei, nes jos 
dėka suorganizuotos ponios — 
buvusios skautės daug prisidėjo 
prie šios mugės organizavimo.

(sln)

JAUNIMAS MINI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTI

Kovo 2 d. lietuviškos moky
klos patalpose įvyko 50-tis me
tų nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas. Jame, kaip ir Kalėdi 
nės eglutės metu,' minėjimo pro
grama paruošė P. Zaranka. Pro 
gramą išpildė didelis skaičius 
mokinių.

Toks viešas daugelio mokinių 
dalyvavimas programos išpildy
me yra labai sveikintinas reiški
nys. Tas duoda keleriopą nau
dą.

Svarbiausia tai yra labai pa-

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

PETRAS P U T R I U S
Dažo — Dekoravimas — Taiso 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda "Plaster Board”. Visų rflSm 
grindų Ir sienų plyteles.
12731 Grandmoni Iid., Detroii 27, 

Michigan — Tel. VE 8-4064

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIJO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadieni 3:00—4:0d 
|>. n. iš Detroito stoties WJI<I1 — 
1400 kil. — AM.

Pranešėjai: l’ATRICIA BANDŽA 
Ir ALGIS ZAPARACKAS.

VedBjas — RALPH VALATKA. 

15756 Lejure, Detroit, Mich. 48227 
(ei. 273-2224 

skatinantis būdas patiems moki 
niams geriau išmokti lietuvių 
kalbą. Mokinys žinodamas, kad 
jis kartu su savo draugais turės 
viešai prieš suaugusius skaityti 

I ar deklamuoti pradeda pats iš 
| anksto ruoštis ir rūpintis išmok
ti jam pavestą rolę, nes nenori 
būti išskirtas iš savo draugų ir 
rodytis nepasiruošusiu prieš su
augusius.

Žinoma, taip paruošti moki
nius, kad jie masiškai galėtų vie
šai pasirodyti nėra lengva. Čia 
jau reikia sugebėjimo ir daug 
pasiaukojančio darbo iš mokyto
jo pusės. Taip dirbdamas moky
tojas vadovaujasi lietuvišku idea 
lizmu ir toks darbas jau yra kū
rybinis. Būti kūrybingu mokyto 
ju yra gana sunku, ypatingai iš
eivijoje, kur šeštadieninė mokyk 
la turi visokeriopus trūkumus.

Detroito lietuviai, ypatingai 
lietuviškos mokyklos vaikų tė
vai, yra dėkingi mokytojams ir 
ypatingai mokyklos vedėjui, ku
ris savo darbštumu, organizuotu 
mu ir tikru atsidavimu bando į- 
žiebti mūsų jaunajai kartai mei 
lę lietuviškam žodžiui.

Malonu buvo stebėti, kaip jie 
puikiai atliko minėjimą.

Būtų gera tokias programas 
matyti ir pagrindiniuose nepri
klausomybės minėjimuose, nes 
tai tikra kūryba, dvelkianti lie
tuvišku nuoširdumu, pagaunan
ti ir uždeganti.

J. Dunčienė

LB. Detroito apyl. lituanistinės 
mokyklos Lietuvos nepr klausomy- 
bės atkūrimo 50-mečio minėjime 
IV-to skyr. mokinės Aida Peterso- 
naitė ir Rita Neverauskaite deda 
vainiką prie Karo muziejaus au
kuro.

Nuotr. Algio Plečkaičio

VASARIO 16-JI MOKYKLOJE

LB Detroito ir apylinkės lie
tuviškoj mokykloj Redforde ko
vo 2 d. buvo paminėta 50 metų 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo — auksinė sukaktis.

Mokyklos salėj susirinko moky 
tojai, mokiniai, jų tėvai ir sve 
čiai. Mokyklos vedėjas P. Zaran 
ka atidarė minėjimą ir pakvietė 
D. Arlauskienę, kuri, talkinin
kaujama kitų mokytojų pravedė 
mažųjų pasirodymą. P. Zaran- 
kos dekoracijų fone, kurios pri
minė Vytauto Didžiojo muziejų 
Kaune, mažieji atkūrė apeigas 
prie nežinomojo kareivio kapo. 
Pražygiavo orkestras — mergai
tės padėjo vainiką prie aukuro 
ir visi skyriai padainavo išmok
tas dainas. Tai gal ir jų auka 
tolimai Lietuvai. Po trumpos 
pertraukos vyresnieji skyriai mo 
ntaže nukėlė mūsų mintis į Min 
daugo, Gedimino, Vytauto, “Auš 
ros” ir “Varpo” laikus. Iš am
žių glūdumos prašneko Valan
čius, Kudirka, Maironis, Donelai 
tis. Mūsų erškėčių keliai į nepri 
klausomybę ir vėl į dabartines 
mūsų tautos sutemas. Pasigirsta 
partizanų daina ir rauda motu
lės. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

V. V.

LB SUSIRINKIMAS

LB Datroito apylinkės meti
nis susirinkimas šaukiamas kovo 
17 d. 12 vai. p. p. L. namuose,

L. B. Detroito apyl lituanistinės mokyklos vyresnių skyrių mok niai, 
vadovaujami mokyt. Pr. Zarankos, kovo 2 d. A. Vandenberg mokyk
los) sporto salėje išpildo dainų ir žodžio pynę ‘‘Lietuvos laisvės kovų 
aidai”. 40 minučių trukusiame montaže dalyvavo virš 60 deklamatorių ir 
dainin nkų. Nuotr. A. Piečaičio

3009 Tlillman g-vė.
Susirinkime be apylinkei va

dovaujančių organų rinkimo, 
bus sprendžiami ir kiti apylin
kės veiklą ir lietuvius liečią rei
kalai. Detroitiečiai aktyviai daly 
vavo Lietuvių bendruomenės, vy 
riausio organo, tarybos rinki
muose. Nemažesnės reikšmės y- 
ra ir apylinkei vadovaujančių or 
ganų išrinkimas ir patikėjimas 
atstovauti ir rūpintis lietuvius ir 
lietuvybę liečiančiais reikalais, 
>ne vien savųjų, bet ir svetimųjų 
tarpe.

Šiuose jubiliejiniuose metuose 
parodykime savo solidarumą, ju 

('ngdamiesi į visuomeninę veiklą 
ir paremdami jų darbus auka. 
Kviečiame visus apylinkės lietu
vius šiame metiniame susirinki- 
'me gausiai dalyvauti.

LB apyl. valdyba

DIDINGAS KONCERTAS 
DETROITE

Gavėnios nuotaikai bene ge
riausią muzikos literatūroje kuri 
nį galėsime išklausyti kovo 17 
d. 8 vai. vak. Masonų didžiojoj 
auditorijoje, kurį išpildys Det
roito Rackham Simfoninis 225 
vokalistų choras su 1000 balsų 
studentų choru, palydint Detroi 
to simfoniniam orkestrui ir diri
guojant muz. Maynard Klein, 
Mich. universiteto muzikos pro
fesoriui, universitetų chorų direk 
toriui ir Detroito simfoninio cho 
ro dirigentui. Koncerte talkinin
kaus pirmaeiliai Amerikos solis 
tai. Taigi vokalistų skaičius net 
prašoka mūsų dainų švenčių 
jungtinį chorą. Pastatymas yra 
trijų didžiųjų Michigano univer 
sitetų: Wayne Statė, Michigan 
ir Eastern Michigan.

Didingas atlikėjų sąstatas, bet 
dar didingesnis pats kūrinys, ku 
rį sukūrė religinės muzikos tita
nas J. S. Bachas, kuriam nepri
lygsta net ir šių laikų išsimoksli 
nę kompozitoriai. Čia ir atsisklei
džia žmogaus genialumas, kurio 
negali duoti joki mokslai. Sukur 
ti kai ką pagal gyvenamo perio
do dvasią nereikia genialumo, o 
reikia tik mokslo ir kompozici
nių gabumų, tačiau sukurti vei
kalą, kuris turėtų neginčyjamos 
ir nekintamos vertės šimtme
čiams, tai jau reikia genialumo. 
Toks yra Bachas, tokia jo ir kury 
ba, kurią suprasti, pažinti ir gal
ėti ją išpildyti reiktų pašvęsti vi
są gyvenimą vien tik Bacho kū
rybos studijai. Veikalo turinį pa
sako pats pavadinimas: Bacho 
“Viešpaties Pasija” pagal šv. 
Matą. Muzikinės išraiškos prie
monės, panaudotos Kristaus 
Kančios savaitės atvaizdavimui, 
yra nepaprasto kūrybos potenci
alo rezultatas, kurį klausytojui 
trumpais žodžiais sunku išaiški
nti, o kaip geriau veikalą atli
kėjams išpildyti kai kuriose vie
tose net trūksta žodžių. Viena 
tik žinotina, kad 1225 vokalistų 
ansamblis yra padalytas į kelius 
chorus, kurie tuo pačiu metu gie 
dos savo chorų partijas su skir
tinga harmonija, o simfoninis or 
kestras irgi padalytas į du or
kestru su skirtinga muzika. Tai
gi tuo pačiu laiku bus girdima 
daug skirtingų balsų vedimo lini 
jų su nepaprasto meistriškumo 
akordų progresijos darnumu, ve
dančiu į gryną ir švarią harmo
nija. Disonansinė harmonija pa
naudota ten, kur iš tikrųjų ji 
reikalinga: tai minios šauksmas, 
kad Kristų nukryžiuotų, tai Jo

pašiepimas ir pan.
Tai yra viena iš tipingų Ba

cho kantatų, kurioje telpa baro
ko, klasikinis ir bachiškai ro
mantinis stilius, kuriuo vėliau 
pasekė kiti pasaulinio masto ko
mpozitoriai. Neveltui XX a. mu
zikos kritikas E. Newman yra 
taip išsireiškęs: “Yra daug kan
tatų, bet nėra tokios, kokią Ba
chas parašė.” Ir lietuviai kom
pozitoriai metėsi į didesnės apim 
ties veikalų kompozicijas: operas 
ir kantatas. Geras reiškinys, kad 
bandoma sukurti ir sukuriama 
bei išpildoma. Viena tik ryšku, 
kad kantatai sukurti reikia dau
giau kūrybinio potencialo, o ją 
išpildyti reikia gilesnio muziki
nio pasiruošimo.

Lietuviai prašomi išklausyti 
reto koncerto, nes mes, ypač nau 
jieji ateiviai, esame gerokai atsi
likę savo atsilankymu į aukštos 
vertės koncertus, kai tuo tarpu 
ir kalbame ir rašome apie mu
ziką daugiau, negu nusimano
me.

St. Sližys

A. A. KUN. LIONGINAS 
JANKUS DIDYSIS ALRKF 
JAUNIMO STOVYKLOS 

“DAINAVA” RĖĖJAS

Vieną 1962 metų pavasario va 
karą telefonu iš Brooklyno kun. 
Lionginas Jankus praneša dr. A. 
Damušiui ,kad jis gaunąs Jau
nimo stovyklai stambią auką. 
Eugenija Baltrūnienė iš Brookly 
no pasiūlius jam kaip kunigui 
dirbančiam šalpos darbą para
mos, kad jis galėtų nesivaržyda
mas pavažiuoti kur reikia ir len 
gviau prasimaitinti. Nuo asme
ninės paramos kun. Lionginas at 
sisakęs, nes, anot jo, jis paten
kintas viskuo ką turįs, bet su
pažindinęs E. Baltrūnienę su A- 
LRKF Jaunimo stovyklos tiks
lais ir pataręs jai paremti šį jau
nimo auklėjimosi židinį. Tokiu 
būdu ALRKF Jaunimo stovyklai 
atėjo 10,000 dolerių pačiu lem
tingu laiku “tikrai kaip iš dan
gaus”, ir tas įgalino pradėti už
planuotus baltojo apšildomo pa 
stato ir koplyčios su sale staty
bos darbus.

Jaunimo stovyklos administra 
cinis kolektyvas, ją remianti vi
suomenė ir stovyklautojai liūdė- 
dami dėl ankstyvos a. a. kun. 
Liongino Jankaus mirties guo
džiasi jo našiais ir šviesiais dar
bais, kurie liudija jo kilnią ir 
labdaros pilną širdį.

K.

DAIL. A. PETRIKONIO 
PARODA

LB Detroito apylinkė nuo ko
vo 17 d. iki kovo 24 d. rengia 
dail. Antano Petrikonio, kūri
nių parodą. Antanas Petrikonis 
gimė 1923 m. Alytuje. Studija
vo Vilniaus Dailės akademijoj. 
Anglijoje — Manchesterio Ken- 
nington City ir Londono Gil- 
dos bei Šv. Martino meno mo
kyklose. Dar Anglijoj suruošė 2 
individualias parodas, o Chica- 
goje 1965 ir 1967 metais. Be to, 
yra dalyvavęs įvairiose kolektyvi 
nėse lietuvių ir amerikiečių pa
rodose.

Antanas Petrikonis simbolikas 
nors laikas daro įtakos ir jo 
paskutiniems darbams. Jo dar
buose jaučiamas stiprus akcen
tas metafiziniems klausimams. 
Tų problemų sprendimą galima 
įžvelgti daugelyje jo kūrinių. Jo

Dariaus-Girėno klubo valdy
bos rinkimams buvo nustatyta 
keistoka tvarka, kokios nebuvo 
ankstyvesniais metais pravedant 
tuos pačius rinkimus. Renkami 
septyni valdybos nariai slaptu 
balsavimu, tačiau nustatyta, kad 
kiekvienas valdybos narys renka 
mas atskirai, gi kiekvienas bal
suotojas užpildęs kortelę su kan
didato pavardę turėjo nunešti ir 
padėti ant mandatų komisijos' 
stalo. Toks patvarkymas, jau iš 
šiaip gana netvarkingo susirinki 
mo, padarė visišką betvarkę. 
Žmonės kilnojosi, nešė korteles, 
judėjo salėje, todėl sukontro
liuoti, kas balsuoja ar kiek kar
tų tas pats asmuo gavo korte
lių, buvo visiškai neįmanoma.

Mandatų komisija buvo suda
ryta iš kun. Domininko Lengvi
no, Petro Rūkštelės ir Petro Ja
nuškos. Tokiame susirinkime, 
trijų asmenų mandatų komisija 
buvo labai per maža.

Anksčiau minėjau, kad tie, ku 
rie rūpinasi vienodai L. namais 
ir D. — G. klubo reikalais, bu
vo atspausdinę lapelius su savo 
kandidatais į valdybą: dr. Vytau 
tas Mileris (pirm, pareigoms), 
Stasys Petrauskas (vicepirm.), 
Leonas Matvėkas (sekretoriaus), 
Kazys Veikutis (kasininko), Al
fonsas Juška (finansų sekreto
riaus), Algis Atkočaitis (ūkio ve 
dėjo) ir Vytautas Dalinda (mar
šalkos pareigoms).

I pirmininko vietą buvo du 
kandidatai, paduota 100 korte
lių — už dr. V. Milerį 64 ir Ka
zį Gogelį 32. Į vicepirm. paduo
ta 81 kortelė — už St. Petraus
ką 58, Leonardą Šulcą 10, St. 
Šimoliūną 8 ir Leoną Kalvėną 
5. Sekretoriaus pareigoms 73 — 
Vladą Simutį 39, Leoną Matvė- 
ką 34. Finansų sekr. pareigoms 
73 — Algį Bačkaitį 42, Alfonsą 
Jušką 31. Kasininko pareigoms 
72 — Jeronimą Karalių 40, Ka- 
tį Veikutį 32. Ūkio vedėjo parei-! 

kūryboj matai ir jauti nuotai
kas žmogaus dvasios, ar tai liūde 
sį rudenio laukuose, ar ramybę 
(mįslingoj miško tyloje. Iš gimto 
jo krašto jis išsinešė ir pasąmo
nėj laiko savo šalies grožį ir jis 
išsaugotas per ilgus klajūno me 
tus, bus įspaudęs žymes daili
ninko kūriniuose.

Detroito ir apylinkės lietu
viams yra puiki proga pamatyti 
ir lig kartu dalyvauti dailinin
ko ieškojimuose.

Parodos atidarymas įvyks ko
vo 17 d. 12 vai. Lietuvių na
mų salėj.

V. V.

T rumpai
— Šv. Antano parapijos ko

mitetą sudaro: A. Misiūnas 
(pirm.), Leonardas Šulcas (pir
mininko pavad.), Ch. Mishakis 
(sekr.) ir V. Shermanas (iž
dininkas).

—• Mišios už kun. L. Jankų. 
Skuodiškiai ir kretingiškiai už
prašė Šv. Mišias už neseniai mi
rusį Balfo reikalų vedėją kun. 
L. Jankų. Mišios bus atnašau
jamos Šv. Antano bažnyčioje 
kovo 17 d. 10:30 vai. Tuoj po 
pamaldų buv. kretingiškiai ir 
skuodiškiai renkasi pas Geno
vaitę Viskantienę trumpam pa
sitarimui.

Garnys jau čia. Detroito ben- 
druomenininkai, atrodo, rūpina
si ir kolonijos prieaugliu. Veik
li LB apylinkės iždininkė Jurina 
ir Vytautas Rugieniai susilau
kė pirmagimio sūnaus. Taip pat 
pirmagimio sūnaus susilaukė 
LB apyl. vicepirm. Nariman
tas ir Janina Udriai. Buv. apyl. 
iždininkas Algimantas ir Ge
novaitė Rudžiūnai susilaukė sū
naus — dabar augina tris sū
nus ir dukrą. Neblogiau sekasi 
ir lietuviams respublikonams, 
nes jų Michigano valst. vadas 
(leader) adv. Algirdas ir Zuza
na Ambrose susilaukė dvynu
kų — sūnaus ir dukros, tuo sa
vo atžalyną padidindami iki pen 
kių. (sln) 

gį Atkočaitį 29. Į maršalkas bu- Į 
vo tik vienas kandidatas, todėl 
Stepas Dryža išrinktas vienbal
siai.

Iš šių rezultatų matyti, kad 
pagal dalinamus lapelius išrink
ti tik pirmieji du: pirm. V. Mi
leris ir vicepirm. St. Petrauskas.

Kokios buvo priežastys, kad 
rinkimai staiga pakrypo kita lin 
kme? Jų galėjo būti net kelios.

Tą pačią dieną (vasario 11) 
ten pat L. namuose buvo skau-

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIU 
BERNIUKŲ MOKYKLA —

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 
Kennebunkeporte, Maine, 

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISEM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru

pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

lietuviška gyvenimo orientacija Pati gimnazija padeda mokiniams ■ 
įstoti į kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
A (lyginimas visiems prieinamas. .
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968-1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School i
Kennebunkport, Maine 04046

— įįi-- Ą■5r~

ŪKIO PRODUKTAI

I

Extra dideli kiaušiniai 
Dideli kiaušiniai . 
Vid. dydžio kiaušiniai 
Maži kiaušiniai.......  
MICHIGAN OBUOLIAI: Red Rome, VVinesap,

Golden DeHcious ir kriaušės......... svaras 19 et.
GRAPEFRUIT, sultingi • saldūs......... 4 už
CITRINOS .....................................  5 už
MORKOS .................. ................ 2 svarai
Burokėliai, kopūstai, ropės............  svaras
APELSINAI, Calif. 2 tuzinai.......................
IDAHO bulvės 10 sv. 69 et., 100 sv..........
Raudonos bulvės 20 sv. 79 et. 50 sv. ....

rnn oTnnr1924 West 59th Str- tilo o I Lili t TeL PRosPed 65347wnl lir I I ■ ■■ Atdara, nuo 8 v. r. iki 6 v. vak.

rKllinKRVKKIlIlIlIlIlIHIRIIIIĮ

SKIP'S Self Service !
LIQ U 0 R STORE

5515 S. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 S
MARCH - KOVO MfcN. 14, 15 ir 16 D. D. £

s

MICHELOB BEER
Case of 24—12 oz. Cans

B1SQUIT 3 STAR COGNAC Ftfth $5.29

STOCK V.S.O.P. 10 Year Okl
IMPORTED BRANDY Fifth $3.98

KINE Importini F1VE STAR
COGNAC F®* $5.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH Imported 
Dry or Sweet Quart $1_89

CANADIAN MIST Imported
CANADIAN WHISKY Fi«ii $3.69

FIOR D’ALPĘ IMPORTED LIQUEUR Fifth $5.69

BEAUIOLAIS VILI AG E 1966 Vlntage 
FRENCH WINE Fifth $ -j .29

IMPORTED POLISH VODKA
LUKSUSOVVA, 100 Proof Fifth $5-19

tų sueiga 11:30 vai. Dalyvavo a- 
bu tuntai. D. — G. klubo susi
rinkimas buvo kviestas tik 1:00 
vai., kuris reikia pripažinti gana 

(Nukelta > 6 psi.)

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 130 vai. 
po pietų Perduodama, vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Mmkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir

1 dienraštis ‘‘Draugas”.

55=

%

3 tuzinai $1.53
3 tuzinai $1.35
3 tuzinai $1.19
3 tuzinai 39 et.

50 et.
29 et.
29 et.
10 et. 
89 et. 
$5.95 
$1.98

Case $5.49 M



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. kovo mėn. 14 d.

Jacątueline Kennedy praleidžia savaitgalį Meksikoje.

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl.) 

punktualiai prasidėjo. Nemažai 
skautų tėvų dalyvavo šiame D. 
— G. klubo susirinkime, gi suei 
gai pasibaigus tėvai vilkiukus, 
paukštytes ir jaunesnius skautus 
turėjo vežti jau į namus, nes jie 
pavargo, prisimenant lietuviš
kas pamaldas, kurios prasideda 
10:30 vai. Skautų tėvai kaip tik 
daugiausiai ir rūpinasi L. namų 
likimu, todėl jiems iš susirinki
mo išėjus, galėjo ir rinkimo re
zultatai paskukti kita kryptimi.

Ne visi išrinktieji (nors ir ne 
iš lapuko) yra nusistatę prieš L. 
namus. Jų tarpe yra tokrų, kurie 
būdami D. — G. klubo vadovy
bėje, supras gyvybinį L. namų 
išlaikymo reikalą. Reikia pažymė 
ti, kad dalis klubo narių yra su
klaidinti nelemtais įstatymų aiš 
kinimais, kad negalima svetai
nės pelno L. namų išlaikymui 
perleisti.

L. hamai vieni išsilaikyti ne
gali, arba tektų imti nuomą už I 
posėdžius, susirinkimus, įvairių | 
šokių grupių repeticijas, skautų i 
suoi^fr* ir pan. Kolonijos lietuviš 
koji veikla tuoj susilpnėtų. Per
kant L. namus, svetainė tam ir 
buvo įsteigta, kad padėtų na
mams išsilaikyti, bet ne banko 
sąskaitose kokiems tai reikalams 
laikyti beveik užšaldytus pini
gus.

-Susirinkimo metu daug reika
lų buvo nukelta svarstyti po vai 
dybos rinkimų, tačiau išrinkus 
kontrolės komisiją, susirinkimas 
tuo ir pasibaigė.

Susirinkimas nebesvarstė to 
kio svarbaus klausimo, kuriame 
•D. — G. klubo nariai turėjo pa
sisakyti dėl L. namų išlaikymo, 
padidinant nuomą už svetainę- 
barą. Kaip kiti svarbūs reikalai, 
tai ir šis paliktas ateičiai vien 
tik todėl, kad susirinkimas buvo 
nutęstas.

nas ir L. namų išlaikymas. Tam 
L. namų d-jos susirinkimui pir
mininkavęs inž. Česlovas Staniu 
lis ne tik kad nerėkė, nešūkavo, 
bet negirdėjome jį net “pake 
liant balsą”, leido kalbėti vi
siems, jei tik nenukrypo nuo dar 
botvarkės ir vis tik jis susirinki
mą gerai apvaldė ir pravedė. Su
sirinkimui pravesti reikia turėti 
ne tik gerklę, bet ir visą galvą.

(bus daugiau)
VI. Selenis

— Jubiliejinio komiteto finan
sų skyrius darbą pradėjo gana 
sėkmingai ir yra surinkęs aukų 
jubiliejiniam finansų komitetui. 
Detroito finansų skyr. nariai 
numato aplankyti visus koloni
jos gyventojus, kad visi turė
tų progos prisidėti savo auka 
sukaktuvinių metų proga. Fin. 
skyr. pirm. inž. J. Mikaila pra
neša, kad skyrius galutinai su
darytas: J. Mikaila (pirm.), St. 
Šimoliūnas (sekr.), VI. Staškus 
(kartotekos vedėjas), Eugenija 
Bulotienė, Petr. Griškelis, St. 
Garliauskas, VI. Pauža, Marija 
Sims, Ona Širvidienė, V. Tamo
šiūnas, Vac. Urbonas, Kazys 
Veikutis, Myk. Vitkus ir Frank 
Zųger.

Taip pat praneša, kad skyriui 
talkina aukų rinkėjai: Leopol
das Heiningas, Alf. Kasputis, 
Ben. Neverauskas, K. Ražaus- 
kas, Jurina Rugienienė, Jonas 
Urbonas, Ant. šiurkus ir Anta
nas Zaparackas.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

....»♦♦♦♦
MISCELLANEOUS

TELEVIZIJAS
paprast, s 11 spalvota* nebrangia 
taisau Už patarnavimą Pietoj $3 
iž dirbtuvė- darbą Slo.Oti it daly 

'“■asiteiraukite apie naujas

I MIGLINAS
J549 W 69 St.. D auk.. PR 6-1968

DEKORAVIMAS
16 VIDAUS IR I# LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J- RUDIS Tel. CLiffaide t-1056

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St., Tel. — 434-0421 

P. Rudėnas K. Šimulis

APDRAUDŲ agentūra
Namų, autoniobi 

llu. gyvybės, 
■cveikatoa biznio
Patogios Išslmo 
kėjimo sąlygos

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

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS

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

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL
3 skyriai Chicagoje: 

69th St Tel. VVA
09th St. Tel. WA
So. Kalstei St. Tel. CA

SFRV.

5-2787
5-2737
5-1854

2608
2501
3212

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

»+ ♦ ♦

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4005 Archer Av 
Chicago. IU. 60632. Tel. YA 7-5980

C L A S S I F I E D GUIDE
REAL ESTATE

O KUR NAMAI!
(I kamb. mūras. Gazo šildymas, ga

ražas, gražius namas, arti mūsų — 
$20,800.

7 kamb. mūras, 2 auto garažas, 
arti Marųuette pko., $16,600.

5% kamb. randi, oro vėsinimas, 
karpetai, platus lotas, prie Marųuette 
parko. $26.700.

Graži rezidencija, 2 aukšto mūr., 
6 kamb. 1 % vonios, mūr. garažas, ar
ti ofiso. $27,000.

2 aukšto mūras. 2 po 6 kamb., 
nauji modernūs butai, 2 auto gara
žas, arti Marųuette Park mokyklos — 
$34,000.

5 kamb. 3-jų miegamųjų. 8 metų 
modernus mūras. Prie pal parko 85 
p. lotas. 2 auto, garažas. $23.500.

S 12.800 pajamų, gali būti ir dau
giau iš gražaus apartmentinio 2-jij 
aukštų mūro Marų. pke. Kaina apsi
moka per metų.

Biznio vieta. 2-jų aukštų mūras ant 
kampo. Apie 4 0 p. žemės, 2 butai ir 
biznis, 2 auto garažas. Arti mūsų 
$21,000.

4 butų mūras. Puiki vieta Marų, 
pke. Butai blizga, visur švaru ir nau- 

$45,000.
Atvykite — visi laukiami.

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

REAL ESTATE
»-♦ »»♦»♦♦♦♦♦ * * j

• ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦•* ♦ ♦>♦♦♦ ♦ ♦
5 kamb. 17 metų, švari mūr. rezi

dencija prie 72 ir Francisco. $18,700.
Naujas <le luxe 2-jų aukštų mūr. 

Marųuette pke. 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,500.

Itestoranas ir O kamb. butas. Mūr. 
prie 69 ir Western. Puiki vieta — 
ęeras biznis.

Palikimas, 
mieg.) Mūr. 
$23,90«.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
’735 W. 71st St Tel. 925-6015

Kaina sušnekama.
2 butai po 5 katnb. (3 
Prie 45 ir Campbell.

Į

Savininkas parduoda 6V2 kamb. 
(3 mieg.) modernų namą.

Tel. LU 1-0311

For sale by owner near 70th and 
Artesian 2 flat brick 6 and 6. 
garage. Low 30‘s 233-3590

ja.

REAL ESTATE - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė.. LA 5-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

NAMV PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertima!

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

HELI* WANTED — VYRAI

Can ei e vate 
inanager. Will 
Excellent Co. 
oonditions.

REAL
1200 Mest 37th SI. 

TEI,. CIj 4-73OO

TRAFFIC CLERK
himsėlf to top-noteh 
be trained on the Job. 
Benefits, best wo.rking

LEMON CO.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450
Medinis. 2x5. Gage p. Rūsys, ga

ražas, naujas šildymas. $17,900.
Mūr. 4 kamb. Garažas. Rūsys. 

Gage p. $12,950.
Mūr. 6 kamb. M. p. Garažas, Nau

jas šild. $19,800.
Mūr. 2x5, po 3 mieg. 62 ir Arte

sian. Garažas. $26,900.
Mūr. 10 butų. Prie 60 ir Kedzie. 

Tik $88,000.

KAIRYS REALTY
2943 West 59th St. Tel. HE 6-5151

Naujas de luxe 2-jų aukštų mūras 
prie pat Marųuette pko. Butas savi
ninkui ir 4 nuomos pajamų. 
$55,000. „ . , . .

69 ir Western, Mūro, 2 butai ii 
didelė patalpa bizniui. Tik $17,500.

Mflr. garažas auto taisymui ir skly
pas vartotom mašinom
Kampas prie 67 ir Western. $35,000.

Brighton prke. 2 namai ir ta 
verna su visais Įrengimais. $23,000

VAINA REALTY
2517 W. 71st Street - RE 7-9515

MARQUETTE PARKE 
6540 S. Mapletvood Avė. 
Naujas 2-jų butų namas.

Statybininkas — BE 8-9125

inigvkitf: KAHAR

I

ELECTRONICS 
TECHNICIANS 
SONY CORPORATION 

0F AMERICA 
ls Now lnferviewing Men.

W!th a minimum of 1 year ex- 
perience, who are interested in an 
EXITING CAREER in Solid Statė 
Electronics.
Our training Program in the serv- 
icing of RADIO. HI-FI’s Black- 
White and Color TV and Video 
Tapė Recording Equip.ment, will 
insure your future in the Electronic 
World.
Earn $225 a week — 371 į, hours. 
Air-Conditioned Shop

Contact: G. Sommerfield or
R. Greer

SONY CORPORATION
0F AMERICA

5551 Milton Parktvay, 
Rosemont, Illinois 60018

Tel. 678-4790

Juzės Daužvardienės
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
pagerinta, iliustruota laida
200 mėgiamiausių lietuviškų 

receptų
Puiki 

tuvėms

4-ji 
Virš

anglų kalboje.
dovana lietuvėms ir nelle-

REAL ESTATE
14 butų ir 3 krautuvės. $24,312 me

tinių pajamų. 63 ir Kedzie. $127,000.
13 butų mflr. Vl»i po 3į4 kamb. 

Labai gražiai ’atrodo mūras. Pietva
karių daly. $112,000; $25,000 įmokėti.

3 butai ir krautuve. $350 pajamų 
J mėn. 51 ir Kedzie. $22.000.

Mflr. 8 kam b. butas ir tavernos 
patalpa. Brighton pke.

$IMA1T 1 S REALTY
2737 W.‘ 13rd Street Tel. CL 4-2390

Kaina — $2.50
Illinois Statė gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street

B U I L D I N G 
CUSTODIANS

Illinois Bell now has openings for 
building custodians in Arlington 
offer good starting pay, regulai* in- 
Heights and Evanston, Illinois. We 
creases, security and the famous Bell 
benefits. Apply now —

ILLINOIS BELL TELE.PHONE
116 W. Eastman

Arlington Heights, Illinois
Tel. 392-6600: Evanston 869-9915

An Eųual opDortunity emnloyer

PROGOS — OPPORTUNITIES

Rinktinė vieta — 9330 S. Pulaski. 
Taverna ir nuosavybė. 60x115 p. 
sklypas. Parduoda dėl kitų intere
sų. Atvykite apžiūrėti arba skam
binkite 767-6093.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas miegamas kambarys 
Brighton Parke 

FR 6-1151 po 6 v.v.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA

Norėti susirinkimui pirminin
kauti, yra ne tas pat kas sugebė
ti tvarkingai jį pravesti. Štai dvie 
jų susirinkimų palyginimas.

Sausio 21 d. įvykusiame L. na 
mų draugijos — šimtininkų su
sirinkime pas valdybos narį ra
dau užsiregistravusius 106 šimti 
ninkus. Šiame D. — G. susirin
kime prieš pat rinkimus buvo 
primtesta, kad balsuoti turi tei
sę 106 nariai. Neįtikėtinai vieno 
das dalyvių skaičius abiejuose su 
sirinkmuose. L. namų d-jos šu
tas” ir taip pat daugiausiai dis- 
sirinkimas buvo irgi “labai karš- 
kutuota D. — G. svetainės pel-1

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7159 Soiith Maplewood Avenue 
Chicago, Illinois 00629.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

\įmciairl
RICHMONDLiSU SERVICE
Kampas Rlchinond ir 68rd Streei 

Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
■ liub. Nelaimės atveju, skambinkite:

GR 3-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraltls

II kamb. gražus butas ir gerai ei
nantis restorano biznis. Pramonės 
rajone. $42,000.

7 kamb. gružus a|iyiuui|is mflr. 
37 % p sklypas. 71 ir Maplewood. Tik 
$27.900.

<> butų mūr. Gražūs butai, geros 
pajamos. Cicero. $43.000.

23 apartnientiniai ir 4 krautuvės. 
Labai gražūs butai. Visi išnomuoti su 
sutartimis. Pajamų $35,000 metams. 
Labai gera vieta išnuomavimui ir 
saugiam Investavimui. Teiraukitės.

3 po 4 kamb ir biznis. Mūr. 2 au
to. mūro garažas. Gazo šiluma. 66 ir 
Western. Tik $30.500.

3 butai ir biznis. Mūrinis. Mūro ga
ražas Geroj Marųuette pko. vietoje. 
$41.500.

i J<į aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. Nauja 
šiluma gazu. Už 4 kamb. $100 nuo
mos. 2 auto mūro garažas. Marųuett 
Pke $27.500.

1% aukšto mūr. 5% jr 3% kamb. 
Apynaujis. šiluma gazu. Alumin. lan
gai. 2 auto garažas. 68 ir Pulaski 
apyl $36,500.

2 po 5 jį kamb ir 3 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marųuette pike. $52.000.

7 kamb. mflr bungalow. Gražiai iš
taisytas. šiluma gazu. 2 auto mūr. 
garažas. Gage pke. $21.000.

14 butų mūras. Visos vonios kok
linių plytelių, puse butų su koklinių 
plytelių virtuvėmis Nauja elektra 
Labai dalius namas ir geros paja
mos. Marųuette pke. Galima perimti, 
morgičius iš 6įį%. Teirautis.

5 kamb. mflr. rezidencija. 1H vo
nios, šiluma gazu. Garažas Platus 
sklypas. Marųuette pke. $16,500.

Gražus 4 butų mūr. Remodeliuoti 
butai. Mūro garažas. Gražioj 
ųuette pko. vietoj. $48.500.

Mar

NERIS REAL ESTATE
49?. Sootb Western Avenur Tel. 471.0321

SALES o MORTGAGES s MANAGEMENT

iataher or M.L. S.

A. ABALL ROOFING 00.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūsių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me iš lauko. Taisome mūrų—"tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, Illinois

Chicago, III. 60629
•<11111111111111111111111111111,1111111 IIIIIIIIHIII

KAIP FILME POILSIO TURĖSI 
SKAITYDAMAS NAUJOS 

AUTORES

R enės Rašo s
romaną

MEILĖ TRIKAMPY
nes viso romano situacijos nelauk
tos ir netikėtos neleis atsitraukti 
nuo puslapių. Romano veiksmas 
dažnai taip pradeda kunkuliuoti, 
tartum teketų stačių skardžių upe

Knyga gaunama „Drauge'1, 4545 
West 63rd Street, Chicago, Illinois 
60629. 220 pusi., kaina 3 dol.

Illinots Štate gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

DĖMESIO!

GAILESTINGA 
SESUO

dirbti miesto ligoninėje, 

Geras pradinis atlyginimas.

- Dėl informacijų skambinti

Mrs. Ely
3026 S* California Avė,

tel. CL 4-3680

CLERK
GENERAL OFFICE
25-40. Good typlng skili. 

Calculator, Dictaphone and 
8witchboard exp. desireable. 
Call 282-7575 for appt. 
No Agency Calls Please

10% — 20% — 30% pigiau mokėsi, 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLI

3208 H West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4330

S

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2433 West 63rd Street, Chicago
Talef. pR 8-0833

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: ŽEME DEGA, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 

1939 -1945 m. kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijos. Apie 870 psl. dviejuose tomuose.... -

Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONES, literatūriniai "atimini
mai apie laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą....... $2.50

Illinois Stata gyventojai prie kainos turi pridėti 5% taksų. 
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

illllllllllHllllllllllilIlIililIlIlIlIlIlilitKilIt,

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda.
2047 W. 67th Place, VVA 5-8063
lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinill'

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI 

Ekapertiškaal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

Malu oflioe 5727
ALEX

W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6-2233
ŠATAS — Realtor

turime simtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke 
kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įBtaigą 

-inkti katalogo

DĖMESIO !

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu: 

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 Tel. UJ 5-9500

ii
u

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

Užsakymus su pinigais siųskite
DRAUGAS

4545 West 63rd Street
CHICAGO, ILLINOIS 60629

DICTAPHONE 
TYPIST

Order Service Dept. Mgr. Somų 
Steno Of Speed Wrlting 

Reųuired Occasionally 
Ūse Dictaphone And 
Elec.trlc Typetvriter 

Excellent- Fringe Benefits

LINDBERG - HEAVY DUTY 
2450 W. Hubbard Street

Acnoss The Street From The 
M.ilwaukee Road Western Avė. Depot

Tel. 666 - 3443
An Eųual Opportunity Employer

Far

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLEi 

30 and 50 gal. — Free Delivery
5622 S. Racine 434-1113

CLERK TYPIST
Immediate Opening 

For Experienced Typist In Our 
Purchasing Department 

Minimum Speed 50 WPM On
Electric Typewriter 

Excellent Fringe Benefits

LINDBERG HEVI - DUTY 
2450 W. Hubbard Street 

A.c.ross The Street From The 
Milwaukeo Road Wstern Avė. Depot

Tel. 666 - 3443
A n Eųual Opportunity Employer

CONTRACTORS
EXTBR1BNCED

CLERK TYPIST
Ali benefits. Modern new offfce. 

Apply in person:

FRED’K H. LEVEY CO. 
4250 W. 42nd Pd.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
nes jis plačiausiai skaitomas lie* 
nos visiems prieinamos.

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pėdins Ir alr oonditionlng bei 
naujus Ir senus namus. Stogų 
cinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HFATING & SHEKT MIMAI 
<444 8. Western. Chicago », III. 

Telefonas VI 7-3447v , __



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. kovo mėn. 14 d, 7Pasikalbėjimas apie bendravimą 
su okupuotu kraštu

Įspūdžiai iš Vyt. Vaitiekūno I 
paskaitos ir diskusijų

Nors lauke lijo, griaudė ir net1 
žaibavo, Jaunimo centro didžią
ją salę beveik pripildė žmonių 
minia, susirinkusi i“'Į__ z„'
Vyt. Vaitiekūno paskaitos “Lais-I 
vųjų lietuvių bendravimo su pa-, 
vergtąja Lietuva praktinės gali
mybės.”

1 Įdomu, kad klausytojų tarpe 
daugiausia buvo matyti senosios 
kartos atstovų ir tik palyginus, 
nedidelis skaičius jau čia subren
dusio jaunimo. Jie skyrėsi ne tik 
amžiumi, bet ir savo nusistaty
mais, kurie ypač išryškėjo disku
sijų metu.

V. Vaitiekūnas gana nuosek
liai ir teisišku pagrindu išdėstė 
bendravimo galimybes ir apribo
jimus. Jo manymu, bendravimas 
su Lietuvoje pavergta tautos dali 
mi yra būtinas ir neišvengiamas, 

į nes tik per jį įmarioma išlaikyti 
išeivijoje tautinę dvasią, tautinį 
nusistatymą, patriotinius jaus
mus ir savą kultūrą. Būtinas jis 
ir Lietuvoje bręstančiam jauni
mui, kuris, nors ir labai patrio
tiškas, pradeda susigyventi su e- 
sama padėtimi. Mūsų pareiga tą 
jo polinkį atitiesti.

Teisiniai bendravimo 
pagrindai

Tas bendravimas betgi neturi 
patarnauti okupanto interesams, 
kurie yra visai priešingi mūsų| 
interesams. O taip gali atsitikti 
dėl nesuvokimo ar klaidingų ben1 
dravimo būdų.

Sovietų Sąjunga skaito, kad 
Lietuva ne tik okupuota, bet ir 

k aneksuota. Laisvasis pasaulis to 
1 dar nepripažįsta. Tas nepripaži

nimas mums yra labai svarbus, 
nes tokiai mažai tautai kaip Lie
tuva, šis teisinis skirtumas yra 
vienintelis siūlas, ant kurio lai
kosi visa nepriklausomos Lietu
vos idėjos egzistencija, To-mes 
neturim pamiršti, nes jei patys 
prisiimsim neteisę, ji praras ne
teisės pobūdį ir pasaulio akyse.

Ta linkme turi vystytis ir mū
sų bendravimas su pavergtu kraš 
tu. Jis gali būti tik asmeniškas, 
kad jo veiksmai ir tikslai nebū
tų interpretuojami kaip pritari
mas aneksijai. Dėl tos pačios 
priežasties bet koks bendravimas 
su okupanto valdžia, jo įstaigo
mis ar valdžios žmonėmis yra 
tik kenksmingas.

Tačiau ir asmeniškas bendra
vimas gali būti kenksmingas, jei 
jis nėra tikslingas, jei jo pozity
vus rezultatas neatsveria nega
tyvaus. Todėl ir asmeniško ben
dravimo kiekviena atvejį turėtu
mėm svarstyti atskirai.

Laisvas ir okupanto nekontro
liuojamas bendravimas, kurį mes 
gal net per mažai išnaudojame, 
yra laiškai, spauda, siuntiniai. 
Sis bendravimas kartais yra net 
daug svaresnis ir okupantui ken
ksmingesnis, nei kultūrinis. 

Teigiami ir neigiami pavyzdžiai

Toliau prelegentas nurodė vi
są eilę pavyzdžių, kuriuos, kiek
vieną atskirai apsvarstęs, prista
tė kaip teigiamo ar neigiamo 
bendravimo rezultatus (Kubi
liaus atsilankymas, lietuvių gru 
pės atsilankymas Montrealio pa
rodoje, mūsų menininkų paro
dos Lietuvoje, laisvųjų rašytojų 
veikalų leidimas Lietuvoje ir 1.1.).

Prelegentas sutiko, kad visi 
trokštam pasimatyti su atvyku
siais iš Lietuvos ar pas juos nu
vykti, bet reikia nepamiršti, kad 
žmonės, kurie išleidžiami iš Lie
tuvos atvažiuoti į Vakarus, yra 
tinkamai indoktrinuoti ar pries
paudos keliu įpareigoti liaupsin
ti viską, kas dabar vyksta oku
puotoje Lietuvoje, o taip pat gau 
ti duomenų apie laisvojo pasau
lio lietuvius, jų darbus ir pla
nus. Todėl bet koks bendravimas 
{manomas tik sąmoningai suvo
kiant esamą padėtį, ją įvertinant 
ir tinkamai išsiaiškinant. Tuo 
keliu einant bus išvengta klai
dų, kurios gali pakenkti mūsų 
kovai už nepriklausomos Lietu
vos atstatymą, ir drauge mūsų 
bendruose ■ tiksluęjsa'bųs pasiekta

vienybė, kurios dabar stinga.
Padėtį mažai pakeitė

Jautrus ir painus bendravimo 
| klausimas betgi liko lygiai toks 

•v,, u pat jautrus bei painus ir po V. 
s ausy i yajtjejcjįno paskaitos.

Tie, kurie iki šiol pritarė mū
sų veiksnių linijai, pasiklausė to 
ką norėjo išgirsti, gal tik kiek 
ramesne ir šaltesne forma, nei 
tikėjosi, o tie, kurie buvo priešin
gų įsitikinimų, tokiais ir pasiliko.

Įdomu, kad daugumas eina pa 
siklausyti ne kontroversinės nuo
monės, bet tokios, kuri jiems pri
imtina. Tokiu būdu sunku suei
ti į diskusinį pokalbį.

Iš visos paskaitos susidarė įs-. 
pūdis, kad kiekviena lazda turi Į

KARDINOLO DIREKTYVOS APIE 
LAIDOTUVES

Chicagos kardinolo John Cody 
pavedimu, arkivyskupijos komi
sija žmogiškų santykių ir eku
menizmo reikalams paruošė ir 
šiomis dienomis išleido 52 pusla
pių brošiūrą “Ekumenizmo gai
rės”. Įvadiniame brošiūros laiš
ke, skirtame* Chicagos dvasiš
kiams, vienuoliams ir pasaulie
čiams, kardinolas rašo: “Tikiuo
si, kad šių gairių Įgyvendinimas 
išugdys tilkrą ekumenišką dva
sią Chicagos arkivyskupijoje, ir 
tai turėdamas mintyje, esu joms 
davęs iš visos širdies patvirtini-1 žinti tikinčiųjų 
mą... Meldžiuos, kad gairėse ran

skirtingu galvojimu, kurį pakreip 
ti įmanoma tik įtikinus juos jo 

i klaidingumu bei kenksmingumu 
mūsų visų bendriems siekimams. 

Vargu V. Vaitiekūno žodžiai 
d^galus“.“^ a7m?nl^a7ben-į^ ™rs pakreipė ta linkme, bet 
dravimas, kuriam V. Vaitiekų- ben^s pritarimas jo mmtunsir
nas nuoširdžiai pritaria, gali virs 
ti netiksliu ir kenksmingu, žiū
rint, iš kokio taško į jį pažvelg
si.

Prelegento patarimas kreiptis 
j Vliką nurodymų, kai kyla ne
aiškumų dėl asmeniško bendra-

Vyt. Vaitiekūnas

’ vimo, atrodė labai nepraktiškas 
ir neįtikinantis. Juo labiau, kadi 

1 salėje buvo girdėti nusiskundimu i 
dėl Vliko nereagavimo į pana-i 
šaus pobūdžio laiškus, kurie bu-l 

| vo išsiųsti prieš du mėnesius.>
Diskusijos

Nuotaikos įsisiūbavo, kai pra- 
I sidėjo klausimai ir diskusijos. Per 

jas iškilo dvi susirinkusiųjų nuo- 
' monės.

Reikšmingas faktas, kad jau- 
. nesniosios kartos žmonės, kurie 
. sudarė už bet kokį bendravimą 

pasisakiusiųjų grupę, pritarė V. 
( Vaitiekūno liberalioms, anot jų, 

mintims ir bendravimo apriboji
mams. Kas tad kliudo susėsti 

; prie bendro stalo, kaip vienas iš 
jaunesniųjų klausytojų pasiūlė?

Jautriai nuskambėjo jo žo- 
. džiai, užtikriną jo grupės patrio

tinius jausmus, jų meilę savo 
tautai, siekimus nepriklausomos 
Lietuvos ir norą vieningai siekti 
tų tikslų, kurie mums visiems y- 
ra bendri, bet prie kurių einam 
skirtingais keliais.

Pasiklausius panašių kalbų, 
sunku patikėti, kad bendra idė
ja nesujungtų visus bendron vie- 
ningon kovon. Juo labiau, kad 
tos vienybės reikalingumas vi
siems aiškus.

Tokios vienybės pasigedo ir 
prelegentas, kaltindamas kai ką 
iš jaunesniųjų kartos blogomis 
intencijomis, kurios pasireiškė jų 
darbais. Neigiami yra veiksmai, 
kurie atliekami vien pasipriešini 
mo dvasia, kaip tai buvo sporti
ninkų išvyka į Lietuvą. Tai bu
vęs grynas nebojimas vadovau
jančiųjų veiksnių nurodymų ir 
draudimų, lyg vaikų maištas 
prieš tėvus.

Gal prelegento tvirtinimas ir 
teisingas, bet reikia nepamiršti, 
kad tie “vaikai” yra jau subren
dę žmonės ir vien draudimu jų 
nepaveiksi. Reikia skaitytis su jų

i

savo tarnyboje dvasiškiems 
žmonių reikalams.

3. Galima laidoti kitų tikėji- 
[mų išpažintojus šeimynos skly
pe katalikų kapinėse, jei kitur 
laidojimas išskirtų tos pačios 
šeimos narius išpažįstančius 
skirtingus tikėjimus. Tokiais at
vejais kitų tikėjimų dvasiškiai, 
apsirengę, kaip jie nori, gali 
pravesti kapinėse apeigas. Taip 
pat tokiais atvejais, jei kviečia-

damos sugestijos ir direktyvos 
būtų gerai žinomos ir sutaptų 
su tikėjimu bei atsidavimu...”

šeštas tos brošiūros skyrius 
yra apie laidotuves. Skyriuje 
yra devyni punktai, kuriuos čia 
pateikiame tikinčiųjų informaci
jai.

1. Katalikai turi būti laidoja
mi katalikų kapinėse. Tai sutam
pa su ilgamete tradicija, parem
ta kūno švento kilnumo ir būsi
mo jo prisikėlimo tikėjimu ir 
Bažnyčios noru po mirties atpa-

bendruomenę, 
buvusią gyvenime.

2. Tačiau, kai aiikivyskupijos 
taisyklės leidžia palaidoti kata
liką nekatalikų kapinėse, kuni
gas gali atlikti liturgines laido
jimo apeigas. Žinoma, savos pa
rapijos kunigas turėtų tai da
ryti, protingai prisitaikydamasTokiose aplinkybėse,

nurodymams duoda vilčių, kad 
bendra kalba nėra neįmanoma.

Diskusijų metu prelegentas pa 
brėžė, kad negalima apsiriboti 
tik teoretiniu žinojimu, kaip 
daug kas daro, reikia ir praktiš
ko patyrimo, kurio stinga jaunes 
niąjai kartai ir kurį ji arogantiš
kai atmeta.

Vilkas taip pat buvo apkaltin- 
! tas arogancija, kurią V. Vaitie
kūnas paneigė.

Kyla klausimas, ar arogancija 
yra tas pleištas, kuris varomas į 
išeivijos tarpą? Jei tai vyksta ne
sąmoningai, laikas jį pašalinti; 
jei sąmoningai — laikas iššifruo 
ti tuos, kurie tai daro, nes jie 
nesiekia tų pačių tikslų, kurių 
mes visi siekiam. Bet jei jų yra, 
tai tik maža saujelė, kurią bus 
nesunku išskirti iš savo tarpo ir 
tuo būdu sustabdyti jų vienybę 
ardančius veiksmus.

Prelegentas pabrėžė, kad visos 
jo iškeltos mintys esančios jo as
meniškos ir jis nežinąs, kaip Vil
kas į jas reaguos.

Reikia tikėtis, kad Vlikas bus 
lygiai toks liberalus, kokiu pri- 

I pažino V. Vaitiekūną jo pąskai- 
' tos klausytojai, nes tai vieninte- 
: lis būdas, kuris gali suvesti mus 
visus į bendrą pokalbį, kurio pa
sėkoje, reikia tikėtis, surasim ir 
bendrus kelius į tą patį tikslą.

Norėtųsi pridėti vieną pasta
bą klausytojams, kurie, prasidė
jus klausimams ir diskusijoms, 
nuotaikos pagauti, ne vieną kar
tą ardė tvarką savo pastabomis, 
iš vietos. Tvarkingas susirinki-1 
mas tarpais įgaudavo mitingo po1 
būdžio. Visiems būtų maloniau, Į 
jei panašaus sąmyšio būtų gali
ma išvengti.

R. Raslavičienė.

gali aplankyti šermenis ir ten 
pasimelsti, o taip pat kapinėse 
įgali pravesti neliturgines apei
gas, žinoma, prileidžiant, kad 
nebus papiktinimo.

6. Katalikų kungas negali ap
lankyti, nei dalyvauti bet ku
riose apeigose krematoriumuo
se.
1 7. Kunigas gali priimti šeimos

mas, kunigas gali atlikti nelitui- pakvietimą pašventinti duobę 
ginęs apeigas kataliko, palaidoto nekatalikų

, 4. Kunigas gali pravesti neli- .kapinėse..
i turgines apeigas gralboriaus ikop . 8. Kunigas neabejodamas gali
lyčioje ar namuose nėkatali- pasimelsti šermenyse kito tikė- 
kams, jei ten kviečiamas. Įjimo mirusiojo Jei tam yra šei-

5. Laidojimo apeigos visiems I 
krikštytiems katalikams prave
damos katalikų kunigo, bet ku- i 
rioje aprobuotoje laidojimo vie
toje. Tačiau kunigui neleidžiama 
pravesti liturginių laidojimo apei 
gų katalikui, už kurį nebuvo 
leista laikyti laidotuvių Mišių.

kunigas

mos ar ten esančio dvasiškio 
kviečiamas. Panašiai kito tikėji
mo dvasiškis galį būti pakvies
tas pasimelsti kataliko šermeny
se.

9. Laidotuvėse kitų tikėjimų 
šventnamiuose kunigas gali da
lyvauti apsirengęs sutana ir 
kamža ar choraliniais rūbais, jei 

lyra pakviestas šeimos ar ten 
esančio dvasiškio. Panašiai kitų 

, tikėjimų dvasiškiai gali būti pa- 
' kviesti dalyvauti apsirengę, kaip 
I nori, laidotuvėse katalikų bažny-

Skirgaudu šeima

Bronė ir Pranas Pilipauskai su šeima

T. ir V. Koteliai

pasiliko sūnus Vytas su šeima ir kiti gimines.; 
dukra Aldona Katiliene su šeima, brolis Anta

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PETRAS BIELIŪNAS
1348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. lAfayette 8 357?

Š. m. kovo mėn. 6 d. suėjo 10 metų nuo

A. + A.
PRANO URBANO LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Aaociacljos Nariai t

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W 69th STREET Tel. REpnbhc 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel Vlrginia 7-6672

■

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

POVILAS! RIDIKAS
8854 S. HAL8TED STREET Tel. VArdte 7 1911

T H RE E

Paikina Facilities

A. -f- A.
MARIJAI AKSENAVIČIENEI mirus, 

jos vyrą JONĄ ir sūnų STASĮ giliai ir nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime.

Brangiai mamytei

A. -f- A.
KOLETTAI CHMIELIAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnų ALGIRDU MANVYDJį su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. -f- A.
VLADUI MICEVIČIUI

mrus, jo žmonai KONSTANCIJAI ir visai 
šeimai gilią užuojautą reiškia

Pranešame liūdną žinią, kad Lietuvoje mirė mūsų brangi 
mamyte ir sesutė

A. f A. GEORGE J. BUTVILAS, Sr.
Savininkas BUTVILAS PRESS, 911 W. 19th Place.

Mirė kovo mėn. 12 d., 1968 m., 4:15 vai. popiet, sulaukęs 
50 metų amžiaus. Gimė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Adella (Pargjųi&'kaitė). 
duktė Georgiann Miller, žentas George, Jr., sūnus’ Ensign 
George, U.S.N., marti Barbara, 3 broliai: Anthony, brolienė 
Charlotte, John, brolienė Stella, ir Joseph, brolienė Frances, 
sesuo Anne Mraz, švogeris William, jų šeimos, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips kopi., 3307 S. Lftuanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 16 d. iš kopi. 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parap. bažnyčią, kur oj įvyks 
ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, žentas, broliai ir kt. 
giminės.

Laidotuvių direkt. Ant. M. Phillips, Telef. YArds 7-3401.

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2 

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

FuNERAL HOME

AIR-CONDITIONED CHAPELS

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Mirė 1968 m. 
žiaus.

Lietuvoje 
Amerikoje —
nas su šeima ir brolis Petras.

Nuliūdę: dukra, broliai, žentas, anūkė ir kiti giminės

KAZYS
Gyveno 4725 S. 

Chicago, III. 
gyv. Gai-y, Ind.

Sofija Steikūnaitė-Zimkienė
kovo 1.1 dieną Kaune, sulaukusi 70 metų am- PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 71 st Street Tel. GR 6-2345 - 8
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel, TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
DOBILIAUSKAS

Honote St., 
Prieš 12 metų

Po sunkios ligos mlrS kovo 
11 d., 1968, sulaukęs 55 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
rijampolės apskrities.

Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Brone, 3 sūnūs: Jonas. 
Vladas ir Jurgis, beit kiti gimi
nės Lietuvoje ir Lenkijoje.

Kūnas pašarvotas 
liūno koplyč., 4348 
nia Avė.

Laidotuvės įvyks 
ikovo 15 d. H ___ ___
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus 
kurioje įvyks gedulingjos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona ir sūnūs.
Laidotuvių direktorius Petras 

Bieliūnas. Tel. LA 3-3572,

Petro Bie- 
S. Califor-

penktad.,
iš koplyčios 8:15

parapijos bažnyčią.,

buv. statybos rangovo Lietuvoje, mirties. 
Jo šviesiai atminčiai paminėti kovo mėn.

(sekm.), 10 vai. ryto bus laikomos Šv. Mišios Liet. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje (56 St. ir S. Claremont Avė.).

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti jį savo 
maldose. Juzė Urbonienė

IPIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Hany 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 * 6335

Vienas blokas nuo kapinių

Pranešu, kad 1968 m. kovo mėn. 1 dieną Lietuvoje, Vil
niuje mirė mano brangi ir miela žmona

A. f A.
Ona Juodiene - Gaižutyte

Liko didžiai nuliūdę:
jos vyras Antanas, gyv. Ciceroje, duktė Nijolė, sūnus 
Vytautas, žentas Bronius, marti Elena ir anūkai — 
Onutė UgniusAntanas, gyv. Lietuvoje ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami. ANTANAS JUODIS

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
.><319 80. IJTU AN1CA AVĖ. Tel. YArde 7-1138 - 1139

V ASAITIS — BUTKUS
1446 80. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymple 2-1008

UWN FUNERAL HOME
Slgmund J, Sutkus

7909 STATĖ RD.. OAKLAWNS ILL.. Tel. — 636-2320



I

R DRAUGAS, ketvirtadienis, 1968 m. kovo mėn. II d. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X Marųuette Park Tėvų Ma
rijonų bendradarbių 5 sk. rengia 
bunco kovo 17 d., 2:30 v. para
pijos salėje. Po žaidimų bus vai
šės, gražių dovanų paaukojo 
Steponas Lakawicz, laidotuvių 
direktorius. Bus ir įėjimo dova
nų. Valdyba kviečia visus atsi
lankyti ir praleisti smagiai po
pietę su marijonais ir bendra
darbiais.

X Don Varno posto metinis 
pagelbinis vienetas kovo 17 d. 
posto būstinėje rengia pramo
gą. Pirmininkė Anelė Pocienė 
pranešė, kacį darbuojasi sekan
čios narės. Joanne Sobeckis, 
Vanda ''Niprikas, Genovaitė 
Krajicek, Valeria Stanaitis, Ma
ry Dzimidas, Jean Pargauskas, 
Juliana Blozis, Violet Jocius ir 
Ann Shulmistras.

x Vyčių Sendraugių kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 19 d. 8 v. v. Vyčių salėj. 
Susirinkime kalbės Pov. Dirkis 
tema: “Ką slepia šv. Kazimiero 
karstas ?”

x Jonas Kazanauskas, Mutual 
b-vės prez. ir Panevėžiečių klu
bo garbės narys, jau antra sa
vaitė guli Billings ligoninėje. 
Pažįstami linki greit pasveikti.

X Milaknienė, dr. Milaknio 
žmona ir Panevėžiečių klubo 
narė, rėmėja, serga ir gydosi 
namuose.

x šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių reikalais šį ketvirtadienį 
bus pranešimas per Margučio 
radijo ALB Chicagos apygardos 
programoje.

x Dail. Pranas Lapė atvyks
ta iš Rovvayton, Conn. dalyvauti 
savo tapybos parodos atidary
me, kuris įvyks šį šeštadienį, 
7:30 v. v. Kviečiame visus daly
vauti. (pr.)

x Mes ir Lietuva paskaitų 
ciklo išeivijos ir okupuotos Lie
tuvos santykių klausimui anali
zuoti, paskutinė paskaita įvyks
ta kovo 16 d., šeštadienį, 8:00 
vai. vakaro Jaunimo Centre. Dr. 
L. Sabaliūnas iš Ann Arbor, Mi
chigan, skaitys paskaitą: “Ry
šiai su Lietuva: Pavojai ir Ga
limybės”. Dr. L. Sabaliūnas pra
eitą vasarą lankėsi Lietuvoje. 
Visus maloniai kviečiame šios 
paskaitos išklausyti.

Santara - šviesa (pr.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai ir greitai užpildo įvairius 
INCOME TAX blankus. 4259 S. 
Maplewood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046 kasdien 9—8 vai. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis — Income 
Tax Service — jau 16 metų lie
tuviams apskaičiuoja pajamų 
mokesčius. 2737 West 43 St.. 
tel CL 4-2390 (sk >

x Cikagietis Jonas Vaidely*, pa
didino a .a. med. sesers Eugenijos 
Ralkevičiūtės-Kasnickienės atminti
nį įnašą Lietuvių Fonde iki $200.00, 
įnešdamas Fondan velionės mirties 
metinių proga $100.00.

LF adresas: 6643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629 (pr.)

X Ona Bučienė, gyvenanti 
3326 So. Morgan, Chicagoje, su
laukė 80 m. amžiaus. Sukakties 
proga jai buvo suruoštos vaišės 
dukters Sabinos namuose, kur 
dalyvavo kita duktė Silvija, sū
nus Vladas, sukaktuvininkės 
dukraitės ir daugelis giminių ir 
pažįstamų. Sukaktuvininkę su
jaudino gauta iš Kauno nuo se
sers dukters sveikinimo tele
grama. Sukaktuvininkė jau 50 
metų kai nuolat skaito “Drau
gą”.

X Stasys Juozaitis, gyv. Ci
cero, LAS organizacijos tary
bos narys, po inkstų operacijos 
iš Loretos ligoninės grįžo į na
mus.

X “Erdvių amžiaus parodoj”, 
bus išstatyti pašto ženklai, iš
leisti ryšium su .erdvių laimėji
mais ar siekimais. Paroda ati
daroma kovo 23 d. 1 vai. Balze- 
ko Lietuvių kultūros muziejuje. 
Įėjimas laisvas. Veiks ligi balan
džio 5 d., kasdien 1—4:30 vai.

x Jurgis Z. Augius gavo 
daktaro laipsnį chemijos srity
je Iowos universitete vasario 3 
d. Jis yra Danutės (Lipčiūtės) 
a. a. dail. Pauliaus Augių sūnus. 
Į JAV-es atvyko 1949 m. birže
lio 24 d. ir apsigyveno Chicago
je. 1959 m. baigė Šv. Ritos 
aukšt. mokyklą. Pradėjęs studi
juoti De Paul universitete, stu
dijas užbaigė Lojolos universi
tete, gaudamas bakalauro laips
ni 1963 m. Jaunasis daktaras 
dabar dirba savo srityje Amoco 
Chemicals, Whitinge, Ind.

X Dana ir Vincas Baziai, 
gyv. Chicagoje, irgi mielai pri
sidėjo prie Chicagos Lietuvių 
Operos mecenatų. Netrukus į- 
vykstančiam operos “Fidelio” 
pastatymui, jie atsiuntė 100 dol. 
auką.

Tikrai džiaugiamės, kad su 
kaskart augančiu “Fidelio” su
sidomėjimu — auga ir mūsų 
operos rėmėjų skaičius. (pr.)

x DAUG SUTAUPYSI pirkdamas 
Radio, Radio-Console's, spalvuotas 
ir kt. Televizijas, Tapė Recorderiai, 
fonografai, patefonai. Cash Regis- 
teriai, įv. skaičiavimo mašinos, 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport. N. Y. 
11731, kuris ‘‘Draugui” žinomas, 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

X Česlovas Rukuiža, labai 
nuoširdus ir paslaugus scenos 
paruošimo darbų žinovas, suti
ko statomoje “Fidelio” operoje 
pasiimti visą scenos paruošimo 
darbų atsakomybę.

x Panevėžiečių klubo tradi
cinis metinis pobūvis įvyks ge
gužės 4 d. B. Pakšto salėje, Chi
cagoje.

X Už “Draugo” kalėdinius 
atvirukus po 4 dol. atsiuntė V. 
Diminskis, J. Tikuisis, 3 dol. — 
A. Mykolėnas, po 2 dol. A. 
Kraucunas, M. Gvildys. Dien
raščio leidėjai dėkoja už paramą 
spaudai.

x židinėlyje, 3038 W. 59 St., 
š. m. kovo 15 d., 8 v. v. monte- 
ssorininkė p. D. Petrutytė skai
tys paskaitą vaikų auklėjimo 
tema. Po paskaitos diskusijos ir 
kavutė. Kviečiame atvykti visus, 
kurie domisi vaikų auklėjimu ir 
lietuvybės išlaikymu, (pr.)

X Ona ir Jonas Gradinskai, 
J. G. Television Co. savininkai, 
2512 W. 47th Str. Chicago, ir 
šiais metais mielai sutiko Chica
gos Lietuvių Operą paremti. 
“Fidelio” operos pastatymui jie 
atsiuntė 100 dol. auką.

Bilietų pirmiesiems ' pastaty
mams jau labai mažai tėra likę. 
Jie mažėja ir trečiam, paskuti
niam, “Fidelio” pastatymui. Ne
si vėluokime. (pr.)

X Stasė ir Česlovas Olšaus
kai, gyv. 8944 Maple Lane, Hic- 
kory Hills, Jll., taip pat nuošir
džiai remia Chicagos Lietuvių 
Operos veiklą. “Fidelio” operos 
pastatymui jie atsiuntė 100 dol. 
auką.

Kol operą mūsų visi taip my- 
/lės,

— Nevilsime jūsų — sėkmė 
/mus lydės.

(pr.)
X “Fidelio”, Beetlioveno ope

ros, pastatymas įvyksta š. m. 
kovo 23, 24 ir 30 d. d. Marijos 
Aukšt. M-los salėje. Bilietai gau
nami “Marginiuose”, 2511 W. 
69th Str. Telef. PR 8-4585.

Bilietų kainos: Parteryje — 
8, 6.50 ir 5 dol. Balkone — 7, 
5 ir 3 dol. Premjerai — visi bi
lietai — pusę dol. brangesni.

Užsakant bilietus paštu pra
šome rašyti: Lithuanian Opera 
of Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė. Chicago, III., 60629. Telef. 
767-7290.

Su bilietais kartu galima gau
ti ir naujai išleistą “Fidelio” ope 
ros libretą, kuris kainuoja 1 dol.

Chicagos Lietuvių Opera, 
(pr.)

x švč. P. M. Gimimo parapi
jos mokyklos motinų klubo su
sirinkimas įvyks kovo 18 d. 8 
vai. vak. parapijos salėje. Susi
rinkimo metu bus įdomi paskai
ta, kurią skaitys psichologas dr. 
Irvin Ross apie hipnotizmo reikš 
mę svorio numetime, rūkyme ir 
kt. Klubo narės ir svečiai yra 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Stalų dekoravimu ir vaišėmis 
rūpinas Eleonora Derenčius ir 
Genovaitė Pleinys, joms talki-, 
ninkaus V-to skyr. mamytės.

x Mamie Zibis ir duktė Betty 
surengė gimtadienio pietus sa
vo namuose Helen Kodis, kuri 
įšventė savo gimtadienį, kovo 9 
d. Suvažiavo daug draugų, gi 
didžiausia staigmena jai buvo, 
kad atvažiavo iš seselių prieg
laudos jos sės. Clementia, virši
ninkė. Susirinkusios palinkėjo 
ilgiausių metų ir pasisekimo 
gyvenime. Visos buvo pavaišin
tos, tortais, žaidė bunco ir lai
mingos su dovanomis grįžo na
mo.

x LB Gage Parko apylinkė 
metiniame susirinkime vasario 
25 d. išsirinko šiems metams 
naują valdybą: pirm. Andrius 
Povilaitis, vicepirm. kun. Jonas 
Borevičius, SJ, sekr. Vytau
tas Markevičius, ižd. Marija Viz- 
gaitienė, ryšininkė prie Liet, 
fondo Eugenija Breimerienė. 
Valdybos kąndidatai Viktoras 
Binkis ir Stasys Gečas. Pirmi
ninko adresas: 5220 S. Campbell 
Avė. Chicago, III. 60632. Tel. 
PR 8-3175.

Revizijos komisija: pirm. An
tanas Gintneris, nariai Vladas 
Mieželis ir A. Matukas.

X Marijos aukšt. mok. Mo
tinų klubo madų paroda įvyks 
kovo 20 d. 7:30 mokyklos salėj.

x Don Varnas Posto Pagel
binis Moterų Vienetas Nr. 986 
ruošia parengimą Bunco sekma
dienį, kovo 17 tą. d. 3 vai. popiet 
Don Varnas Posto Salėje, 6816 
So. Western Avė. Bilietai, bus 
gaunami prie durų, ir dabar pas 
visas nares. Pirmininkė Anelė 
Pocienė praneša, kad šiam pa
rengimui darbuojasi sekančios 
narės: JoAnne Sobeckis, Wanda 
Niprikas, Genevieve Krajicak, 
Valeria Stanaitis, Mary Dzimi
das, Jean Pargauslkas, Juliana 
Blozis, Violet Jocius, ir Ann 
Shulmistras. Visus kviečiame 
atsilankyti ir paremti šios orga
nizacijos gerus darbus. Visas 
pelnas bus skiriamas kariams 
ligoninėje. Visi atsilankę bus 
pavaišinti kavute su pyragu, ir 
laimingieji bus apdovanoti ver
tingomis dovanomis, (pr.)

X Kuibartas Vladas, Krivū
lės ir Ramovės narys, su žmona 
išvyko ilgesniam laikui į Arizo
ną.

X Balys Pupalaigis, Krivūlės 
ir Istorijos dr-jos narys, prabu
vęs Floridoj mėnesį, grzžo į 
Chicagą.

x Poilsis yra ne tik nedarbas, 
bet ir dvasinis atsipalaidavimas 
nuo kasdienybės. Atvykę į 
“Draugo” romano premijos įtei
kimo iškilmes kovo 17 d. Jauni
mo centre, laiką praleisime ne 
tilk kultūringai, bet ir maloniai, 
nes turėsim progos pamatyti 
Clevelando ansamblį “Grandinė
lę”, apie kurį ne tik rašoma, bet 
ir kalbama visose lietuvių kolo
nijose.

x “Varpo” suvažiavimas 
šiais Lietuvos nepriklausomybės 
auksinio jubiliejaus metais ren
giamas birželio 22 ir 23 dieno- Į 
mis Pottavvattamie vasarvietėje, 
prie Benton Harbor, Michigan. 
Šiais metais sukanka ir 80 me
tų nuo pirmojo varpininkų susi
rinkimo Marijampolėje pas auš 
rininką Petrą Kriaučiūną. Sie
kiama suorganizuoti paskaitų, 
diskusijų ir literatūrinio vakaro 
programa, kuri savo aktualumu 
ir įdomumu pritrauktų kuo dau
giau mūsų tautiniais bei kultūri
niais klausimais besidominčių 
tautiečių. Suvažiavimą rengia 
“Varpo” leidėjas — Varpininkų 
filisterių draugija.

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAS KALĖJIMO 

UŽVAIZDĄ
Vakar naujas Cook apskrities 

kalėjimo užvaizdą, žinomas neg
ras psidhologas Winston Moore 
pradėjo eiti pareigas. Su savim 
atsivedė 18 ekspertų, kurių pa
galba bandys pravesti plačias 
reformas.

NAŠLĖ PALIKO DU 
MILIJONUS

Julia Lewis, mirusio turtuolio 
Frank Levvis našlė, testamente 
paliko $2,019,194. Jos vyras, 
miręs 1960 m., paliko 20 mil. 
dol. katalikų labdarybei. Jos 
turtas padalintas dviems sū
nums, seseriai ir 15 anūkų. Fe
deralinė valdžia pomirtiniais 
mokesčiais pasiėmė $599,909. 
Ulinois valstija gavo $96,019.

ŽYDŲ ŠVENTĖ

Šiandien Chicagos žydai šven
čia Purim šventę, kuri gavo pra
džią iš senojo testamento Este
ros knygos.

YPATINGOS INICIATYVOS 
LIETUVIS

Feliksas Stungevičius, Uru
gvajaus lietuvis, dabar gyvenąs 
Chicagoje, rodo ypatingos ini
ciatyvos plėsdamas savo veiklą. 
Jis yra Urugvajaus konsulas. 
Taip pat jis yra International 
Language konsultavimo įstaigos 
direktorius ir yra suorganiza
vęs labai platų patarnavimą da
rant vertimus: yra subūręs net 
arti 350 vertėjų, dirbančių savo 
namuose, kurie, atsiradus reika
lui, gali daryti vertimus į 90 
kalbų, bet dažniausia tenka da
ryti vertimus į devynias kalbas.
F. Stungevičius administruoja 
visą šį vertėjų štabą. Savo 
įstaigoje, 33 N. Dearbom (suite 
1300), dar turi arti 20 tarnau
tojų. Čia kartu yra ir jo veda
ma International Mass Commu- 
nication Research įstaiga. F. 
Stungevičius taip pat yra suor
ganizavęs vadinamą Audio — 
visual padalinį, kuris įvairioms 
stambioms verslo bendrovėms 
gamina filmus, skaidres rekla
mos reikalui, o taip pat kaip 
molkslo priemones pardavėjų 
paruošimui.

F. Stungevičiaus įstaigoje yra 
suorganizuota taip pat “compu- 
terized typesetting” ir photo 
tarnyba, kur sudaromos juoste-

Feliksas Stungevičius

LANGŲ VALYTOJAS 
NUKRITO ŽEMĖN

Ronald Howe, 4716 W. Rače, 
šešių vaikų tėvas, žuvo, kai pa
stoliui pasvirus krito 20 aukštų 
žemėn. Jis dirbo prie langų va
lymo 4100 N. Marine dr.

GAVO $136,000 UŽ KOJĄ

Miesto savivaldybė sutiko už
mokėti $136,000 Arvell Westui, 
708 Marąuette rd., už netekimą 
dešinės kojos. Policijos automa
šina, 1962 m. įvažiavo į jo vai
ruojamą motociklą. Westas yra 
devynių vaikų tėvas.

ŠIRDIES PERSODINTOJAS 
APIE RŪKYMĄ

Dr. Ohristian Barnard, pagar
sėjęs širdžių persodintojas, ap
silankymo proga Chicagoje bu
vo paklaustas apie rūkymą. Jis 
pripažino, kad jis ir jo žmona 
bando sumažinti rūkymą iki vie
nos cigaretės dienai, bet sunkiai 
sekasi. Norėdamas jaunajai kar
tai duoti pavyzdį, jis niekad ne

lės, kurias panaudojant vyksta 
automatiškas raidžių surinkimas 
ar nuotraukų perdavimas. F. 
Stungevičiaus įstaiga turi ir kū 
rybingojo rašymo bei redagavi
mo padalinį, kuris padeda pa
ruošti įvairius tekstus. Pati jų 
įstaiga ruošia penkiomis kalbo
mis vadovą po Chicagą ir pla
nuoja leisti tarptautinį ekonomi
jos, finansų ir verslo informa
cijų žurnalą.

F. Stungevičius dar yra paly
ginti jaunas žmogus ir iš jo ga
lima dar daug tikėtis. J. Pr.

IŠTIKIMIEJI OPEROS 
DRAUGAI

Lietuvių opera nuolat skelbia 
savo rėmėjų ir mecenatų pavar
des. Jų eilės liudija stiprų ope
ros užnugarį visuomenėje. Tarp 
dar neskelbtų rėmėjų 150 dol. 
paaukojo Laima ir dr. Petras 
Žemaičiai iš Detroito. Žemaičiai 
tai ne tik operos rėmėjai, bet ir 
draugai. Nuo 1957 m., kai buvo 
pastatyta “Rigoletto”, iki šiol 
Žemaičiai nepraleido nė vienos 
operos premjeros, į jas iš De
troito atvykdami ne vieni, bet 
su keturiomis mažametėmis 
dukrelėmis, kurios taip pat yra 
muzikos mėgėjos ir kartais, tė
velio diriguojamos, padainuoja 
kvartete. Žemaičių visa šeima 
dalyvaus “Fidelio” premjeroje, 
o Lietuvių operos vadovybė 
džiaugiasi jų ištikimybe ir para
ma mūsų operai. R.

*

Ukmergės gimnazijos 50 
metų sukaktis

Nuo jos įsteigimo šių metų 
balandžio 8d. sueina 50 metų. 
Ukmergės gimnazija Lietuvos 
švietimo srityje yra atlikusi di
delį uždavinį. Jos sukakties pro
ga susidaręs iniciatorių ketver
tukas norėtų bent spaudoje at
žymėti šį istorinį įvykį. Iniciato
riai dėl to kreipiasi į visus lais
vame pasaulyje gyvenančius bu
vusius Ukmergės gimnazijos mo 
Rytojus bei mokinius ir prašo 
artimiausiu laiku aprašyti pri
simenamus faktus ar pergyven
tus epizodus iš gimnazijos laikų 
ir paskelbti jiems prieinamoje 
spaudoje ar parašytus savo at
siminimus pasiųsti Pr. Pauliu- 
koniui, 95 Harrison Str., Wor- 
cester, Mass. 01604.

Kun. Stasys Yla, dr. Juozas 
Jakštas, dr. Jonas Puzinas, Pr. 
Pauliukonis.

ė

rūko viešai. Užklaustas apie ci
garų rūkymą, jis atsakė, tas gali 
sukelti stemplės vėžį. O pypkės 
rūkymas? Gali sukelti lūpų vė
žį. Esi priešingas visokiam rūky
mui? Prikandęs lūpą daktaras 
atsakė: tada prisimeta kitas 
sveikatai pavojus — nutukimas.

ŠV. PROKOPIJAUS KOLEGI
JA PRIIMS MERGAITES

Tėvų benediktinų vedama Šv. 
Prokopijaus kolegija, Lisle, UI., 
kurią lig šiol lankė 800 studen
tų, su rudens semestru priims 
ir studentes. Kolegija steigta 
prieš 81 m.

DRAUGO LITERATŪROS BEI 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE 

ir septynioliktojo romano konkurso 

premijos įteikimas laureatui V. Vo’ertui 
įvyks

1968 M. KOVO 17 D. SEKMADIENĮ 

3:00 valandą po piety

JAUNIMO CENTRO SALĖJ 
5620 South Claremont Avenue

VISI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI.

BILIETAI GAUNAMI:
DRAUGE, 4645 West 63rd Street __
Tel. LUdlow 5-9500;

MARGINIUOSE, 2511 West 69th Street 
— Tel. PRospect 8-4585;

VALAVIČIAUS krautuvėje, 4359 South 
Campbell Avenue — Tel. BIshop 7-9475; 
STANGENBERGO krautuvėje, 4938 West 
15th Street, Cicero, Illinois, Telef. — 
OLympic 6-1096.
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PROGRAMA ATLIKS CLEVELANDO GRANDINĖLĖS KOLEKTYVAS
Bilietus prašome įsigyti iš anksto, 

kad nebūtų susigrūdimo prie kasos.

Programa pradedama punktualiai.


