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IŠ VISUR
Slapti pasitarimai

Vietnamo klausimu?
Paliaubos, bet 100.000 JAV 

vyrų atitraukus
WASHINGTON. — Ohio val

stijos senatorius S. M. Young, 
senato ginkluotų pajėgų komisi
jas narys, užvakar pareiškė, 
kad JAV ir komunistai vykdą 
slaptus pasitarimus, kurie, esą, 
“diplomatinio pobūdžio nuomo
nių pasikeitimais”. Jo nuomone, 
tokie pasitarimai vykstą jau vi
sa eilė mėnesių ir, gal būt, jie 
svarbesni už Paryžiuj vykdo
mus taikos pasitarimus.

Esą, ginklo paliaubos būtų 
galimos, jei JAV nedelsdamos 
iš Vietnamo atitrauktų 100.000 
savo karių.

JAV kariai saugotų miestus, 
bazes

Šen. Younig dar nurodė, kad 
paliauboms įvykus, Vietname li
kę JAV daliniai saugotų kai 
kurias miestų sritis, kaip Sai- 
goną, Hue, Da Nangą ir kai ku
rias pakraščių bazes. Reikalui 
esant, tuos dalinius remtų avia
cija ir “galingas 7-sis laivynas 
su jo lėktuvais”. Senatoriaus 
nuomone, pagrindinė kliūtis tai
kai Vietname pasiekti, tai — 
Saigono vyriausybė su “kari
niu režimu”.

Popiežius į Afriką
Vyks liepos mėn.

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI liepos mėn. numato 
vykti į Afriką, Ugandos vals
tybę. Ten jis pašventins kan
kinių koplyčią Kampala mieste 
ir dalyvaus Afrikos vyskupų 
suvažiavime.

Popiežius vakar pranešė, lie
pos mėn. vykdysiąs savo sep
tintąją kelionę už Italijos ribų, 
jį prieš šešerius metus popie
žium išrinkus. Jis pažymėjo, 
kad kelionė būsianti “trumpa” 
— tai reiškia, kad popiežius ne
numato lankyti kito Afrikos 
krašto.

Paulius VI lankysis Afrikoje 
antrą kartą — 1982 m., būda
mas Milano arfdvyškupu, jis 
lankėsi Pietų Afrikoje, Ghano- 
je ir Nigerijoje.

Apie savo sprendimą popie
žius paskelbė šv. Petro bazili
koje, tikintiesiems susirinkus 
išklausyti šv. Juozapo mišių.

Popiežius ligšiol lankėsi Sv. 
Žemėje, Indijoje, JAV-se — J. 
Tatuo3e, Turkijoje, Portugali
joje ir Kolumbijoje.

Kaip sovietai vertina pasienio konflik
tą: čia "Izviestijų“ pirmadienį paskelb
tas piešinys — k no karys laiko krau
ju apšlakstytą knygą — Mao “Min
tis” su žodžiais “banditizmas, šmeiž
tai. apgaulė“. Iš viršaus skaitomi žo
džiai sudaro “Mao”.

Michael Stewart, britų užsienio reik. 
ministeris.

Britai “okupavo” salą
Salelė, nutarusi būti 

nepriklausoma
ST. JOHNS, Antigua. — Du 

britų kariniai laivai vakar nak
tį išlaipino 315 britų parašiuti
ninkų Anguillos salelėje (Kari
bų jūroje, į rytus nuo Puerto 
Rico) ir išlaipinimo tikslas bu
vęs, kaip paskelbta Londone, 
padaryti galą salelės gyvento
jų ryšiams su pogrindžiu. An- 
guidlos salos, apie 6.000 gyven
tojų, daugiausia afrikiečių, šių 
metų sausio mėn. balsavimo ke
liu, 1.739 už ir 4 balsais prieš, 
paskelbė norį būti nepriklauso
mais ir atsisakyti ryšių su bri
tais. Jie priėmė ir visai panašią 
į JAV konstituciją. Britai buvo 
susirūpinę, kad “neramumai”, 
kilę Anga los saloje, galį išsi
plėsti ir kitose salose.
M. Stewart — “skirsime komi

sarą salai”
Britų užsienio reik. ministeris 

Michael Stewart parlamente pa
reiškė, kad britų vyriausybė nu
matanti saloje paskirti komisa
rą, — jis svarstytų galimus iš
kilti klausimus.

Britų “invazija” galinti turė
ti neigiamos įtakos britų santy
kiams su juodaisiais ar baltai
siais P. Afrikoje. Britai pažy
mi, kad jie prieštarauja salos 
nepriklausomybės, bent artimo
je ateityje, minčiai.

Vietname
Priešpuolis nuostolingas priešui

SAIGONAS. — Priešas sa- 
vo puolimus vakar nukreipė į 
P. Vietnamo šiaurines sritis. Jis 
raketomis apšaudė antrą stam
biausią P. Vietnamo miestą — 
Da Nang. Žuvo 13 civilinių gy
ventojų.
. JAV kanų priešpuolis, įsijun
gus ir sąjungininkų daliniams, 
priešui buvo nuostolingas. Pa
čią pirmąją priešpuolio dieną 
žuvo 123 Vietkongo kariai 

Peru vėl “grobia” JAV
laivus

LIMA, Peni. — Vakar, 23 
mylias atstu nuo pakraščių, Pe
ru įstaigos sulaikė JAV žvejų 
laivą. Tai jau antras atvejis 3 
savaičių tarpe. Šiuo metu JAV 
vyriausybės atstovas Irwin Li
moje tariasi su Peru vyriausy
be. Naujis įvykis Washingtono 
laikomas Peru blogos valios iš
raiška.

2 mil. daugiau amerikiečių
VVASHINGTON. — JAV gy

ventojų skaičius 1968 m. pakilo 
dviem milijonais, tačiau gyven
tojų prieauglis, vos 1%, buvęs 
pats žemiausias nuo 1940 m.

Statistikos biuro žiniomis, per 
nai JAV-se buvo 3.5 mil. gimi
mų, 1.9 mil. mirčių ir imigravo 
444.000 žmonių.

Vietnamas - vėl galvosūkis JAV-bems
Vėl metas iš naujo persvarstyti Vietnamo karo klausimą - Šiuo metu nebegalima kalbė 

ti apie greitą JAV karinių dalinių atitraukimą iš Vietnamo - Visa eilė pasitarimų, ku
rie turės įtakos sprendimams - Amerika nepasiryžusi plėsti karo veiksmų

Kovo mėnuo — tradicinis 
politinės peržiūros mėnuo

WASHINGTON. — Pirmasis 
šiuo metu klausimas, verčiąs 
daryti vienokius ar kitokius 
sprendimus, tai — karas Viet
name ir jo plėtra. Kovo mėnuo 
— politinės, karinės krypties 
peržiūrėjimo tradicinis mėnuo. 
Tai vyksta jau treji metai iš 
eilės.

Pakanka pažvelgti į buvusias 
Baltųjų Rūmų pastangas. Prieš 
metus, kovo mėn., buv. prezi
dentas Johnsonas, po ilgų pa
sitarimų su visa eile patarėjų, 
peržiūrėjo politiką Vietname ir 
kovo 31 d. paskelbė lemtingą 
sprendimą — apie bombardavi
mų Š. Vietname susiaurinimą. 
Tuo pačiu metu jis pranešė pa
sitrauksiąs iš politikos.

Metais anksčiau, 1967 m. ko
vo 20 - 21 d. Johnsonas nuvy
ko į Guam salą, tarėsi su savo 
patarėjais, susitiko su P. Viet
namo politiniais vadais.

1967 m. smarkius puolimus 
pirmieji pradėjo amerikiečiai. 
Tačiau 1968 m. vasario mėn., 
komunistai pradėjo, vad. Tet 
šventėms pasibaigus, masinio 
pobūdžio puolimus. Lygiai tas 
pats vyksta ir dabar. Kovas 
jau įpusėjęs ir... Baltieji Rūmai 
verčiami pasinerti į sunkų Viet
namo karinės bei politinės plėt
ros peržiūrėjimo vyksmą.

Komunistų pasiūlymas ir Vakarai
JAV vyriausybė ir Budapešto 

pasiūlymas
VVASHINGTON. — Komunis

tų vadams kovo 17 d. Budapeš
te pasiūlius sukviesti visų Eu
ropos kraštų saugumo klausi
mais konferenciją, JAV valsty
bės departamentas reagarvo šal
tai, pareiškęs, kad minėtas pa
siūlymas nereikąlingas jokio at
sakymo iš JAV pusės.

Vokiečių politikai reiškia 
skirtingas nuomones

BONNA. — Fed. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris Wil- 
ly Brandt komunistų pasiūlymą 
vertina teigiamai. Jo nuomonė 
buvo pati pirmoji Vakarų po
litikų tarpe. Brandt pareiškė, 
manąs, kad Budapešte paskelb
tas (iš tikrųjų prieš 3 metus 
keltas) komunistų pasiūlymas 
“mus artina prie vidurinės Eu
ropos klausimų sprendimo ir 
tai atitinka vokiečių tautos vil
tims bei kitų kraštų interesam”. 
Brandt vis dėlto pridūrė, kad 
vokiečiai turėsią su savo sąjun
gininkais išsiaiškinti, ar esama 
sąlygų tokiai konferencijai kvie 
sti.

KALENDORIUS
Kovo 20 d.: šv. Anatolis, šv. 

Pontina, Žygimantas, Vilė.
Kovo 21 d.: šv. Benediktas, 

šv. Santucija, Nortautas, Sau
ga.

ORAS

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

Saulė teka 5:45, leidžias 6:02.

Ką išryškino M. Laird kelionė 
į Vietnamą?

Gynybos vadovo M. Laird ke
lionė į Vietnamą buvo pirmoji 
naujos pažiūros “kregždė”. Pre
zidentas Nixonas, vengdamas 
ateity susidurti su prieš karą 
Vietname nukreiptomis nuotai
komis, pasiuntė Lairdą į Viet
namą ir šio vienas svarbiausių 
uždavinių buvo — vietoje patir
ti visas galimybes atitraukti at
gal į JAV-bes ligi 100.000 ka
rių. Misija išryškino nemalonią 
tikrovę: kariniai JAV vadai
Vietname prieštarauja dalinių 
atitraukimui, teigdami, kad P. 
Vietnamo vyrų parengtis kari-

Ellsvvorth Bunkfc./j AV ambasadorius 
Saigone

W. Brandt

“Jokių pasitarimų, nedalyvau
jant JAV-bėms”

CDU, krikščionių demokratų 
frakcijos parlamente pirminin
kas, R. Barzel, nurodė, kad nors 
pasiūlymas "labai įdomus”, ta- 
,čiau, nedalyvaujant JAV-bėms, 
nesą galima Europoje svarstyti 
-taikos ar saugumo klausimų.

TRUMPAI
• Paryžiaus pasitarimų posė

dis įvyksta šiandien, bet ir jam 
neteikiama didesnių vilčių.

• Japonija numato iš Kom. 
Kinijos įsivežti 5.000 tonų ry
žių.

• Kinai ir rusai vėl buvo su
sidūrę pasieny.

• Kom. Kinija ir Jugosla
vija plečia prekybos ryšius — 
abu kraštai šiomis dienomis pa
sirašė pirmą, po 10 metų, pre- 
kybos sutartį.

• “Religijos padėtis Sovietų 
Sąjungoje” — sovietų rašytojo 
A. Solženicino aprašyta, paskelb 
ta šios savaitės “Time” žurna
le. Raštas privačiai buvo plati
namas Sovietijoje ir į Vakarus 
pateko be autoriaus žinios.

niams žygiams, ypač pavaduo
jant JAV karius, dar nėra aukš 
tumoje ir tai tebūtų įmanoma 
ne anksčiau šių metų pabaigos.

Pats Laird, vakar liudydamas 
Kongrese, pažymėjo, kad JAV 
vyrų atitraukimo, bent šiais 
metais, ypač vasarą, kaip tikė
tasi, laukti netenka, juo labiau, 
neparuošus P. Vietnamo vyrų. 
Šiam reikalui reikalinga papil
domų lėšų — iki 156 mil. dol.

Neaiškus Amerikos atkirtis 
komunistams

Baltųjų Rūmų spaudos parei
gūnas R. Ziegler vakar spau
dos atstovams teigė, kad šiuo 
metu JAV ir jų sąjungininkų 
Vietname vykdomas priešpuo
lis, su 10,000 vyrų ,galima lai
kyti Nixono anksčiau skelbtu 
“tinkamu atkirčiu” priešui. 
Daug kas priklauso nuo tolimes 
nės karo plėtros. Amerika ne
linkusi savo veiksmus aštrinti 
ir jos vedama kryptis sietina su 
noru pasiekti sėkmės taikos pa
sitarimuose Paryžiuje.

Jei priešas savo veiksmus 
plės, jam teks susidurti su ki
tais “atkirčiais”.
Išklausomos Vietnamo žinovų 

nuomonės
Šioji ir kita savaitė būdinga 

, gausiais pasitarimais su politi
kais, kurie mažiau ar daugiau 
turėjo įtakos, su savo patari
mais, karo plėtrai ar pasitari
mams Paryžiuje. Prez. Nbconas 
užvakar tarėsi su JĄV delegaci 
jos Paryžiuje buv. pirmininko 
Harrimano pavaduotoju Cyrus 
Vance, gi vakar — su buvusiu, 
Trumano laikmečiu, valst. sek
retorium ir neoficialiu buv. pre
zidento Johnsono patarėju, 
Dean Achesonu.

Pagaliau, vienas pagrindinių 
asmenų, kurie savo patarimais 
svarbūs būsimajai plėtrai Viet
name, tai JAV ambasadorius 
Vietname E. Bunkesr. Jis jau ryt 
išskrenda į VVashingtoną ir, vė
liausiai, pirmadienį, tarsis su 
Nbtonu. Šiomis dienomis B. Rū
muose įvykę krašto Saugumo 
tarybos posėdžiai, manoma, žy
mia dalimi turėję ryšio su pa
dėtimi Vietname ir busimąja 
plėtra.

Klausiama: tar Bunker liks 
savo pareigose?

E. Bunker ambasadorium Sai 
gone buvo paskirtas buv. prezi
dento Johnsono 1967 m. balan
džio mėn. Jis buvo aiškus John
sono vestos Vietname krypties 
šalininkas ir Nixono buvo pra
šytas toliau likti pareigose. Tai 
suprantama, nes, bent ligšiol, 
Vietnamo politika nebuvo kei
čiama.

Vis dėlto, pačios JAV amba
sados Vietname žiniomis, gali 
būti, kad po pasitarimų su Nix- 
onu, Bunker galįs kelioms sa
vaitėms išvykti atostogų ir... iš
kiltų naujo ambasadoriaus klau 
simas.

Jokio karo plėtimo, tik —- 
neaiškios viltys

Ligšiol reiškiamas R. Nixono 
santūrumas liudija, kad Wash- 
ingtonas stebi priešo veiksmus, 
vykdo galimus atkirčius, tačiau 
nesiekia ir nemano siekti veiks
mų aštrinimo, karo veiksmų plė 
timo. Kariniai JAV vadai Pietų 
Vietname šiuo metu nesiūlo at
naujinti Š. Vietnamo orinius puo 
limus, nes... jie galį turėti poli
tinių padarinių.

Kariai Vietname

Priekaištai prez. Nixonui
Pirmasis priekaištas — “neišva

lytas” valst. departamentas

Washington. — Kai kurie A- 
merikos konservatoriai pastaruo
ju metu teigia, kad pirmosios 
naujojo JAV prezidento, R. Ni- 
xono, valdymo savaitės juos ap- 
vylusios. Viena tokių grupių, “A- 
merikos konservatorių sąjunga” 
sutrumpintai ACU, atstovauja 
respublikonus ir teigia, kad tik 
konservatorių balsąls Nixonas 
galėjęs būti išrinktas B. Rūmų 
šeimininku. Toji sąjunga, kaip 
pastebi Ass. Press, dabar paskel
bė esanti nusivylusi.

Pirmasis naujam prezidentui 
priekaištas — jis reikiamai ne
pertvarkęs valst. departamento, 
antra, konservatoriai nepaten
kinti, nes prezidentas į Baltųjų 
Rūmų personalą paskyręs visą 
eilę demokratų ir liberalinius res
publikonus.

Tarnybose palikti “pragaištingos 
politikos” pareigūnai

Konservatoriai pažymi, kad 
valst. sekretorius W. Rogers esąs 
pakankamai simpatiškas, tačiau 
jis visiškai priklausąs nuo prezi- 

! dento valios. Sis gi valst. depar
tamente, iš esmės, palikęs tarny
boje “visus tuos pareigūnus, ku
rie per pastaruosius aštuonerius 
metus buvo tiesiogiai atsakingi, 
nustatę ir vėliau vykdę pragaiš
tingą užsienio politiką”.

Toliau nurodoma, kad prof. 
Henry Kissinger, prezidento pa
grindinis patarėjas krašto saugu- 

.mo klausimais, į savo bendradar- 
I bių štabą įtraukęs 14 Kennedžio 
ir Johnsono buvusių patarėjų.

Izraelio Goldą Meir
ir arabai

Sutinka tartis 
su Jordano karalium

JERUZALE. — Goldą Meir, 
70 m. amžiaus, kovo 17 d. Iz
raelio parlamente (knesset) bu
vo prisaikdinta naująja krašto 
vadove — min. pirmininke. Už 
pasitikėjimą jai pasisakė 84, 
gi prieš 12 narių.

Meir tą pačią dieną pareiškė, 
nesutiksianti su bet kokiu spren 
dimu, kuris būtų priimtas Iz
raeliui nedalyvaujant. Ji kaltino 
sovietus, kurie buvę “žymiai 
atsakingi” 1967 m. kare. Dėl

Kai kurie politiniai sluoksniai 
mano, kad, gal būt, Hanojaus 
komunistams karas įgrįsiąs ir 
tai atsiliepsią pasitarimams Pa
ryžiuje. Bet tai — neaiškios ir, 
greičiausia, tuščios viltys.

Dėl to kaip tik vakar atsira
do žinių, kad karo pabaigos ar 
ginklų paliaubų, gal būt, sie
kiama slaptų pasitarimų su ko
munistais keliu. Tuo pačiu me
tu nurodoma, kad JAV-bėms 
baigti karą Vietname ar pasiek
ti lemiamo laimėjimo trukdo są
jungininkas — P. Vietnamo vy
riausybė.

Liberalai nustatysią politinę 
kryptį

Konservatorių sąjunga kelia 
mintį: kokia bebūtų naujojo pre
zidento užsienio politikos kryp
tis, bet jo parinkti pareigūnai, ku
riems pavesta vykdyti politinius 
uždavinius, tai — “liberalai, ku
rie per du dešimtmečius yra žy
miai susilpninę Amerikos galią 
bei prestižą pasauly”.

Galima paminėti, kad tos są
jungos direktorių tarybą sudaro 
šie asmenys: pirmininkas — Atst. 
Rūmų narys, respublikonas John
M. Ashbrook, buvęs Nixono rė
mėju praėjusią vasarą Miami 
mieste įvykusiame rinkiminiame 
suvažiavime ir nariai: Atst. Rū
mų narys Albert Watson, “Na
tional Review” žurnalo leidėjas 
William A. Rusher ir Kansas 
valst. šen. Tom Van Sickle.

Richard M. Nlxon

M. Laird apie kinų grėsmę

VVASHINGTON. — Gynybos 
vadovas M. Laird vakar Kon
grese pareiškė: vis labiau ryš
kėjanti Kinijos atominė grės
mė sudarys “JAV-bėms vieną 
didžiausių rūpesčių krašto sau
gumui po 1970 m.”.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
Sovietų Sąjunga vis labiau ap
sirūpina tolimojo skridimo ra
ketomis. Jų galį būti daugiau, 
negu JAV-se — jos turi 1.050 
tarpkont’nentinių raketų.

to ji stebisi, kad sovietai laiko 
save tinkamais tartis Art. Ry
tų klausimų sprendimo. Meir 
nepatenkinta ir Prancūzijos 
“vienašališka” laikysena.

Ji vakar nurodė, esanti pasi
rengusi tartis su Jordano ka
ralium Husseinu.

Goldą Meir

J



B DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 20 d.

Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, Iii. 60632 

Telef. — FRontier 6-6489

ŠVENTĖ NEWARKE

29 -ta Newarko kuopa vyčių 
globėjo Šv. Kazimiero dieną 
šventė kovo 2 d. Nariai susirinko 
Šv. Trejybės parapijos salėje, iš 
kur ėjo j bažnyčią. Eisenos prie
kyje buvo vėliavų garbės sargy
ba, sudaryta iš Amerikos lietu
vių veteranų posto. 12-tą vai. 
prasidėjo Mišios, kurias atnaša
vo klebonas kun. Jonas Scharnus. 
Prieš Mišias buvo giedamas A- 
merikos himnas, o po Mišių- 
vyčių himnas. Kun. Scharnus pa
sidžiaugė gausiu dalyvavimu, 
nežiūrint nepalankaus oro. Jo pa
moksle kalbėjo apie Šv. Kazimie
rą ir ką jis reiškia lietuviams, y- 
pač vyčiams. Karolis Laurinaitis 
solo pagiedojo dvi giesmes. Var
gonais jam pritarė Klemensas 
Bagdanavičius.

Po pamaldų buvo pusryčiai Šv. 
Jurgio salėje. Vadovavo Jokū
bas Remeika. Kun. Scharnus su
kalbėjo invokaciją ir pasakė trum 
pą kalbą. Pakviestas tai šventei 
kalbėtojas, Seton Hall universite
to kapelionas kun. James P. Mc- 
Menmie, kalbėjo apie šių dienų 
studentų neramumus universite

Jonas Evans su Chicagos vyčiais. Iš kairės: E. Rogers, J. Nausėda, E. 
Pakalniškienė, J. Evans, p. Bėrėckytė.

PIETŪS CHICAGOJE

Jonas Evans Chicagoje iškėlė 
pietus tiems vyčiams, kurie daug 
jam praeitais metais padėjo ei
nant Illinois -Indiana apygardos
pirmininko pafeigaš. Pietūs įvyko1 ką labdarybę kasdieniniame gy- 
kovo 1 d. gražiame Šarkos ręsto- J venime pritaikyti? Tokios dabar 
rane. Dalyvavo per keturias de
šimtis asmenų. Prieš ir po valgio 
maldą sukalbėjo apygardos dva
sios vadas kun. Jonas Savukynas.
Šeimininkas Jonas Evans dėkojo 
už atsilankymą. Dabartinis apy
gardos pirmininkas Leonas Pauk 
šta pristatė Aldoną ir Feliksą 
Daukus, lietuviškos radijo va
landėlės savininkus, kurie pietuo
se dalyvavo kaip svečiai. Per 
“Lietuvos prisiminimų” banketą 
jie buvo pagerbti už nuopelnus 
lietuviškai kultūrai, bet pačiame I 
bankete negalėjo dalyvauti. Da
bar vyčiai turėjo progos jiems pa
ploti. Ponia Daukienė dėkojo už 
pagerbimą. Pietuose dalyvavo ir 
solistė Prudencija Bičkienė su 
vyru. Taip pat ir solistas vytis 
Algirdas Brazis. Malonus pietų 
šeimininkas buvo parūpinęs ir 
muziką. Ąžuolas Stelmokas su sa
vo akordeonu linksmino susirin
kusius.

Visa Chicagos visuomenė pa
žįsta Joną Evans kaip malonų 
žmogų, pasiruošusį padėti mir
ties nelaimėje, ir kaip visuome
nės veikėją, Amerikos Lietuvių 
tarybos narį, o Chicagos vyčiai 
jį ne tik pažįsta, bet ir myli. 
Pietuose dalyvavusieji yra dėkin
gi už vytiškai malonų vaišingu
mą.

E. P.

REKOLEKCIJOS CHJCAGOJE

Kitą sekmadienį, kovo 30 d., 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
bažnyčioje Chicagoje, 2327 W. 23 
Place, bus rekolekcijos diskusijų- 
dialogo formoje. Prasidės 1 vai. 
15 min. p.p. Moderatorius kun. 
Eduardas Aksomaitis, M.I.C-, 
bus pasiruošęs apšviesti mus bet 
kuriuo klausimu,' liečiančiu šių

tuose. Tai buvo tema, patrauku
si visų dalyvaujančių dėmesį ‘

Šventėje dalyvavo ir 29-tos kuo 
pos dvasios vadas kun. Petras To
toraitis. Amerikos lietuvių vete
ranų posto moterų grupės vardu 
sveikino pirmininkė F. Mockuvie 
nė. Susirinkusiems buvo pristaty
ti buvusieji kuopos pirmininkai - 
C. Strolis ir Podgalsky. Pirmas 
vyčių laipsnis duotas K. Čiurliui, 
V. Žostautui, F. Mockuvienei ir 
V. Jadėliui. Į antrą vyčių laipsnį 
pakelti: A. Abromaitienė, M. 
Guobienė ir E. Schmidt. Egzami
nų komisiją sudarė Remeika ir 
pirmininkas Šipaila.

Šią šventę organizavo Mari
ja Stonytė, o jai padėjo Eva Shar- 
ron, Regina Schmidt, Helen Ra- 
disch, Marie Guoba, Ann Abro
maitis, J. Schmidt, Jokūbas Remei 
ka, Petras Podgalsky, kuopos pir
mininkas Kazys Šipaila. Šventė 
buvo aprašyta “Newark Evening 
Nėws”- dienraštyje ir Newarko 
arkivyskupijos oficioze “The A- 
dvocate”.

F.V.

dienų Romos katalikų tikėjimą. 
O kokie bus tie mūsų klausimai? 
Kai kurių ekumeninių nutarimų 
išaiškinimas.' Naujosios Mišios. 
Vedybų prasmė naujoje bendruo
menėje. Kaip tikrą krikščioniš-

yra modernios rekolekcijos. Ne
reikės klausytis pamokslo ar pas
kaitos. Esame kviečiami pasimo
kyti, pasiklausti, atsakymus iš
provokuoti ir išeiti namo supra
tę, sužinoję, ir pasiryžę naująjį ti
kėjimą praktikuoti kasdieninia
me gyvenime.

Praneškime Estellei Rogers, 
kad žadame dalyvauti. Dienos 
metu skambinkime jai telefonu 
921-0375 (ext. 242), o vakarais 
WA 5-3948.

Diskusijos baigsis Mišiomis 4 
vai. Po jų bus užkandžiai parapi
jos salėje.

T.

DAYTONE

Kovo 30 -tos sekmadienį Day- 
! tone bus 96-tos kuopos tradicinis 
pyragų išpardavimas. Vyčiai pra
šomi būti pasiruošę prisidėti sa-

*
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

Juodukų protestai 
Šv. Ignaco gimnazijoje

Jėzuitų vadovaujamoje Šv. Ig
naco gimnazijoje iš 1,100 moki
nių tik 67 yra juodukai. Bet kaip 
eilėje universitetų, taip ir šioje .
gimnazijoje, nors ir sudarydami,Lletuvos lstorlJos kurso,
tik nereikšmingą mažumą, jie ė- 
mė kelti savo balsą. Mokyklos di
rektoriui įteikė 20 reikalavimų. 
Kai iki jų nustatytos datos mo
kyklos direktorius į juodukų rei
kalavimus neatsakė (o atsakyti 
tiesiog nebuvo į ką), susiorgani
zavę juodieji mokiniai pasiryžo vi 
si apleisti mokyklą. Mokyklos va 
dovybė perspėjo: išeiti visiems la 
bai lengva, bet sugrįžti reiks jau 
su tėvais. To perspėjimo dalis 
žemesniųjų klasių mokinių pa
būgo ir tik 20 protesto ženklan 
išėjo iš mokyklos. Apie tai suži
nojęs, tuoj pribuvo “Sun-Times” 
reporteris. Dienraštyje net pasi
rodė antraštė apie tylų juodųjų 
Šv, Ignaco gimnazijos mokinių 
protestą. Iš dienraščio apie įvy
kį sužinojo plačiosios masės. Da
lis išėjusių mokinių nuėjo į “Juo 
dųjų panterų” būstinę klaustis 
tolimesnių'nurodymų, kaip jiem 
elgtis. Bet mokyklos direktorius 
kun. J. Reilly pasirodė kietas: kol 
aš būsiu mokyklos direktorius, 
mokykloje bus išlaikyta tvarka 
ir drausmė. ‘Kai jūs sugrįšit, tu
rės stovėti tėvai už jūsų pečių.’

Rytojaus dieną beveik visi su
grįžo su tėvais ir darbas gimna
zijoje vėl normaliai rieda. O ko
kie juodųjų mokinių mažumos 
reikalavimai? Iš dvidešimties į- 
domu paminėti bent porą. Jie 
reikalauja, kad juodieji mokiniai 
patys nuspręstų, kūrie mokytojai 
yra “rasistai” ir to pasėkoje tie 
fnokytojai bus atleisti. Reika
lauja, kad, mokytojui palikus mo 
kinį po pamokų, mokinių atsto
vų taryba nuspręstų, ar mokinys Įėjo aprašymų ar laiškų apie Lie
teisingai paliktas. Jei “taryba 
atrastų, kad mokytojas pasielgė 
neteisingai', mokytojo paskirta 
bahšm'ė būtų panaikinta ir mo
kytojas sukoftiprbmituotas ir t.t.

Žodžiu, tikslas kelti erzelį, ne
ramumus, -nepasitikėjimą. Gim
nazijos vadovybė atsižvelgdama 
į juodukų mažumos reikala
vimus;, jau įrengė puikų Afro-A- 
mėrikos istorijos studijų kabinetą 
ir kursui dėstyti pasamdė juodo-

vo darbu arba iškeptais pyragais 
ir pasilikti tai dienai pakanka
mai pinigų pyragams pirkti.

D.

sios rasės mokytoją. Bet, kaip 
matome, to dar negana. Kažkas 
dar juos vis kursto. Tuo tarpu 
lietuviai Šv. Ignaco gimnazijos 
mokiniai, kurių yra nemažiau 
kaip juodukų, atviromis lūpomis 
kalba, kad jie turi teisę reikalau-

Maldos sava kalba

Poetė ir publicistė J. Vaičiū
nienė “Naujienų” š.m. vasario 
2 d. nr., susirūpinusi maldos sa
vąja kalba opiu reikalu, tarp kit
ko rašo:

"... Tiesa, jau kuris laikas iš 
Vatikano išskrenda pavasariškų 
vėjelių, teikiančių vilties, jog tau 
tinių mažumų (emigrantų) tau
tinės teisės ne tik jų šventovė
se bus apsaugotos, o bus sudary
tos sąlygos garsiai melstis sava 
kalba ir išsisklaidžius. Net ža
dama duoti tai, ką kai kas lai
ko nebegalimu dalyku. Pamaty
sime...”

Tuo tarpu tos pačios dienos 
(1969.II.2) “Draugę” Bostono 

: skyriuje į poetės keliamus rūpes
čius netyčia atsakoma:

“Nuo sausio 2$ d. Šv. Petro 
parapijos choras, ved. muziko J. 
Kačinsko, per 10 vai. mišias gie
da kun. Šukio parašytas ir Lie
tuvoje išleistas lietuviškas mi
šias... Tos mišios yra dedikuotos 
Taikos Karalienės garbei. Mišios 
gražios. Tik gaila, kad mes lie
tuviai nelabai lankom savo baž
nyčią. Per šias mišias ji yra pus
tuštė”.

Manau, kad komentarai nerei 
kalingi.

Staiga pasipylė lietuvių 
laiškai

Kaip žinome, šiemet didieji a- 
merikiečių dienraščiai Vasario 
16 proga savo skiltyse nepagai

tuvą ir lietuvių minėtą nepri
klausomybės šventę. Dirbant 
dienraščių spaustuvėje, yra pro
gos dažnai susitikti su įvairiais 
redaktoriais. Vienas iš tokių ma
lonių ir atvirų redaktorių yra 
“Chicago Daily News” dienraš
čio miesto žinių redaktorius. Jis 
labai draugiškas bei atviras Vyt. 
Kasniūnui ir kitiems lietuviams. 
Antai, po vasario 16 d., kai “Dai
ly News” skiltyse buvo atspaus
dintas Vyt. Kasniūno laiškas a- 
pie religinę padėtį Lietuvoje, po 
rą dienų redaktorius buvo nusi
minęs, kad lietuviai nerašą pa
dėkos laiškų redakcijai. Kaip tik 
tenka pažymėti, kad tokių laiš
kų svarbą dažnai kelia Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvardis, 
Lietuvos vyčiai, o neseniai7 šis 
aktualus reikalas buvo plačiau 
iškeltas ir “Draugo” vedamaja
me.

Po dienos kitos redaktorius a- 
tėjo j spaustuvę jau geriau nu
siteikęs. Jis gavęs padėkos laišką 
iš New Jersey valstybės nuo 
Frank Vaško. Tai redaktorių ir 
nustebinę ir nudžiuginę, kad 
Chicagos dienraštis pasiekia skai 
tytojus net New Jersey valstybė
je. O nuo savęs tenka pridėti, 
kad Frank Vaško laiškas buvo 
Lietuvos vyčių seniai suorgani
zuoto ir be perstogės vykdomo 

• laiškų rašymo vajaus vaisius. F. 
Vaškas yra senas vytis ir akty
vus laiškų rašymo vajaus daly
vis. Ir jo laiškų stilius ne stan- 
dartiriis, bet savitas, kas ir atkrei

pė redakcijos narių dėmesį. Po 
kelių dienų vėl atėjo labai sva
rus ir gražus laiškas iš kito kam
po — iš Bostono, savo origina
lumu vėl atkreipęs redakcijos na 
rių dėmesį. Tad redaktoriai aki
vaizdžiai įsitikino, kad lietuviai 
reaguoja iš įvairių JAV vietų, 
siųsdami padėkos laiškus.

O paskutinė žinia, girdėta ko
vo- 7 d., jau tiesiog imponuojan
ti — “Daily News” redakcija 
esanti užversta Chicagos ir kitų 
miestų lietuvių laiškais. Pana
šiai ir “Chicago Sun-Times”, 
kur buvo atspaudintas teisiškai 
svarus Lietuvos gen. konsulo dr. 
P. Daužvardžio laiškas. Tenka 
pabrėžti, kad tuo metu geras lie
tuvių draugas, “Sun-Times” edi- 
torialų redaktorius R. Kennedy 
buvo atostogose ir ilgą konsulo 
laišką specialiai vasario 16 d. 
laiškų skyriaus pirmoje vietoje 
patalpino jau kiti redakcijos na
riai, o techniniai spaustuvės dar 
buotojai vienas po kito, nutrau
kę konsulo laišką nuo metalo, 
su pasididžiavimu nešė pasiskai
tyti ir rašančiam šiuos žodžius, 
nes pas mus lietuviai suskaitomi 
vienos rankos pirštais ir jie be
veik kiekvienam gerai žinomi.

■Šios žinios kaip tik patvirtino, 
kad lietuviai rimtai susidomėjo 
laiškų rašymu didžiųjų dienraš
čių redakcijoms ir to vaisius tu
rėtume pamatyti netolimoje atei 
tyje. Tik nenorėkime ir nelauki
me, kad kiekvienas lietuvių krus 
telėjimas būtų aprašytas ameri
kiečių dienraščiuose. Juk visokių 
tautinių grupių spaudimas į re
dakcijas yra toks didelis ir gerai 
organizuotas, kad joks laikraštis 
vienos tautinės grupės niekada 
per daug nekels. Mes savo laiš
kais pasiekiame tai, įrodydami, 
kad esame gyvi ir kartas nuo 
karto turim būti didžiojoje spau
doje paminimi. Taip pat žinoki
me ir • faktą, kad ir norėdamas 
dienraštis ne visada gali įdėti 
aprašymą apie mus, nes yra die
nų, kada į “Sun-Times” nepa
puola apie 40 proc. jau surinkto 
rinkinio, kai smulkesnes žinias 
nustelbia nauji ir stambūs įvy
kiai. O kitai dienai žinios joks 
dienraštis jau nebededa.
___________________ VI. Rmjs

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. ŠeStadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Llg-onlal priimami su
sitarus.

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

DR. C. K. BOBELIS
Inksto ir šlapumo taki, chirurgija

Tel. 695-0583 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25. Elgin. Rlinois

Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe 
Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tse- 
čiadleniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street
Kampas 63-čios lr Califomia 

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

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

RezĮd. tel. VVAIbrook 5-3048
Rezld. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IK MflTERU LIGOS.

GlNEKOIAlGINft CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatsiliepia, skambinti HI, 8-3222

DR. PETER T. BRAZIS
gydytojas ir chirurgas

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
T.lgonla’ priimami paara, sueita rimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — NERVU DR 

I.MOCINRS LTGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų ligos 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. —- REUanee 5-1811

DR. VtfALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

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

Tel. ofiso lr bnto OLymplo 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

’ KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ
S»’EClAIiISTfi 

MED.V’AL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., atatrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai lkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm.. ketv., 6—8 vai,
antrad. Ir penkt. 1—4 vai 
Prllmln«ja tik susitarus

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus’ ilgos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr CampbeU Avė. kampas) 
Vai kasdien IT ryto lr 4— * » v 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais'

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandom tik pagal susltarlma. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

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

Senktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
eštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso lr rezidencijos’
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6789

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINI U 8 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Iii.

Kabineto tel. (187-2020 
Namu tel 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel REllance 5-4410 
Rez. GlIovebiU fl-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71 st Street 

Telefonas — 925-8298 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—19 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. vfc 
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-8099

DR. YYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th SL 
Tel. PRospeet 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lr 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai popiet tr bito 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namo

Priiminėja ligonine tik susitarus 
Vai: i—4 p. p. lr 8—8 r. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta
Tel PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6648 So- Albany Avenne 

Vai: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4' popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6440, rea. HE 4-8150

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai: 2 iki 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 V. v. 

Treč. *>• šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namo 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai: pirmad., antrad., penktad., 1-4 
lr 8-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakarą 

šeštadieniais 11.1 vai. poplst.

i



Praeitis brangi, tačiau

LAIKO NEGALIMA ATSUKTI
SOVIETAI GRŪMOJA ALBANIJAI

Kinų raketinės bazės, aerodromai Albanijoje
Laikas taip greit bėga, jog 

dauguma užmiršta, kad jau ir 
tie, kurie gimė Amerikoje, yra 
bpie dvidešimtį metų. Taigi, 
kai jau kokiame minėjime ei
na kalba apie tėvynę, dažnai 
būna nemaža klausytojų, ku
riems tėvynė Lietuva nebėra 
ta, kurią gali prisiminti, bet 
tėvynė yra ta, kurią reikia į- 
fcivaizduoti. Juk net tie, kurie 
išvažiavo vaikais iš Lietuvos, 
jau turi per trisdešimtį metų, 
o tokie, kurie kiek atsimena 
laisvosios Lietuvos gyvenimą, 
jau yra apie keturiasdešimt 
metų. Todėl kai kokiuose mi
nėjimuose akcentuojama, jog 
dauguma prisimena vieną ar 
kitą laisvosios Lietuvos gyve
nimo momentą arba pagaliau 
miestą ar gamtovaizdį, turi 
skaitytis su faktu, kad nemaža 
lietuvių to neprisimena ne to
dėl, kad tai buvo labai seniai, 
'ibet todėl, kad jie dar buvo vai
kai.

*
Ne kartą įvairiuose skelbi

muose tenka užtikti paskatini
mų atvykti į vieną ar kita va
karą, vieną ar kitą gegužinę, 
kur, esą, pasijusi kaip Lietu
voj, kur prisiminsi buvusias 
Idienas. Toks kvietimas beveik 
iš karto prieš nuteikia asme
nis, kurie nebegali nieko atsi
minti ir juo labiau pasijusti, 
kaip tenai tėvynėje buvo. Vie
name skelbime skaitome: “Te
gul lietuviški radi jo garsai tau 
primins, kur palikai tu sva
jones ir sapnus ir gimtuosius 
tėvų namus”. Sutinkame, kad 
reikia kviesti domėtis radijo 
valandėlėmis, tačiau argi jo
mis tegali domėtis tik tie, ku
rių jaunystė paliko Lietuvoje. 
Kaip tik reikia kviesti klau
sytis radijo tuos, kurie tos tė
vynės neprisimena, kuriems y- 
ra ii tik įsivaizduojama, o ne 
prisimenama. Tokie kvietimai 
jau yra atitolimas nuo laiko 
tikrovės, užmirštant, kad gy
venimo tėkmėje ateina nauji 
žmonės, kurie to neišgyveno, 
ką vyresnioji karta. Tokie 
kvietimai iš antros pusės at
baido jaunus žmones, nes jie 
mano, kad visa, kas ten bus 
daroma, kalbama ar transliuo
jama, bus tik jų tėvų, dažnai 
atsilikusiais vadinamų, senti
mentalių prisiminimų apie bu
vusias geras dienas pakartoji
mas.

Tiesa, nereikia dalykiškai 
imti, kad visi, kurie nori pri
siminti tėvynėje palikusias ge
ras dienas, jau buvo aukštų 
postų žmonės. Ne. geros die
nos dažnai suprantamos, kaip 
vaikystės, jaunystės metai ar 
paskiri momentai, tačiau ne
maža dalis lietuviškos visuo
menės jau nebegali sakyti, kad 
Lietuvoje jie tokius momentus

Spaudoj ir gyvenime

OKUPUOTOS LIETUVOS ĮSTAIGOSE

Sovietiniai biurokratai dabar oku, 
puotoje Lietuvoje įstaigose jveisė to 
kią tvarką kuri daug kur pralenkia 
caristinės okupacijos laikus. Tai ryš 
ku iš humoreskos, kuri buvo iš
spausdinta Vilniuje leidžiamos “Tie 
sos” priede “Profsąjungų Gyveni
mas” Nr. 4 (vasario 22 d.):

“Dabar madinga rengti gyven
tojų apklausa, siuntinėti anketas...

Nutariau ir aš neatsilikti nuo ki
tų.

Visą pusdienį klausinėjau pažįs
tamus draugus, ką jie veikia savo 
įstaigose bei organizacijose darbo 
metu.

Paskambinau į A įstaigą.
— Norėčiau pakalbėti su virši

ninku, — pasakiau.
— Jis išvykęs į objektą, — pa

aiškino. O kas čia klausia?
— Vikis.
— A, Vikis. Iš balso nepažinau. 

Atvirai sakant, viršininkas neseniai 
išėjo į bufetą alučiu atsigaivinti.

Paskambinau į B organizaciją.
— Pasakyk, mergyt, kur dabar 

jūsų inspektorė?

pergyveno. Iš Lietuvos išvy- 
kusios dešimtmetės mergai
tės šiandien jau yra lituanis- 
t nėse mokyklose besimokan
čių vaikų motinos. Tai ne tik 
jos vaikas nebegali sakyti, kad 
grįšim ar prisiminsim tėvynę, 
bet jau ir pačiai mamai ta tė
vynė yra knyginė, t. y. išskai
tyta, o ne išgyventa.

*
Iš dainos žodį sunku išmesti 

ir kartais to nė nereikia da
ryti, todėl, kai mūsų mažie
ji deklamuoja apie sugrįžimą 
į tėvynę, lyg jie būtų iš jos iš
vykę, kartais ir šypsena kyla. 
Tačiau mes tai priimkime per
keltine prasme. Bet kai stu
dentų naujametiniame sutiki
me kalbėtojas pasako, kad čia 
visi pagyvensime ir prisiminsi
me, kaip tėvynėj sntikdavom 
tęs šventes, jau nebeima šyp
sena, bet graudumas, nes tik 
keletas asmenų tėra taip iš
gyvenę, kad būtų ko prisimin
ti. o dauguma, nors ir tėvynę 
asimena. tokiu švenčiu dar ne
šventė. Toks kalbėtojas paro
do. kad jo laikiodis sustojo, 
kai į gyvenimo rnę {plaukė jau 
dane nauių hivu. kad į ne- 
grjžtančius uostus išvyko be
veik ištisa generacija.

Be abejo žadiniai grįžimai į 
tėvynę galimi, kai susirenka
me į sales minėjimams, kur 
bent didesnė dalis dar yra to
kių. kurių santykis su tėvyne 
nėra knyginis, bet ir ten kal
bant jau nebereikia užmiršti 
ir tų, kurie su tėvyne nebetu
rėjo fizinio ryšio, arba bent 
to nebeatsimena. Žinoma, ne
norime čia teigti, kad nereikia 
kalbėti apie praeitį, ne, reikia 
kelti mūsų savanorių ir mūsų 
partizanų žygdarbius, nereikia 
bijoti ir trumpesnių istorinių 
momentų pabrėžimo. Nepatei
sinamas ta® jaunuolis, kuris, 
kaip “Laiškai Lietuviams” ra
šo, pasakęs, kad nuo tos isto
rijos ir asmeninių seniuko pra 
kalbininko žodžių visa salė pa
kvipo rūkytais lašiniais, ta
čiau reikia atkreipti dėmesį, 
kad jau didžioji dalis nematė 
nei Zarasų, nei Palangos gro
žio arba nemaža jau tokių, 
kurie pirmuosius žingsnius į 
mokyklą mynė jau ne savo 
tėvų žemės takais.

Laikas bėga, praeities nesu
grąžinsi. Jos nereikia niekin
ti, tačiau nereikia užmiršti, 
kad, kalbant apie praeitį, laik
rodžio neatsuksi, kad, kalbant 
apie tėvynę, jau reikia turėti 
galvoje ir tie, kurie jos nematė 
ir neatsimena. To neužmirš
tant bus galima išvengti ir 
kai kurių jaunimo daromų prie 
kaistų, kad senioji karta eina 
užsimerkus, savo tėvų kloniais, 
praradusi laiko ir vietos są
vokas. Al. B.

— Kad ir aš nežinau, — pasa
kė mano pažįstama. — Tiesiog bi
jau sumeluoti. Rodos, nuėjo į bui
tinį plaukus sudėti...

Paskambinau į C įstaigą.
— Gal galima būtų prie telefo

no jūsų instruktorę?
— Žinai, mielasis Viki, jinai dar 

negrįžo iš parduotuvės. Tik ką ją 
mačiau prie pieno...

Skambinau toliau...
— Buhalterė išėjo į kiną. Gal, 

Viki, lekiam ir mudu. Sako, vaka
re sunku gauti bilietus...

— Pavaduotojas nuvažiavo va
kar pirmininko pašauto briedžio pa 
sekti...

— Sekretorė nuėjo j buitinį laik
rodį pataisyti...

— Vyriausiasis ekonomistas tik 
ką išlėkė į Vilnių žiūrėti rungty
nių...

— Mašininkė išnėrė j parduotu
vę. Sako, importinių batukų atve
žė...

Iki darbo pabaigos dar buvo li
kusios dvi su puse valandos. Ta
čiau aš mečiau į spintą bylas ir pra-

Ryšyje su paaštrėjusiais So
vietų Sąjungos - komunistinės 
Kinijos santykiais sovietų spau
da ėmė vis labiau pulti komu
nistinę Kiniją ir atskleisti kai 
kuriuos užkulisius, kurie ir 
mums įdomūs tuo, kad jie pat
virtina mūsų anksčiau skelbtus 
iš vakariečių šaltinių gautus 
faktus apie Kinijos karinius pa
siruošimus.

Maskvinės “Novoje vremia” 
bendradarbis V. šelepinas nese
niai paskelbė nemaža žinių apie 
Kinijos karines statybas Alba
nijos teritorijoje.

Kaip žinome, įvykus Sovietų 
- kinų gerų santykių lūžiui, tuo
jau po 1960 m. Albanijos val
dovai nutraukė ryšius su so
vietais. Kiek vėliau jie išėjo iš 
sovietinės ekonominės pagalbos 
tarybos ir iš Varšuvos sutar
ties organizacijos. Tačiau mažy
tė komunistinė Albanija (nepil
ni 2 mil. gyventojų) nenuėjo 
ir su Vakarų kraštais: politiš
kai, ekonomiškai ir net kariš
kai ji prisiglaudė prie jai labai 
tolimos kom. Kinijos.

“Navoje vremia” rašo: “Pe
kinas skiria nemaža lėšų Alba
nijos valdančiai grupei parem
ti ir savo pozicijoms tenai stip
rinti. Mat, Pekinas nori paversti 
šią nedidelę Balkanų valstybę 
Kinijos kariniu prietilčiu Euro
poje”.

Aviacijos ir laivyno bazės
Rusų spauda tvirtina, kad 1968. 
IX.25 - X.2 Tiranos, Albanijos 
sostinės, aerodromas buvo už
darytas užsienio lėktuvams. “Ki 
nų specialistai tuo metu ten dir
bo slaptus darbus. Dar liepos 
mėnesį Pekinas nusiuntė Alba- 
nijon daug ginklų. Rugsėjo vi
dury čia atvyko 30 kinų specia
listų iš karinio laivyno, aviaci
jos ir a. m-jos užnugario aprū
pinimo tarnybos. Jie turėjo pa
tikrinti atliktą darbą ir nusta
tyti, ką dar reikia padaryti”.

“Nauji įrengimai raketoms 
“žemė — oras” leisti papildė 
tokius pat įrengimus, kurie den 
gia septynis pagrindinius alba
nų armijos aerodromus. Kinie
čiai įsikūrė strateginę reikšmę 
turinčioje Sazanės saloje, kur 
galima laikyti dvi dešimtis po
vandeninių laivų. Vliaros rajo
ne įrengtos trys aviacijos ba
zės. Visos jos turi požeminius 
angarus bombonešiams ir reak
tyviems naikintuvams — bombo

dėjau rašyti eilėraščius. Pavaduoto
jui paaiškinau:

— Jeigu skambins kas iš nepa
žįstamų, pasakyk, kad išėjau svies
to gamyklon į ataskaitinį...”

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Atnešk mano batą, prašau.
— Ne, aš nenešiu. Aš turiu daug laiko, — atsakė

Vytautas.
— Aš noriu eiti mano.
— Pabūkime čia dar valandėlę.
— Jūs esate negeras vyras, — tarė žemu balsu.
— Jūs esate tuo tikra?
— Jūs esate užsispyręs.
— O, tik truputį.
— Atnešk mano batą.
— Ne dabar, Charlotte. Truputį vėliau.
Ji buvo susirūpinusi ir žvilgterėjo į jį giliu, tvirtu

žvilgsniu. Mažytė šypsena žaidė jos lūpose. Ji paėmė Vy
tautą už rankos ir sušnabždėjo:

— O jūs, vyrai, vyrai.
Tada ji pasilenkė, apkabino jį visa jėga ir stipriai 

pabučiavo.
— Jūs, jūs blogi vyrai, — pasakė ji ir šypsojosi. 
Dabar Vytautas ją apkabino taip pat. Už jos nuga

ros gulėjo sulaužytos gėlės.
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Nuo kalnų ėjo vėlyvas ruduo. Miestas skendo į sun 
kų tirštą rūką.

BRONIUS KVIKLYS

nėšiams Tokios bazės statomos 
ir kituose Albanijos rajonuose”.

Toliau laikraštis iškelia kom. 
Kinijos armijos gen. štabo vir
šininko Chuan-Jun-šeno vizitą 
Albanijoje ir nurodo, kad jo 
metu buvusi sudaryta slapta 
karinė sutartis, kuria Albanija 
leidusi kom. Kinijai savo teri
torijoje laikyti ginkluotas pajė
gas ir, kad Kinija laikysianti 
Albanijoje puolamuosius raketi
nius ginklus. Šie ginklai esanti 
sunki našta Albanijai, kurios 
karinės išlaidos 1969 m. padi
dėsiančios 40 proc. “Kinija sie
kia pajungti /Zbaniją savo in
teresams tokiomis aplinkybė
mis, ka: Mao grupė atvirai ne
slepia savo priešiškumo socializ 
miri ir jo tvirtovei — Sovietų 
Sąjungai. Jeigu iki šiol oficia
li kinų propaganda greta ta
rybinio revizionizmo potenci
niu priešu laikė taip pat JAV 
imperializmą, tai dabar įžūlus 
antitarybiškumas ima viršų”, 
rašo “Novoje vremia”.

Milžinas ir nykštukas

Sovietai taip pat neslepia la
bai svarbios Albanijos geogra
finės padėties, kuri kiekvienu 
metu gailinti būti nukreipta 
prieš rusus, karinio konflikto su 
kinais atveju virsdama kom. 
Kinijos tvirta baze, iš kurios ru
sai susilauktų “socialistinių ra
ketų” ne iš kapitalistų, bet iš 
“socialistinės šalies” pusės.

Iš senesnių laikų albanai tu
rėjo savo atstovybę kom. Bul
garijoje. 1968 m. vasarą bulga
rų laikraštis “Rabotnieesko de- 
lo” pranešė “apie albanų amba
sados Bulgarijoje 'bendradarbių 
ardomąją veiklą, kurioje daly
vavo pats ambasadorius D. Ba- 
li'lis. Šie bendradarbiai, kurie 
buvo vėliau išsiųsti iš Buligari-
jos, platino šmeižikišką litera
tūrą apie socialistines šalis ir Į pasaulio valstybių sostinėse.

su prez. Nixonu.

rinko šnipinėjimo medžiagą”. 
1968 m. rudenį Tiranos radijas 
ir spauda pradėjo smarkiai pulti 
sovietus ir jų pakalikus. Mirti
nas smūgis santykiams su ru
sais buvo suduotas mūsų jau 
minėtu iš Varšuvos pakto pasi
traukimu.

Sovietų spaudoje dabar pilna 
smarkių kaltinimų kom. Kinijai 
ir Albanijai. Rusų nerimas juo 
didesnis, kad gali atsirasti ir 
daugiau komunistinių valstybių, 
kurios, susidėjus aplinkybėms, 
nueis ne su sovietais, bet su 
kom. kinais.

Sovietai supranta tik konkre
čią kalbą. Raketinės bazės, ae
rodromai, povandeninių laivų 
bazės ir kitokie gerai užmas
kuoti kariniai įrengimai Vidur
žemio jūros srityje, galį kiek
vienu momentu suderintai veik
ti su komunistinės Kinijos ka
rinėmis pajėgomis, yra aiški 
priešo kalba, kurią rusai daug 
geriau supranta, kaip vakarie
čių atsargiąs “pasakas”. Štai 
kodėl didysis sovietiškas milži
nas — Sovietų Sąjunga grūmo
ja mažam nykštukui Albanijai.

KOVOJ PRIEŠ 
BERAŠTIŠKUMĄ

Popiežiškosios komisijos “Jus- 
titia et Pax” vyriausias sekre
torius prel. Gremillon su spe
cialia delegacija ir Jungtinių 
Tautų mokslo, kultūros ir ug
dymo UNESCO organizacijos 
generalinis direktorius Rene 
Maheu su kitais organizacijos 
atstovais buvo Paryžiuje ir ta
rėsi dėl bendradarbiavimo for
mų tarp Bažnyčios ir UNESCO 
organizacijos, kovoje prieš anai 
fabetizmą pasaulyje bei priemo
nių jaunimo auklėjimui, ūikiškai 
atsilikusiuose kraštuose. Pa
našūs pasitarimai ateityje bus 
rengiami periodiškai įvairiose

Vytautas iš vienos gatvės pasuko į pabėgėlių sto
vyklą. Jis pasuko pro saugojamus vartus, parodė savo 
asmens kortelę ir nuėjo pagrindiniu taku tiesiai akme
ninio pastato link. Jis žvilgterėjo į laikrodį, pagalvojo 
valandėlę ir tada pasuko lenkų rajono pusėn.

Spalio vakaras palengva gaubė žemę.
Viename kieme jis pastebėjo ilgą lenkų vyrų eilę. 

Jie atliko kažkokiuos pratimus. Jie žengė keletą žings
nių į priekį, tada pasisukdavo į vieną ar į kitą pusę, 
apsisukdavo aplink ir su daina ir drausmingu žingsniu 
grįždavo prie vielinės tvoros. Ten jie dabar stovėjo.

Vytautas priėjo arčiau tvoros. Toje vietoje buvo di
delė grupė senesnių ir jaunesnių žiūrovų. Vytautas pra
siskverbė pro juos ir pažvelgė į pratimus atliekančius 
vyrus. Žvilgterėjo į pirmąją eilę. Priekyje stovėjo Bo
leslavas. Už jo stovėjo šimtinė jaunų vyrų, vilkinčių len
kų karių uniformomis. Tuo metu vadas, senyvas vyras 
sušuko, ir vyrai sustojo ramiai. Jie nusiėmė kepures ir pa
sirengė vakaro maldai. Tada Boleslavas pažengė keletą 
žingsnių į priekį, atsisuko į vyrus ir pradėjo garsiai kal
bėti:

— Viešpatie Dieve, dangaus ir žemės Karaliau. Tu 
žinai kaip ji išdavė mūsų kraštą į vergiją ir sunaikino 
mūsų žmones ir namus...

Visa grupė kartojo tuos žodžius vieningai ir gar
siai. Boleslavas tęsė.

— Ji atmetė Tavo įstatymus, teisingumą ir gailes
tingumą. Ji sunaikino mūsų gyvenimą ir viltis nekaltos 
valstybės. Viešpatie Dieve, mes prašome tavč, atimk iš 
jos duoną ir garbę kaip padarei su Egiptu, kuris išvarė 
tavo išrinktosios tautos vaikus į nelaisvę...

Visi vyrai kartojo paskui jį žodžius garsiau ir gar
siau. Jų balsas kilo iš visos širdies gilumos. Jis aidėjo 
visoje stovykloje ir siekė priemiestį.

Pagaliau jie baigė maldą su graudžiu ir garsiu pro

PREZIDENTO PRIĖMIMAS 
KONGRESO NARIAMS

Iškilmingas, bet nuoširdus priėmimas 

GRAŽINA K RI VILKIENE

Tris dienas iš eilės (kovo 11 - 
13) prez. ir ponia Nixon priimi
nėjo JAV kongreso narius su 
žmonomis jiems suruoštuose 
puotose Baltuosiuose rūmuose. 
Kartu su prezidentu dalyvavo 
visus tris vakarus vicepreziden
tas bei visi vyriausybės nariai 
— įvairių žinybų sekretoriai su 
žmonomis. Kas vakarą dalyvių 
skaičius siekdavo apie 350 as
menų.

Keturiolika Baltųjų rūmų 
spaudos atstovų, jų tarpe ir jū
sų korespondentė, pateko į pir
mąją puotos dieną, kovo 11 d. 
vakarą. Korespondentės buvo 
painformuotos ateiti į black 
tie priėmimą su ilgomis suknio
mis. Mūsų nedidelė grupė, va
dovaujama Nixonienės spaudos 
sekretorės Gerry van der Heu- 
vel, turė jome progos iš arti ste
bėti visas iškilmes.

Iškilmingas pristatymas
Iškilmių vakare Baltųjų rū

mų prieangyje grojo orkestras 
populiarias melodijas. Kai pasi
girdo būbnų ir triūbų iškilmin
gi garsai, primeną filmuose gir
dėtus karalių triumfališkus su
tikimus, buvo aišku, kad netru
kus pamatysime įeinantį Ame
rikos prezidentą.

Raudonu kilimu ištiestais bal
to marmuro laiptais paradirfe 
kario uniforma iškiliai žygiavo 
prezidento adjutantas. Paskui 
jį ėjo du kariai nešdami Ame
rikos ir prezidento vėliavas. Tri
mitai ir būbnai dar garsiau su
aidėjo. Tada pamažu laiptais lei
dosi žemyn prezidentas ir žavin
ga Nixonienė. Juodu lengva ma
lonia šypsena sutiko pirmuosius 
svečius — korespondentus. Eise 
na pasuko Rytų salės link. Mu
zika nutilo. Prie rytų salės du
rų kariškis per garsiakalbį pra
nešė salėje susirinkusiems sve
čiams — Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas ir ponia 
Nixon! Orkestras užgrojo pre
zidento maršą. Rytinėje salėje 
svečiai (su kuriais buvo vicepre
zidentas ir žmona) sutiko šei
mininkus gausiais plojimais.

Tuo metu, kai eisena ėjo per 
Rytinę salę, korespondentai bu
vo pakviesti į Mėlynąjį salioną, 
kuriame jaukiai traškėjo židiny
je ugnis. Korespondentai susto
jo prie ištiestos virvės priešaky
je karių su vėliavomis, prezi
dento ir Nixonienės. Ceremon- 
meisteris pranešinėjo kiekvieno 
svečio ir viešnios pavardes prieš 
jiem įeinant į Mėlynąjį salioną 
pasisveikinti su prezidentu ir 
prezidentiene. Prezidentas kiek

testu:
— Viešpatie Dieve, prikelk Lenkiją ir nubausk 

Angliją.

Po to grupė persižegnojo ir pradėjo skirstytis.
Vytautas tiesiai priėjo prie Boleslavo.

— Labas vakaras, Boleslavai, aš esu tiesiog nuste
bintas. Kokios keistos idėjos. Kas tau atsitiko?

— Kodėl? Tai nėra jokia keista idėja. Tai yra mū
sų patriotinė priesaika, ir mes ją kas savaitė kartoja
me. Šiandien buvo mano eilė vesti maldas ir priesaiką.

— Aš manau, Boleslavai, kad tai nesąmonė. Aš esu 
nusivylęs, juk tu esi aukštai išsilavinęs žmogus. Tavo 
gyslomis teka aristokratiškas kraujas. O, Boleslavai, tai 
nesiderina su tavo prigimtimi ir asmenybe. Aš netikiu, 
kad Dievas galėtų laiminti tokią keistą priesaiką.

— Priešingai, Vytautai, — Boleslavas nustebęs per
traukė, — Viešpats Dievas niekada neuždraudė prašyti 
perspėjimo ir nubaudimo tų, kurie peržengė jo įsakymus 
arba užkietėjusių nusidėjėlių. Senajame Įstatyme yra 
daugybė pavyzdžių.

— Tu vėl, Boleslavui, pamokslauji.

— Ne, ne. Taip pat ir Naujajame Testamente. 
Pavyzdžiui Jėzus Kristus nubaudė Jeruzalę ir t. t. Iš ant
ros pusės, kodėl turi nekalti žmonės ar nekaltos tautos 
kentėti? Kodėl nemoralios vyriausybės gali gyventi pra
bangoje ir nuodėmėje? Ne, Vytautai, tu klysti. Atsipra
šau dėl mano išsireiškimų. Aš tikiu i švisos širdies gilu
mos, kad Anglija privalo būti vieną ar kitą dieną nu
bausta, ir aš tikiu, kad ji bus nubausta, nes jos nuo
dėmės, šaukiasi dangaus keršto.

— Nesąrųonė, Boleslavai. Nekaltink manęs, bet tai 
yra. nesąmonė.

(Bus daugiau),

vienam ką nors asmeniškai pa
sakydavo, pasikeisdavo vienu, 
kitu sakiniu ar į ponios tualetą, 
auskarus, atkreipdamas dėmesį. 
Su senatore Margaret Chase 
Smith (R., Me.) ilgiau pakalbė
jo apžiūrėdamas jos lazdą. Ji 
atėjo į Baltųjų rūmų priėmimą 
šlubuodama, pasiramsčiodama 
su šen. Barry Goldwater (R., 
Ariz.) padovanota medine laz
da, kurios rankenoje yra išpiau- 
stytas dramblys, o balno vieto
je įtaisytas atidarinėjamas dan 
gtelis smulkiems pinigams lai
kyti. Pasisveikinę svečiai patek
davo į didįjį valgomąjį, kur jų 
laukė lengvi užkandžiai, šampa
nas ar vaisių punčas.

Su kongresmanais ir 
senatoriais

Ištisas 45 minutes sveikinda- 
miesi su prezidentu ėjo pro mus 
pakviestieji svečiai. Vienas ki
tas svetys, su kuriuo man teko 
susipažinti asmeniškai ar paži
nęs iš matymo, mane užkalbin
davo. Kongresmanas Derwins- 
ki, kurį teko kelis kartus sutik
ti Lietuvos pasiuntinybėje, se
natorius Dirksen, kurį turėjau 
progos susitikti respublikonų 
kongrešmanų spaudos konferen
cijoje, senatorius Fulbright, ke
lis kartus matytas užsienio rei
kalų politikos komiteto apklau
sinėjimuose. Pvz. pro šalį praei
damas šen. Everett Dirksen 
(R.. III.), matydamas, 'kad aš 
kažką pasižymiu bloknotėlyje, 
sustojo prie manęs paklausti ir 
pasižiūrėti, ką aš užrašinėju. 
Pasakiau, kad jis vargu supras, 
ką aš rašau, nes rašau daugiau
sia lietuviškai. Tada jis kreipė
si vokiškai sakydamas, kad tik
riausiai kalbu vokiškai. Taip, 
pone senatoriau, atsakiau, aš 
kalbu vokiškai.

Ne visi vyrai dėvėjo juodus 
smokingus — tuxedo, kai kurie 
tamsiai mėlynus su juodo šilko 
atlapais. Kęletas ponių buvo ir 
trumpomis valkarinėmir sukne
lėmis. (šioje srityje ypač pasi
žymėjo antros dienos priėmime 
šen. Ted Kennedy žmona, atėjus 
į priėmimą su mini - mini suk
nele). Dauguma viešnių dėvė
jo vakarines ilgas sukneles be 
rankovių, kitos su ilgomis siau
romis rankovėmis ir uždaru kak 
lu. Jos buvo pasiūtos iš krepo 
medžiagos, kitos brokado, šifo
no. Buvo keletas ponių su akso
minėmis suknelėmis. Kai kurios 
buvo apsisiautusios skaromis 
pritaikintomis prie suknelės me
džiagos. Tik viena senesnė ponia 
turėjo minkų paleriną.

(Nukelta į 4 pusi.)
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AR VYKS POPIEŽIUS 

Į AFRIKĄ?
Afrikos katalikų klusnumas susilaukia dėmesio

J. VAIŠNORA, MIC

Jau kuris laikas Romoje sklin
da gandai, kad popiežius Pau
lius VI rengiasi vykti į Afriką. 
Žurnalistai gaudo vysk. P. Mar
cinkų, kuris iki šiol paruošdavo 
popiežiaus keliones, juoba, kad 
jis neseniai trumpam laikui bu
vo kažkur išvykęs iš Romos. Bet 
vysk. Marcinkus, žurnalistų kvo
čiamas, lyg koks sfinksas šypso
si ir nesako nei taip, nei ne. E- 
są savo keliones žino tik pats 
popiežius ir jis pats jas praneša 
viešumai.

Paulius VI, dar būdamas kar 
dinolu, jau kartą, tai buvo 1962 
m., yra buvęs Afrikoje — Nige
rijoje ir Kenijoje. Dabar spėlioja
ma, kad tokia kelionė, jei iš tik
rųjų bus, daroma pavasarį, ka
da klimato sąlygos palankiau
sios, ir bus daroma į Ugandą, 
kur iš 8 milijonų gyventojų neg
rų didesnė pusė yra katalikai. 
Yra ir kiti argumentai už gan
dą. Tos valstybės galva Milton 
Apollo Obote yra katalikas. Be 
to, Uganda turi gerą Entebbe 
tarptautinį aerodromą, kurį iš 
Romos galima pasiekti per 7 va
landas, iš kur yra geras kelias 
automobiliams iki sostinės Kam- 
palos. Yra ir grynai religinių mo
tyvų. Sostinėje Kampaloje yra 
pastatyta nauja katedra, pašvęs
ta garbei Ugandos kankinių, ku 
riuos kanonizavo Romoje 1964 
m. Katedros statyba yra baigta 
ir popiežius apsilankymo metu 
galėtų būti paties popiežiaus 
konsekruota.

Daug dėmesio Afrikai

Bendrai, jei tokia kelionė į-' 
vyks, kodėl popiežius pasirinktų' 
kaip tik šį kontinentą? Afrika 
šiandien yra žymiausias ir esmi
nis “trečiojo pasaulio” vienetas, 
apie kurį popiežius kalba savo 
enciklikoje “Populorum Progres- 
sio” ir kuriam skiria daug dė
mesio. Bažnyčiai rūpi to konti
nento tautų ne tik kultūrinė ir 
religinė pažanga, bet taip pat ir 
ekonominė bei civilinė. Pietų Af 
rikos užsispyrimas neduoti jo
kių teisių juodosios rasės pilie
čiams, baisi Nigerijos tragedija 
negali nerūpėti popiežiui, kuris 
daug dėmesio kreipia į Afrikos 
tautas.

Yra dar ir kitas motyvas, dėl 
kurio popiežius pasirinktų kelio
nę į Afriką. Šio kontinento kata
likai pasižymi disciplinos dvasia 
ir klusnybe Šv. Sostui. Faktinai 
tarp Afrikos katalikų nėra “prieš 
taraujančių”, kaip tai jaučiama 
Europos katalikų tarpe. Popie
žiaus mokymas ir jo nurodymai 
ten priimami be diskusijų.

Vatikano sluoksniuose su pasi 
tenkinimu buvo pastebėta, kad 
Pauliaus VI enciklika “Huma- 
nae Vitae” jokioje pasaulio daly
je nebuvo taip entuziastiškai ir 
pozityviai priimta, kaip Afrikos 
katalikų. Kenijoje, Ugandoje, 
Malawi, Kamerūne, Kongo Kin- 
shasa, Sudane kunigai, teologai 
ir pasauliečiai savo straipsniuo
se spaudoje, susirinkimuose, kon 
ferencijose be jokių rezervų pri
ėmė ir parėmė popiežiaus moks
lą apie gimimų kontrolę. Daž
nai Pauliaus VI minimoji encik
lika buvo ginama “Afrikos tra
dicijų” vardu. Afrikiečiams en
ciklika kaip tik parėmė jų religi
nes tradicijas — nekliudyti, bet 
palaikyti ir skatinti kultūrinę ir 
dvasinę pažangą, kaip tik respek 
tuojant pagrindines gyvybės tei
ses.

“Malavvi tradicijos, rašė vie
nas afrikietis kunigas Malavvi 
Bažnyčios laikraštyje, be sąlygų 
stovi už encikliką “Humanae Vi 
tae”. Toliau aiškina, kaip Afri
kos tautelės visuomet praktikavo 
“atsakingą tėvystę”, nenaudo
jant nei abortų, nei kitų prieš- 
koncepcinių priemonių, o tik 
praktikuojant “sąmoningą susi
laikymą”. “Mums, Afrikos neg
rams — rašė “Effort Camer-

ounais” (katalikų laikraštis, lei
džiamas Yaounde mieste) gyvy
bė yra dvejopai šventa. Iš vienos 
pusės ji yra tokia savo kilme, 
nes yra pirmoji visokios gyvybės 
priežastis. Iš antros pusės ji to
kia (šventa) yra savo galutiniu 
tikslu — užtikrinti gyvųjų ne
pertraukiamą eilę ir užimti vie
tą mirusiųjų, kurie, kaip mes ti
kime, yra laimingi pas Dievą”. 
Tas straipsnis baigiamas tokiais 
išdidžiais žodžiais: “Afrika nori 
skelbti visoms žemės tautoms ne
paprastos svarbos naujieną: pa
garbą gyvybei, kuri yra šventa ir 
todėl turi būti šventai ir rūpes
tingai perduodama”.

Afrika skiriasi nuo Vakarų 
Kaip matome, visiškas afrikie

čių pritarimas enciklikai “Huma 
manae Vitae” yra priešingas va
kariečių prieštaravimams ir ne
pritarimams. “Klausimas, kaip 
jis atsistojo Vakarų tautose — ra 
šė Kongo teologas P. Mpongo— 
dėl gimimų kontrolės, yra neak
tualus afrikiečiams arba geriau 
sakant, interesuoja tik tuos, ku
rie nori sekti baltuosius visame ir 
paslėpti jų egoizmą po šeimų 
“planavimo skraiste”.

O ir Afrikos vyskupų pareiški
mai ištikimai laikosi tokio pat 
nvftistatymo. Pirmasis Afrikos 
vyskupų, kuris pasisakė už en
cikliką apie gimimų kontrolę, bu 
vo kardinolas Zoungrana. “Ši en 
ciklika, jo žodžiais, davė Bažny
čios mokslo sprendimą. Mokomo 
ji Bažnyčia čia prabilo”. Po to 
sekė Rodezijos vyskupų konferen 
cijos pasisakymas, kuriame ragi
no tikinčiuosius prisitaikyti prie 
popiežiaus mokymo. Bet aiškiau 
šią pritariųrą padarė Afrikos kraš 
tų, vartojančių prancūzų kalbą 
(buvusių Prancūzijos kolonijų), 
vyskupai.

Afrikos katalikai prieš 
europiečius ir amerikiečius

Senegalijoje, kur enciklika “Hu 
manae Vitae” išversta į vietos 
kalbą yra išdalinta visiems ti
kintiesiems, paaiškinime sako
ma, kad ištikimybė enciklikai y- 
ra įrodymas ištikimybės susirin
kimui. Gvinėjoje Konakry vysku 
pas Tchidimbo išvertė encikliką 
eilėmis, prisitaikydamas prie af
rikiečių kalbos stiliaus ir to dar
bo įžangoje kategoriškai atmetė

PREZIDENTO
(Atkelta iš 3 pusi.)

Ponios Nixon suknelė pasiūta 
iš balto krepo, ilga, uždaru kak
lu su atverstu kalnieriuku, ilgo
mis siauromis rankovėmis, per 
liemenį suimta plačiu diržu iš 
žalių ir mėlynų žibučių, išpil
dyta pagal Elinor Simmons of 
Malcolm Starr piešinį. Balto 'kre 
po batai padaryti pagal Herbert 
Levine piešinį.

Pažino korespondentus
Visiems svečiams praėjus pro 

prezidentą, Nixonai priėjo ar
čiau prie priešais juos stovin
čių koi espondentų grupės. Kaž 
kuri korespondentė išsireiškė, 
jog jai susidaręs įspūdis, kad 
prezidentas daugumą šių svečių 
gerai atsimena iš ankstyvesnių 
laikų, kai jis dar buvo kongres- 
manas ar viceprezidentas. Po
nia Nixon pastebėjo, kad “Diek 
viską atsimena”. Tačiau prezi
dentas čia pat ją pataisė, saky
damas, kad tai nesą visiškai 
taip. Tada Adeną korespondentė 
paklausė patikrindama jo gerą 
atmintį, ar jis atsimena savo 
žmonos gimtadienį? Preziden
tas šypsodamasis atsakė, kad 
jos gimtadienis dar neatėjo. Jis 
pasisuko eiti į valgomąjame jo 
laukiančių svečių tarpą, saky
damas, kad “dabar aš einu pa
siklausyti kitų”.

Nors Rytinėj salėj orkestras

“nelaimingas ir negarbingas dau 
gelio krikščionių reakcijas”', kai 
tuo tarpu kiekvieno krikščionies 
pareiga padėti popiežiui skelbti 
Kristaus meilę”. Visokios teorijos 
ir visokios priemonės sukliudy
ti gyvybės prasidėjimą pasmerkia 
ma, kaip “senos, sugedusios eu- 
ropiečių-amerikiečių civilizacijos 
supuvęs produktas”. Bet tarp 
daugelio panašios rūšies doku
mentų, bene pats ryškiausias y- 
ra Cotonou (Dahomey) vysku
po Gantin ganytojiškas laiškas, 
kuriame jis ragina savo tikin
čiuosius visiškai paklusti encikli
kos mokslui.

“Su popiežium, rašo jis, mes 
sakome ne seksualiniam liberaliz 
mui, kaip ir ekonominiam libe
ralizmui, nes esame įsitikinę, kad 
pažangos kelias eina per atsisa
kymą egoizmo, nepaisant, kokio
je srityje jis reikštųsi. Tie afrikie
čiai, kuriems gimimų kontrolė 
sudaro problemą, yra žmonės pa 
siekę tam tikros civilizacijos eko
nominėje srityje, užmestos Afri
kos tautoms. Tai yra ženklas, 
kad tikroji mūsų problema yra 
ieškoti bendruomeninio ir solida 
rinio vystymosi kelio”.

Nebus tad perdaug pasakyta, 
kad Afrikos Bažnyčia popiežiui 
Pauliui VI sudaro mažiausia rū
pesčio ir skausmo, kurio pakan
ka dėl Vakarų pasaulio katalikų 
nuolatinio prieštaravimo jo 
mokslui. Priešingai, minėtas af
rikiečių klusnumas ir pagarba 
Bažnyčios mokomajam autori
tetui sudaro paguodą, kad “tre
čiojo pasaulio” Bažnyčia yra c’«u 
ka ir teikianti vilčių ateičiai. 
Tad gali užsitarnauti ir popie
žiaus ypatingo palankumo — jo 
vizito Afrikos tautoms.

New York. Uoste baigiami į- 
rengti Italijos jūrininkų namai, 
kuriuose virš 5000 Italijos jūrei
vių, kas mėnuo atvykstančių į 
New Yorką galės rasti sociali
nę ir kultūrinę globą bei dvasi
nį ir religinį aptarnavimą.

Izraelio užs. reik. min. Abba Eban 
skelbia, kad jis žiūlri skeptiškai į ke
turių didžiųjų pasitarimą Vidurinių 
Rytų reikalais.

PRIĖMIMAS...
grojo šokių muziką, bet tik vie
na kita pora ten sukinėjosi. Vie 
ni svečiai užkandžiavo valgoma
jame, gurkšnojo šampaną ieš
kodami progos pasikalbėti su 
prezidentu ar valstybės sekre
toriais Nemaža svečių buvo su
sidomėję pamatyti šio priėmimo 
metu atidarytas antrame aukš
te privačias prezidento pataipas. 
išskyrus jųdviejų ir dukrų mie
gamuosius bei prezidento darbo 
kambarį. Puošniai įrengtas ir 
apstatytas Baltųjų rūmų antra
sis . .kstas sudarė tačiau dau
giau muzi< jaus, negu privataus 
buto, įspūdį su daugybe isto
rines vertes daiktų ir baldų.

Rytiniame antrojo aukšto ko
ridoriaus gale buvo išstatytos 
dovanos, gautos prezidento Njx 
on jo kelionės metu po penkias 
Europos valstybes, tarp kurių 
daugiausia dėmesį atkreipė An
glijos ministerio pirmininko Wil 
son dovanoti keturi tuzinai kri
stalinių taurių su karafinu, Bel
gijos karaliaus ir karalienės do
vanota muziejinė mezgininė štai 
tiesė, popiežiaus Pauliaus VI — 
Šv. Petro bazilikos aliejumi pieš 
tas paveikslas, Prancūzijos pre
zidento Charles de Gaulie — 
Liudviko XVI stiliaus stalinis 
laikrodis, V. Vokietijos kanc
lerio Kurt Kiesingerio — sė
dinčios moters skulptūra ir daug 
kitų dalykų.

Peru valstybėje Nixono pasiuntinys J. N. Irwin kalbasi su Peru prez. gen. 
Alvarado Limos mieste, aptardami abiejų kraštų politiką.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

METINIS
LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

SUSIRINKIMAS

Kovo 2 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyko metinis LB 
vietos apylinkės narių susirin
kimas, kuris pradėtas kun. J. j 
Jutkevičiaus malda. Susirinki
mui vesti pakviestas J. Pipiras, 
sekretoriumi VI. židžiūnas.

Apylinkės veiklą nušvietė vai ( 
dybos pirmininkas Pr. Stanelis, 
kurio pranešimas buvo jau iš 
anksto atspausdintas. Praeitais 
metais valdybą sudarė pirm. Pr. 
Stanelis, vicepirm. A. Glodas, 
parengimų vadov. Pr. Račiukai- 
tis, sekr. VI. židžiūnas, ižd. K. 
Podolskis, rezoliucijų vadovas 
J. Starėnas. Rev. kom. — kun 
J. Steponaitis, J. Matusaitis ir 
A. Tomkus.

Worcesteryje Aušros Vartų 
parapijoje veikia šeštadieninė 
mokykla, kurios vedėju yra J. 
Baškys, mokytojais J. Dabrilie- 
nė, V. Dabrila, V. Burdulis, E. 
PauLukonienė. Mokyklą lankė 
apie 50 vaikų,cgaiėtų būti ir 
daugiau.

Kultūros klubo valdybą suda
ro A. Zenkus, Pr. Raeiukaitis 
ir A. Venclauskas. Tautinius šo
kius veda Saulė Staškaitė. l ie
tuvių fondo įgaliotinis yra. J. 
Matusaitis. Veikia ir komitetas 
kurio pirm. V. židžiūnas, vjcp- 
pitm. K. Adomavičius ir sekr.
E. Gorodeckienė. Jungtinio fi
nansų komiteto skyriaus pirm. 
J. Tamašauskas, nariai kun 
J. Jutkevičius, kun. J. Steponai
tis. P. Molis, P. Raeiukaitis ir 
J. Pipiras. Tautos fondo įgalio
tinis Pr. Pauliukonis.

Pajamų per metus turėta virš 
82,000. Iš jų Lietuvių fondui 
1,375, Jungt. Finansų komite
tui 3,500 parengimų pelno 419, 
ir kitų. Lietuvių fondui Mairo
nio Parkas 200 dol.; po 100 dol. 
įmokėjo V. Kamaitis, V. ir Mor
ris Delis rd , V. ir V. Matusai- 
čiai, J. ir J. Miliauskai, K. S., 
po 50 dol. — J. Pipiras ir Pr. 
Pauliukonis. Kasos likutis 1969 
met. 60 dol. Revizijos komisijos 
protokolą perskaitė J. Matusai
tis. Kasa vedama tvarkingai.

Baigdamas pranešimą Pr. Sta 
nelis pastebėjo, kad įvykusiame

Įiįįį ,

'W<-

Mike Newman, 28 m., su savo su
žadėtine Marilyn Honey, 20 m., at
sisveikina Londone aerodrome. Jis 
kiekvieną savaitgalį į pasimatymą 
skrenda iš New Yorko, viso nuke- 

j liaudamas 7,000 mylių.

LB Rytinio pakraščio suvažia
vime buvo nusiskųsta, jog lie
tuvybė silpnėjanti, tuo tarpu 
Worcesteryje, jo manymu, stip
rėjanti. Prie to daug yra prisi
dėjęs kun. J. Jutkevičius, kuris 
LB Tarybos vicepirmininkas, ir 
taip pat Aušros Vartų klebonas 
kun. M. Tamulevičius.

Kenosha-Racine, Wisc.

PRISIMENAMI MIRUSIEJI

Mieli Kenoshos ir Racino tau
tiečiai, Lietuvių fondas turi de
vynių metų vaiko amžių, bet 
su tvirtomis kojomis žiūrint į jo 
piniginį dosnumą, gyvybiniams 
mūsų tautiniams reikalams. Ne
maža LF ugdytojų ir aukoto
jų, neišvydę pilno milijono, išė
jo į amžinybę. Jų tarpe ir iš 
mūsų abiejų kolonijų keturi LF 
nariai, o trys yra įamžinti į LF. 
Už juos LF įgaliotiniai užprašė 
šv. Mišias, kurios bus laikomos 
Šv. Petro parapijos bažnyčioj 
balandžio 19 d. 8 vai. ryto. Mi
šios bus laikomos už šiuos LF 
narius ir jo ugdytojus: J. Jarie- 
nę, Vinc. Gedgaudienę, I. Gri
galiūną, St. Ralį, Ant. Navic
ką, St. Dumbrą, J. Giedriką. Ku 
rie galite jų artimieji bei drau
gai prašomi dalyvauti mišių 
aukoje.

GRAŽIAI DARBUOJASI

Kenoshos lietuvių kolonijoj 
Vasario 16-sios gimnazijai rem
ti kuopa įsisteigė 1950 m. pr. 
Anksčiau sutelkdavo iki 500 dol. 
per metus, šiuo metu bėra apie 
dvidešimt tautiečių, kurie re
mia lietuvių gimnaziją Vokieti- 
joj- Eilė metų kaip būreliui va-

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planų! Pasirinkit Jums 
tinkamiausių Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planų iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4|^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai 

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

SAFETY OF 
<$'/ YOUR SAVINGS

SAFETY DEPOSIT BOXES

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN Pakel, President

VESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
Mon 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9to 12:30 

2 FREE PARKING LOTS

VOKIETIJOS 
VYSKUPŲ SINODAS

Vakarų Vokietijos katalikų 
vyskupų visuotinė konferencija, 
pasibaigusi Bad Hoennef mies
te, nutarė artimoje ateityje su
rengti visos Vokietijos katalikų 
vyskupijų bendrąjį sinodą, ku
riame bus aptarti visi aktualie
ji klausimai liečią visas vysku
pijas po Vatikano H-jo susirin
kimo įgyvendinimo. Tuo tikslu 
paskirta specialios komisijos, 
kurios studijuos iškeltus klau
simus ir parengs bendrojo si
nodo programą. Taip pat Vo
kietijos vyskupų konferencija 
nutarė Vokietijos mokyklose 
vartojamą katalikų tikėjimo ka
tekizmą suderinti su Vatikano 
II-jo susirinkimo nuostatais, 
šiam daifoui paskiriant atitin
kamą specialistų komisiją. Iš 
Vokietijos katalikų inašų fondo 
Vokietijos vyskupai paskyrė 
penkis milijonus markių misi
joms, ūkiniai atsilikusiems kraš
tams remti ir pagalbai Biafros 
karo aukoms teikti.

dovauja Martynas Rakauskas. 
Išrenka iš nuolatinių rėmėjų pi
nigus ir tvarkingai atsiskaito 
su gimnazija. Viso kolonija gim 
nazijai yra davusi arti 7,000 do
lerių. B. J.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

10,741.571

PAMINĖTA SUKAKUS

Šiomis dienomis Madraso 
mieste Indijoje buvo iškilmingai 
paminėtas Belgijos domininko
nų vienuolio tėvo Pire atmini
mas, iškeliant jo nepaprastą 
veiklą pabėgėlių ir netekusių tė
vynės asmenų globai, kurios dė
lei jis 1958 metais gavo Nobe
lio Taikos premiją. Madraso 'ka
talikų vyskupas, kalbėdamas ta 
proga pareiškė, kad Indijoje pra
dėta Tėvo Pire veikla gelbėti 
benamius ir emigrantus bus tę
siama ir toliau. Madraso apylin
kėse neseniai miręs Tėvas Pi
re pradėjo statyti 8 'kaimus, 
kuriuose galės rasti pastogę ir 
globą 15,000 asmenų. Visi dar
bai tikimasi užbaigta iki 1971 
metų.

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiif

KOŠTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
lllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIH'

INSURED

on $8,000.00 
Certificates

on Pass Book 
Accounts



PASKUTINIAI PASIRUOŠIMAI 
“DRAUGO“ ŠVENTEI

Praėjusią savaitę šioje vietoje 
paskelbiame, kaip mūsų visuome
nė ir organizacijos prisideda prie 
vieno didžiausio įvykio Detroite- 
“Draugo” romano premijos įtei
kimo, dainos ir dailiojo žodžio 
koncerto. Pakvietimų sėkmingas 
platinimas rodo, kad susidomėji
mas didelis. Kai kurie platinto
jai paprašė ir gavo papildomai 
kvietimų platinimui. Likusius 
St. Butkaus kuopos šauliai platins 
Lietuvių namuose prie įėjimo kon 
certo dieną jau nuo 6 vai.

Viktoro Permino iniciatyva ir 
pastangomis gauta automobi
liams statyti aikštė, kuri yra prie 
23 gatvės netoli Michigan. Krau
tuvės - Paddock Drugs (3400 Mi
chigan) -savininkai už aikštę 
jokios nuomos neprašė, bet dar
gi lietuviams palinkėjo sėkmės ir 
gražiai praleisti vakarą. Ir šioje 
aikštėje apie 60 automobilių 
prižiūrės jūrų šauliai. Policijos 
nuovadoje jūrų šaulių kuopos pir
mininkui M. Vitkui buvo paža
dėta, kad Detroito policijos au
tomobiliai irgi dažnai važinės ir 
palengvins j. šauliams L. namų 
rajone patruliavimą.

Praėjusią savaitę šioje vietoje 
paminėjau 20 ponių, kurios susi
pažinimo kavutei pažadėjo tor
tus ir kitus skanumynus. Šaulių 
kuopos parengimo vadovė Valeri
ja Šulcienė praneša, kad tas są
rašas vis ilgėja. Dar pažadėjo prie 
kavutės prisidėti Anelė Žiedienė, 
O. Rutkauskienė, Marija Milerie
nė, Genovaitė Viskantienė, Vla- 
dislava Šiurkienė, Dana Arlauskie 
nė, Stasė Urbonienė, Rožė Plepie- 
nė ir Elena Stašienė. Vyrai prie 
šios susipažinimo kavutės irgi no
riai prisideda. Leonardas Šulcas 
praneša, kad prie geresnės susi
pažinimo kavutės pasisekimo pri
sidėjo: Vincas Tamošiūnas, Ed
vardas Milkauskas, Jonas Butkus, 
Mykolas Vitkus, Antanas .Šiurkus, 
Jonas Pleskus, dr. Vyt. Mileris, 
lietuviškoji “Rūtos” krautuvė, 
Stasys Geldauskas, Petras Bliu- 
džius, Leonardas Šulcas ir VI. Se- 
lenis. L. Šulcas praneša, kad są
rašas esąs dar nepilnas, nes dėl 
techniškų kliūčių ne visus dar 
galįs skelbti šią savaitę. Kuo vy
rai prisideda prie susipažinimo 
kavutės? Sužinosime tik dalyvau
dami “Draugo” šventėje ir šioje 
kavutėje.

Akt. Justas Pusdešris rūpinsis 
salių bei scenos apšvietimu.

Taip pat dar kartą padėka pri
klauso Rapolui Valatkai ir Sta
siui Garliauskui, kurie praėjusią 
savaitę taip nuoširdžiai radijo 
bangomis informavo plačios apy
linkės lietuvius apie šią “Drau
go” šventę.

Todėl ateinantį šeštadienį te
gu visi keliai veda tik į Lietuvių 
namus. Pradžia 7 vai.

(sln)

KAZIUKO MUGĖ

Dauguma šio žemyno vieto
vių, kur tik randasi lietuvių 
skautų-čių būrelis, kovo pirmomis 
dienomis ruošia Kaziuko mugę.

Kovo 2 d. “Gabijos” ir “Balti
jos” tuntai lietuvių namuose tu
rėjo savo mugę, kurioje matėsi į- 
dėta didelių vadovų pastangų, 
skautų -čių pasigėrėtinų darbų ir 
ne maža pakeitimų.

Malonu pastebėti, kad mūsų

jaunosios “Gabijos” tunto vado
vės tuntininkė ir adjutante supro
jektavo įdomų ir patogų mugės 
stalą, kuriame žydėjo pavasaris ir 
margavo sesių darbai, šį pro
jektą įvykdė M. Baukys.

Dėkingumas ir didelė pagar
ba priklauso abiejų tuntų tėvų 
komitetams, Detroito lietuviškai 
visuomenei, kuri skautus viso
keriopai remia ir kaimynams 
Windsoro kolonijos lietuviams.

Sutelkti pinigai bus panaudo
jami skautiškiems reikalams ir 
skautų organizacijos veiklai.

SKAUTŲ TĖVU SUSIRINKI
MAS

Kovo 16 d. Lietuvių namuose 
įvyko abiejų tuntų susirinkimas, 
kuriame buvo svarstoma ateinan
čios vasaros stovyklavietės reika
las. Susirinkimui pirmininkavo C. 
Anužis. Buvo pateikti keturi pa
siūlymai: Romuva Kanadoje, Ra
ko stovyklavietė, dr. Valantiejaus 
ūkis ir Dainava. Po įvairių pasi
sakymų prieita išvados, kad vil
kiukams ir paukštytėms būtų at
skirai stovykla Dainavoje, o vi
siems kitiems Romuvoje - Kana
doje.

Gerojo darbelio rinkliava da
vė 91 dol. pajamų iš kurių “Ga
bijos” skaučių tuntas pasiuntė 8 
siuntinius į Suvalkų trikamį.

T.

MUZIKINIO VAIDINIMO
PASTATYMO REIKALAI

Jaunimo choro tėvų susirinki
mas ir pastatymo grupių vadovų 
pasitarimas davė vilčių, jog kun. 
V. Kaleckio muzikinis vaizde
lis “Piršlybos Šapnagiuos” galės 
būti pastatytas Detroito scenoje 
tik š.m. vėlybą rudenį arba net 
1970 m. pavasarį. Jaunimo cho
ras su vadovybe ir tėvų komitetas 
yra to pastatymo rengėjai, todėl 
ir ūkiniai ir administraciniai rei
kalai jiems priklauso. Veikalą re
žisuoti sutiko aktorius Justas Pus
dešris, kuriam priklauso veikalo 
režisūra ir visų pastatymo darbų 
koordinacija. Veikalo tautiniams 
šokiams sutiko vadovauti Galina 
Gobienė, kurios vadovaujama 
“Šilainė” atliks visus į veikalą į- 
pintus tautinius šokius. Scenos 
technikiniams darbams atlikti 
sutiko vadovauti Leopold. Heinin 
gas, kuriam teks dekoracijų, ap
švietimo ir visą eilę kitų darbų 
sujungti į menišką darną, kuri 
pasitarnautų veikalo efektinges- 
niam pastatymui.

Autorius veikalą pavadino kaip 
lietuviškų dainų operetę. Muziki
nis vaidmuo gana svarus, nes 
veikalas sutelkia virš dvidešim

ties skirtingų melodijų bei dainų, 
kurios bus atliekamos solistų, du
etų, trio, kvartetų ir mišraus cho
ro su orkestro palyda. Visi tauti
niai šokiai bus palydėti su daina 
ir instrumentų pritarimu. Bus ei
lė panaudotų ir mūsų kompozito
rių dainų, iš kurių pažymėtini K. 
Kaveckas, E. Balsys, J. Švedas, B. 
Budriūnas ir harmonizuotų liau
dies dainų.

Atskirų grupių vadovai ir reži- 
žisorius neatsieks laukiamų rezul
tatų, jeigu jaunimas neparodys 
reikalingo aktyvumo ir veržlios 
darbo nuotaikos. Visi prašomi iš
pildyti pasisekimo būtiniausią są
lygą: lankyti nustatytas repetici
jas. Choras jau pradėjo repetuoti 
dainas, todėl visi prašomi repeti
cijų nepraleidinėti. Nepasiruošę 
negalės dalyvauti jokiame vieša
me pasirodyme.

Moterų sąjungos auksiniam ju
biliejui atžymėti jaunimo choras 
yra pakviestas giedoti per lietu
viškas pamaldas Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje ir išpildyti banke
to meninę programą (balandžio 
20 d.). Repeticijos vyksta įprastu 
laiku: berniukams kiekvieną šeš
tadienį nuo 3:30 iki 4:45 p.p. ir 
mergaitėms nuo 11:30 iki 12:45 
kiekvieną sekmadienį Šv. Anta-1 
no parapijos mokyklos patalpose.!

St. Sližys

TRUMPAI

— Toronto studentų choras gra 
žiai pasirodė. Mercy kolegijos au
ditorijoje kovo 15 d. apie 350-400 
suaugusių, jaunimo ir vaikų tu
rėjo progos pirmą kartą pasi
klausyti Toronto jaunimo choro 
dainavimo, vadovaujant kun. Br. 
Jurkšui. Dviejų dalių ir plačios a- 
pimties programą torontiečiai 
tikrai gerai išpildė, detroitiečiai 
15 berniukų ir 30 mergaičių cho
rui po kiekvienos dainos užpilda
vo gausiais plojimais. Po du 
kartus scenoje pasirodė mišrus ir 
mergaičių chorai. Programoje 
dalyvavo solistė (ji buvo ir akom- 
paniatorė) Linda Marcinkutė ir 
baleto šokėja Regina Kryžanau- 
skaitė. Jos abi programoje daly
vavo kartu su choru. Chicagiete 
Karilė Baltrušaitytė parodė savo 
aktoriškus gabumus deklama
cijose. Pažymėtini K. Jasiūnas 
ir V. Sablinskas, kurie duetu iš
pildė komišką dalykėlį “Esam 
du artistai”. Vakarą pradėjo ir 
užbaigė detroitietė Valentina 
Černiauskienė. Vakarą suruošė 
Detroito ateitininkai. Dievo Ap
vaizdos parapijos patalpose vė
liau įvyko Detroito ir Toronto 
jaunimo susipažinimo arbatėlė.

— Į Debiutančių balių “Kartą 
pavasarį” stalus užsisakyti pas 
.Andrių Butkūną tel. 477-8475. 
Balius įvyks balandžio 26 d. L. 
namuose, ruošia abiejų tuntų 
skautų tėvų komitetai.

— Skautai stovyklaus (atei
nančią vasarą) su Kanados rajo
nu jų “Romuvos” stovyklavie
tėje nuo liepos 25 d. iki rugpiū-

Akt. Z:ta Kevalaitytė vadovaus pro
gramai "Draugo' literatūros šven
tės metu.

čio 9 d. Taip nusprendė abiejų 
tuntų tėvai, kurie turėjo susirin
kimą kovo 16 d. L. namuose.

— Parengimų kalendorių, iš
rinkus naują LB apyl. valdybą, 
perėmė tvarkyti Rimas Korsakas 
tel. 531-1136.

— Paminėjo Šv. Kazimierą. Vie 
na didžiausių Amerikoje vyčių 
79 kuopa suruošė Lietuvos patro
no šv. Kazimiero minėjimą, kuris 
prasidėjo pamaldomis Dievo ap
vaizdos bažnyčioje. Kun. Alf. Ba- 
bonas atnašavo Šv. Mišias ir pa
sakė pamokslą. Parapijos salėje į- 
vyko akademija, kurią pravedė 
Rapolas Valatka. Kun. A. Babo- 
nas kalbėjo apie Šv. Kazimierą. 
Buvo prisiminta ir šios kuopos 
atkūrimo 10 metų sukaktis. Dr. 
Vyt. Majauskas priminė senosios 
ateivių kartos nuopelnus. Svar
besni šios kuopos nuopelnai po 
atsikūrimo: įvestas vyčių stovyk
lavimas Dainavoje, Ona Valat

kienė įsteigė auksinio amJiaus 
grupę, neturtingiesiems kalėdinių 
krepšių sudarymas ir išdalinimas 
ir kit. Pagerbti buvę kuopos pir
mininkai Edvard. Martin (miręs) 
Antanas Dainius, Juozas Chaps, 
Leonas Galinskas, Juozas Kaz
lauskas ir dabartinis pirm. Frank 
Zager (Zagareckas). Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonui kun. 
Mykolui Kondrotui, jam tą die
ną minint gimtadienį, sugiedota 
Ilgiausių metų.

Dabartinę vyčių kuopos valdy
bą sudaro: pirm. F. Zager, vice
pirm. Violeta Panavienė, rašti
ninkė Magdalena Smailys, fin. 
sekr. Juozas Chaps, iždininkas 
Leonas Galinskas, iždo globėjai 
J. Byville, Frank Petroski ir Bill 
Walls (Valatkevičius).

— Pakartotinai organizacijos 
prašomos užpildyti atatinkamus 
blankus dėl vadinamo Peoples 
Project ir įteikti Jonui Urbonui. 
Pas jį galima gauti tuo reikalu 
daugiau informacijų ir blankų. 
Kaip buvo skelbta propagandinį 
veikalą apie etines grupes finan
suoja federalinė valdžia ir išleis 
Wayne State universitetas pade
damas tarptautinio instituto. 
Lietuvių organizacijos pačios ne
rangiausios ir labai atsilikusios su 
žiniomis. Kiekvienam aišku, kad 
šia nieko nekainuojančia propa
ganda reiktų visoms organizaci
joms pasinaudoti.

— Skautai iškylavo Dainavoje 
kovo 8 ir 9 d. ir esant gražiam 
orui iškila gerai pasisekė. Šešta
dienį skautai ir skautės turėjo 
užsiėmimus ir vakare įvyko link- 
smavakaris su laužu. Sekmadie
nį buvo dvi paskaitos, kurias skai
tė Vladas Simutis ir Nijolė Šla- 
pelytė. Nijolė labai sudomino 
skautus, kai ji paskaitė iš ameri
kiečių spaudos ištraukas, ką gar- 

isūs mokslininkai sako apie lietu-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 20 d. 8

vių kalbą. Tarp kito mokslinin
kai pripažįsta, kad lietuvių kalba 
esanti seniausia iš visų gyvų kal
bų. Iš Windsoro buvo atvykęs 
kun. D. Lengvinas, kuris skau- 

I tams atnašavo Šv. Mišias ir pasa
kė pamokslą.

— LB naujai išrinktoji apylin
kės valdyba kovo 16 d. buvo susi
rinkusi pirmam posėdžiui Dievo 
Apvaizdos parapijos patalpose. 
Buvo pasiskirstyta pareigomis: 
pirm. Jonas Gaižutis, vicepirm. 
kun. Alfonsas Babonas, sekr. Le
onas Petronis, ižd. Stepas Sma
linskas, sekr. anglų kalba Ona 
Valatkienė, finansų sekr. Leonar
das Šulcas, švietimo reikalais Vy
tas Petrulis, jaunimo reikalai Jur
gis Jurgutis, informacija VI. sele- 
nis, parengimų vadovas Rimas 
Korsakas ir kultūrinis skyrius dr. 
Kęstutis Keblys. Posėdyje dalyva
vo buv. Vald. pirm. Algis Rugie- 

! nius ir buv. jubiliejinių metų kom 
jpirm. Jonas Urbonas. Nutarta ir 
| ateityje abu buvusius pirminin
kus kviesti į posėdžius patarėjais. 
Valdybos posėdžiai bus kiekvie
no mėnesio pirmą trečiadienį po 
to mėnesio 15 d., todėl sekantis 
posėdis bus balandžio 16 d.

(sln)

Sv. Vaclovo aikštėje Prahoje, 
kur žuvo pirmasis Čekoslovaki
jos laisvės kovotojas studentas 
Jan Palach. Studento Jan Zajic 
palaikai, padengti Čekoslovaki
jos vėliava, visą dieną buvo pa- 
šarvuo'li Vitkov miesto mokyk
loje, studentams einant garbės 
sargybą. Tūkstančiai studentų ir 
miesto jaunimo, bei gausios de
legacijos atvykusios iš Olomuc, 
Ostrava, Bmo ir Prahos pager
bė savo kolegą, pasiaukojusį už 
tėvynę. Įspūdinga eisena mies
to gatvėmis palydėjo mirusį į 
kapus, kur jis pagal tėvų valią 
buvo palaidotas su atitinkamo
mis apeigomis.

SUSIDEGINUSIO
STUDENTO LAIDOTUVES
Gimtajame Vitkov mieste, 

Čekoslovakijoje, iškilmingai pa
laidotas 18 metų studentas Jan 
Zajic, iš protesto prieš sovieti
nę okupaciją, susideginęs save

Detroito skelbimai
PETRAS P U T R I U S

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda •‘‘Plaster Board”. Visų rūšių

grindų ir sienų plyteles.

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

WJLB stotis — banga 1400
Šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p. p.
Patricia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas j tel. 549-1982

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll

Kai skrido Apollo 9 erdvėmis buvo padarytos šios nuotraukos. Iš vadinamo 
voro buvo nufotografuota kapsulė, gi iš voro astronautai nufotografavo 
kapsulę.

Detroit, Michigan
ISKAICIAI KALBA

Detroito Lietuvių Organizacijų Cent
ro, 1969 m. vasario mėn. 16 d. 16 Va
sario minėiimo proga detroitiečių 
Amerikos Lietuvių Tarybai aukojusių
jų vardinis sąrašas, kuris vertas pa
studijuoti. Prisiminkime ir tuos, kurių 
skaičiai taip pat čia turėtų būti:

$47.00 E. Vizgirdienė (programai 
apmokėti). 30.00 J. Briedis, ir M. 
Mikailai, P. Pagojus, P. ir V. Šepečiai 
dr., S. ir D. šimoliūnai dr. $25.00 P. 
Aleškaitis, L. ir M. Bajorūnai dr., P. 
ir L. Žemaičiai. V. r O. Bražiai, V. 
Mileris dr., Daraus - Girėno Klubas. 
$20.00 Lietuvių R. K. Sus-jimo 265 k.,
J. ir T. Kavaliauskai, P. ir E. Kaustek- 
liai, J. Kirtiklis, E. ir D. Jankai, W. 
Stanevičius kun., V. Udrienė, S. Aukš
tikalnis, J. ir V. Rekašiai, V. ir K. Kun
drotai, A. Vasiuiis. Br. Girnius, V. ir 
B. Seleniai, A. Dagilis, J. Černius, Su
sivienijimas Lietuvių Am. 352 kuopa. 
$15.00 P. Dalinis, L. Grunovas J. ir 
M. Kūrai, V. Bublvs dr., A. ir F. Sat- 
raičiai, K. ir S. Baliai, A. ir M. Klin- 
k^ičiai, K. ir R. Ražauskai, O. Norvi
lienė, R. Kurmauskienė, A. ir B. Bliu- 
džiai. $13.00 A. ir B. Nakai. $10.00 M. 
Bukauskienė, A. Sukauskas, Lietuvos 
Vyčių 79 kuopa. Susivienijimo 200 k.. 
F. Blauzdys, J. Dunča, B. Brizgys, S. 
ir Y. Grušniai, S. ir V. Vaičiūnai, V. 
Pauža, V. Slušnys, R. S., S. Barvydas, 
S. Petrauskas, A. Mikalkėnas, J. Sta
sys, V. šlikas, P. Marčiukaitis, J. Stau- 
gas, P. ir M. Polteraičiai, K. Karvelis 
dr., J. ir J. Racevičiai, P. Stanionis, K. 
Saudargas, V. Staškus, M. Vitkus, J. ir 
A. Valukoniai, A. Jankauskaitė, C. 
Anužis, B. ir O. Rukštelės, J. ir I. 
Skirgaudai, P. ir J. Zarankai, A. ir L. 
Rugieniai, Sendraugiai Ateitininkai, D. 
ir L. Petroniai, A. ir G. Norai, A. ir
A. Petrauskai, J. Preibys, J. Gaižutis,
B. Kvietys dr., S. ir A. Grigaičiai, T. 
ir A. Merkevičiai, J. Gruzdąs, K. Sra- 
gauskas, A. ir E. Kvedarai, S. Bart
kus, J. Murinas, S. Šimoliunas, V. ir 
E. Kutkai, G. Viskantienė, J. Balys, L. 
Šulcas, R. Zeparskas, J. Doveinis, A. 
Gumbrys, V. Tamošiūnas, S. ir A. 
Lungys, R. Ruseckas, C. ir O. Šadei- 
kai, P. Banonis Sr., A. ir V. Patalaus- 
kai, J. ir M. šepečiai, R. ir A. Valat
kai, J. Jonaitis, J. Pikūnas dr., B. Nor
kūnas, J. Kinčius, A. Lukas, J. Ku
činskas, K. ir K. Daugvydai, V. Urma- 
navičius, J. Černiauskas, I. ir D. Gil- 
vydžiai, K. ir V. Navasaičiai, V. Alan- 
tienė, N. Olšauskas, C. Staniulis, A. 
Zotovas, J. Matekunas, V. ir A. Lė
liai, S. Garliauskas, J. Šidagis, A. ir
D. Vetavičiai, M. Šnapštys, J. Ratni- 
kas, P. Vedeika, B. Burba, V. Joman
tas, P. ir B. Cečkai, J. ir E. Baublys, 
V. ir E. Cižauskai, A. ir B. Astašai- 
čiai, S. ir D. Gelgauskai, B. Nevaraus- 
kas, J. ir A. Mikai, K. ir S. Špakaus- 
kai, ,E. ir I. Miliauskai, M. Jokūbaitis, 
B. Krakaitis, P. Svilas, S. Pragulba, S. 
Pilkienė, B. ir V. Zarankai, J. ir E. Ja- 
neckai, J. Simukėnas, S. ir K. Seputai, 
P. Balandienė, J. ir E. Sadauskai, Juo
zas Mikaila, J. Jonynas jr., P. Vaite
kūnas, V. ir S. Urbonai, Z. ir B. Ja- 
kinskai, A. Jodinskas, V. Valys, J. ir
E. Radai, A. ir M. Leipai, A. Juška, V. 
Kreuchunienė, J. Tamošiūnas, V. Mi
kalauskas, L. Heinigas, P. Putrius, V. 
Bitinis, V. Ankus, V. Alkevičius, M. 
Baukys, M. Bosas, J. Vilkas, V. Žeber- 
tavičius. $8.00 S. Juzėnas. $7.00 Kun.
K. Simaitis, I. Kaunelis. $6.00 E. Mil
kauskas, J. ir J. Mikulioniai, A. Mus
teikis, A. ir J. Griniai, P. Petrauskas.

$5.00 J. Andrews, E. Paurazienė, 
A.L.R.K. Moterį) Sėj-gos 54 kuopa. G. 
Ivanauskienė, S. Buigarienė, K. ir M. 
Jankauskai. K. Kizlauskas, A. Paškus,
A. Dainius, J. Šutas, A. Kakanauskas,
B. Navickas, V. Kriaučiūnas, A. Rin- 
kūnas, A Pusdešris, J. Augaitis, L. . 
Juška, R. Kriaučiūnas, A. Leparskas, | 
T. Šakienė, V. Petrulis, V. Kartanas, J 
Pleškus, J. Leonavičius, A. Žiedas, L. 
ir D. Stoniai. K. ir E. Jokšai, A. At- 
kočaltis, A. Ir E. Kaspučiai, P. ir G. 
Gobiai, S. ir N. Sližiai, S. ir O. Kiš
kiai, A. Matulis, J. ir T. Mitkai, A ir 
Z. Janušiai, A. Banėnas, B. Stauski 
V. ir E. Rasteniai, V. Misiulis dr., M. 
ir V. Tylai, M. ir O. Abariai, V. ir L. 
Gražuliai, T. ir B. Ciunkai, B. ir S. Ta- 
tarūnai, Z. ir E. Skiočiai, J. Pusdešris, 
A. Pesys, K. Ciuželis, A. Damušis dr., 
Mrs. E. Zaporozhetz, J. Bartkus, K. Ku- 
petis, V. Šarka, R. Duobienė, A. Pesys,
J. Maršalkovičius, R. Tamulionis, J. 
Asminas, L. Leipus, S. Žebraitis, P. ir 
P. Medoniai, A. Bajalienė, S. Wenz- 
burg, S. Hotra. A. Butavičius, K. ir J. 
Griciai, K. Mikolaitis, J. Kazlauskas
K. Stašaitis. P. Pajaujis. K. Miltakis, V. 
Kniura, M. Ditkus, B. ir V. Vese’k’v, 
V. ir A.Osteikos, D. Svakytė, K. Keb 
lys dr., R-ir A. Vaitiekaičiai, V. Ba
rauskienė, S. Sirutienė, O. Vaitas dr. 
X., S. Pikūnas, G. Bulotienė, L. Matve- 
kas, P. Griškelis, P. Bliudžius, J. At- 
kočaids, V. Perminąs, J. Peleckis. A. 
Ambrozas, M. Balanda, K. Veikutis, 
P. Petrulionis, E. šventickas. J. Jo-' 
kunskas, P. Bumis, K. ir E. Mykolai
čiai, P. Becker, V. Lingis, V. Varenec- 
kienė, A. Vaškelis. J. Švoba, J. Leš-1 
činskas, J. ir G. Urbonai, J. Jonynas jr., 
T. Jonynas, M. ir A. Kuncai, J. ir O. 
Ribinskai, A. ir S. Zapareckai, A. Za- 
pareckas, S. Cirtautienė, P. Juška, M. 
ir O. Ramanauskai, E. ir E. Rėkliai, H. 
Kazlauskas, J. šeputa, J. Jurgutis, V. 
Bliudžiūtė, J. Petrauskas, M. ir A. 
Bankaičiai, J. Televičius, F. Motuzas, 
A. Vainonis, E. Gerulaitienė, J. Rim- 
kūnas, K. Kulikauskas, V. ir M. Lesu- 
naičiai, Z. Styga. V. Skrebutėnas, J.
N. , S. Butvilas, J. Miknis, A. Mičiū- 
nas, A.Keženis, E. Kudžmaitė, M. Nau- 
mavičienė, J. ir A. Rugieniai, A. Lei
pus jr., V. etrusevičius, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sšj-gos Detroito sk., 
A. Klučinskas, X., A. Kukučionienė, 
J. Begansky.

$4.00 J. S. Kanapėnai. $3.00 O. Sir- 
gedienė, J. B. Beržanskiai, J. Cibir- 
ka, K. Kupšaitis, A. Gibas. $2.00 M. 

Šimonis,kun. A. Babonas, J. Baltru
šaitis, J. Balnionis, M. Boguta, A. ir 
T. Ivanauskai, J. Kiaulėnas, B. ir V. 
Tatarūnai, A. Norus jr., I. Milmantienė, 
S. Vainionis, C. Naumienė, E. Zubric- 
kienė, H.Stevens, J. Tamulis, M. ir L. 
Balčiūnas, J. Šventickas, E. Kiimonas,
O. Pusdešris, Z. Sukauskas, V. Poškus, 
J. Buitkus, A. Biliūnienė, X., R. Matul- 
ka. $1.00 A. Bublys, X., A. Krikščiūnas, • 
A. Mickevičius, J. Daukaitė, I. Buitku- I 
tė, C. Purdie, A. Hakas, A. Armonas,
C. Kaukaris, A. Giatkauskas, J. Šenber- 
gas K. Ivoškos, V. ir L. Mingėla, Prel.
L. Gižinskas, J. Balsevičiūtė, V. Nun- 
gaudas, X., $0.25 Incelytė, X.

Viso suaukota $2,967.50

Dėl pastebėtų šiame sąraše netiks
lumų prašome pranešti Detroito Lietu
vių Organizacijų Centrui, 17403 Quin- 
cy Avenue, Detroit, Michigan, 48221. 
Tel. UN 2-3298.

Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras

Geneva. Kaip praneša tarp- 
konfesinės artimo globos “Joint 
Church Aid” organizacijos cen
tras Genevoje, iki kovo 3 dienos 
šiemet, nežiūrint pavojų ir bom
bardavimų, įvykdyta 500 lėktu
vų skridimų į Biafrą transpor
tuojant pagalbą maistu ir vais
tais kenčiantiems Biafros gy
ventojams.

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOICE MĖSA 

LIETUVIŠKOS DEŠROS 
Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai. Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vak.
mg.- 5,w-

DIETIŠKI PRODUKTAI 
ORGANIŠKI VITAMINAI

PASS’ HEALTH FOODS
Telef. — 778*9131 3248 VVest 55th Street

CHICAGO, ILLINOIS 60832
J*

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH, CHRYSLER, IMPERIAL 

Likę tik 80 automobilių.

Pasiruoškite Velykoms!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų.

Čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE Iš KO DAUGIAU PASIRINKT.

SEIGAN'S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. YArds 7-1272

Atidarą vakarais: piranadir ketvirtad., o kitomis dienomis iki 
6-tos vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn, 20 d.

Mielam "Tėvynės Sargo" bendradarbiui 
jo žmonai EMILIJAI ir jų šeimai, jos motinai, uoš-

POVILUI GAUČIUI,
vei ir močiutei

A. -Į- A. Pranciškai Semenavičienei 
mirus, reiškia gilią užuojautą

Dr. Domas Jasaitis,
“Tėvynės Sargo” Redaktorius

Brangiai motinai, Sibiro kankinei,
A. “J- A.

KONSTANCIJAI STANKŪNIENEI 

mirus, dukteris SOFIJĄ. MAGDALENĄ, SALOMĖJĄ, 
ALBINĄ, sūnų JONĄ ir jų šeimas dideliame skausme 
nuoširdžiai užjaučiame.

Albina ir Vytautas Bakūnai

Mokytojai
A -f-A

VERONIKAI BAND2IULIENEI 
Lietuvoje mirus,’ jos sūnui VYTAUTUI ir marčiai JEAN 
BANDŽIULIAMS, broliui VLADUI ir DANUTEI DARAŠ- 
KEVIČIAMS jų skausmo valandoje reiškiame gilią 
užuojautą.

Matas ir Jennie Povilaičiai

A. “f“ A.
PRANCIŠKAI SEMENAVIČIENEI 

mirus, jos dukrą EMILIJĄ GAUČIENĘ ir marčią STASĘ 
SEMĖNIENĘ ir judviejų šeimas, bei Lietuvoje gyve
nančius vyrą KAJETONĄ ir dukrą VALERIJĄ nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Adelė ir Ildefonsas Sadauskai

Mielam draugui

POVILUI IR EMILIJAI 
G A U C I A M S,

jos motinai
A. -|- A. Pranciškai Semenavičienei 

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą.
Petras P. Spėtyla

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Hamilton, 
Ontario, Kanadoje, 1969 m. kovo 18 d. mirė mūsų mylima žmona, 
motina, senelė ir sesuo

KONSTANCIJA KASPERAS
Pagal pirmą vyrą Stankūnienė

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
7 lst. Street. Laidotuvės įvyks penktad., kovo 21 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę lieka: vyras Jonas, sūnus Jonas, Stankūnas, 4 
dukterys: Solomėja Stakėnienė, Sofija Butkienė, Magdalena Stan
kūnaitė ir Albina Dzidolikienė, brolis Kazys, seserys Veronika ir 
Marytė su šeimomis.

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345
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JEIGU JUMS REIKIA1, 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘'Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite:

d r a r a a s 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, nUENOIS 60629
lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS ENPRESS 

MAKQUETTE GIFT PAROES, SERV. 
2608 69tb St. Tel. WA 5-2787
2601 69th St. Tel. WA 5-2737
8838 to. Halsted St. Tel. 254-3820

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas {vairių me
džiagų, ital. lietpalčių tr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už-
sakymal

E Ir V. Žukauskai

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

ĮSIGYKITE DABAR !

OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė

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

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

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kalno® 

turi pridėti 5% taksų.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokgslt 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

320814 West 05th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 Ir GR 6-4339
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
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MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybes,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl- 
mokejlmo są
lygos.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRA N CK L'S 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

dlllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllll)

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL, 
1444 S. VVestern, Chicago 9, Hl.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos, Pard. ir taisymas. 
!649 W 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnas K Šimulis

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
pointlng**. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
828 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

? ' > ' i 'V-f
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Dl. 60632. Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

Apsimoka Bkelbtis DRAUGE 

aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 

tos visiems prieinamos

REAL ESTATE

Parduodamas 5 kamb. ‘‘ranch’’ namas 
su 50 p. šeimos kambariu rūsy. 27 ak
rai žemės.

Kreiptis tel. (815) 838-4408

Savininkas parduoda prie Kedzie ir 
65-tos g-vės arti'mokyklos ir parko 
8 kamb. Georgian namą. Dėl smulkes
nių žinių skambinti PR 6-8227.
5 kamb. mūr. bungalow — 11330 
So. Natoma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

Why pay rent when you can own 
beautiful home in Hazelcrest?

3 BDRM, Bi-Level, iy2 baths, crptg., 
rec. rm. w/firepl., storins, screens, 
f. a. gas heat. patio, fenced lndscpd 
yard. $25,000. Oivner, 335-1285.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame (vairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

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

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

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

5% kmb. 8 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

S butų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $76,000.

1 Vi aukšto (5 % Ir 4 % kmb.) 8
metų mūr. prie 63-čios ir Kedzie 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. lįst SL Tel. 925-6015

REAL ESTATE
9 po 6 kamb. mūr. Modernios To

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

9 no 534 kamb. Ir 4 ltamb. angį iš
kalu i-uay. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gražu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos. $18,900.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

SALES I MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, 01. Tol. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne. Rlveraide, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų Įstaiga 
Ir Išsirinkti 18 katalogo ", ’
. ....................................niillllllllllllllllHHtllllHimitlllHHIItllimHIUHtmHIHHIIIIIIH

MEDICAL OPPORTUNITY
MEDICAL TECHNOLOGIST — PREFER ASCP

Will consider AMT.
PHYSICAL THERAPIST — REGISTERED

For an expanding department
134 bed aceredited hospital, located 95 miles south west of Chicago in 
a city of 11,900. Five day vveek, Monday thru Friday.
Good Starting salary with oonslderation for experience plūs call time 
pay. Salary negotiable. Provision for perlodlc increases. llberal personnel 
policies. Fringe benefits and steady employjnent. Contact administrator 
or personnel direetor

ST. MARY’S HOSPITAL
LaSalle, Illinois <113111 — Or Call Collect <815) 223-06(17

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

REAL ESTATE

Arti Maruuette Pko.
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3% kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justiee Iii. Prašoma kaina 
$85,900.

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažaa Marąuette pko. apyl. $20,900.

NAMU PIRKIMAS
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

GERI NAMAI

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

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

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

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

3 butų švarus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Daug priedų. 
Gražioj gatvėje. Marąuette pke. 
$28,500.

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

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas. Švarus, gražus, pi
gus $20,000.

Lotas dviem butam, 30 p5dų prie 
pat Marąuette parko. Plgua

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

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

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

lVž aukšto. 2 butai. 6 ir 4 kamt, 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 p, 
6 kamb. ir butas rūsy S-Jų kamb 
$28,900.

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

1 % aukšto mūr. 6 ir S kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas 
kl. $28,000.

2 po 4 kamb. meil. Rūsys, garažas 
Gage pke. $17,500.

6 kamb. mūro “ranch’’ su 8-jų 
kamb. butu tr garažu ant 100x300 p 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —— Income Tai 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2399

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvai 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
oi Income Tax ir atliekami kitok

• tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av. CL 4-7456

Leiskite padėti surasti jums Namą, 
Statybai vietą ar Biznį Ludington 
apyl.

K. R. ANDERSON REALTY 
& INVESTMENT CO..
602 W. Ludington Avė.

Ludington. Michigan 49431

1 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke.
$42,000.

50 p. sklypas Marųnette pke. Biz
niui Ir apartmentams. Telraukltfle.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukit6a.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams, labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

fl kamb. mūr. "Bullt-ins”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 Ir 6 kamb 2 
įėjimai. Atskirt šildymai. 2 auto ga 
ražas. 67 Ir Oakley «10.500

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas 
•— 5521 S. Laflin St., ir 4 kamb. (2 
mieg.) butas ■— 5519 S. Laflin St. 
Skambinti po 4 v.v. 737-5179.

IŠNUOM. kambarys vyrui su atski
ru įėjimu, virtuve ir visais kitais pa
togumais. GR 6-3069.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPERIENCED 
KEY PUNCH OPERATOR 

Union Carbide Corporation
Loop loeation, near Union Station 

J Mrs. Helland — Tel. 822-7373

INSPECTOR
NO EXP,ERIENCE NECESSARY
We can offer you interesting work 
in a small, informal company witb 
excellent working conditions.

PLŪS
• FREE INSURANCE
• AUTOMATIC 

WAGE INCREASES
• PAID VACATION
• PAID HOLIDAYS 

CALL OR COME IN

GRIGSBY BARTON, INC.
107 No. Hlckory Avenue 

ARLINGTON HEIGHTS, ILL.
PHONE — 392-5900

[ Reikalinga moteris prižiūrėti ligonę 5 
ar 6 vai. į dieną. Skambinti po 6 v.v.

436-4537

Platinkite “Draugę”.

HELP VVANTED VYRAI

ORDER PICKERS
2 MEN NEEDED — NIGHT SHIFT — GROCERY 

EKPERIENCE HELPFUL — UNION SCALE — 
0WN TRANSPORTATION NEEDED. 

FRANKLIN PARK LOCATION.

CALL 671-2500. ASK FOR MR. Ai PETYO

FORK LIFT OPERATOR
DAY SHIFT — GROCERY WAREHOUSE. — 

UNION SCALE — 0WN TRANSPORTATION NEEDED - 
FRANKLIN PARK LOCATION

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

HELP VVANTED VYRAI IR MOTERYS

ORDERLY NURSES AIDE
$2.46 PER HOUR

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

Apply Personnel Department 
WH 4-4200 EXT. 245

PASSAVANT HOSPITAL
303 E. SUPERIOR, CHICAGO, ILLINOIS

DfiMESIO!

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų Perduodama: vėliausių 
Dasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E.

i Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Drangas”.

HELP VVANTED — VYRAI

PART TIME 
SHEAR HELPERS

5 to 6 Hr. Per Night

APPLY

TRIPLE “S” STEEL 
COMPANY

4900 S. California Avė. 
Tel. — 436-2300

TOOL & DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE

Electrical, Mechanical experience, 
etc.

These are permanent jobs with 
plenty of overtime. Top wages.

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

SHEAR HELPERS 

WANTED
Full time. Days 

40 hr. per wk., plūs overtime. 
APPLY

TRIPLE “S” STEEL C0. 

4900 S. California Avė.

Tel. — 436-2300
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dėdė), pakvietė jį seminarijos 
profesoriaus ir dvasios tėvo pa
reigoms. Mokslo žinių pagilini
mui vyskupas Staugaitis prof. 
Juodaitį pasiuntė Romon, kur jis | 
l$3l -33 m. studijavo dominin
konų Angelicum universitete ir 
gavo teologijos daktaro laipsnį 
už disertaciją “Mortificatio chris- 
tiana secundum principia S. Tho- 
mae” (Krikščioniškoji savitvar
da pagal Sv. Tomo principus). 
Grįžęs į Lietuvą toliau dėstė Tel
šių kunigų seminarijoje filosofi
ją ir asketinę teologiją. 1936 m. 
tapo Telšių kapitulos garbės ka
nauninku, o 1940 tikruoju kapi

tulos kanauninku. 1941 m. bu
vo paskirtas seminarijos inspek
torium, o 1943 m. rektorium.

Kai buvo suimti abu Telšių 
vyskupai — Borisevičius ir Ra
manauskas — Telšių kapitulą 
kan. Juodaitį išrinko vyskupijos 
valdytoju. Tose pareigose išbuvo 
iki 1949 m., kada ir pats buvo 
išvežtas į Sibirą. Iš ten grįžo 

^1956 m., bet ir grįžus komunistai 
’ nedavė jam ramybės, puolė spau
doje, darė kratas, kaltino nebū
tais nusikaltimais tik dėl to, kad 
jis buvo po Sibiro kančių uolus 
kunigas. Kiek jėgos leido, dirbo 
pastoracinį darbą Palangoje, 
Šiauliuose, Šiaulėnuose ir paga
liau Kražiuose — visur tik vad. 
altaristų be teisės būti klebonu 
ar vikaru. Kai a.a. vysk. P. Ma
želis 1965 m. sukomplektavo Tel

šių vyskupijos kapitulą, kan. Juo
daitis buvo paskirtas kapitulos 
prelatu.

Nuo 1966 m. apsigyvenęs Kra
žiuose altaristų (be pareigų), 
dirbo pastoracini darbą, kiek jė
gos dar leido, nes iš Sibiro grįžo 
su jau palaužta sveikata. 
Paskutiniu laiku jį kankino 
astma ir širdies negalavimai. 
Ligai pasunkėjus, buvo nuga
bentas į Kelmės ligoninę, kur 
baigė šį žemišką gyvenimą.

Velionies kūnas buvo parvež
tas į Kražius ir po gedulingų 

pamaldų palaidotas Kražių baž
nyčios rūsyje. Laidotuvių metu 
Kražių bažnyčia buvo pilna ti
kinčiųjų. Laidotuvėse dalyvavo 
Telcių vysk. J. Pletkus, kapit. na
riai, Kauno arkivyskupijos kan
cleris Telksnys ir apie 100 ku
nigų ne tik iš Telšių, bet ir iš 
kitų vyskupijų. Gedulingas pa
maldas laikė prel. Barauskas, I 
pamokslus sakė prel. R. Kuodis 
W Jcun. Pir. Bagdonas.

Velionį jo auklėtiniai kunigai 
prisimena, kaip mylimą ir puikų 
dvasios vadą bei mokytoją. O jo 
kunigišką veiklą vienas taip cha
rakterizavo: “Tai buvo uolus

JODAITIS sė yra labai ^raži’ tai princų yra daug, ir paskutinysis, 
ios kunigas, di- kuris laukia jau mirties įvyk- 
ivo žmogus. Kur dymo, yra Persijos princas, lr 
vietė, kaip Die- taip vystosi intriga per 3 veiks 
ys visai savo ap- mus, nežinomam princui, papras 

tajam Alaf .atsakant į visu3 
špats amžiną ra- tris klausimus teisingai, kurie 
roliam ir ištiki- yra: viltis, kraujas ir pati Tu- 
i, Lietuvos Baž- fraudot. Taip jis laimi princesę 

' ir opera baigiasi, kai pati prin-
J. V. Į cesė Turandot atspėja nežino- 

i mojo princo vardą, kuris yra 
BĖS GIESMĖ —Meilė, miniai — chorui gar

binant meilės galią.
nedaug kompo-

irėjo tokį didelį Tai buvo Paskutinė Puccini 
3 italų Puccini. įkurta opera. Gerklės vėžio 
operą po kitos, nukamuotas, jis mirė Briuselio 

jo sukurti nau- klinikoje prieš pat savo 66 m. 
iažnai žmonių amž- Picini paliko “fTuran- 

su puikiais lib dot” °Per!* ne 'dsai užbaigtą ir 
lvo sukurti žy- lš 36 P^lapių gaidų, pastabų 
šytojų, poetų ir ir Plano- kuriuos jau buvo su- 
iccini visada la- daręs> J° draugas Franco Alfa- 
;sį į tai, kad jo n° Pat>uigė Turandot - Calaf 
sceniškai gerai duetą ir operos finalą. Pasau- 

iruoštos, todėl Unė tos OP6™8 Premjera įvyko 
jo dažnai būda- PačioJe Scalo3e Pusantrų
keičiamas ir tai- metų P° kompozitoriaus nur
itinai priimdavo ties> diriguojant Artūro Tosca-
, ■ nini, kuris sustabdė operą toje... , . . . . . vietoje, kurioje ir Puccini gy-
operoje jis pa-1 venimas baigėsi, pagerbiant jį, Į 
irinį tekstą iš po vergės Liu mirties, ir kurią 
ždangai pakilus, toliau jau pabaigė jo minėtasis 
, Mandarin, im- draugas.
ių aikštėje, Pe- Šio šeštadienio transliacijoje3p^“n 1VaL * WGN stoties ^tie-

vesti princesę siog iš Metro scenos girdėsime 
i turi atsakyti į Princesės Turandot partiją dai- 
kuriuos jam pa- "uojant vokietę Marion Lippert; 
esė. Jei neatsa- CaIaf ~ uezmomą pnncą dar- 
KaHnno-i nrnnz»o uuos Jame McCracken, kuris

Brangiai Mamytei ir sesutei

A.-f-A. VERONIKAI BAND2TULIENEI
Lietuvoje mirus, giliai liūdinčius sūnus IGNĄ ir

VYTAUTJJ BANDŽIULIUS ir jų šeimas, brolį VLADĄ 
ir DANUTĘ DARAŠKEVIČIUS nuoširdžiai užjaučiame.

f
ZUZANA JUNEVIČIENĖ 
EMILIJA IR MARIJUS KIELAI

Brangiai motinai mirus Lietuvoje,

JUOZUI GRYBAUSKUI
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vytauto D, šaulių Kuopa

kilęs iš Gary, Ind.; vergę Liu 
dainuos amerikietė Martiną 
Arroyo, dalyvaujant dar 13 so
listų ir chorui. Diriguos indas

Zubin Metha. šį pastatymą šia
me sezone finansavo taip pat 
vienas geradaris, kuris ką tik 
mirė. V. K.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 20 d.

Nekantrumas už vairo daugelį įve
da į dideles nelaimes greitkeliuose. 
Neskubėk aplenkti kito važiuojan
čio ir nelenk posūkyje, prieš tiltą 
ar panašiose, dažnai pažymėtose, 
vlętose. Sakoma, kad geriau vėliau 
aplenkti negu, kad jau niekada.

Norį gauti nemokamai saugaus 
vairavimo taisykles, prašomi rašy
ti Pąul Powell, Secęetary of State, 
Springfield, IU. 62706.

Brangiai mamytei
A. + A.

VERONIKAI BANDŽIULIENEI 
Lietuvoje mirus, gilaus liūdesio prislėgtą sūnų VY 
TAUTJĮ BANDŽIULĮ nuoširdžiai užjaučiu.

Krikšto duktė,
Vida Junevičiutė

A. “4~ A.
PRANUI ŽIBUČIUI 

mirus, jo žmonai ZOFIJAI, sūnui JONUI ir dukte
riai BRONEI su šeimomis didžio skausmo valando
se reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Elena, Jonas ir Jurgis 
Valiukoniai

FUNERAL HOME

PRANUI ZIBUCIUI
mirus, jo žmonai SOFIJAI, sūnui JONUI, dukrai BR0 
NEI. giminėms ir artimiesiems reiškiu gilią už 
uojautą ir kartu liūdžiu.

A: Bi ve iltis

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Lietuvoje, 
kovo mėn. 16 dieną 10 vai. ryto mirė mūsų mylima mo
tina, uošvė, senelė ir prosenelė

ELZBIETA PETRAUSKAITE - LABANAUSKIENE
palikdama liūdesyje dukteris Eialiomėją Jurgutavičienę su 
šeima, Antaniną Petraitienę su šeima, anūkę Danutę 
Kižienę—CIevelande ir sūnų Adolfą su šeima—Lietuvoje.

Nuliūdę: dukterys ir sūnus su šeimomis.

A.-f-A.

JONAS DEMBELIS

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios;

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

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

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA

2443 West 63rd St., Chicago, III.

IŠSIRINKITE DABAR

PETER TROOST
MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch) 

PARTNERIS
Tei.: 585-0242; 585-0243 I

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AUGUSTAS M. BARČUS
Jau suėjo vienuolika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą tėvą, uošvį ir senelį, kurio netekome 1958 
m., kovo 20 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo n:ekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailetingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios buvo atnašautos šiandien 7:30 vai. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioje.

Velionis buvo a. a. Sophie Barčus vyras.

Prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus velionį pri
siminti savo maldose.

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai

Gyveno- 7026 'S.»Rockwell St.
Mirė kovo 18 d., 1969, 4:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Salkauskaitė), švo- 

gerio vaikai: Frank Šalkauskas, su žmona Angeline, jų vaikai Ray
mond su šeima ir Joann; Bernice Nowak, su dukra Barbara, Fran
ces Lach, su vyru Edward ir jų vaikai Edward Jr. su šeima; Rose- 
ann Kasper su šeima, ir Carl ir Christine, ir kiti giminės Amerikoje 
ir Letuvoje.

Prklausė šv. yardo dr-jai, Marąuette Pko namų sav. dr-jai, 
amžinas narys Šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų, T. Marijonų Rėmėjų, T. 
Jėzuitų Rėmėjų ir T. Pranciškonų Rėmėjų dr-jų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western
Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštad., kovo 22 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

A. -f* A.
MICHALINA MIKULANIS

Daugelį metų. gyv. 1632 S. 48 Avė., Cicero, Dl.
Mirė kovo 18 d., 1009, sulaukus 88 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje Išgyveno 70 m.

liūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 
50tli Avė., Cicero, Iii.

Laidotuvės Įvyks penktad., kovo 21 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos piunaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
Į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ANŪKAI.

laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 803-2108.

A.-f-A.
A. ■+• A. JULIAN LULEVICH

LULEVČIUS

Buvęs laidotuvių direktorius Brighton Parko apyl..
Gyveno 8239 West 118th St. Palos Park, Illinois.
Mirė kovo 18 d., 1969, 3:45 vai. popiet, sulaukęs 74 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos apskrities.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vera (Tamošiūnaitė), 

brolis William, gyv. West Palm Beach, Florida, brolio vaikai: 
Mary Brovvn su vyru Jerry ir šeima ir Stanley su žmona Grace, 
gyv. West Paini Beach, Florida, pusbrolis Vincas Lulevičius su 
žmona Monika ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westefrn Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 22 d. iš koplyčios 
11:30 vai .ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, brolis, brolio vaikai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

TĖVAS IR SONUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 Wost T Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

M24 W. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. REpubUc 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 S. LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

3319 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

D., OAKLAVVN, ILL.

r
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X Dr. A. Liulevičius vadovau 
ja simpoziumui “Laiko ženklai”, 
kuriame bus nagrinėjama, kaip 
prelegentai skaito šio laiko ženk 
lūs ir kokias galimybes jie ma
to ateities krikščionių gyveni
mui. Simpoziumas įvyks penk
tadienį, kovo 21 d., 8 v. v. Jau
nimo centre. Trečioji At-kų sen
draugių paskaitų ciklo dalis - 
dr. V. Vyganto paskaita “Žvilgs 
nis į pokoncilinį Bažnyčios gy
venimą” įvyks šeštadienį, kovo 
29 d., 6:30 v. v. Jaunimo centre. 
Nariai ir svečiai 'kviečiami da
lyvauti.

X Dail. Juozo Kiburo, Alvu
do Vaikų teatro dekoratoriaus, 
piešiančio dekoracijas Kelly 
au'kšt. mokyklos statomai ope
retei “Music Man”, nuotrauką 
įsidėjo, “Chicago Tribūne” dien
raštis kovo 16 d. laidoj.

X Lipniūno moksleivių ateiti
ninkų kuopos metinė šventė į- 
vyks gegužės 2, 3 ir 4 d.

x Steponas Dubikaitis, mū
sų prenumeratorius Clevelande, 
atnaujindamas prenumeratą pri
dėjo 5 dol. auką. spaudai pa
remti. Dėkojame.

X Muz. Aleksandras Kučiū- 
nas, naujosios liet. J. Gaidelio 
operos “Dana” dirigentas, kovo 
21 d., penktadienį, atskrenda iš 
Seattle, Wa., į Chicagą. Maes
tro apsistos pas Vacį Petraus
ką, 2457 W. 69th Str., telef. — 
HE 4-7482.

X Antanas Skruzdys, Fort 
Plain, N. Y., prie savo meti
nio prenumeratos mokesčio pri
dėjo 5 dol. “Draugui” stiprin
ti. Labai ačiū.

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

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

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

x Naujos liet. J. Gaidelio 
operos “Dana” premjera įvyks 
š. m. bal. 12 d. Kiti spektakliai 
— bal. 13, 10 ir 20 d.d. Bilietai 
gaunami “Marginiuose”, 2511 
W. 69th Str., Chicago, tel. PR 
8-4585. Atidaryta: piirmad. ir 
ketvirt. 9-8 vai., sekmad. 11-1 
vai. Kitomis dienomis 9-6 vai.

Užsakant paštu — siųsti čekį 
Lith. Opera of Chicago, 6441 
So. Kedvale Ave., Chicago, III. 

Chicagos Lietuvių Opera 
(pr.)

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

X Dr. VT. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
£ax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390 (sk.)

X LB Marųuette Parko apy
linkės valdybos iniciatyva išrū
pinta visiems proga patikrinti 
sveikatą ir gauti skiepus ne
mokamai. ISkiepijimai nuo dif- 
terijos, tetanus, raupų, polio, 
kokliušo ir tymų. Bus daromos 
plaučių nuotraukos ir bus ga
lima pasitikrinti akis, kraują, 
inkstus, širdį ir dantis. Taip pat 
bus daromi tyrimai dėl vėžio ir 
cukrinės ligos, šį patarnavimą 
atliks nemokamai Chicagos 
miesto sveikatos skyrius šešta
dienį .kovo 29 d., nuo 9 iki 12 
vai. r. ir nuo 1 iki 4 vai. p.p. 
“Marąuette Park Fieldhouse” 
67 ir Kedzie gatvės.

Dėl platesnių informacijų, ga
lite kreiptis į Juozą Bacevičių 
(tel. 778-2233) arba į Albertą 
Kerelį. (Tel. 471-1770).

X šakių Apskrities klubas
sekmadienį, kovo m. 23 d. 3 
vai. p.p. Lietuvių Vyčių salė
je, 2455 W., 47th St., šaukia 
visų narių susirinkimą, kuria
me bus patiektas kontrolės ko
misijos pranešimas ir daugelis 
kitų susidariusių aktualių rei
kalų aptarta. Gera proga bus 
susimokėti nario mokesčius. 
Po susirinkimo dalyviai bus pa 
vaišinti kavute ir užkandžiais.

X Lietuvių Respublikonų ly
ga šaukia susirinkimą penkta
dienį, kovo 21 d. 8 v. v. Mar
gučio patalpose. Susirinkimo 
metu V. Adamkus kalbės apie 
įvykusius rinlkimus, C. Oksas 
pristatys lietuvių tautinės gru
pės ateities politinius planus 
Cook County respublikonų 
partijoje. Visi kviečiami daly
vauti.

X Emilija ir Marius Kietos,
M. K. Liąuors, Oak Lawn, III., 
savininkai, ir šiais metais ope
ros “Danos” pastatymui paau
kojo 200 dol. pr.)

X Rašyt. Vytautas Alantas 
atvyksta į Chicagą ir kovo 30 
d. skaitys paskaitą kompozito
riaus Antano Vanagaičio 20 
metų mirties minėjime, Jauni
mo Centre. (pr.)

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

"Danos" repeticijų pertraukos metu 
sol. J. Vaznelis (kairėje) kalbasi su 
buv. op. v-bos pirm. inž. Vilium Juš
ka, kuris sėkmingai pravedęs op. "Fi
delio" pastatymą, iš v-bos pasitraukė. 
Tačiau ir toliau •— labai nuoširdžiai 
su kolektyvu dirba. Šiuo metu — 
veda visą op. "Danos" bilietų plati
nimą ir atsiskaitymą.

Nuotr : Z Degučio

LRKSA 64-tas.s seimas įvyks birželio 29—30 ir 1 epos 1—2 dienomis Holiday Inn patalpose, Waterbury, 
Conn. Seimui ruošti komitetą sudaro 11 ir 91 kuopų valdybos nariai <r kiti, vadovaujant komp. A. J. Aleksiui. 
Sėdi (iš kairės): O. Šmotienė, komiteto pirm. A. J. Aleks s, Alvera Balanda, kun. klebonas ]. Vilčiauskas, 
J. Bernetsky, Anna Barkauskas ir Anna Bernetsky. Stovi (iš kairės): M Andrikytė. J. Adams, E. Veturienė, 
V. Veturis Ir Mary Kazlauskas. Seimo centrinė būstinė:Mr. A. J. Aleksis, 76 Center str.. Waterbury, Cn. 06702

J. A. VALSTYBĖSE
— New Jersey LB apygar

dos suvažiavimas įvyksta balan
džio 27 d., sėkmądienį, Lietuvių 
Laisvės salėje. Suvažiavimo me
tu bus išklausyti aipygardoe ir 
apylinkių valdybų veiklos pra
nešimai ir pasitarta LB veiklos 
reikalais. Suvažiavime kvie
čiami dalyvauti ne tik apylinkių 
rinlkti atstovai, bet ir kiekvie
nas, LB reikalais besirūpinąs, 
lietuvis.

— Raimundas Graudis, poetės
K. Grigaitytės - Graudienės sū
nus, pamėgęs aviaciją, išvyko 
į Ne vados valstybę ruoštis la
kūno profesijai. Jas taip pat tu 
ri gražių meninių gabumų: yra 
baigęs meno mokyklą ir iš
klausęs V. K. Jonyno kursą 
Fordbamo universitete. Pasi
reiškė kaip talentingas iliustra
torius, be kitko dailiai nupiep
damas aplanką naujai savo 
motinos poezijos knygai “Tra
pus vakaras”.

— Kun. Gintautas Sabataitis,
ISJ, Xavier Universitete studi
juojąs psichologiją, su Xavier 
universiteto prezidentu, pral. 
Paul L. O’Connor, SJ, ir vice
prezidentu, Mr. Edvvard P. 
VanderHaar, aptarė Xavier 
universiteto santykių išplėti
mą su akademine bendruomene 
ir Cincinnati miesto visuome
ne. Edvvard P. VanderHaar 
šiais metais yra išrinktas di
džiausios Amerikoje viešosios 
opinijos organizacijos, Public 
Relations Society of America, 
prezidentu.

X Aldona Vadopalienė, mū
sų dienraščio skaitytoja Chica
goje, išvažiavo į Caraibų salas, 
kur išbus ligi balandžio 1 d. Šia 
proga ji prisiminė mūsų dien
raštį ir prisiuntė 5 dol. auką. 
Dėkojame.

X Juozas ir Antanina Liut- 
koniai, Bostonas, įamžino Lie
tuvių Fonde a. a. Praksedą - 
Saulytę Stankevičienę - Liutko- 
nytę, įnešdami velionės vardu 
$100. ir $10. įnešė A. Vakauzie- 
nė. LF adresas: 6643 S. Maple
vvood Ave., Chicago, III. 60629.

(pr.)
x Leokadijos Braždienės de

likatesų krautuvė, 2618 W. 71st 
St. tel. PR 8-2030, be kasdie
ninių skanių ir sveikų produktų, 
š. m. Velykoms paruošia mar
gučius, raguolį, paseką, babkas 
ir įvairių skanių tortus ir spe
cialiai: beržo šakas ir ežiukus. 
Paskubėkite su užsakymais, kad 
galėtume išpildyti. Po Velykų 
keliamės į nuosavas patalpas, 
kiton pusėn gatvės 2617 W. 
71st St. Tel. PR 8-2030. (sk.)

AUSTRALUI)?
— Hutchinson leidykla Brita

nijoje išleido “Australijos meno 
enciklopediją”, spaudai paruoš
tą Melburne gyvenančio dailinin
ko, dailės kritiko ir rašytojo A. 
McCullooh. Enciklopedijon yra 
įtraukti australai dailininkai 
bei jų žymieji dari>ai nuo 1770 
m. iki šių dienų, jų tarpe lietu
viai — Vincas Jomantas, Eve 
Kubbos, Vladas Meškėnas, Jie- 
va Pocius, Vaclovas Ratas, Hen 
rilkas Šalkauskas, Leonas Urbo
nas, Adolfas Vaičaitis, Teisutis 
Zikaras ir Leonas Žygas. Enci

Bendruomenines ir mokyklines problemas aptar ant: Lietuvių Bendruo
menės, Marąuette Parko apylinkės Chicagoje pirmininkas architektas A. 
Kerelis (kairėje), Marąuette Parko parapijos klebonas prelatas V. 
Černauskas ir Marąuette Parko lituanistinės mokyklos vedėjas, pedagogas 
Pranas Razminas. Nuotr. J. Lintako

CHICAGOS ŽINIOS
IŠGRIOVĖ DALĮ NAMO BE 

LEIDIMO
Pioneer bankas, savininko 

vardu tvarkąs namus prie 2325 
W. Madison, traukia miestą ir 
J. V. Wrecking 'kompaniją į 
teismą ir prašo $50,000 atpil
do už sugriovimą dalį tų namų 
negavus tam savininko leidi
mo.

PUEBLO KAPITONAS
Šnipinėjimo laivo Pueblo kapi
tonas Lloyd Bucher Chicagoje 
pasakys pirmą viešą prakalbą 
po sugrįžimo iš Šiaurės Korėjos 
nelaisvės. Jo kalba bus Notre 
Dante alumnų klubo vakarienės 
metu bal. 28 d. Sherman House 
restorane.

KARALIUS DOVYDAS
Civic orkestras kovo 21 d. 

Orchestra salėje stato Honegge- 
rio oratoriją Karalius Dovydas. 
Dainuos Fenger ir Morgan Park 
aukšt. mokyklų chorai ir solis
tai Pauline Brailsfoęd, Elsa 
Charlston, Phylhs Unosavva, 
Bingham Vick ir Hal Robinson. 
Diriguoja Margaret Hillis.

klopedijoje taipgi yra trys lietu
vių dailininkų kūrinių nuotrau
kos: Teisučio Zikaro skulptūra 
“Moters figūra”, Vlado Meškė
no nutapytas paveikslas “Poil
siaujanti pora” ir Vinco Joman 
to skulptūra “Mąstytojai”. Mini
ma Lietuvių Meno dienų Melbur 
ne 1964 m. surengta konkursinė 
dailės paroda bei jos laimėtojai 
— H. Šalkauskas, E. Kubbos 
ir J. Pocienė. Australijoje lie
tuviai dailininkai pradėjo reikš 
tis tik nuo 1948 m., kai tuo tar
pu jų varžovai yra įleidę žymiai 

i gilesnes šaknis laiko atžvilgiu.

TRYS ŽUVO PO ŽEME
Trys darbininkai žuvo 1,000 

pėdų ilgio tunelyje 65 pėdas po 
žeme prie Cravvford.ir 187-tos. 
Ten sanitarinis distriktas kasa 
vandentiekį. Tunelyje buvo ki
lęs gaisras. Vyrai pritroško.

VAMZDIS PERVĖRĖ 
KRUTINĘ

Šešių pėdų ilgumo ir dvejų 
colių storumo vamzdis pervė
rė Robert McMahon krūtinę ir 
išlindo pro nugarą, 'kai jo au
tomobilis nušlavė 100 pėdų ge
ležinę tvorą prie 3300 Lake 
Sthore drive. Šv. Juozapo ligo
ninės gydytojai dirbo penkias 
valandas bandydami išgelbėti 
jo gyvybę.

KIEK YRA AIRIŲ?
Chicagoje gyvena apie 114,000 

airių kilmės gyventojų.
$17,000 VIENU SPEKTALIU

Clancy broliai savo dainavi
mu sutraukė pilną Opera Hou
se salę. Už vieną spektaklį jie 
surinko $17,000. Visi bilietai 
buvo išparduoti ir šimtai žmo
nių turėjo grįžti namo.

BENDRI RŪPESČIAI PRIE 
BENDRO STALO

Marąuette Parko Chicagoje 
lituanistinės mokyklos ITėvų 
komitetas š. m. kovo 9 d. po
pietį pakvietė parapijos mokyk
los salėn visus lit. mokyklos mo
kytojus su šeimomis pasidalinti 
lituanistinės mokyklos džiaugs
mais ir rūpesčiais, bei šeimyniš
kai pabendrauti.

Šį pobūvį savo atsilankymu 
pagerbė parapijos klebonas prel. 
V. Černauskas, kun. J. Kuzins- 
kas, parap. mokyklos vedėja sės. 
M. Emmanuelė, lydima sės. M. 
ISalvatorės ir Liet. Bendruome
nės Marąuette Parko apylinkės 
pirmininkas, architektas A. Ke
relis.

Prel. V. Černauskas savo šil
tame žodyje pasidžiaugė moky
tojų dirbamu kilniu ir reikšmin 
gu darbu, palinkėjo jiems iš
tvermės, jei kartais darbo kas
dienybė neštų ir nusivylimo.

Prie gausaus Tėvų komiteto 
paruošto vaišių stalo, maloniai 
besišnekučiuojant, nejučiom 
praskriejo keletas valandų. Šis 
gražus visų susitikimas buvo 
sustiprinimas tampresnio ryšio 
tarp visų tų, kurie stovi arčiau
sia Marąuette Parko lituanisti
nės mokyklos, kurie tuo rūpinas 
ir tam daug dirba.

Dalyvavusieji labai dėkingi 
Marąuette Parko lit. mokyk
los Tėvų komitetui už šią ini
ciatyvą ir puikų pobūvį. Šiais 
metais lituanistinės mokyklos 
Tėvų komitetą sudaro: B. Va
nagienė, I. Laučienė, T. Kybar
tienė, J. Lintakas, V. Kupcike- 
vičius, M. Lukas, ir A. Vaičai
tis. Jų sekantis rūpestis — šį 
kartą visų tėvų ir mokytojų 
šaunaus pabendravimo suorga
nizavimas Tėvų komiteto ruošia 
mam vakare — baliuj, Balio 
Pakšto svetainėje, geg. 10 d.
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VEIDU IR MINTIMIS Į 
SKAMBANČIUS MIŠKUS

Šiomis dienomis daug kas 
gavo tradiciniai skambantį kvie

Marijonų Bendradarbių
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MARIJONŲ VIENUOLYNE
6336 So. Kiibourn Ave., Chicago, Illinois

sekančia dienotvarke
11:00 vai. Šv. Mišios ir pamokslas 
12:00 vai. Pietūs 

1:30 vai. Seimo posėdžiai 
4:30 Palaiminimas Švenč. Sakramentu.

Kviečiame visus dalyvauti. Savo malda ir kas 
galės, savo auka paremti Tėvų Marijonų darbus 
šiame krašte ir misijas Argentinoje.

Marijonų Bendradarbių 

Apskrities Valdyba

timą. “Maloniai kviečiame į 
skautininkų Ramovės rengiamą 
pobūvį paremti skautų suka
mam filmui V-ji Tautinė sto
vykla. Pobūvis įvyks kovo 22 
d. 7:30 v. v. Jaunimo centre”.

Šimtai panašių pobūvių buvo ( 
ir bus, bet šis pobūvis svečių 
mintis nukreips į lietuviška 
jaunyste skambančius miškus, 
šį kartą į Raką, kur praėjusią 
vasarą vyko V Tautinė skautų 
stovykla, sutraukusi iš laisvo
jo pasaulio apie 1600 mūsų 
skautiškojo jaunimo. Kas lan
kėsi V-je Tautinėje stovykloje, 
gerai prisimena jos garbę bei 
didybę ir pilkesniuosius niuan
sus. Gerai prisimena ir gran
diozinius įrengimus bei papuo
šimus, kur buvo atkurta Lietu
vos istorija nuo kunigaikščių 
laikų iki paskutiniosios okupa
cijos dienų. O tų atkurtų isto
rinių vaizdų fone kiek matėme 
šių dienų žinomųjų skautijos, 
visuomenės ir kultūros darbuo
tojų veidų, kurie metai po me
tų vis pasitraukia iš gyvųjų 
tarpo. Praėjusioje stovykloje t 
didelį džiaugsmą išgyvendamas 
laimingas vaikščiojo ir gėrėjosi 
tarpe kitų ir PLB pirm, Juozas 
Bačiūnas. šiandien jo nebėra, 
rytoj gal nebebus ir kito kurio.

Bet auksinė jauno jėzuito 
kun. A. Kezio mintis užfiksuo
ti V-ją Tautinę stovyklą spal
votame filme ir daugelio skau
tijos vadų užmojis paruošti tą 
filmą su žodžiais, dainomis ir *♦ 
kitais garsiniais niuansais, pa
darė tai, kad V-ji Tautinė sto
vykla liks gyva amžiams gar
siniame spalvotame filme, ku
riuo džiaugsis ne tik dabar gy
venančios kartos, bet ir ateinan
čios, o gal kada nors ir lietu
vis, gyvenąs savojoje žemėje.

Rašančiam šiuos žodžius pas 
kun. A. Kezį teko matyti nau- ’ # 
jojo filmo ištraukas ir jis pa
darė tikrai malonų įspūdį. Fil
mas jau galutinai baigiamas, o 
jo išlaidoms apmokėti šį šešta
dienį Chicagos Skautininkų Ra 
movė kaip tik ir rengia smagų 
pobūvį. VL R.

Kovo mėn. 22-rę dieną 
Šeštadienį 

7-tą valandą vakare 
LIETUVIŲ 

NAMUOSE 
3009 Tillman Street 
Detroit, Michigan
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Programą išpildys: Solistas S. BARANAUSKAS,
Akomp. ALV. VASAITIS

rašytojas A. BARONAS ir
aktorė Z. KEVELAITYTE-VISOCKIENE

LIOJO 2OD2IO

ERTA
ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS

Laureatui JURGIUI GLIAUDAI premiją įteiks mecenatas 
KUN. B. SUGINTAS.

Dalyvavimas Šioje šventėje yra mūsų kultūrinio gyvenimo rėmimas 
ir pačių dalyvių meninis atsigaivinimas. Visi kviečiami dalyvauti.

BILIETAI GAUNAMI:

Spaudos kioske — pas 
Vytautą Čižauską.

Neringoje — pas Vladą 
Paužą.

Windsore — pas Birutę 
Januškienę.


