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JAV aviacija pastaruoju metu smarkiai puola priešo telkinius ar 
jsistiprinimus P. Vietname.

Įtampa Graikijos - Italijos 
santykiuose

Graikai reikalauja Romą 

pasiaiškinti

ATĖNAI. — Graikijos ir Ita
lijos, dviejų sąjungininkų Vi
duržemio jūros erdvėje, santy
kiai šiuo metu atsidūrė įtam
pos padėty ir jau kalbama apie 
rimtą krizę. Graikai nepaten
kinti, Italijos užsienio reikalų 
ministeriui P. Nenni (jis drau
ge ir socialistų partijos vadas) 
priėmus graikų politiką G. Pa
pandreou. Jis, prieš 14 mėnesių 
paleistas iš kalėjimo Graikijoje, 
dabar gyvena užsieny ir laiko
mas vienu pagrindinių Graiki
jos karinio režimo priešų.

Graikų žiniomis, Papandreou 
gavęs Nenni patikinimą, kad 
socialistų partija jį paremtų, 
siekiant nuversti režimą Atė
nuose. Dėl to Graikija pareika
lavo iš Italijos vyriausybės pa
siaiškinti. Atsakymo dar nesu
laukta.

Didieji tarsis Art. Ryty 
klausimu

Pasitarimai i— kitą savaitę
J. TAUTOS. — Vakar pas

kelbta, kad keturių didžiųjų val
stybių — JAV, Sovietų S-gos, 
D. Britanijos ir Prancūzijos — 
delegatai pasiruošę pradėti pa
sitarimus, pastovios taikos Art. 
Rytuose siekiant. Esama žinių, 
kad pasitarimai galį prasidėti 
jau kitą savaitę.

Pasitarimai vyks J. Tautų rė
muose ir bendradarbiaujant su 
įgaliotiniu Art. Rytų klausi
mams, švedu G. Jarrimgu.

Izraelis jau iš anksto atme
tė galimus “keturių” pasiūly
mus, gi arabų kraštai nelinkę 
daryti jokių teritorinių nuolaidų 
Izraeliui. Dėl to spėjama, kad 
didžiųjų valstybių atstovai galį 
pasiūlyti grąžinti į ginčijamas 
sritis J. Tautų “taikos dalinius”.

•• Trys “Apollo 9” Skrydžio 
astronautai, numatoma, šian
dien bus priimti B. Rūmuose.

Naujieji laikai: kai maskvinis Marksas (kairėje) įsivelia į peštynes 
su Pekino Marksu £iš olandų spaudos).

Graikija grasina — Italijos 
laikysena galinti versti peržiū
rėti graikų politiką. Tai gali 
reikšti grasinimą ryšiams su 
NATO (jos būstinė Viduržemio 
jūroje yra Neapolio mieste) ar 
ūkiniams abiejų kraštų santy
kiams.

Graikų įstaigos paskelbė, kad 
Papandreou buvo pasižadėjęs 
svetur nesivelti į politinius rei
kalus.įvairios žinios
Kard. Leger atžymėtas
Paskirta 50.000 dol. dovana

MONTREAL. — Kanados 
“Royal Bank” 1968 m. dovaną 
paskyrė kardinolui Paul Emile 
Leger. Jis 1967 m. pasitraukė 
iš Montrealio arkivyskupo pa
reigų ir išvyko į Afriką, Ka
merūną, dirbti raupsuotųjų tar
pe. Jam paskirtoji dovana sie
kia 50.000 dolerių.

Nurodoma, kad Leger atžy
mėtas ne už paskirą pasižymė
jimą, bet už “pasišventusį gy
venimą žmonių labui”.

Bankas buvo įteigęs metinės 
dovanos skyrimus 1967 m., Ka
nadai minėjus 100 metų Kana
dos konfederacijos sukaktį.

• Izraelio lėktuvai vakar ap
šaudė arabų bazes Jordane.

KALENDORIUS

Kovo 27 d.: šv. Jonas Dam., 
šv. Lidija, Meldu tis, Rimantė.

Kovo 28 d.: šv. Rogatas, šv. 
Gundeiinda, Rimkartas, Girma.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galim.' lengvi snie
go krituliai, temp. sieks 30 ir 
kiek daugiau 1. P., ryt — šalto 
oro tąsa.

Saulė teka 5.43, leidžias 6:10.

Diplomatiniai žygiai - pirmoje eileje
Washingtono vyriausybė šiuo metu ypatingą reikšmę skiria diplomatiniams pasitari
mams su komunistais Vietnamo klausimu - Daug vilčių - slaptiems pasitarimams - 
- Prezidentas Thieu, neabejojama, buvęs VVashingtono paveiktas- Šiandien laukia
ma Vietkongo atsakymo Paryžiuje.

Viltys: slapti pasitarimai 
galį būti sėkmingi

VVASHINGTON. _ Politiniai 
sluoksniai dviejose sostinėse, 
Washingtone ir Saigone, dabar 
pabrėžia reikalą politinių bei ka
rinių sprendimų Vietname, ka
rą likviduojant, siekti ne tiek 
viešų pasitarimų, kiek privačių, 
iš esmės — slaptų pasikalbėji
mų keliu. Tai liudijo kovo 25 d. 
paskelbtos dviejų prezidentų, 
P. Vietnamo Van Thieu ir JAV 
R. Nixono pažiūros.

Paskelbus Thieu pareiškimus 
Saigone, prez. Nixonas, kovo 25 
d. kalbėjęs radijo tarnautojų 
sąjungos suvažiavime Washing- 
tone, iškėlė ir bene pirmą kartą, 
mintį: “Jei Vietname sulauksi
me taikos, tai tegalės būti įvyk
dyta po privačių pasikalbėjimų 
su Š. Vietnamo ir kitais atsto
vais”. Jis toliau nurodė, kad, 
jo nuomone, “dabartinė kryp
tis — teisinga, tačiau mes ne
linkę skleisti klaidingas viltis 
ir mes nenorime viešai skelbti, 
kas tuose pasikalbė jimuose vyk 
sta”.

“Jei jūs klausiate, kas vyks
tąs, mes nieko neatsakysime” 
— jis pareiškė ir tai politinių 
sluoksnių sostinėje vertinama 
B. Rūmų noru skelbti vad. ty
los moratorijumą ar... nuleisti 
savotišką uždangą.

Mokyklos, moksleiviai Lietuvoje
Vilnius ok. Lietuva — Rusai

valdomuose plotuose visur vis
kuo apsirūpina: ir Lietuvoj dabar 
jie turi ir laikraščius savo kalba, 
ir teatrą, filmais ir visus kitus be
veik vien tik rusiškais maitina, 
periminėja iš Maskvos televizi
jos programas, ir, žinoma, turi 
visur prisisteigę rusiškų mokyklų 
savo vaikams.

Lietuvis, už Lietuvos ribų, 
neturi (nieko lietuviško

Niekam jie tuo pačiu neatsi
lygina. Pavyzdžiui, lietuvis, savo 
ar ne savo noru pasitraukęs “už 
respublikos ribų”, nieko lietuviš
ka nebeturi. Net ir prie gudų 
priskirtuose lietuviškuose kai
muose — kur pats Vilnius beveik 
ranka pasiekt — apie lietuviš
kas mokyklas nėra nei kalbos. 
Netgi zimaninę “Tiesą”, sako, e- 
są sunku gaut...

Vieną išimtį šioj savo politi
koj Maskva yra padariusi, ir ta 
išimtis padaryta Lietuvoj, tik ne 
lietuviams, o lenkams. Lenkai 
Lietuvoj turi spaudos lenkų kal
ba, ir mokyklų.

496.006 mokosi 

Lietuvos (mokyklose
įsidėmėtini yra bendrojo lavi

nimo mokyklų ir jose besimo
kančių mokinių skaičiai, paskir
styti pagal dėstomąją kalbą tose 
mokyklose. (Yra tik dviejų metų 
amžiaus duomenys, bet pastarai- j 
siais metais žymių pasikeitimų to
je srityje nebuvo. Žr. “Lietuvos 
TSR ekonomika ir kultūra—50”, 
Leidykla “Statistika”, Lietuvos 
skyrius, 1967).

Iš viso mokyklų (pradinių, aš
tuonmečių ir pilnų vidurinių, t. 
y., vienuolikmečių) — 3,957, o 
mokinių juose 496 tūkstančiai.

Iš tų 3,957 mokyklų 143 yra 
mišrios, būtent: 63-jose yra 
lietuviškos ir rusiškos klasės, 
20-yje — lietuviškos ir lenkiškos.

Karo pabaigos diplomatiniais 
būdais siekiant

Uždanga jau nuleista ir pats 
prezidentas pripažino, savo tal
kininkams, valst. sekretoriui ir 
gynybos vadovui, pavedęs tylėti 
ir neskelbti, ar vyksta tokie pri
vataus pobūdžio pasikalbėjimai.

Tačiau kraštas, iš paties gy
nybos vadovo M. Laird, dar 
prieš kelias dienas, jam liudijus 
senato komisijoje, jau buvo pa
tyręs, kad vyriausybė siekianti 
taikos nebūtinai “įprastiniais 
diplomatiniais kanalais Paryžiu
je, bet ir privačiais keliais”.

Kariai Vietname. Priešui puolant, 
tenka skubėti su pagalba vaikams, 
tėvų ar namų netekusiems'

Prez. Nixo.no dukros: Julie, b: pre
zidento anūko Eisenhowerio žmo
na (kairėje) ir Tricia su tėvais įsi
kūrusi Balt. Rūmuose.

34 -iose — tik rusiškos ir lenkiš
kos, o 26-se — lietuviškos, ru
siškos ir lenkiškos.

Lietuviškai niokosi 83%, 
rusiškai •— 13%

Visos kitos mokyklos yra vie- 
nakalbės, būtent: 3,501 lietuviš
ka, 113 rusiškų, 200 — lenkiškų.

Iš 496 tūkstančių mokinių lie
tuviškai mokėsi 412 tūkstančiai 
arba 83 nuošimčiai, rusiškai -62, 
000 arba 13 nuošimčių, o lenkiš
kai — 22 tūkstančiai arba 4 
nuošimčiai.

Kadangi čia kalbama apie 
mokinius, kurių daugumas įeina 
į privalomojo mokymosi katego
riją, tai būtų galima spręsti, kad 
ir gyventojų pasiskirstymas tau
tybėmis turėtų būti maždaug to
kios proporcijos. Tačiau čia rei
kia turėti galvoj, kad dėl įvairių 
sumetimų ar aplinkybių kaiku
rie tėvai leidžia vaikus ne į savo 
šeimos mokyklą: yra kaikur ir 
lietuvių rusiškose ar lenkiškose 
mokyklose, pasitaiko ir atvirkš
čiai. Be to, statistikoje nenurodo
ma, kurias iš tų mokyklų lanko

Washingtono politiniai stebė
tojai teigia: vyriausybė; įsi
tikinusi, kad privačiai tariantis, 
tai Paryžiuje gali privesti prie 
rimtų derybų. Jau kalbama, kad 
naujojo, teigiamo lūžio Pary
žiuje galima laukti per būsimus 
šešis mėnesius.

Teigiama: reikalingi keli eta
pai, tarpsniai ir tik juos nuga
lėjus, būtų galima tarti: karas 
baigiamas diplomatinių priemo
nių keliu.

Gali kilti priešingi senatorių 
balsai

Šiuo metu ryškėja toks vaiz
das: nors politikai oficialiai pa
neigia vedant slaptus pasitari
mus, tačiau B. Rūmų noras už
kirsti kelią kritikai, tylėti ir vy
riausybei suteikti laiko, kaip tik 
liudija, kad tie slapti ryšiai, ga
li būti, jau įvykę.

Betgi “slaptoji diplomatija”, 
nors jai iš esmės neprieštarau
jama, vis dėlto gali susidurti su 
Kongreso narių — Vietnamo 
politikos priešininkų, kritika. 
Jie gali kelti priešingus balsus, 
nebent... būtų įtikinti, jog “slap
tos derybos” prasidėjusios ir, 
svarbiausia, jos galėtų būti sėk
mingos.

Klausimas: ar Washingtoiias 

įtaigojo Saigoną?

Valst. departamentas kovo 
25 d. prezidento Van Thieu pa
reikštą norą privačiai kalbėtis 
su komunistų Frontu ar Viet- 
kongu, sveikino. Esą, tai “rim
tas nusistatymas siekti taikin
go sprendimo karui baigti”. 
Priešingai buvusiom pažiūrom, 
Saigonas jau sutinka Vietkon- 
gą laikyti lygiateisiu derybų 
partneriu.

Valst. departamento pareigū
nas, McCloskey, tiesa, atsisakė 
pripažinti, ar JAV vyriausybė 
padrąsinusi P. Vietname prezi
dentą tartis su komunistų Fron
tu. Tačiau, Washingtcnui šiltai 
pritadus Van Thieu posūkiui ir 
prez. Nixonui ypatingą svorį 
skiriant “privatiems pasikalbė
jimams”, tai verčia manyti ir 
tai pripažįsta krašto spaudos 
atstovai sostinėje, kad — Wash 
ingtonas bus, vis dėlto, Van 
Thieu skatinęs paskelbti anks
čiau neįprastus pasiūlymus.

Patenkinti ir kai kurie 
Kongreso nariai

Senato demokratų daugumos 
vadas, šen. M. Mansfield nurodė 
esąs patenkintas P. Vietnamo 
prezidento pareiškimais ir da
bar turįs daugiau vilties, kad 
Saigonui ateity kalbantis su 
Fronto komunistais, priartėsiąs 
sprendimas Vietname. Mansfiel- 
do žodžiais, “Van Thieu jau su
prato padėties Vietname tikro
vę”.

Tas pats Mansfield susirūpi
nęs žiniomis, esą, JAV kariniai 
vadai Vietname siūlą bombar
duoti priešo telkinius Laos ir 
Kambodijos kraštuose. Tačiau 
B. Rūmai ir Pentagonas teigia, 
tokių pasiūlymų nėra gavę.

žydų ir kitų tautinių mažumų 
vaikai.

Pastebėtina, kad lietuviškai 
besimokančių nuošimtis per 12 
metų (nuo 1955) pasiliko pasto
vus (83), lenkų sumažėjo nuo 
6 iki 4, o rusų pakilo nuo 11 
iki 13.

(ELTA)

B: prezidentas D. Eisenhoweris te
bekovoja su mirtimi, amerikiečiai 
susijaudinę laukia žinių... Čia jis 
su žmona “Mamie”

Vietname
Vėl puola bazes, vietoves
SAIGONAS. — Priešas vakar 

apšaudė raketomis apie 30 JA 
Valstybių bazių ir krašto vieto
vių.

Amerikiečiai vakar patyrė 
smūgį, komunistams apšaudžius 
šaudmenų sandėlius į pietus nuo 
Saigono, Mekongo upės deltoje. 
Sunaikinta šaudmenų apie 500 
tonų,, be to, sunaikinti trys he
likopteriai. Priešo puolimai va- 
var vyko jau 32 dieną.

Šiandien laukiama Vietkongo 
atsakymo

Vietkongo politikai Paryžiuje 
vakar turėję atsakyti Van 
Thieu pasiūlymams, savo spren 
dimą atidėjo šiai dienai. Mano
ma, kad jų pažiūros — skirtin
gos, pasidalinusios ir... galįs nu
lemti neigiamas nusistatymas.

Saigono žiniomis, gali būti, 
kad Saigono prezidentas vyk
dąs tik “taktinį žaidimą” ir jis 
su “niekuo nesutikęs”. Jam rū
pi “laimėti laiką”, nes jis įsiti
kinęs, kad... komunistai fronte 
silpnėją.

Jis, iš kitos pusės, žino, kad 
pasitarimai su komunistais ga
lėsią būti vedami... neribotą lai
ką. Tai, greičiausia, ir pagrindi
nis komunistų, ir ne tik Vietna
me, tikslas.

Arabas pabėgėlių stovykloje

I $ VISUR
Vėl našta mokesčių

mokėtojams
Būsią keliami ir socialinio 

draudimo mokesčiai
VVASHINGTON. — Prez. Nix- 

onas, kaip jau buvo laukta, va
kar kreipėsi į Kongresą, prašy
damas dar vieneriems metams 
pratęsti pernai buv. prez. John
sono pasiūlytą ir priimtą įsta
tymą 10% pakelti pajamų mo
kestį. Laukiama, kad Kongre
sas, nors ir ne iš karto, pasiū
lymui pritars. 10% pakeltas mo 
kestis teikia vyriausybei gali
mybę per vienerius metus turė
ti daugiau 11 bil .dol. papildomų 
pajamų.

Nurodyta, kad reikalas pra
tęsti įstatymą sietinas su reika
lu pažaboti infliaciją ir su pa
dėtimi pietryčių Azijoje.

Vakar B. Rūmų spaudos at
stovas R. Ziegler pranešė, kad 
būsią siekiama pakelti ir JAV 
piliečiams mokamas socialinio 
draudimo sumas. Tai reiškia 
kad piliečiai susidurs dar su ki
ta nevisai malonia našta; teks 
pakelti ir socialinio draudimo 
atskaitymus.

Sovietų laivai Azijon
Laivai pastebėti Šiaurės jūroje

LONDONAS. — Britų laivai 
ir lėktuvai šiomis dienomis ati
džiai stebėjo sovietų laivų ju
dėjimą Šiaurės jūroje. Jie buvo 
pastebėti į vakarus nuo Škoti
jos pakraščių.

Laivų grupė — gausi. Ją su
daro aštuoni povandeniniai lai
vai, du kreiseriai - raketnešiai, 
vienas paprastas kreiseris, trys 
laivai - naikintuvai ir dar keli 
laivai su atsarginėmis medžia
gomis. Šie pastarieji gabena, 
greičiausia, degalus, alyvą.

Manoma, kad laivai pasirengę 
ilgai, gal būt, vieno mėnesio ap
link Afrkos pietinį iškyšulį, A- 
zijos link. Britų kariniai sluoks
niai spėja, kad rusų laivai norį 
pasiekti Vladivostoką, ties Ra
miojo vandenyno pakraščiais ir 
siekią Kinijai demonstruoti sa
vo jūrinę galią.

• Buv. prezidento Eisenho-
werio sveikatos padėtis ir vakar 
kėlė rūpesčio. Jis nuolat larrKO- 
mas artimųjų. Jo gyvybė palai
koma deguoniu.

• Pakistane, vakar pirmą kar 
tą buvo ramu. Įvesta karo pa
dėtis, griežtai draudžiamos riau 
šės ar demonstracijos.

Nixo.no


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 27 d.

mansirTcr^oc

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, III. 60632

Telef. — FRontier 6-6489

ŠVENTE PITTSBURGHO MIESTE
Šių metų kovo 2 d. vyčių orga

nizacijai buvo nepaprasta, nes 
tą dieną dauguma kuopų ir sen
jorų skyrių pagerbė savo organi
zacijos globėją šv. Kazimierą. 
Vidurinių valstijų apygardoje 
net trijų kolonijų- Clevelando, 
Youngstowno ir Pittsburgho- vy
čiai kartu minėjo tą šventę. Mi
nėjimas įvyko Pittsburghe. Iškil
mes globojo 19-ta kuopa.

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
susirikiavę į eiles visi žygiavo į 
bažnyčią. Vadovavo A. Razgeris 
ir Ed. Marčiulaitis, nešdami vy
čių vėliavas, o sesutės E. ir A. 
Aleliūnaitės, tautiniais kostiu
mais pasipuošusios, juos lydėjo. 
Vincas Pavis ir J. Sadauskas, or
ganizacijos garbės nariai,- ėjo 
priekyje eisenos.

Dar tebeeinant per bažnyčią 
pasigirdo griausmingas vargo
nų grojimas ir choro giedojimas 
“Pulkim ant kelių”. Vargonais 
grojo ir chorui vadovavo muzi

jų apygardos pirmininkas ir 
Youngstowno vyčių senjorų pir
mininkas Vincas Pavis. Jis, kaip 
vyčių organizacijos veteranas, 
daug kalbėjo apie savo vadovau
jamos apygardos veikimą. Primi
nė, kad kovo 30 d. Youngstowne 
bus centro valdybos posėdis, kad 
gegužės 24-25 d.d. Pittsburghe 
bus apygardos kėgliavimo tur
nyras, kad birželio mėnesio pra
džioje bus apygardos maldininkų 
kelionė į Carey Šventąją vietą ir 
kad rugpiūčio mėnesį Dainavo
je bus jaunučių vyčių atostogos. 
Baigdamas neužmiršo paraginti 
vyčius daugiau ir uoliau veikti. 
Kartu su juo prie garbės stalo sė
dėjo jo žmona Stasė, Vidurinių 
valstijų apygardos sekretorė. Ji 
šv. Mišias, kun. Karavecko pa
mokslą, choro gražų giedojimą 
ir visų kalbas pusryčių metu įre
gistravo į fonografo juostelę.

Paskutinis kalbėjo Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas

Gizos mieste, Egipte, statomas laivelis, kuris iš MarocOo išplauks per Atlantą ir turėtų atsidurti kur 
nors Pietų Amerikoje. Laivelis daromas iš papiruso nendrių, juo keliaus šešetas vyrų. Dešinėje matyti 
tokios kelionės organizatorius žinomos ir į lietuvių kalbą išverstos knygos “Kon Tiki’’ autorius Thor 
Heyerdahl.
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8:30 — 4:30, šeštadieniais ~
8:30 — 12:00. S

• Administracija dirba kas- r 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

lel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-22X5 Ofiso HE 4-1818 Rez. FR <1-9801

0R. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

kas Robert Dear. Kun. Vladas kun. Vladas Karaveckas. Jis pri-
Karaveckas atnašavo šv. Mišias 
už mirusius organizacijos narius 
ir pasakė turiningą pamokslą. 
Plačiai nupasakojo šv. Kazimie
ro dievobaimingą gyvenimą, pri
minė, kad Vilniuje Jis buvo palai
dotas. Kada rusai lietuvių kariuo
menę baigę sumušti, šv. Kazi
mieras pasorodęs aukštybėse ant 
žirgo ir padrąsinęs Lietuvos ka
riuomenę, fr rusai buvę sumušti. 
Taip pat tėv. Karaveckas prisi
minė ir L. Vyčių organizacijos 
nuveiktus darbus savo tautai, 
lietuvybei ir katalikų bažnyčios 
naudai. Po pamokslo youngstow- 
nietė vytė Strainienė ir organiza
cijos garbės narys J. Sadauskas 
atnešė prie altoriaus kieliką ir 
vyną. Vietiniai vyčiai ir svečiai 
priėmė šv. Komuniją. Po šv. Mi
šių bažnytinis choras ir visi vy
čiai griausmingai sugiedojo vy
čių himną—“Nuženk, Galybe, iš 
dangaus”. 19-tos kuopos ketvir
to laipsnio narys Albinas Onai- 
tis iš dviejų naujų savo kuopos 
narių priėmė pirmo laipsnio įža
dus.

Pamaldoms pasibaigus visi vy
ko iš miesto į Johnny Garneau 
valgyklą, kur įvyko bendri pus
ryčiai. Juos malda palaimino 
kun. Karaveckas, organizacijos 
ketvirto laipsnio ženklu pasipuo
šęs. Visiems pasistiprinus 19-tos 
kuopos pirmininkė ir gražiabal
sė daininkė M. Cinikienė pus
ryčių dalyvius nuoširdžiai pas
veikino ir programėlės pravedė- 
ju pristatė 19-tos kuopos narį,

minė, kas dedasi šioje šalyje su 
jaunimu ir net pačiais katalikų 
kunigais, ir perspėjo, kas gali at
sitikti ateityje.

Minėjimą užbaigdamas progra
mėlės pravedėjas Albinas Onai- 
tis palinkėjo ir ateityje su tuo 
pačiu ryžtu pirmyn žengti, papra
šė kun. Karavecką sukalbėti mal
dą.

Už tos šventės suorganizavi
mą padėka priklauso šioms vy- 
tėms bei vyčiams: E. Aleliūnaitei, 
O. Aleliūnienei, M. Čiunkienei, 
J. Alešiunaitei ir 19-tos kuopos 
dvasios vadui kun. V. Karavec- 
kui. Didelis ačiū Vytautui Juciui, 
už prisiminimą šios šventės ir 
pasveikinimą svečių iš kitų kolo
nijų per savo vedamą radio pro
gramą “Tėviškės Garsai”.

Senelis

KVIEČIAMAS JAUNIMAS

Labai reikalingi jaunuoliai, 
16-kos metų ir vyresni, ir jauni

metu skambinkime jai telefonu 
921-0375 (ext. 242), o vakarais 
WA 5-3948.

Po rekolekcijų bus užkandžiai 
parapijos salėje.

AMŽINIEJI NARIAI

Kostantinas Savickas, 5-tos 
kuopos narys, organizacijos gar
bės narys ir centro valdybos tei
sinis patarėjas, yra pirmas pasida
ręs amžinu Lietuvos vyčių orga
nizacijos nariu. Jis įmokėjo 100 
dolerių ir gavo amžinos narystės 
kortelę. Bet tai dar ne viskas. Y- 
ra ir kitas vytis, kuris tuo pačiu 
gali didžiuotis. Tai 112-tos kuo
pos narys Vytautas Lubertas. 
Nors dabar jis gyvena Los Ange
les mieste, vis dar tebepriklauso 
Illinois—Indiana apygardai. Jis 
antras amžinas organizacijos 
narys. Kas bus trečias?

T.

VYČIAI GARSINA LIETUVĄ
AMERIKIEČIU SPAUDOJE

Net Chicagos didieji dienraš
čiai talpina straipsnius apie Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mą, pailiustruodami juos nuo
traukomis. Tas vyksta visuose A- 
merikos miestuose. Vasario 17 d. 
Newarko N. J. dienraštis “The 
Evening News” savo puslapius 
papuošė paveikslu, kuriame žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę vaini
ką neša ponios- Skurvidienė ir 
Venskienė, o iš šalių stovi litur
giniais rūbais apsirengę kunigai- 
P. Totoraitis ir J. Kelmelis. Tą 
nuotrauką ten patalpinti pasirū-

žmonės. 112-tos kuopos narys A. pinQ vyčių spaudos atstovas Pra.
Mockus kartu su Ulinois-Indiana 
apygardos valdyba, nori organi
zuoti tarpinę jaunų žmonių gru
pę. Mums reikia jų ir jų min
čių, idėjų, jų pagalbos, kad su
manymas pasisektų. Tėvai, suva
rykite į krūvą savo palikuonis ir

nas Vaškas iš Newarko.
E. P.

BIRŽELIS DAYTONE

buvusį centro valdybos pirminin- kaupu pripildykime vyčių namus 
ką Albiną Onaitį.

Pirmasis žodį tarė organizaci

Birželio mėnesį, kaip ir visuo
met, bus darbymetė Daytono vy- 

, čiams. Birželio 8 d. bus tradicinė 
jų draugus, ir tegu jie susiriša i maldininkų kelinė į Carey. Tai 
su Mockumi. 636-6864. Pirmas!
veiklos programoje numatytas' ,
dalykas bus penktadienį, balan-! 
džio 11 d., kai vyčių namas Chi
cagoje drebės nuo visiems gerai 
pažįstamo “Fushia” orkestro. Su

vienas iš svarbiausių Daytono 
vyčių religinės veiklos momentų 
metų bėgyje,todėl jau dabar pra
bėkime ruoštis dalyvauti tojje 
šventėje. Birželio 15-tą bus me
tinė gegužinė. Kiekvienas 96-tos 
kuopos vytis privalo tą dieną or
ganizacijai paaukoti. Reikalus 
jau dabar pradėkime atitinkamai 
planuoti ir pasisiūlykime padė
ti. Kai daugiau stos, darbas len
gvesnis pasidarys. Jeigu visi prisi
dės, gegužinė virs į džiaugsmo 
dieną ir duos gražaus pelno.

KEISTU SPAUDOS KLAIDŲ 
PASITAIKO

Vyčių veiklos skyriuje kovo 13 
d. buvo išspausdinta korespon
denciją apie pasigėrėtiną vyčių 
susirinkimą Clevelande. Korespo 
dencijos rankrašty buvo toks pos 
mas: “Narių susirinko didokas 
skaičius. Ypač buvo malonu ma
tyti, kaip vieni su kitais nesima
tę per mėnesį laiko, taip tarpe sa
vęs veda draugiškus pasikalbėji
mus, kad kartais net pamiršta, 
jog jie atėjo į susirinkimą, kolei 
jų naujasis pirm. A. Mačiokas ne- 
suduoda į stalą kūjeliu ir nepasa
ko — Visi prie maldos”.

Spaustuvėje vietoj žodžio "Kū
jeliu” surinko “Kryželiu” ir taip 
išėjo, kad į stalą suduoda kryže
liu. Akilūs skaitytojai pastebėjo, 
kad čia buvo spaudos klaida. 
Dėl jos atsiprašome, bet kartu 
visiems korespondentams prime
name, kad reikią rašyti labai 
aiškiai, geriausia— mašinėle, 
tada mažiau klaidų pasitaikys.
(Čia nebuvo spaudos klaida, ir 
spaustuvėje surinktą taip kaip 
rankraštyje parašyta: “kryže
liu”.

Rankraštyje nebuvo viršuje ci
tuojamo posmo. Rankraštyje 
paragrafas taip skamba: “Narių 
į tą susirinkimą buvo prisirinkę 
daug. Visą mėnesį, nesimatę, 
buvo jie pasiilgę vienas kito, 
draugiškai plepėjosi, ir, jeigu

naujasis pirmininkas A. Mačio
kas nebūtų sudaužęs į stalą kry
želiu, vyčiu ir trispalve papuoš
tą... ir tt.” Visa nelaimė, kad 
prieš žodį “kryželiu” iškritęs 
kablelis...

Red.)

ŠVEICARUOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA

Olten mieste Šveicarijoje į- 
vyko visuotinė Šveicarijos ka
talikų vyskupų konferencija, 
kurioje svarstoma Šveicarijos 
vyskupijų sinodų organizavi
mas, pastoralinės teologijos 
instituto Ciuriche steigimo klau 
simas, reformos naujų kunigų 
ugdyme ir Europos vyskupų su 
važiavimo parengimas Šveicari
joje bei busimojo pasaulio vys
kupų Sinodo Romoje darbų pro 
grama. Konferencijoje dalyvau 
ja taip pat ir Apaštalų Sosto 
Nuncijus arlriv. Marchioni.

— 1863 m. balandžio 14 d. W. 
Builock, Pittsburgh, Pa., užpa
tentavo spaudai popierj, kuriuo 
buvo galima naudotis tiesiai iš 
ritulio.

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.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

jos garbės narys J. Sadauskas. 
Kiek plačiau pakalbėjęs apie mū
sų tautos šventąjį ir organizaci
jos globėją šv. Kazimierą, jis ra
gino vyčius šiais metais prisimin
ti organizacijos tėvą a.a. Mykolą 
Norkūną, nes gruodžio 1 sueis 
šimtas metų nuo jo gimimo.

Toliau kalbą sakė organizaci
jos garbės narys, Vidurinių valsti-

tą naktį.

REKOLEKCIJOS CHICAGOJE

Šį sekmadienį, kovo 30 d., 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
bažnyčioje, Chicagoje, 2327 W. 
23 Place, bus rekolekcijos. Prasi
dės I vai. 15 min. p.p. Rekolek
cijoms vadovaus kun. Eduardas 
Aksomaitis, M.I.C.

Praneškime Estellei Rogers, 
kad žadame dalyvauti. Dienos

DIETIŠKI PRODUKTAI 
ORGANIŠKI VITAMINAI... « • " v- ;

PASS’ HEALTH FOODS
Telef. — 778-9131 3248 West 55th Street

CHICAGO, ILLINOIS 60632
J

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktad le

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Ote. 735-4477, Rez. PR 8-6960.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA ER CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Koad 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-ob ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4— 0 v v 

Seštad. 9 v. r, — 2 v. popiet.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Uetuvlškal kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses“.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarlma. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. ir

genktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Trefi. lr 
eštad. 8 v. r. iki S v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos“

Valandos pagal susitarimą. Jei ne- | Priima ligonius tiktai susitarus —
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Nainį) — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 7 Ist Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 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 ir bato tel. OLympio 2-1381
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. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 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., trečlad.
uždaryta.

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W.' 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel, REllance 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vol. 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 val. p.p
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Ist, Street 

Telefonas —• 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099

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

TeL 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso ir bato OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Hill Beach, Maine, vietovėje bangos paplovė krantus ir vietos gyven
tojams kelia susirūpinimo.

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.

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

Rezld.: 3241 VVest 66th Plaoe 
TeL: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre 
fiiadleniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MED.JAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai lkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Trefi. lr 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą,

Of. Tel. HE 4-2123, Namo GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Trečlad. ir Seštad. uždaryta
Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

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

lr kitu laiku pagal susitarimą.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-fiios ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERLTA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Val.: 2 iki 4 v. p. p. lr 7 tkl 8 v. v 

Treč. šeštad. pagal susitarimą

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatsUlepla, skambinti HU 8-1223

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 
Prllmlnšja tik susitarus

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad., 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakaro 

Mtadleniala 11-1 vai. poptst.



Tiesos ieškojimas ir

PIKTASIS KARINGUMAS KAIP AUGA AMERIKINIS ŪKIS
Keynes dėka tas augimas nepaprastas

Paprasto turinio knygose ar 
filmuose ne retai randame, kai 
silpnesnis nugali daug stipres
nį, ir tas skaitytojui ar žiū
rovui sukelia pasitenkinimą, 
nes šiaip ar taip dauguma sa
vo širdyje yra tų mažųjų, tų 
tariamai būsimų pralaimėto
jų pusėj, tr beveik visi auto
riai, norėdami literatūriškai 
pateisinti to stipresnio pralai
mėjimą pavaizduoja, jog di
dysis pralaimėjo todėl, kad pa
sitikėjimas, neanvkanta ir 
tūžmas aptemdė jo akis.

Labai gaila, kad to tūžmo 
ligi akių aptemimo yra ir mū
sų lietuviškame gyvenime, ne
besirūpinant tiesa. Dažnai tie
sa lieka antraeiliu reikalu o 
pirmoje eilėje rūpinamasi prie
šų sumurdyti, nesvarbu kokie 
tie smūgiai bebūtų. Kai jsi- 
aistrinama, gana sunku žmo
gui susivaldyti. Tačiau kovo
ti net ligi akių aptemimo, ne
bežiūrint, kaip ir kam smogia
ma, nėra sveika nei patiems 
kovotojams, nei tą. dalyką ste
binčiai visuomenei, kuriai ten
ka alsuoti tų kovų sukeltomis 
dulkėmis.

*
Mūsų visuomeninėj veikloj 

viskas remiasi gera valia. Jo
kie mūsų vienokių ar kitokių 
institucijų veiksniai, nekalbant 
jau apie LB ivairius postus, 
jokių atlyginimu negauna. Jei
gu jau ir surenkamos kokios 
lėšos, tai daugiausia panaudo
jamos patiems būtiniausiems 
informacijos ar administraci
jos išlaidoms apmokėti. Mūsų 
visi aukštesnius postus užimą 
žmonės yra idealistai, jie daž
niausia įkalbami užimti ta ar 
kitą vietą, nes vadovauti vie
nai ar kitai organizacijai ar 
kokiam šalpos vienetui yra ga
na sunku. Ir labai supranta
ma, sunku į tuos postus su
rasti asmenį. Ne vienas iš iu 
reikalautame vienokio ar kito
kio darbo, lyg jie jau būtų 
mūsų samdiniai, o ne pasiau- 
koją žmonės. Ne vienas iš mū
sų, ramiai sėdėdami, kalbame 
ir kritikuojame, kad tie ar ki
ti vadovau ją asmenys to ar ki
to neatliko. Suprantama, kad 
jiems priminti reikia, kad rei
kia pageidauti, bet visi tie rei- 
kaalvimai neturi būti niekina
mo. o daugiau kūrybinio pobū
džio. Jeigu jau teigiama, kad 
tas ar kitas atlikta “ne taip”, 
tai reikia, kad būtų nurodvta, 
ką reikia daryti, kad būtų 
“taip”. Bet jeigu ir kritikuo
jąs to nemokėtų išreikšti pa
galiau nebūtų taip visa bloga, 
jeigu būtų išvengiama nieki
nimo.

Komunistinė vietinė ir sovie
tinė spauda amžinai niekina 
mūsų vadovaujančius veiks
nius, nuolat vartodami žodį 
veiksnys žeminančia prasme, 
kurie, esą, tik ėdasi dėl pini
gų ir išnaudoja dirbančiuosius 
lietuvius. Blogiausia, kad ša
lia tų komunistinni niekinimų, 
niekinamės mes patys savo 
antikomunistinėj -■ipaudoj. Ko
munistai mus plūsta mūsų pa
čiu žodžiais. Argi pagaliau ne
begalima rasti spaudoj tinka- 
m-snio tono i.? pagaliau argi 
mūsų veiksniai nebegali susės
ti prie vieno stalo r susitarti. 
Pulti kokiame minėjime ar

spaudoj savo oponentą yra tik 
mūsų pačių ko/o- apsunkini
mas, lyg nebebūtų laiko ir pro 
gų privačiam reikalų išspren
dimui.

Y
Tokių kovų nuo. ?domis kar

tinamas lietuvių gyvenimas, 
sunkinama kova. ir šmeižiami 
asmenys, kurie, idealizmo ve
dami, atsistoja į kurį nors pos
tą. įvairūs straipsniai taip pat 
yra ir lietuviškosios išeivijos 
šmeižimas. Atrodo, jog lietu
vių visuomenė jau tokia naivi 
ir kvaila, kad ji nežino, kam 
kurio parengimo ar minėjimo 
metu aukoti.. Kiekvienas gerai 
žino, kam duoti, ir tik tie, ku
rie nenori niekam duoti, pasi
naudos ginču, teigdami, kad. 
kai susitars, tada ir duosiu. 
Tai labai gerai išnaudoja vie
tinė komunistinė spauda ir iš 
to tyčiojasi. Suprantama, kad 
jos žodis čia yra mažiau negu 
nulis, bet tenka atsiminti, kad 
tie laikraščiai laisviau paten
ka į Lietuvą ir ten susidaro
mas visai skirtingas vaizdas 
apie mūsų kovas prieš oku
pantą. Iš kitos pusės, neat
sakingi asmenys tas kovas su- 
aštrina ir dažnai gaunasi gin
čas dėl pačio ginčo. Formen- 
tore dėšimt tūkstančių dole
rių premiją laimėjusiame Gi- 
sela Elsner veikale “Tre Giant 
Dwarfs” rašoma, kaip kyla 
ginčas, vieniems teigiant, kad 
jaunoji didesnė už jaunąjį, o 
kitiems tvirtinant, kad jauna
sis mažesnis už jaunąją. Be
prasmis ginčas nieko gero ne
teikia nei besiginčijantiems, 
nei to ginčo klausantiems. 
Gerbiame Altą, tikime, kad 
labai reikalinga Lietuvių ben
druomenė, šiuo metu vis dau
giau atliekanti funkciių ku
rias atlikdavo Altas, tačiau, 
prašant aukotojų aukoti, rei
kia į juos kreiptis ir prašyti, 
o ne teigti, kad duok man, bet 
neduok anam. Aukos renka
mos ir bus renkamos visiems 
veiksniams, operoms, knygom, 
šalnos organizacijoms ir įvai
riems fondams, tačiau nė vie
nas iš tų aukų prašvtoiu neturi 
jokios teisės teigti, kad visi 
turi aukoti tik jam, gi, jei kas 
aukoja kitam tikslui, jau yra 
lietuviškos visuomenės ir lie
tuviško darbo kenkėjas.

*
Tiesos galima ieškoti ir rei

kia ieškoti, tačiau reikia jos 
ieškoti, norint ją rasti, o ne 
norint nugalėti oponentą ar jį 
suniekinti. Piktasis karingu
mas prieš vieną ar kitą vado
vaujantį veiksnį niekina ne tik 
tą asmenj, bet ir tuos asmenis, 
kurie jį išrinko. Nuolatinis ko
kio nors vadovaujančio asmens 
puolimas yra tuo pačiu puoli
mas ir tų tūkstančių, kurie 
už tą asmenį pasisakė. Gvve- 
nam, atsižvelgiant į susisieki
mo tobulumus, labai jau glau
stame pasaulyje, vienas kitą 
pasiekiam, todėl nesunku išsi
aiškinti vadovaujantiems as
menims tarpusavy, o nė spau
doj įsiaistrinus linksminti vie
tinę ir sovietinę komunistinę 
spaudą, teigiančią, kad lietu
viški veiksniai ėdasi, ar kylan- 
čiom kovos dulkėm nuodyti 
geros valios čionykštę lietuviš
kąją visuomenę. Al. B.

Seniau buvo galvojama, kad 
ūkiniai ciklai neišvengiama ūki
nio žaidimo dalis. Susidūrus su 
ūkiniu atoslūgiu ir net sunkme- 
č'u sąmoningai nieko daugiau 
nebuvo daroma, kaip žeminamos 
palūkanos. Ir to nereikėdavo. 
Tokiu atveju palūkanos pačios 
krisdavo.

Marksui šis ciklų arklys bu
vo maloniausias. Juo jis daugiau 
šia ir jojo. Rusai juo ir šandien 
smaginasi. Dar ir dabar girdi
me, kad, girdi, dar tik trupu
čiuką ir ūkiniai atoslūgiai kapi
talizmą galutinai pasmaugsią. 
Kad dabar kapitalistinis ūkis 
kita liga serga — persirijimu, 
matyt, jiems neišeina kalbėti. 
Tokios kapitalistinės ligos Mark 
sas nenumatė.

Keynes, kaip pereitajame 
straipsnyje kalbėta, į reikalą pa
žvelgė atviromis akimis, sėkmin 
gai parodydamas įvairių veiks
nių veikimą ūkiui. Daugiausiai 
jam rūpėjo žemėjančio ūkio prie 
žastys. Jam taip sekėsi, kad 
šiandien lengviau ūkis pagyvi
namas, kaip atšaldomas. Beje, 
Keynes pramatė ir tai, kad me
džiaginė gausa nebūtinai žmo
gui turi reikšti iš vargų išsilais
vinimą. Ji gali reikšti ir pan
čius, kai žmogus su ta gausa

tema — kajp veikia Sovietų slap
tas dalinys SMERŠ, sukurtas žudy
ti Sovietų diktatūros vadovaujan
čius priešus. Knygoj duodama daug 
medžiagos apie Stalino didžiuosius 
valymus, Trockio nužudymą, rau
donųjų žiaurumus Ispanijoje civi
linio karo metu, paskutiniojo laiko
tarpio egzekucijas. Keliose vietose 
čia suminima ir Lietuva, kalbant 
apie okupaciją, pabėgėlius, įtakin
gesnių asmenų žudymą,. raudonų
jų partizanų veikimą.

Knygoje aprašomi specialūs žu
dymo Įtaisai: cigaretės pokelio pa
vidalo revolveris, šaudąs dum-dum 
kulkomis, arba vėl — vamzdys, ku
riuo papūtus nuodingas dujas, žmo 
gus jų įtraukęs krinta vietoje ir at
rodo, jog mirė dėl širdies atakos 
ir t.t.

Čia aprašoma, kaip buvo nužu
dyti: atkritę nuo komunistų J. Po- 
yntz, I. Reiss, Stalinui nebeištiki- 
mas Trockis, čekų vadas Masary
kas, kaip buvo pagrobtas Laisvų 
pasaulio teisininkų sąjungos pirm. 
dr. Linse ir daug kitų. Autorius 
viską perteikia smulkmeningai at
pasakodamas faktus, todėl knyga y- 
ra intriguojanti, kaip nuotykių ro
manas, ir baisi, kaip kruvinų egze
kucijų sąrašai. Ypač smulkmenin
gai aprašyta, kaip Sovietų agentas 
Bogdan Stašynski nužudė ukrainie
čių vadą Stefaną Banderą ir kaip 
vėliau, nebekeldamas naujų reika
lavimų žudyti, pats pabėgo j vaka
rus ir atskleidė daugybę paslapčių.

J. Pr.

LEONARDAS DARGIS

nepajėgia susidoroti. Tik šitoji 
medalio pusė — ne šio straips
nio reikalas.
Koks buvo JAV ūkis seniau?
Ir smitiškai tvarkantis, JAV 

ūkis pasiekė nemenko aukščio. 
1929 m. BTP (bendrinės tautos 
pajamos) pasiekė 104,4 bil. dol. 
Tie metai betgi buvo ir ūkinės 
katastrofos metais. 1930 m. 
BTP krito iki 91,1 bai. dol., o 
1931 m. jau net iki 76,3 bil. dol. 
Ūkinis sustojimas buvo toks di
delis ir ilgas, kad dar 1939 m., 
jau ūkiui gerėjant, BTP tebuvo 
90,5 bil. dol., o federalinis biu
džetas — 9 bil. dolerių.

Nedarbas buvo didelis. 1933 
m. JAV buvo beveik 13 mil. be
darbių, arba 25% darbo jėgos. 
1939 m. jų vis dar buvo 9,5 mil., 
arba 17% darbo jėgos.

1939 m. JAV gyventojai tarp 
kaimo ir miesto buvo beveik 
lygiomis pasiskirstę, miestui 
kiek persveriant. Gimimai bet 
gi mažėjo, teikdami medžiagos 
labai liūdniems pranašavimams. 
Pramoninio aarbininko uždar
bis buvo 63 c. per vaalndą, arba 
1241 dol. per metus; gydytojo 
— 4229; pasiturinčio tarnauto
jo bei valdininko — 2500. Ge
rus pietus tuo pačiu metu buvo 
galima gauti už 65 c., vyr. eilu- , 
tę už 8 dol., o forduką už 685 j 
dol. Vidutinis darbininkas anuo- 1 
met mokesčių visai nemokėjo.
Kaip pasikeitė amerikinis ūkis 

Keynes įtakoje
Jau Rooseveltas klausė Key

nes ūkinių patarimų. Keynes 
atvažiavo Amerikon ir savuo
sius patarimus dėstė pačiam 
Rooseveltui, abejodamas jo in
teligencija, Roose veltui Keynes 
patiko, bet, kaip jis pats prisi
pažino, jo mokslo jis tiesiog ne
suprato. Gal dėl to ir ūkinėje 
politikoje Keynes teorija tik da 
linai tesivadovauta. Panaši pa
dėtis buvo ir Trumano bei Ei- 
senhowerio prezidentavimo me
tais. Kitaip buvo pastaraisiais 
aštuoneriais metais, konkrečiai 
visu plotu pritaikius Keynes te
oriją. Ūkinė pažanga buvo la
bai didelė, o ūkiniu ciklų jvar- 
das išėjo iš vartosenos.

1939 m. JAV turėjo 130 mil. 
gyv. Iš jų 4 mil. uždirbdavo 
daugiau 2000 dol. per metus. 
1960 m. iš 180 mil. gyv. 25 mil. 
uždirbdavo daugiau 5000 dol., 
o 1969 m. vasario mėn. tik ga
myboje dirbantieji darbininkai 
uždirbo vidut. 6550 dol. 1939 m. 
tik 3% JAV žmonių turėjo pa
kankamai įplaukų, kad turėtų 
mokėti mokesčius iš viso, o 1960 
m. tokių jau buvo visi 48 mil.

arba pusė visų suaugusiųjų. 
1939 m. iš apie 670,000 žmonių 
buvo surenkama 90% mokes
čių, o 1960 m. jau prireikė 32 
mil. žmonių surinkti tai pačiai 
mokesčių daliai. Nuo 1952 iki 
1961 m. žmonių skaičius su ma
žesnėmis kaip 5000 dol. paja
momis nukrito iš 43 mil. iki 33 
mil., kai tuo pačiu metu gyv. 
oakilo iš 160 iki 180 mil.

Kiti skaičiai ,
1969 m. vasario gale buvo 

77,7 mil. dirbančiųjų. Nedar
bas šiuo metu tesiekia 3,3%. 
Vedusiųjų vyrų bedarbių tačiau 
tėra 1,4%, o vyrų iš viso — 
1,8%. 1968 m. gruodžio gale 
asmeninės žmonių įplaukos pa
siekė 713,4 bil. dol., o BTP tuo 
pačiu metu — 860 bil. dolerių. 
1969 m. BTP laukiama 915-930 
bil. dol. Pastarųjų pramatymų 
didelis net 15 bil. dolerių skir
tumas atsirado dėl nesutarimo, 
kiek pasiseks apvaldyti inflia
ciją. Iš viso turėtina galvoj, kad 
pastarųjų trejų metų BTP skai
čiai infliacijos daugiau iškreip
ti, kaip kitų metų.

Na, kainos iš viso daugiau 
linkusios kilti, kaip kristi. Jei 
1939 m. visų gėrybių rodiklis 
siekė 42, tai 1964 m. jis jau 
buvo prasivaręs iki viso 100. 
Tai reiškia, kad kas 1939 m. 
kainavo 42 c., tai 1964 m. jau 
iki viso dol. pašoko. Per čia mi
nėtus 25 metus BTP užtat pa
kilo apie šešis kartus. Tai reiš
kia, kad mūsų pajamos žymiai 
greičiau auga, kaip kainos.

Dar ryškiau matomas ameri
kinio ūkio stiprumas, kai BTP 
skaičiai palyginami ne tik tarp 
savęs, bet dr su užsieniniais duo
menimis. Amerikinis ūkis tik 
vieneriais metais pajėgia pakilti 
tarp 42 ir 70 bil. dol. O 1964 m. 
visos Afrikos BTP apytikriai te
siekė 30 bil. dol. ir visos P. A-

KOLEKTYVINIO ŪKIO 
NEGALAVIMAI

Ūkiniuose pasitarimuose išryškėja kolektyvinio 
ūkininkavimo trūkumai 

JURGIS VĖTRA
Per pastaruosius ketverius 

metus žemės ūkyje padaryta 
pažanga pralenkė pramonės už
mojus. Toji pažanga kolektyvi
niuose ūkiuose tik po ketvirčio 
šimtmečio tepasiekė nepriklau
somos Lietuvos 1939 m. lygį. 
Žemės ūkio pažanga būtų bu
vusi žymiai spartesnė jei ne 
kliūtys, glūdinčios kolektyvinia
me ūkyje, išryškintos Panevė
žio rajono pasitarime.

Atsilikimas
Panevėžio rajonas užima 12 - 

18 vietą, žiūrint jo įvairių ūki
nių rodiklių. Jo našumas kiek 
žemesnis Lietuvos vidurkio. Vi
si pasitarimo kalbėtojai nuro
dė, kad rajone neišnaudoja turi
mų sąlygų kolūkiai, o ypač at
siliko valstybiniai ūkiai.

Žieminiai rugiai užima 40% 
žiemkenčiams skirto ploto, o jų 
našumas mažas, nes siekia tik 
14,4 centnerių nuo hektaro. Ar 
ūkiška) pagrįsta tokia pasėlių 
sudėtis? Ne. Panevėžio rajono 
derliaus vidurkį pakelia ne žie
miniai kviečiai, kurių derlius šie 
kia 18,6 centnerių nuo ha, t. y. 
žemesnis vidurkio, bet miežiai 
ir mišiniai.

merikos — apie 60 bil. dol. Af
rikoje bene yra 70 mil. gyv. dau 
giau kaip JAV, o P. Amerikoje 
20 mil. mažiau.

Jau ir šie pavyzdiniai duome
nys turėtų pakankamai ryškiai 
parodyti, kiek Keynes dėka ka
pitalizmas pasidarė paiėgiu tei
giamai keistis. O dialektikos mė 
gėjai, jei nori, gali vadovautis

Gyvulinkystė rajone taip pat 
atsilikusi dėl eilės priežasčių. 
Gyvulių bandos neparinktos. Pa 
šaras nepritaikytas, ūkininka
vimas aplaidus, nenašus. Tro
besių trūksta, o dažnai ir nau
jai statomi nepritaikomi našiam 
ūkininkavimui. Darbas blogai 
organizuotas. Gaminių kokybė 
ne aukšta, o savikaina per aukš
ta.
Aukšta savikaina griauna ūkį

Savikaina per aukšta dėl ne
tinkamos darbo organizacijos, 
neganėtino žemės ir gyvūnų ū- 
kio mechanizavimo;

“Pasitarime žymi vieta buvo 
skiriama savikainos mažinimo 
klausimams nagrinėti. Savikai
nos mažinimas — pagrindinis 
šaltinis visuomeninio ūkio san
kaupoms didinti. O Panevėžin 
rajono ūkiai dar turi labai dide
les galimybes žemės ūkio pro
duktus gaminti pigiau. Tai rodo 
duomenys apie vidutinę augali
ninkystės ir gyvulininkystės pro 
dukcijos savikainą, kuri išreikš
ta išlaidomis, tenkančiomis 100 
rublių bendrosios produkcijos. 
Jeigu “Atžalyno” kolūkyje šim
tui rublių bendrosios produkci
jos tenka po 49 rublius, o Ėriš
kių — 59 rublius gamybos iš
laidų. tai Pašilių kolūkyje — 
107 rubliai, Paliūniškio ir Veb- 
rupės kolūkiuose po 103 rublius. 
Reikia prisiminti ir tai, kad kol
ūkiečiams už darbą apmokama 
stipresniuose ūkiuose svariau. 
Įvertinus darbo apmokėjimą vie 
nodu dydžiu, skirtumas savi
kainoje dar padidėtų.

Kodėl toks didelis skirtumas ?

Spaudoj ir gyvenime

KAIP KOMUNISTAI ŽUDO OPOZICIJOS 
VADUS

Turėjome tris brutališko žiauru- i Autorius yra baigęs Cambridge uni 
mo sąjūdžius: fašistus, nacius ir ko
munistus. Du pirmieji jau sužlugo. 
To paties gali susilauks ir bolševi
kų diktatūra, tačiau kaip nuo Hit
lerio, taip ir nuo Kremliaus satra
pų rankų daug nekaltų žmonių 
gyvybių yra sunaikinama...

Sovietinių budelių darbą labai 
smulkiai atskleidžia naujas veika
las: “The Executioners”, parašytas 
Ronaldo Seth (išleido Havvthom 
Books, Nevv York, 199 psul., $5.95).

versitetą, profesoriavęs Tallino uni
versitete, dirbęs britų radijo seki
mų įstaigoj, Anglijos aviacijos žval
gyboje ir britų kontržvalgyboje. 
Taigi — turi aukštą išsilavinimą ir 
platų stebėjimo patyrimą.

Šiai knygai medžiagą jis ėmė iš 
pabėgusių Sovietų pareigūnų pa
reiškimų, iš teismų protokolų, iš 
saugumo skyriaus dokumentų. Vei
kalas labai intriguojantis ir duo
dąs daug informacijų. Pagrindinė

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS

B anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Be abejo jis padės.
— Bet aš bijau, nes jis žino, kad aš nenoriu už jo 

tekėti.
— Ne, Charlottė, Donaldas nėra kerštingas, aš e- 

su tikras. Mes jam padėjome, kai jam buvo bėda, ir jis 
mūsų neužmiršo. Aš daug kartų girdėjau, kad jis jums 
teikia pagarbą ir respektą. Taigi jis jums kiekvienu at
veju padės.

— Aš suprantu, kad jis yra teisingas vyras, bet yra 
dar viena problema.

Tuo metu senyvas vyras priėjo prie stalo ir pasi
lenkė. Jis buvo mažaūgis ir jo barzda buvo keletą die
nų neskusta. Jis vilkėjo sudėvėtą odinį apsiaustą.

— Labas vakaras, — jis pasveikino abu, — ar jūs 
nenorite įsigyti kiek tabako? Puikus amerikietiškas taba
kas, — jis išsitraukė iš kišenės keletą mažų pakiukų,— 
kiekvienas po 50 gramų, — ir padėjo juos ant stalo.

— Kiek kainuoja? — paklausė Vytautas, rodyda
mas į pakelį.

— Tik trisdešimt markių, — atsakė vyras.
— Vytautai, juk tu nerūkai, — pasakė Charlottė.
— Aš noriu nupirkti Boleslavui, jis rūko baisias 

šaknis, kaip kaulus. Negaliu žiūrėti, kai jis rūko tokiuos 
daiktus... Noriu pamatyti, kaip šis tabakas atrodo, — 
Vytautas atlenkė popierį ir pauostė. Tada pasakė, —

Žemėlapyje matyti A Shau slėnis, kur jau antrą kartą septynių mė
nesių laikotarpyje amerikiečiai Pietų Vietname vykdo ofenzyvą, ko
vodami prieš komunistines jėgas.

ir tos rūšies formule: Smitas — 
tezė, Marksas — antitezė, Key- Giliau panagrinėjus rodiklius, 
nes — sintezė. ryškėja dvi išvados. Pirma —

dar mažas darbo našumas, o 
antra — daug neūkiškumo atski 
ruošė ūkuose.

Žinoma, darbo našumas labai 
daug priklauso nuo apsirūpini
mo pagrindiniais fondais, ypač 
technika. Panevėžio rajono ū- 
kiams, turintiems palyginti ne
gausius darbo jėgos išteklius, 
reikėtų geriau apsirūpinti me
chanizmais. Pagal apsirūpinimą 
darbo jėgos ištekliais respubli
koje jie yra 41 vietoje, o pagal 
apsirūpinimą energetiniais ga
lingumais vienam darbuotojui 
prilygsta respublikos vidurkiui, 
atitinkamai darbo našumas yra 
tik 10 proc. aukštesnis už res
publikos vidurkį. Todėl svarbiau 
sias uždavinys — plačiau taiky
ti mechanizavimą, kartu geri
nant technikos panaudojimą. 

(Nukelta j 4 pusi.)

tavo tabakas labai keistas. Jis atrodo kaip vartotas ta
bakas. Jis atsiduoda dūmais.

Vyras truputį pasijuto nejaukiai ir lyg pradėjo tei
sintis:

— Taip, tabakas yra truputį vartotas, bet, atsimin
kite, jis tekainuoja tik trisdešimt markių. Jūs niekur 
nieko nerasite už tokią kainą.

— Aš manau, kad tavo tabakas yra pagamintas iš 
cigarečių nuorūkų, — vėl pauostė Vytautas pakelį.

— Tik truputį, — pasakė vyras žemu balsu.
— Dėkui, bet aš tokio tabako neimsiu, — atsakė 

Vytautas.
— Atsiprašau, — vyras nusilenkė ir pasuko prie ki

tų staliukų.
— Užmirškime tą tabaką, — pertraukė Charlottė,

— ką tu veiksi kitą sekmadienį?
— Aš esu laisvas. Kodėl klausi?
— Ateinantį šeštadienį aš švenčiu savo gimtadienį.
— O, tai puiku. Tai bus didelė šventė.
— Nesityčiok iš manęs, ten nebus jokių svečių, tik 

tu ir Gunz šeima.
— Puiku, Charlottė, aš atvyksiu. Tai kiek gi tau 

metų?
— O, mano brangus. Aš jau dabar esu senmergė,

— nusišypsojo mergina, paliesdama jo ranką.
— Tai kiek amžiaus?
— Dvidešimt šeši.
— O, tai dar nieko blogo, — nusijuokė Vytautas.
— O tu, netikęs berne. O kaip su Femandez, aš taip 

pat norėčiau, kad jis ateinantį sekmadienį atvyktų.
— Aš nežinau. Praėjusią savaitę jis praleido lovo

je ir neatrodė labai gerai, kaip jau pirma sakiau. Bet aš 
galiu jam pasakyti.

— Pakviesk jį, Vytautai. Ir dar yra vienas reika
las...

Bet ji buvo pertraukta, nes durys netoli jų stalo pra
sivėrė ir j kavinę įėjo vyras, įsinešdamas vargonėlius. Jis 
sustojo netoli jų stalo ir pradėjo groti populiarią vokiš
ką melodiją. Viename kavinės kampe grupė jaunų vy
rų ir merginų pradėjo dainuoti: “Es geht alles vorueber, 
es geht alles vorbei”. (O tas viskas praeina, o taip vis
kas praeis).

Netrukus visa kavinė dainavo kaip vienas, didelis 
choras. Charlottė ir Vytautas sėdėjo tyliai, klausydami 
tų žmonių dainos ir vargonėlių grojimo.
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Ankstyvoji žiema buvo ypatinga. Tą sekmadienio 
popietę krito sniegas ir lietus.

— Boleslavai, aš tau turiu draugišką patarimą,
— pasakė Vytautas, — žiūrėk, koks biaurus oras, pasi
lik namuose, aš nuvyksiu vienas į Gruenbergą ir atiduo
siu tavo sveikinimus Charlottei.

— Ne, ne aš nesutinku, — pertraukė jį Boleslavas,
— aš esu nepalenkiamas, tu gerai mane pažįsti. Jeigu 
aš kartą nutariau eiti, tai niekada savo nuomonės ne
keisiu.

— Bet koks oras. Galvok apie savo sveikatą.
— Oras man neturi jokios reikšmės. Žiūrėk, ko

kios puikios gėlės, — jis parodė puokštę.—Vakar len
kė moteris rado jas pas kažkokį vokietį gėlininką už ke
letą šaukštų kavos pupelių. Ne, Vytautai, nebandyk 
manęs perkalbėti. Žiūrėk, kas ten, — parodė jis į langą,
— ten yra gabalas mėlyno dangaus. Ir atsimink, kad mes 
visą kelią neisime. Keletą kilometrų nuvažiuosim auto
busu. Ne, ne mano drauge, kiekvienu atveju aš vykstu 
pas panelę von Gropp. Šiandien aš jaučiuosi daug ge
riau, — jo veidas švietė pasitikėjimu.

(Bus daugiau)



ATIDUODANČIO

NEAPSUNKINA
JONAS JASAITIS

Rudeninė rinkliava į vargą 
patekusių tautiečių šalpai jau 
praeityje. Baito darbuotojai pa
tenkinti didesniu mūsų dosnu
mu. Chicagoje sėkmingai mi
nėjo 25-rių metų veiklos su
kaktį koncertu ir banketu, su
kaktį organizacijos, kurioje su
sitelkusių asmenų pasišventimo 
ir darbo dėka ne vienam į var
gą patekusiam lietuviui ištiesta 
pagelbos ranka — alkanas pa
valgydintas ir drabužių neturin
tis aprengtas.

Prasmingai su Vasario 16-sios 
minėjimais surišta parama Lie
tuvos laisvinimo darbui. Dau
gelis savo auką atidavė minė
jimų proga, dalis tiesiogiai pa
siuntė, dalis dar rengiasi ati
duoti.

Su Vasario 16-ja surišta fi
nansinė parama Lietuvos lais
vinimo darbą vykdančioms in
stitucijoms sudaro sąlygas ne
paliaujamai tą darbą tęsti. Ati
duodami auką tampame to dar
bo dalininkais, realiai prisideda
me prie jo vykdymo.

Nuolatinės paramos reikia ir 
bendruomeninei veiklai. Parama 
ateina iš sunkiai surenkamų tau 
time solidarumo įnašų.

Darbui palengvinti
Bendruomeniniams reikalams 

išskirtinai pabrėžti skirtas rug
sėjis. Bendruomenė ir rugsėjis 
yra tinkamas ir prasmingas de
rinys. Tautinės gyvybės išlai
kymas neatskiriamai surištas 
su įvairiai išreikšta tautine veik 
la ir kūryba. Rugsėjo mėnesį 
po vasaros poilsio visa mūsų 
veikla atgyja. Taip pat darbą 
pradeda šeštadieninės ir kasdie
ninės lietuviškos mokyklos. Vi
sa tai jungiasi prie pastangų 
tautinei gyvybei išlaikyti.

Solidarumo įnašams surinkti 
ir apskritai lėšoms telkti rugsė
jis nedėkingas. Todėl solidaru
mo įnašų rinkimą reikia išsikir
ti iš bendruomenei skirto mėne
sio programos.
Sunkiausias, bet kartu sėkmin 

giausias aukų, o taip pat ir so
lidarumo įnašų rinkimas yra ap- j 
lankymas kiekvieno, iš kurio 1 
laukiama solidarumo įnašo ar 
aukos. Solidarumo įnašų surin
kimas apylinkių valdyboms yra 
sunkus uždavinys ir, gal būt, 
solidarumo įnašų ir kitokių ant 
apylinkių valdybų kraunamų 
rinkliavų įvykdymas yra viena 
iš priežasčių, kad ne daug atsi
randa savanorių, sutinkančių 
valdybose padirbėti.

Apylinkės valdybai solidaru
mo įnašus lengviausia būtų iš
rinkti, jeigu kiekvienas bendruo
meninės veiklos rėmėjas, sura-

KOLEKTYVINIO ŪKIO...
(Atkelta iš 3 psl.)

Pernai apie du trečdalius ūkiuo 
se turimų traktorių dienos iš
dirbis buvo nedidesnis 'kaip po 
2 hektarus skaičiuojant sąlygi
niu arimu. Kai kuriuose ūkiuo
se teko tik apie vieną hektarą.

Greta platesnio gamybos me- 
chanizavimo svarbu ieškoti ir 
kitų būdų darbo sąnaudoms ma
žinti. Pirmiausia — racionaliau 
ir tobuliau organizuoti gamybą 
ir žmonių darbą, šia prasme di
džiausias vaidmuo tenka gamy
bos specializavimui ir koncent
ravimui”. (Tiesa, Ns 5)

Statybos kliūtys
Ūkinių trobesių trūkumas stab

do ūkinę pažangą. Trobesių sta
tyba labai brangi. Ūkiniu būdu 
atliekama statyba yra pigesnė, 
bet užtinka daugelį kliūčių:

“Kai kurie ūkiai išaugina tiek 
pašarų, kad galėtų žymiai pa
didinti gyvulių skaičių. Deja, 
nėra kur jų laikyti.

Kokią pasirinkti išeitį?
Pasitarimo dalyvių nuomone, 

šiuo metu, kai rangovinės or
ganizacijos stato nepatenkina
mai, platesnį užmojį turi įgauti

dęs apylinkės iždininką arba nu 
statytoje vietoje, solidarumo į- 
našus atiduotų. Deja, padėtis 
yra kitokia.

Palengvinti apylinkių valdy
boms solidarumo įnašus išrink
ti reikia pirmiausia įvykdyti: 
a) nustatyti solidarumo įnašų 
rinkimo laiką (pvz. gegužės 
mėn.), b) solidarumo įnašų rin
kimo laiku ypatingai spaudoje, 
raf'lijo bangomis, atskirai pla
tinamais atsišaukimais ir kitais 
būdais ryškinti solidarumo įna
šų prasmę, reikšmę ir skatinti 
lietuvius solidarumo įnašus su
mokėti.

Solidarumo įnašų rinkimo dar 
bfis neišvengiamai tenka apy
linkių valdyboms ir jų talkinin
kams. Solidarumo įnašų prasmę 
ryškinti, jų reikšmę mūsų tau
tinės gyvybės išlaikymui kelti 
ir jų rinkimo laiką nustatyti 
turėtų LB centro valdyba. 
Tautinės gyvybės išlaikymui
Pageidauti, kad solidarumo į- 

našus atiduotų kiekvienas lietu
vis lygu pageidavimui, kad kiek 
vienas lietuvis prisidėtų prie 
organizuoto svetimuose kraštuo 
se gyvenančių lietuvių tautinės 
gyvybės išlaikymo darbo. Sek
dami bendruomeninę veiklą ne
sunkiai pastebime, kad lietuvių 
gyvenamose vietovėse, kuriose 
yra organizuota Lietuvių bend
ruomenės apylinkė tautinė mū
sų veikla žymiai gyvesnė.

Solidarumo įnašai nedideli ir 
finansiniai neapsunkina nė vie
no juos atiduodančio. Taip pat 
nenorint solidarumo įnašu pri
sidėti prie bendruomeninio dar
bo nereikia ieškoti priežasties 
nepritarime vadovaujantiems 
asmenims ar jų vedamai linijai. 
Bendruomenės tikslas nėra ati
tinkamu laiku pasikeičiantys as 
menys ar jų vedama linija, bet 
siekimas tautinę gyvybę išlai
kyti ir tuo pačiu sudaryti pa
grindą Lietuvos laisvinimo dar
bui ir šalpai.

Bowiing Green, Ohio, muzikos mo
kyklą baigė pirmoji vienuolė sesuo 
Mary Nolan. Ji yra iš Toledo Šiv. 
Uršulės vienuolyno.

statyba ūkiniu būdu.
Ūkiniu būdu pastačius 25 pa

prastos konstrukcijos pigius grū 
dų sandėlius, kuriuose galima 
sutalpinti apie 22 tūkstančius 
tonų grūdų, pavyko išspręsti 
grūdų sandėliavimo problemą.

Tek) pilnai mechanizuotą 800 
tonų talpos sandėlį pernai pa
state ir Paežerio kolūkis. Ūkiui 
jis atsiėjo 21.900 rb. Statant to
kį sandėlį pagal tipinį projektą, 
jis būtų kainavęs 48.840 rb. O 
vienos tonos grūdų' saugojimo 
kaina išaugtų iki 51,05 rb., kai 
tuo tarpu ūkiškai pastatytame 
sandėlyje ji tesiekia 27,4 rb.

Dalyviai nagrinėjo, kodėl ū- 
kinė statyba kol kas neįgauna 
laukiamo užmojo. Pasirodo, ū- 
kiai susiduria su daugeliu trū
kumų. ūkis negali net išsinuo
moti krano. Blogai aprūpinama 
statybinėmis medžiagomis, me
chanizmais. Didžiausia kliūtimi 
tapo stalių gaminiai. Juos, sta
tant ūkiniu būdu, turi gamintis 
patys ūkiai”. (Valstiečių laikraš 
tis, Ns 4).

Didžiausia kliūtis kolektyvi
niuose ūkiuose gamybai sktain- 
ti yra jų neūkiškumas — sovie
tinė liga.

Ir pakliuvo Dana (Stankaitytė) tarpe dviejų gerų vyrų. Pirmas, ne
tikėtai. Staiga atsirado Daumantas (Vaznelis), kada ji netyčia kitą 
susirado Stanaitį (Barą). Jos problemos išsispręs tik naujoje liet. J: 
Gaidelio operoje “Danoje”. Nuotr. Z. Degučio

IŠ ČIA PAKYLA GYVAS 

LIETUVIŠKASIS ŽODIS

Reportažas iš "Margučio" radijo studijos

Kai iš VVestern gatvės Chica
goje pasuki į Marąuette Rd., 
dešinėj pusėj didelio namo vit
rinoje pamatai užrašą Margutis. 
Įstaigos adresas 2422 W. Mar
ąuette Rd. Tai nauja, erdvi 
“Margučio” buveinė, kur yra 
net 10 kambarių. Įstaigoje ša
lia “Margučio” dar įsikūrę “Li
tas” ir Illinois lietuvių respub
likonų lyga. Bet 8 kambariai 
lieka “Margučio” štabo rašti
nėms, radijo studijai, archy
vams.

Grįžtant į “Margučio” istori
ją, sužinome, kad “Margučio” 
žurnalas A. Vanagaičio buvo į- 
kurtas prieš 41 metus, radijo 
valandėlė prieš 37 m., nors ir 
daug nelaimių pergyvenusi, bet 
iki šiol radijo bangomis tebe
skleidžianti gyvą lietuvišką žo
dį. O prieš 20 metų, 1949 m. 
kovo 10 d. mirė pats “Margu
čio” įkūrėjas ir jo širdis Anta
nas Vanagaitis. Dabartinis 
“Margučio” štabas, pasitelkęs 
rinktines menininkų jėgas, kaip 
tik šį sekmadienį ir ruošiasi iš
kilmingai paminėti “Margučio” 
įkūrėjo 20 metų mirties sukaktį. 
9:30 vai. ryto bus padėtas vai
nikas prie A. Vanagaičio kapo 
šv. Kazimiero kapinėse, 11 vai. 
komp. B. Markaitis, SJ, Jėzui
tų koplyčioje atlaikys šv. Mi
šias už velionies sielą, o 3 vai. 
p. p. Jaunimo centre įvyks a- 
kademija Vanagaičiui pagerbti. 
Įėjimas į akademiją visiems lais 
vas.

Šį kartą “Margučio” įstaigo
je mane pasitinka simpatinga
sis “Margučio” vedėjas Petras 
Petrulis, radijui atidavęs savo 
širdį ir gyvenimą. Per eilę kam
barių einame tiesiai į studiją, 
kuri tik neseniai įrengta. Dabar 
pranešėjams nebereikia važinėti 
į radijo stotį, nes gyvas lietu
viškas žodis radijo bangomis 
jau pakyla tiesiai iš “Margu
čio” įstaigos.

Pats studijos kambarys nuo 
kitų patalpų atskirtas stipria 
izoliacine medžiaga sienose ir 
duryse. Priešais kontrolinę len
tą. magnetofoną, mikrofonus ir 
vietinio pasikalbėjimo su abiem 
studijom aparatą sienoje di
delis stiklo langas. Pasirodo, 
kad už lango esanti ir antroji 
studija — B. Kai programos

Brielle. N. J„ įrengė radarą, kuris tikrins laivus, kad vasaros metu 
neplaukiotų pergreit.

SAFETY DEPOSIT BOA ES

atlikime dalyvauja daugiau žmo 
nių, jie ir pereina į antrąjį stu
dijos kambarį. Per abi studi
jas susidaro ar ne 8 mikrofonai 
ir daugybė visokių sujungimų 
sienose.

Studijos įrengtos ir aparatai 
įsigyti talkos būdu. Čia daug 
pasidarbavo “Margučio” nuola
tinis talkininkas Švitrius Got- 
ceitas, o jam padėjo kiti. Talka 
smarkiai sumažino išlaidas ir 
abiejų modernių studijų įrengi
mas tekainavo tik 3,500 dol. 
Kai studijos buvo įrengtos ir 
radijo stoties atsiųstas inžinie
rius atvyko patikrinti jų tinka
mumo, buvo maloniai nustebin
tas — tai esanti viena geriau
siai įrengtų studijų Cook aps
krityje.

Kas netiki šiais žodžiais arba 
domisi radijo studijomis, visada 
gali užsukti į “Margučio” įstai
gą ir apžiūrėti tuos modernius 
įrengimus, padarytus lietuvių 
rankomis.

Kaip jau minėjome, “Margu
čiui” dabar vadovauja Petras 
Petrutis, o jam talkininkauja 
akt. E. Vilutienė, stud. R. Sa- 
kadolskis, L. Narbutis, š. Got- 
ceita& (techninis vadovas) ir 
pulk. M. Naujokas. “Margučio” 
pagrindinis tikslas buvo ir te
bėra — tarnauti visiems lietu
viams, nekreipiant dėmesio į 
ideologinius įsitikinimus, išsky
rus komunistus. Visi kultūriniai 
pa: engimai reklamuojami iš ank 
sto nereikalaujant jokio atlygi
nimo. Bet “Margučiui” reikia 
išsila'kyti, progresuoti ir ženg
ti į ateitį. Todėl su pagarba mi
nimos tos organizacijos, chorai 
ir kiti lietuvių meno vienetai, 
kurie neužmiršta ‘'“Margučio” 
patarnavimų ir, tai atsiminę, 
atsiunčia piniginę auką.

Iš ko gi laikosi “Margutis”? 
Tik iš biznierių skelbimų. Lai
mei, kad jų būna kartais net 
po keliolika per dieną ir tas už
tikrina finansinį pagrindą eg
zistuoti. Bet ir skelbimų atve
jais atitinkamų įstaigų yra nu
statytos tam tikros normos: 
skelbimas negali prašokti 60 se
kundžių ir per valandą negali 
būti daugiau kaip 16 skelbimų.

Įdomu, kad dabartinis “Mar
gučio” štabas skelbimų srityje 
atlieka naują, pionierišką dar

bą. Skelbimus stengiamasi kiek 
galint įvilkti į meninį rūbą, duo
ti muzikinius efektus, ir to pa
sėkoje skelbimas pasidaro lyg 
meninės programos tąsa ir klau 
sytojams padaro neįkyrų įspūdį. 
Mes puikiai prisimename, kaip 
a. a. poetas Alg. Mackus “Mar
gučio” radijo valandėles pasuko 
į žymiai aukštesnį, šių dienų iš
prususį klausytoją pagaunantį 
kultūrinį lygį. Tos krypties nuo 
saikiai laikosi ir P. Petrutis su 
savo štabu, nes A. Vanagaičio 
epocha, į kurią jis giliai įrėžė 
3avo vardą ir visapusišką ta
lentą, jau liko praeityje, o da
bar reikia tarnauti šių dienų 
klausytojams ir auginti bei pri
traukti jaunąsias kartas.

Apsilankiusį domina ir “Mar 
gučio” turimi archyvai. Apie 
tūkstantis lietuviškų plokštelių 
nuo nepriklausomos Lietuvos 
laikų iki šių dienų yra čia su
dėtos ir dažnai naudojamos ra
dijo bangomis. Taip pat saugo
jama eilė įrašų juostuose mūsų 
žymiųjų žmonių ar vėliausios 
kartos atstovų: prez. A. Sme
tonos, prof. Myk. Biržiškos, Vin 
co Krėvės, poeto Algimanto 
Mackaus ir kitų. Kai ateina rei
kiamas momentas, jų žodžiai iš 
juostos perduodami radijo ban
gomis.

Taip pat žavus ir “Margučio” 
knygynas, kur sudėta nemažai 
tomų lietuviškų knygų. Visa 
e;h' leidyklų ir dabar “Margu
čiui’ atsiunčia naujausius leidi
mus ir tos knygos visada būna 
“Margučio” radijo programoje 
paminimos ar pristatomos. Taip 
“Margutis” atlieka ir lietuviš
kos knygos propagavimo dar
bą.

Kaip žinome, “Margutis” per 
gyveno daug tokių momentų, 
kada atrodė, jog jo egzistenci
ja jau pakirsta ir dienos su
skaitytos. Bet, kaip iš šio re
po:, lažo matyti, šiandieninė jo 
egzistencija jau įgavusi naujas, 
gan šviesias spalvas. Iš A. Va
nagaičio mestos sėklos išaugęs 
medis pilna gyvybe žaliuoja ir 
šiandien, burdamas ir stiprinda
mas visą lietuvišką bendruome
nę. Tai šviesus ir džiaugsmą tei 
kiąs reiškinys, o sėklos sėjėjas 
tebūna gyvas mūsų širdyse, 
mintyse, maldose. ' VI. Rmjs.

— Anglijos katalikų vyskupų 
ekumeninė komisija pavedė 4 
katalikų ir 4 metodistų bažny
čios teologams parengti bendrą 
dokumentą, kuriame būtų iš
dėstytos visos teologinės tiesos 
bendros abiejų Bažnyčių mdks-

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
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20,001 504.26|l,058.16|l,666.59 2.334.91Į 3,069.02, (į^lAFIETYOF^^ 

YOUR SAVINGS Yg?'

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

Chieago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 - /

SUSITARE
BENDRADARBIAUTI

Dešimtis Čekijos ir Slovaki
jos jaunimo organizacijų atsto
vų, pakviesti Austrijos jaunimo 
organizacijų centro, šiomis die
nomis visą savaitę lankėsi Vie
noje, tikslu susipažinti su Aus
trijos jaunimo organizacijų veik 
la. Ta proga užmegsti artimi 
santykiai ir su Austrijos 'kata
likų jaunimo organizacijomis, 
katalikais skautais, Mrijiniemis 
kongregacijomis ibei moksleivių
ir studentų korporacijomis ir 
aptarta galimybės ateityje į-

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7282
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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

rinkimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenbc 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.

VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVE 
4640 South Ashland Avenue

TEL. YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pinmadir ketvirtad., o kitomis dienomis iki 
6-tos vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

vairioms jaunimo grupėms vyk-
' ti iš vieno krašto į kitą pasi
keičiant organizacinio darbo pa 
tirtimi ir pasiektais laimėjimais.

— Aacheno vyskupijos kata
likai šios gavėnios proga su
rengtoje rinkliavoje suaukojo 
daugiau kaip du milijonus mar 
kių kenčiantiems Biafros gyven
tojams Afrikoje gelbėti. Kaip 
pastebi vietos spauda, tai pir
mas kartas kad vienos vysku
pijos tikintieji taip jautriai at 
siiiepė j vidaus karo naikina
mos tautos šauksmą.

INSURED

on $8,000.00 
Certificates

on Pass Book 
Accounts



POKALBIS SU DAILININKAIS

Dailininkai Bronė Jameikienė 
ir Adolfas Valeška atvyksta De- 
troitan dalyvauti religinio meno 
parodoj Cranbrook institute. Ta 
proga abu dailininkai sutiko pa
sidalinti mintimis apie šiuolaiki
nį religinį meną su Detroito lie
tuviais. Pokalbis įvyks šį sekma
dienį, kovo 30 d., 12 vai. Lietu
vių Namuose. Pokalbį rengia LB 
apyl. valdyba ir kviečia visus de- 
troitiečius gausiai atsilankyti.
“ŠILAINĖ“ ĮTEMPTAI RUOŠIA

SI SAVO 25 METU SUKAK
TIES ŠVENTEI

Kiekvieną penktadienį mūsų 
šaunusis “Šilainės” jaunimas šo
ka, kad sukakčiai paruoštų nau
jų šokių ir apdailintų senuosius.

Matai nepalilstamą vadovę 
Galiną Gobieng, bedirbančią, 
kad šokiai pasiektų, preciziško 
tobulumo. Tada supranti, kodėl 
ji skaitoma viena iš geriausių 
lietuvių tautinių šokių mokyto
jų- '

Čia Detroite per jos rankas 
praėjo šimtais šokėjų, kurie gy
venimo išblaškyti po visas JAV, 
tikimės, kad sukakčiai paminėti 
susirinks, kaip susirinkdavo kita
dos į gimnaziją abiturientai. Vi
si nuėję skirtingais keliais pasi
keitę, bet tikiu prisimena “Šilai
nės” dienas, prisimena savo va
dovę gražiu ždosiu. O ji vis tokia 
pati, kaip sutikta pirmaisiais 
metais, su švilpuku ant kaklo, 
energinga, pastabi ir tiesaus žo
džio. Mažiausia klaida, nepraei
na nepastebėta, nepataisyta. Gal 
jos kūrybinė dvasia, laiko ją am
žinai jauną. Prisimenu kažkur 
skaitytas posakis, kad dirbdamas 
su jaunimu — jaunas pats būsi.

Malonu pažiūrėti į mūsų jau
nimą. Dailios merginos, aukšti ir 
miklūs vyrai. Argi palyginsi apie 
salę slankiojančius jaunuolius, 
kurie gal su pavydu stebi, kad gi 
yra žmonių, kurie laimingie
siems savo patyrimą ir liuoslaikį 
paaukoja.

Kai kas, sakys, kad tai pagyri
mas bet ir amerikiečiai — tai 
pastebi ir įvertina.

Š. m. kovo 15 d. “Šilainė” šo
ka Riverside aukšt. mokykloj. 
Vakaro rengėjai mokytojai ir tė
vai norėjo programą sustiprinti 
profesionalais. Ir tie “profesio
nalai” tai “Šilainė”, o pasiūlė a- 
merikiečiai studentai iš Ann Ar- 
bor univ. savo tėvams, kaip ge
riausią reprezentacinį vienetą. 
“Šilainė” kasmet Ann Arbor 
univ. pasirodo.).

Simpatinga Regina Marčiukai- 
tytė pristato “Šilainę” ir apibūdi
na šokius: “Aštuonytį ir malū
ną”. Nereikėjo nei malūno, jau 
aštuonytis užbūrė publiką sukė
lusią triukšmingas ovacijas. Re
zultatas — dėkojimai ir daugy
bė telefoninių prašymų kitiems 
pasirodymams. Argi reikia klaus
ti, kaip jautėsi lietuviai moki
niai, besimoką toj mokykloj.

“Šilainė” visada stiprina lietu
vybę, lavina mūsų jaunimą ir 
kitiems primena mūsų pavergtą 
tėviškę Lietuvą.

V.V.

REZUREKCIJA ŠV. ANTANO 
BAŽNYČIOJE

Velykų rytą 7 vai. bus iškil- 
mingos prisikėlimo pamaldos su

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda ‘'‘Plaster Board”. Visų rūšių

grrlndų ir slėnu plyteles.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064

lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll»l»illll

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

WJLB stotis — banga 1400

šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p. p. 
Patrlcia Bandža tel. 278-3265
Algis Zaparaokas tel. 549-1982

laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

procesija ir mišiomis, kurias at
našaus parapijos kelbonas kun. 
V. Stanevičius. Pamaldų metu 
giedos jaunimo choras.

Tėvai prašomi choro dalyvius, 
mergaites ir berniukus, pristatyti 
bažnyčion 6 vai. 45 min. rytą, 
nes choras giedos ir prieš mišias 
procesijos metu. Chorui nurody
tos repeticijos visiems privalo
mos.

GENERALINĖ REPETICIJA

Generalinė choro repeticija 
prieš Moterų sąjungos Auksinio 
jubiliejaus minėjimą-banketą bus 
balandžio 19 d. šeštadienį nuo 
4:30 iki 6:45 p.p. Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje ir parapijos salė
je, nes jaunimo choras giedos 
per mišias sekmadienį balandžio 
20 d. 12:45 ir po mišių išpildys 
banketo meninę programą. Cho
ristai, neatvykę į generalinę re
peticiją, negalės dalyvauti minė
tame bankete. Chorui balandžio 
5,6, 12 ir 13 dienomis repeticijų 
nebus.

St. Sližys

Juozas Briedis, energingas detroi- 
tietis ir ‘ Briedis Realty” įstaigos 
savininkas, parėmęs Draugo pre
mijos įteikimo iškilmes apmokėda
mas programų ir pakvietimų spaus
dinimo išlaidas.

ANTANO ŠKĖMOS AKADEMI
JA — SPEKTAKLIS

Gegužės 10 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. Detroito Lietuvių na
muose, 3009 Tillman. Programo
je: Įvadas — “Mano Giesmė” 
iš “Čelestos” — skaito Danutė 
Jankienė, apie autorių ir jo kūry
bą — kalba Jonas Kiznis. Po to 
dailininko Antano Garšvos atsi
minimai iš “Baltos drobulės” — 
skaito Vytautas Ogilvis. “Švento
ji Inga” vieno veiksmo drama, 
režisuoja Justas Pusdešris, vaidi
na Nijolė Šlapelytė, Rimas Kor
sakas, Marija Sajauskas, Justas 
Pusdešris. “Žilvinėli” iš Čeles
tos” — skaito Danutė Jankienė.

“Živilės” dramatinės legendos 
trečias paveikslas, režisuoja Da
lia Juknevičiūtė, vaidina Birutė 
Marčiukaitytė, Karolis Balys, 
Vytautas Ogilvis, Algirdas Pesys, 
Vincas Žebertavičius. Režisierių 
asistentė Danutė Jankienė Sce
nos apipavidalinimas Vytauto 
Ogilvio. Garsų efektai ir apšvie
timas Algio Plečkaičio. Rengia: 
Akademijos komitetas Detroite.

K.

TRUMPAI

— “Aidužių” ansamblis iš 
Chicagos, vad. muz. Alice Ste
phens, duos koncertą gegužės 3 d. 
7 vai. L. namuose. Aukšto lygio 
ansamblis sudarytas iš konser
vatorijas baigusių ar lankančių 
jaunų solisčių, šešios iš jų turi 
magistro laipsnius muzikoje. An
samblis duos pilną programą pa
lydint muzikos instrumentams. 
Koncertą ruošia Susivienijimo 
200 kuopa ir “Švyturio” jūrų 
šauliai.

— Šilainės dvidešimtmečio 
bankete gegužės 24 d. šoks net 
trys grupės “Šilainiečių”. “Šilai
nė” (studentai), “Šilainės” atža
lynas (moksleiviai) ir buvę “Ši
lainės” šokėjai (jauni grupės 
“pensininkai”). Pastarųjų pasi
rodymas ypač kelia susidomėji
mą.

— K. Moterų s-gos suvažiavi
mo metu blandžio 20 d. jauni
mo choras vad. muz. St Sližio

giedos Dievo Apvaizdos bažny
čioje pamaldų metu ir dainuos 
banketo metu.

— Organizacijų centro (DL 
OC) visuotinis atstovų susirinki
mas įvyks kovo 30 d. 12 vai.

— Kun. Jonas Staškevičius iš 
Toronto praves Windsoro lietu
vių Šv. Kazimiero bažnyčioje re
kolekcijas kovo 28,29 ir 30 d. 
Penktadienį ir šeštadienį 7 vai. 
šv. Mišios ir išpažinčių klausy
mas. Sekmadienį mišios 11 vai. 
Klebonas kun. D. Lengvinas pra
šo Windsoro ir apyl. lietuvius at
likti velykinę pareigą.

— Balfo seime Chicagoje da
lyvavo Elzbieta Paurazienė, 
Vladas Staškus ir Petras Dalinis.
E. Paurazienė vėl buvo išrinkta 
Balfo direktore, Vladas Staškus 
buvo išrinktas į seimo mandatų 
komisiją.

— ALBalso radijo klubo gegu
žinė įvyks birželio 22 d. Green 
Lawn parke (ten pat kur praė
jusiais metais).

— Česys Šadeika jau visa eilė 
metų energingai renka Balfo na
rio mokestį. Seimo metu centrui į- 
teikta 300 dol. iš detroitiečių su
rinkto nario mokesčio.

— Stasė ir inž. Vacys Urbo
nas išvyko 4 savaičių atostogų.

— Tuntininkė Audronė Ta- 
mulionytė. Genė Rūkštelytė ir 
Marija Sukauskaitė išvyko atos
togų į Floridą.

— Rašyt. Jurgio Gliaudos nau
jai premijuotą romaną “Liepsnos! 
ir apmaudo ąsočiai” galima įsi-) 
gyti pas Vyt. Čižauską spaudos 
kioske.

— Rimgailė ir dr. Aleksas Zo- 
tovai tris savaites atostogavo 
Porto Rico R. Zotovienę pavada
vo ir su “Pašvaistės” šokėjais 
dirbo Dana Valavičienė.

— St. Butkus kuopos šaulių 
metinis susirinkimas įvyks ba
landžio 20 d. 12 vai. L. namuose.

— A. a. Ona Klepeckienė 64 
metų, mirė kovo 17 d. Buvo pa
šarvota Vai. Baužos laidotuvių 
koplyčioje ir po gedulingų pa
maldų Šv. Antano bažnyčioje 
buvo palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse. Velionė priklausė L. 
katalikų susivienijimui. Liko vy
ras Kazys Klepeckas.

— A. a. Petronėlė Prasauskie- 
nė 71 met., mirė kovo 20 d. Iš 
Vai. Baužos laidotuvių koplyčios 
kovo 24 d. buvo nulydėta į Šv. 
Antano bažnyčią ir palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse. Pri- 
klaustį kelioms katalikiškoms 
organizacijoms. Liko duktė Biru
tė Švereckienė, sūnus Algis (Ca- 
lifomijoje) su šeimomis ir kiti 
giminės.

(sln)

POPIEŽIUS PAŠAUKIMŲ 
REIKALU

Popiežius Paulius VI-sis, per 
Vatikano valstybės sekretorių 
kard. Cicognani, pasiuntė spe
cialų laišką dvasinių pašauki
mų tarptautinio kongreso da
lyviams Luceme, kur svarstyta 
aktuali dvasinių pašaukimų ug
dymo tema. Šv. Tėvas savo 
laiške pabrėžė, kad kiekvieno 
tikinčiojo pareiga visomis išga
lėmis savo aukomis ir maldomis 
prisidėti prie naujų darbininkų 
Kristaus vynuogyne ugdymo, 
nes nuo to priklauso greitesnis 
Kristaus karalystės plitimas 
pasaulyje.

— Amerikoj šiuo metu yra 
202,254,000 gyventojų. Praėju
sių metų prieauglis buvo ma
žesnis 20 metų laikotarpyje.

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

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

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

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

JAUNŲJŲ PREMIJA
REIK1R JAUNIMĄ SUDOMINTI

ELONA VAIŠNIENfi
Švietimas — tai perdavimas 

jauniems tai, ką visuomenė lai
ko vertinga. Jaunieji jaučia vi
suomenės spaudimą priimti tai, 
kas duodama. Jie žino, kad ilgai 
niui jie į visuomenę įsijungs — 
ir pagal tai, kaip jie mokyklos 
suole dirbo.

Ir mūsų švietimas ant tų pa
čių pagrindų pastatytas. Lietu
viškasis jaunimas gauna, kas 
lietuviškai šviesuomenei yra ver 
tinga. Tik skirtumas, kad mū
sų jaunimas žino, jog ne iš lie
tuviškos visuomenės malonės

DOVANA

ŠIE SKĖČIAI GAUNAMI 
NEMOKAMAI 

NUO “ A C C E S S I B L E S ”
Jūs džiaugsitės šiuo specialiu pavasariniu 

pasiūlymu, šie nepaprastai madingi skėčiai 
rodo tikrą liuksusą. Vandeniui atspari me
džiaga yra 100% actate ir nepaprastos ‘‘de- 
signer” rankenos yra importuotos iš Itali
jos. Kai nevartojami šie skėėiai uždaryti 
yra puošnūs ir yra malonu juos neštis.

ši dovana jums nemokamai, su pasirinki
mu spalvų ir rankenų, atidarius naują sąskai-

tą su $500.00 arba daugiau, ar pridėjus tą su
mą jūsų turimoje sąskaitoje. Siūlome jums 
platų pasirinkimą taupymo planų, įskaitant ir 
5% % Single Payment Certificate (minimum 
$7,500), visiems jūsų taupymo pareikalavi
mams. Prašome, tik po vieną dovaną šeimai. 
Sis pasiūlymas baigsis balandžio 15-tą ir do
vanos nėra siunčiamos paštu. Atvykite dar 
šiandien.

aint 
hony 1447 S. 49th Ct., Cicero, III. 60650

PHONE: 656-6336

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Exec. Sec’y

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Washington, D.C.

pragyvens. O lietuviškos vi
suomenės nemalonės išvengti 
galima iš jos visai pasitrau
kiant.

Mums yra būtina sugalvoti, 
kaip perduoti mokiniams kas 
vertinga, tokiu būdu, kad jie 
savo noru įsijungtų į lietuviš
kosios visuomenės siekius. 
Mums būtina juos sudominti.

Bet kaip padaryti, kad jiem3 
būtų įdomu tai, ką norim jiems 
perduoti? Pirmiausia reikia su
žinoti, kas jiems įdomu iš to, 
ką mes jiems duodame. Gal lo-

Hartford, Conn., Sam Dicocco iškepė itališkos duonos kepaliuką 27 pėdų ilgio, 348 svarų svorio, čia matyti kaip 
kepaliukas kišamas iš lėto į krosnį.

giškiausia tyrinėjimus pradėti 
nuo to, kas kaip tik siekia pa
taikyti į jų pomėgius — nuo 
žurnalo Eglutės.

Eglutė išeina dešimt kartų j 
metus. Kiekvienam numery y- 
ra trys, keturi originalūs prozos 
kūrinėliai. Autoriai mėgina ra
šyti taip, kad vaikams būtų 
įdomu skaityti. Kurie autoriai 
labiau vaikus sudomina? Kokio 
turinio rašiniai vaikams labiau
siai patinka? Mes vios to neži
nom. Jei sužinotumėm, išvadas 
galėtumėm pritaikyti ruošdami 
efektingesnių pratimų sąsiuvi
nius, pramogas, pokalbius.

Kaip sužinoti? Leisti skaity
tojams patiems pasisakyti, bal
suoti už geriausiai patikusį kū
rinį kiekvienam Eglutės nume
ry. Vien JAV yra 3,000 su vir-

šum mokinių lituanistinės© mo
kyklose. Jų pasisakymai jau 
duotų rimtų duomenų išvadoms 
daryti.

Balsavimas už Eglutės origi
nalius prozos kūrinėlius buvo 
paskelbtas. JAV LB švietimo 
taryba taisykles ir paaiškinimą 
išsiuntinėjo bene visoms laisvo
jo pasaulio lietuviškų laikraščių 
ir žurnalų redakcijoms. Taisyk
les spausdino visus kraštus pa
siekiąs Pasaulio lietuvis, pla
čiausiai skaitomas laikraštis 
Draugas vedamajame ragino vi
suomenę skirti dėmesį šiam Tą^tn 
dymui. Išskirtinai Jaunųjų pre
miją paminėjo Laiškai lietu
viams. Visi laikraščiai, kurie 
spausdino taisykles ir paaiški
nimą, tuo pačiu parodė savo 
prisidėjimą, nes lydraštyje bu
vo jų prašoma prisidėti prie 
Jaunųjų premijos teikimo. Mat, 
Jaunųjų premiją laimėjęs kūri
nys bus laimėjęs garbę būti spau 
sdinamu mūsų laikraščiuose!

Jaunųjų premijos pasisekimas 
daugiausia priklauso nuo moky
tojų, nuo jų supratimo projek
to svarbos. Kaip mokytojai į šį 
bandymą žiūrėjo ir kaip jį pa
telkė bus galima spręsti užsi- 
ba'gus balsavimams. Spauda: 
bus išsiuntinėtas sąrašas JAV 
lituanistinių mokyklų ir kaip ku
ri balsavo. Bus pažymėta, kaip 
balsavo lietuviukai ir iš kitų 
kraštų. (Jei būtų mokytojų ir 

Į organizacijų vadovų, kurie ne
būtų susipažinę su balsavimo 
taisyklėm, prašom žiūrėti sau
sio Eglutę, švietimo Gaires, 
Laiškai Lietuviams).

Kaip ir kiti plataus masto 
užsimojimai. Jaunųjų premija 
sunaro sunkumų. Tai dar vie
nas darbas, darbo nestingan
čioms mokykloms. Į sunkumus 
ir galimus jų palengvinimus pa
žvelgsim kitą kartą.
iiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiuiii 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS r
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, Į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten 
giasi čia sukurti jiems ir sau atei 
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kain. 
$5.00.
Illinois State (gyventojai prie kainos 

turi prilipti 5% taksų.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus lr 

kitus daiktus. Ir ig toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2647 W. 67th Plaee WA 5-8063

t0% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 Ir GR 6-4339

llllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

HARQUETTE GTFT PARCK, SFRV. 
1608 flBth St. Tel. WA 5-9787
3501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teis® 
siuntinius siųsti savo vardu U Chi
cagos tiesiai į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. tr V. Žukauskai



CLASSIFIED GUIDE
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 27 d.

Pamokas beruošiant. Nuotr. V. Maželio

BENDRUOMENĖS RŪPESTIS
LITUANISTINĖMS MOKYKLOMS

A. JUŠKA
Amerikos Lietuvių bendruo

menės yra vienas iš pagrindinių 
uždavinių lituanistinis švieti
mas. Visose didesnėse lietuvių 
kolonijose, kur įsikūrė bendruo
menės apylinkė, ten veikia ir 
lituanistinė mokykla — šeštadie 
ninė, kitur net reguliari. Ben
druomenė per savo Šv. Tarybą 
tokioms mokykloms nustato 
programas, rūpinasi vadovėlių 
paruošimu ir išleidimu, per pa
skirtus inspektorius jas vizituo
ja — tikrina jų pasiektus rezul
tatus. Toje plačioje apimtyje 
padaryta gerokai pažangos. Mo
kytojai dar pageidautų ypatin
gai aukštesnėse lituanistinėse 
mokyklose programų peržiūrė
jimo, jų kaip ir sutrumpinimo. 
Jos neturėtų lygintis prie lais
voje Lietuvoje turėtų gimnazi
jų programų. Ne kurie vadovė
liai, ruošti skubotai, turi trūku
mų, kartais nesuprantami, neį
kandami. Senesnių mokytojų 
gretoms retėja, jaunesnių, ku
riuos paruošė Lituanistikos in
stitutas „dar neužtenka nė Chi
cagos lituanistinėms mokyk
loms. Ateityje bus dar sunkiau 
su mokytojais. Tai labai jaučia 
ir stipriai pergyvena lituanisti
nių mokyklų vedėjai. Tokių mo
kytojų darbas yra labai sun
kus. Jų visų atlyginimas yra ' 
menkas, minimalinis. Jie dau
gumoje dirba iš tikro idealizmo, 
iš gilaus pasišventimo. Tektų 
ypač atjausti tas ponias, kurios 
dirba penkias dienas raštinėje, 
ar fabrike, o šeštadienio prieš
pietį turi paskirti mokyklai, at
sitraukiant nuo namų ruošos, 
nuo savų vaikų.

Tarp bendruomenės apylinkių 
ir jose lituanistinių mokyklų 
yra glaudus ryšys. Apylinkių 
valdybos savoms lituanistinėms 
mokykloms stengiasi -kuo dau
giau padėti. Pirmoje eilėje yra 
reikalinga materialinė pagalba. 
Vieni tėvai, kurių daugumas 
yra paprasti darbininkai, kurie 
leidžia bent keletą vaikų į mo
kyklą, nebegali daugiau mokėti. 
Atmintina, kad parapinėse mo
kyklose, kur dėsto seselės, o 
dėl jų trūkumo, vis daugiau pa
sauliečių mokytojų ateina, per 
paskutinius kelius metus mokės 
tis už mokslą daugiau negu dvi 
gubai padidėjo. LB apylinkės pa 
grindinis uždavinys būtų ateiti 
tėvams į pagalbą. Būtų nedova
notina, kad vaikas nustotų mo
kyklą ir tai lituanistinę lankyti, 
kadangi jo tėvai nebepajėgia 
susimokėti. LB apylinkės litu
anistinėms mokykloms gali jvai 
riais būdais padėti. Vienur jų 
naudai suruošia parengimus, ki
tur praveda vajų laiškais, kar
tais net aukų lapais, einant iš 
namo į namą.

Bendruomenės Cicero apylin
kė, kur ir šių eilučių autorius 
gyvena ir dirba reguliarioje ir

aukštesnėje lituanistinėje mo
kykloje, visokeriopos pagalbos 
švietimo įstaigoms gali būti pa
vyzdžiu. To nuoširdumo, broliš
ko atjautimo, daug patirta pra 
eityje. Kas bebuvo j šios apy
linkės valdybą išrinktas, be jo
kių politinių (bei religinių pažiū
rų skirtumo, tas jautė pareigą 
toms mokykloms padėti, jas pa
remti. Cicero lituanistinės mo
kyklos didžiuojasi dabartine LB 
apylinkės valdyba, ypatingai 
jos energingu pirmininku Ste
pu Ingauniu. Ji sudarė išsamų 
savos veiklos planą, įtraukda
ma kuo daugiau veiklių narių. 
Dabar valdyba paskelbė abiem 
lituanistinėms mokykloms pini
ginį vajų. Tam tikslui buvo iš
siuntinėta Cicero lietuviams 
tūkstančiai laiškų. Jų turinys 
rimtai suredaguotas, jautriais 
žodžiais kreipiamasi, nenusta
tant aukos dydžio. Pirmieji at
siliepė mūsų didieji daktarai 
Kisielius ir Kaunas. Ne visi 
galės jų pavyzdžiu pasekti, kas 
liečia aukos sumą. To niekas 
ir netrokšta. Kas kiek gali, kiek 
-kam sąlygos leidžia. Jei kiek
vienas aukos voką grąžintų 
bent su vienu doleriu, Cicero 
lituanistinės mokyklos būtų 
materialiai puikiausiai aprūpin
tos. Vajus pramatomas užbaigti 
rudenį, suruošiant lituanistinių 
mokyklų naudai didelį banketą. 
S. Ingaunis, LB apylinkės pir
mininkas, kalbant privačiai, pa 
reiškė, kad Amerikos LB veik
la per apylinkes ir apygardas 
pirmoje eilėje turėtų reikštis 
lituanistinių mokyklų rėmimu.

PREMIJOS FILMAMS
Pirmosios tarptautinės krikš

čioniškųjų televizijos filmų sa
vaitės jury komisija Montecar- 
lo mieste šiomis dienomis svars
tė ir nagrinėjo 48 filmus atsiųs
tus iš 25 kraštų. Pirmąją eku
meninį premiją komisija paskyė 
rė švedų pagamintam filmui, 
kuriame nagrinėjama krikščio
niškųjų Bažnyčių Tarybos su
važiavimo darbai Uppsaloje 
1968 metais. Dokumentinių fil
mų srityje paskirtos dvi premi
jos, kurių pirmoji teko Anglijos 
BBC televizijos pagamintam fil
mui “(Tėvas Pijus” ir antroji 
prancūzų gamybos filmui “ Ka
talikų ir protestantų dialogas.”

VYSKUPŲ KONFERENCIJA

Bogotoje bendrai konferenci
jai buvo susirinkę Kolumbijos 
katalikų vyskupai aptarti Ko
lumbijos vyskupijų bendrąjį si
nodą, kuris prasidės šių metų 
gegužės mėnesį. Sinodo uždavi
nys išspręsti aktualiausius Ko
lumbijos katalikų Bažnyčios 
klausimus ir pilnai įgyvendinti 
Vatikano II-jo susirinkimo nu
tarimus.

M 1 S C E L L A N E O U S

APDRAUDĖ

J. B A C E
6455 S. Kedzie

AGENTŪRA 
Namu. gyvybės 

automobilių.
sveikatos, 
n Jo.

blz

Patogios L<SI.
mokėjimo
lygos.

V I č I U S
i'e., PR 8-2233

, VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tei. RE 7-5168 

WW"H|i»I JI I'ii 1.1.1.11"'I • - i

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598U

tiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiii

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-953S

■illllllllllllllllll,lllllllllllllllllllllllllllllll)

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apakaičiavimai nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westem, Chicago 9,111.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 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, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra “tuok ■ 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visa, 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Arti Marouette pko
Geras investavimas — Naujas 6 

butų mūr. namas, t po 4 % kamb. 
(2 mleg.), 2 po 3 iį kamb. (1 mieg.) 
Apyl. Justine Iii. Prašoma kaina

| $85,900.
ii kamb. (3 mieg.) mūro namas 

Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
I. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė- - PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

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

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,600.

5% kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18,600.

8 butų 2 aukštu geltoni, plytų mūr. 
prie 56-os lr Kedzie. $75,000.

1 įį aukšto (5 % ir 4 % kmb.) 8
metu mūr. prie 63-člos lr Kedzie. 
$38.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 7lst St. Tel. 925-6015

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av- CL 4-7450

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

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

Ludington. Michigan 49431

Platinkite “Draugę”. Remkite “Draugę”.

REAL ESTATE
a po 6 kamb. mūr. Modernios To

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

2 oo 5*4 kamb. ir 4 kamb. angliš
kai-., ,usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

0 butų naujas mūras. Karštu vand 
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 
virš $10.000. metams $86,000.

14 hutų, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
pajamos Marąuette pke $83,000.

10 hutu po 3 kamb. mūr. Alum 
'angai. netoli mūsų ištaigos. Tik 
$67,000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, Ši
luma ražu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
i taigos $18,90*.

MERIS REAL ESTATE 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321
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Metnber of M L.S.

ALEI ŠATAS- REALTOR
Main office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, Dl. Tel. OL 6-2233 

Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir lutuose vakarininose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų ištaiga 
ir išsirinkti iš kataloge

KAS NORITE PRATURTĖTI?
Vienas iš saugiausių būdų praturtėti tai įsigyti nuosavų namų arba 

pajamų nuosavybę. Tai tikras faktas paremtas daugelio patirtimi. Pasi
klauskite savo kaimynų, namo savininkų, ir jis tų pat, patvirtins. Kiekvie
nų menesį jo paskola mažėja o turtas (eąuity) didėja. Kiekvienų menes, 

Jis darosi turtingesnis. Ir jus galite tų patį padaryti. Užsukite į mūsų tetai- 
g«i dar šiandien pasitarti dėl jūsų busimos nuosavybes.

CICERO — I’ARKHOLML
Neapleistas 3 butų mūr. 6—5—4 

kamb. Dvejuose butuose modernizuo
tos vonios ir virtuvės. Savininkas iš
sikėlė iš šio miešto, nori skubiai par- ' 
duoti.

5,4 kamb., fl metų mūr. Savinin
kas nusipirko ūkį, todėl nori skubiai 
parduoti. 3 miegamieji. 1 mieg. su 
tualetu lr dušu. Pilnas rūsys. Gazo 
šilima. 2- maš. garažas. Netoli šv. 
Antano baž.

3 butai už §20,900. Gerai užlai
kytas namas. 3 po 4 kamb. Nuomi
ninkai užsimoka už gazų, elektrų, ši
limų ir karštų vandenį, $195 paja
mų į mėn.

2-Ju butų mūr. $24,500. 2 po 5
kamb. Modernizuotos virtuvės.

■uiuiuiiiuiuiiiti,u,iitiiiiiiuiiiiiiiiiiaiiiii,iiiiiiiiiiiii„, iiiiiii,imi

IEŠKAU PIRKTI iy2 ar 2 aukštų
namo, be tarpininkų, Marąuette 
parko apylinkėje. Rašyti “Drau
gui’ . Adv. 6203, 4545 W. 63 St., 
gui’ . Adv. 6-03, 4545 VV. 63 St-, 
Chicago, 60629

REAL ESTATE

GERI NAMAI
1H aukšto namas — 6 ir 5 kamb 

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

Didelis l> kamb. niūras, 1 tį vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,4011.

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

6 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, alr conditioning, 
inter-eomm. Mūro garažas. platus 
lotas. $34,000. Turime raktus

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

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

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

Uotas dviem butam. 30 pėdu prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 88 ir AVestem 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

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

1 % aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb 
tr patalpa bizniui Ekstra sklypą" 
25 p. $13,900.

70 ir AVaahtenavv. Mūras - 2 po
6 kamb. lr butas rūsy 8-Ju karnb 
$28,900.

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

114 aukšto mūr. 6 ir 8 karnb., 
(rengtas rūsys, garažas. 6 4 ir Pu las 
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. meti. Rūsys, garažas 
Gage pke. $17,600.

II kamb. mūro “raneh” su 3 jų 
kamb butu ir garažu ant 100x300 p 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marąuette i

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2737 VV. 43 St. — CL 4-23<Ji»

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
ties jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems pnem-unriM

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

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
niui lr apartmentams. TelraukitSs.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtin 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26.000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukitSs.

Itoomlng house. Pajamų $50,00' 
metams. Labai gerai išnuom šia u r 
nSJe miesto dalyje TelraukitSs

fl kamb. mūr. “Bullt-lns”, ko kil- 
.iSs plytelės Karšto vandens 'i'dntis- 
gazu Marą. pke. $20.600

Itį aukšto mūr. b tr 6 kamb. Z 
tSJlmal. Atskiri šildymai. Z auto ga 
ižas. #7 lr Oakley fl 19.300

nas rūsys. Naujai įrengtas centr. 
gaao šildymas. 2 maš. garažas.

NAUJESNIO TIPO PAJAMŲ 
NUOSAVYBES

štai tik keletas pavyzdžiu: 6 butų 
mūr. $9,660 metinių pajamų. $82,500.

8 butų mūras. Virš $12,000 paja
mų. Tik $15,000 įmokėti. $92,800.

9 butai — virš $9,000 pajamų. 
$95,900.

13 butų virš $16,000 pajamų. Se
nesnis bet gerai sutvarkytas. 
$110,000.

18 butų virš $30,000 pajamų. Tik 
$37,000 Įmokėti.

2 namai po 18 butų. Virš $58,000 
Pil- i pajamų. $430,000 už abu.

“PROGOS — OPPORTUNITIF^

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis su namu. Parduosi
me už geriausią pasiūlymą, nes sa
vininkai nori poilsio. 2445 VV. 7įsi 
St, tel PK 8-9836.________________
PARDUODAMA LIKERIŲ KRAU-j

TU VE (SELF-SERVICE) SU BA
RU. Didelė apyvarta. Air con
ditioned. Įsigyvenęs,, geras pelnin
gas biznis. Ant S. Western Avė. 

PR 6-0460

DĖMESIO
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JEIGU JUMS KEIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU- 
kreipkitėB j ‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei- 
rai ir prieinama kaina.

Užsakymus au pinigais'siųskite

D K A U 3 A S 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO. ULINOIS 60629
i ■»n n i ii 111 n n i n 11111111 m n 111 Hl, 111HI ii i ii

STATYBININKAI

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2467 VVest 69th Street 
TeL HE 4 - 7482

VYRAI IR MOTERYS

Medical Opportunities

EEG TECHNICIAN
400-bed hospitas has an immediate 
full-time opening for a ąualified 
EEG Technician. Day shift only. 
Good starting salary. .Excellent 
fringe benefits. Contact personnel 
department.

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th STREET 
TEL. — HE 4-6700

DIE GUTTERS
( Malė)

Experienced
& Envelope Operators

(Female)
New Plant,

LaGrange, ilk —Tel. 352-8420

RESTAURANT
PERSONNEL
F. VV . VVOOLVVORTH 

3262 N. Lincoln
— An eąual opportunity employer —

HELP VVANTED — VYRAI

ORDER PICKERS
2 MEN NEEDED — NIGHT SHIFT — GROCERY 

EXPERIENCE HELPFUL — UNION SCALE — 
0WN TRANSPORTATION NEEDED. 

FRANKLIN PARK LOCATION.

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

FORK LIFT OPERATOR
DAY SHIFT — GROCERY WAREHOUSE„ — 

UNION SCALE — 0WN TRANSPORTATION NEEDED — 
FRANKLIN PARK LOCATION

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

DĖMESIO !

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.
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I Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

T A I L O R
Goorl opportunity for experlenced 
tailor on all aJteratlons and iniulr 
io order clotlies.
Pilone or VVrite for Appt. 381-1941 

217 E. Station Street 
_________Barrington, Illinois_______

SHIP FITTERS & BURNERS
(IST CLASS ONLY)

MACHINIST, OUTSIDE
IST CLASS

VV'rite, Call or apply:

Brevver Dry Dock Co.
2345 Richmond Terrace

Stafen Island, N. Y.
An eąual opportunlty employer

Reikalig as
KASININKAS-Ė

Patyrimas pageidaujamas, bet ne
būtinas. Darbas prie langelio su 
klientais.

STANDARD FEDERAL 
Savings & Loan Assoe.

TEL. — VI 7-1141 
A. Kasuba

ENGINEER
MECHANICAL OR ELECTRICAL

Degree deeired. 0-4 yrs. exper. Oppty. 
in plant engineerlng dept. of a na- 
tional corp.. panellng a.ml Products 
plant. Exeell. preaent position witli 
oppty. for i’uAure grovvth. Need mar 
interested in prlo-ving his abllltles 
through aceomplishments. Sal com
mensurate wltli education and exper. 
Full range of benefits.

ABITIBI CORPORATION
3201 S. VVallace, Chicago, UI. 

_____________ 488-4000______________

GEAR CUTTER
Man experienced in cutting o.f fine 
plteh gears to do set-up vvork. Ex- 
cellent opportunlty for advancement 

EXTRA BENEFITS.
AVON GEAR & ENGINEERING 

COMPANY. Tel. 354-5525 

HELP VV ANTED — MOTEKlZ

TYPIST
Exper. or will train good typist to 
transcribe by dictaphone.

Modern attractive surroundings 
in headąuarters office. Good sala
ry and benefis.

Modern friendly suburban office 
conv’ to Dempster-Edens. CTA, 
Skokie Swift.

AMERICAN COLLOID C0.
5100 Suffield. Skokie, Illinois 
Call 583-0400 or YO 6-5720

An eąual opportunlty employer

LIGOTA SENUTE, gyvenanti ne
toli Midvvay aerodromo, ieško pa- 
gelbininkės. Skambinti tel.
586-0090.

* ' ‘i 1



VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS TARYBOS POSĖDŽIAI

1968 lapkričio 23 i&rinlktoji 
Taryba savo pirmajam posė
džiui susirinko 1989 kovo 14— 
16 d. Romuvoje.

Posėdžius atidarė buvusios 
Tarybos prez. pirm. dr. Jonas

I Grinius. Jis pats buvo išrink
tas prezidiumo pirmininku ir 
naujojoje Taryboje. Vicepirmi
ninku išrinktas tėv. Alfonsas 
Bernatonis, o sekretorium stud. 
Arvydas Lingė. Pagal nuosta
tus ši prezidiumo sudėtis galios 
trejiems metams, šioje sesijoje 
skaičiuoti balsams išrinkti kun. 
Antanas Bunga ir dr. Vilius Lė- 
nertas, o į rezoliucijų komisiją

N įėjo mok. Vincas Bartusevičius, 
kun. Bronius Liubinas ir adv. 
Justinas Lukošius.

Darbų apžvalga
Praeities darbus apžvelgė į- 

vairių organų pranešimai. Iš 
Valdybos kalbėjo jos pirminin
kas inž. Jonas K. Valiūnas ir 
iždininkas Jurgis Barasas. Var
go mokyklų veikla, kuri (buvo 
tikrai vargana. Tų mokyklų be- 

" likusios 4: Miunchene, Memmin- 
gene, Osnabriuke ir iStuttgarte. 
Jos nyksta ne dėl lėšų trūku
mo, o todėl, kad ar ten kur yra 
vaikų nėra mokytojų, ar trūks 
ta organizatorių, ar, galiausia, 
nėra susidomėjimo ir noro šei
mose.

Iždininkas pristatė ir paaiš
kino finansinę apyskaitą už 
1968 įmetus. Apyvarta DM 44.- 
737,04. Pajamose stambiausioji 
suma, DM 25,500,00 atžymėta 
kaip Vokietijos vyriausybės pa
rama.

Kontrolės (komisija, pranešė, 
kad pajamų ir išlaidų pateisi
namieji dokumentai atitinka 
knygų bei kartotekų įrašams, 
kad atskaitomybės knygos ir 

k kartotekos vedamos tvarkingai 
ir siūlė Krašto tarybai balan
są bei apyskaitas už 1968 me
tus patvirtinti. Tai ir buvo vien
balsiai atlikta.

Daugiau diskusijų sukėlė rin 
kimų komisijos ir garbės teis
mo pranešimai. Jurgis Pauliu
kevičius glaustai apžvelgė rin
kimų eigą. Iš turėjusių rinkti 
teisę 794 narių ja pasinaudojo 
642. Garbės teismo pirm. dipl.

’ teis. Justinas Lukošius prane
šė, kad spręstos kelios bylos, 
dalis jų lietusios rinkimus. Teis 
mas rinkimus pripažino galio
jančiais, nes rado, kad balsuo
tojų valia tikrai buvusi respek
tuota, apie jokius klastojimus 
nėra buvę jokių įtarimų. Arvy
das Lingė painformavo apie 
jaunimo veiklą, suminėdamas 
imponuojančią eilę Jaunimo 
sekcijos darbų, ypač “Jaunimo 
Žodį” — sekcijos leidinėlį, kurį 
dabar redaguoja Gerhardas Bau 

k ras MA, Kristina Brazaitienė 
ir Vytautas Brazaitis.

Įdomu buvo klausytis objek
tyvaus, nei per optimistiško, nei 
per pesimistiško Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos pirmi
ninko dir. Vinco Natkevičiaus 
pranešimo. Kuratorija, kaip sa- 
vistovė organizacija baigia įsi
tvirtinti ne tik teoretiškai, bet 
ir praktiškai. Joje yra 8 nariai, 

^dar vis tebelaukiama Balfo ir 
W Lietuvių fondo atstovų. Kun. 

B. Sugintas savo atstovą buvo 
paskyręs, bet jo prašytasis as
muo nesutiko to darbo imtis. 
Vienas iš Krašto tarybos atsto
vų Kuratorijoje, Erdmonas Si
monaitis, pasimirė. (Jo vieton 
šiame posėdyje buvo išrinktas 
dr. Vilius Lėnertas). Pačioje 
gimnazijoje šiuo metu mokosi 

| 99 mokiniai. 3 abiturientai jau 
pradėjo laikyti (baigiamuosius 
egzaminus. Gimnazijoje tiek
mokslo, tiek lietuviškumo, tiek 
auklėjimo reikalavimai yra
aukšti. Iš Bendruomenės, pir
moj eilėj, prašoma rūpintis mo
kinių prieaugliu. Ypatingai ma
žas skaičius mokinių yra iš di
džiųjų Šiaurės Vokietijos plo
tų. Aišku, reikalinga ir medžia
ginė parama, šiais metais iš lie
tuviškųjų šaltinių gimnazijai pa-, 
ramos gauta DM 10,000 dau
giau negu pernai. Vokiečių pa-j

Buvusioji Vokietijos LB valdyba: J. 
Barasas. J. Valiūnas, B. Liubinas, A. 
Lingė, O. Bartusevičienė ir S. Luko
šius,

rama yra didelė ir labai vertin
ga. Smulkiau apie Kuratorijos 
veiklą bus kalbama jos pilna
ties posėdyje kovo 22—23 d. 
d. Romuvoje. Tautos fondo at
stovybės pirmininkas mok. Ste
pas Povilavičius pranešė, kad 
jų kasoje šiuo metu yra DM 
1.319,85. Iždininku yra dipl. 
ekon. Juozas Matulaitis. 

Žvilgsnis ateitin
Apie veiklos planus refe

ravo kun. Bronius Liubinas. Jo 
išsamus referatas lietė organ'- 
zacinius klausimus, lietuvybės 
išlaikymo 'bei jos ugdymo rei
kalus ir kt. Baigiant buvo pa
siūlyta keisti valdybos veiklos 
metodus ta prasme, kad vietoj 
kietai centralizuotos posėdinės 
sistemos būtų daugiau dėmesio 
kreipiama į atskirų narių dar- 

i bus, jiems pasiskirstant veiklos 
sritimis. Iš organizacinių klau
simų svarstymų išplaukė statu
tų peržiūrėjimo komisija į kurią 
išrinkti Jurgis Barasas, Jonas 
Glemža ir Justinas Lukošius. 
Praktiškas nutarimas _  kvies
ti LB veikėjų suvažiavimą 
svarstyti kasdieniniams reika- 
lams.Pasiūlyta Lietuviškųjų stu
dijų savaitėje įvesti LB ir jau
nimo dienas (dr. V. Bylaitis).

Svarstant lietuvybės išlaiky
mo ir ugdymo klausimus buvo 
ypatingai susikaupta prie vaikų 
reikalų. Vargo mokyklų veiklai 
vis sunkėjant, ryžtamasi kreip
ti daugiau dėmesio į vaikų sto
vyklų organizavimą, gal net 
mėginant daryti kas vasarą jų 
po kelias, vis kituose Vokieti
jos kraštuose (J. Glemža). Ruo
šiamasi sukviesti buvusiųjų Va
sario 16 gimnazijos mokinių 
suvažiavimą, suruošti Vargo 
mokyklų mokytojų kursus, rem
ti studentijos veiklą ir t. t. 
Diskutuoti kultūros klausimai, 
spaudos reikalai, ypač atkrei
piant dėmesį į tai, kad Balifas 
sutinka nepasiturintiesiems ap
mokėti laikraščių prenumeratas, 
kalbėta apie lietuvių liaudies 
meno svarbą, siūlyta Romuvoje 
pastatyti lietuvišką kryžių. 
Svarstytas taip pat reikalas 
veiklą dokumentuoti, naudojant 
moderniškas priemones įrašyti 
garsui, veiksmui ir vaizdui.

Po aptarimų politinės veiklos 
buvo suprantama ryžtas sekti 
politinį vyksmą Vokietijoje ir 
reaguoti ten, kur reagavimas 
reikalingas. Tam išrinkti dr. 
Vyt. Bylaitis, dr. Jonas Grinius 
ir kun. Bronius Liubinas. Įvai
rius klausimus svarstant, mes
ta mintis perkelti Vydūno kapą 
į Huettenfeldą, kur jau palai

dota visa eilė lietuvybės veikė
jų. Taip pat siūlyta aktyviai 
remti lietuvių savanorių kūrėjų 
pastangas suregistruoti sava
norių kapus Vokietijoje.

Veiklai finansuoti reikia lė
šų. Sudarytoji sąmata sumoje 
DM 66.900, rodo kiek pinigų 
reiktų, tačiau joje ne daug paja
mų pozicijų yra garantuotų. 
Pav., iš Vokietijos vyriausybės 
nutarta prašyti DM 46,000, ta
čiau kiek bus paskirta paaiškės 
tik tada, kai pati vyriausybė 
bus priėmusi savo biudžetą.

Nutarta sudaryti Lietuvių 
fondo atstovybę Vokietijoje. Jon 
išrinkti tėv. Alfonsas Bernato
nis, dipl. ekon. Juozas Matulai
tis ir dir. Vincas Natkevičius.

Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statyba

Apie ją referavo inž. Jonas 
K. Valiūnas. Pirmieji žygiai gau
ti lėšas iš Vokietijos vyriausy
bės jau padaryti. iSludaryti ga 
bitinę statybos komisiją paves
ta Krašto valdybai kartu sv 
Kuratorija. Taryba nutarė, kad 
statyti reikia (13 už, 1 prieš ir 
1 susilaikė). Bendruomenė skly
pą duoda. Priimtas sutarties 
projektas, kurį dar svarstys Ku
ratorijos pilnaties posėdis. Pir
majame sutarties punkte pasa
kyta: “Visa Romuvos sodyba 
Huettenfelde yra Vokietijos lie
tuvių bendruomenės nuosavybė”. 
Toliau: “Vokietijos LB tarybai 
pavedus, Krašto valdyba išnuo- 
muoja sodybą ir pastatus Vasa
rio 16 gimnazijos kuratorijai 
naudotis gimnazijos ir bendrabu 
čio reikalams”. Mokestis viena 
markė metams. Gyvenamąsias 
patalpas (butus) LB išnuomoja 
atskirai, iš nuomos mokesčio 
apmokėdama skolas ir jų nuo
šimčius .valdiškus mokesčius, 
draudimus nuo ugnies bei gaiva
linių nelaimių.

IŠSIRINKITE DABAR

PETER TROOST 
MONUMENT
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

PARTNERIS 
Tek: 585-0242; 585-0243

A. -J- A.
JONAS STRAUS-STRAZDAUSKAS

Gyveno 3730 N. Tripp Avė.
Mirė kovo 24 d., 1969, 9:10 vai. vak., sulaukęs 79 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Tryškių parapijoje, 

Maldenių kaime.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emilija, duktė Johan- 

na Weir, sūnus Raymonas, marti Phyllis. 8 anūkai, 9 proanū
kai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Theis koplyčioje, 3517-27 N Pulaski
Rd.

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 28 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Viator bažnyčią. 4170 W. Addi- 
son St., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Queen of Heaven mauzolejų.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius: Theis. Tel. IN 3-5800.

Statutinių LB organų rinkiniai
Rinkimai buvo paskutiniąją 

posėdžių dieną. Kas išrinkti į 
įvairias komisijas suminėta kal
bant apie jas. Čia tik lieka 
taip vadinamieji vykdomieji or
ganai. Į LB krašto valdybą iš
rinkti Jurgis Barasas, Mečys 
Kiužauskas, Bronius Liubinas, 
Andrius Šmitas ir Jonas K Va
liūnas. Kontrolės komisija: Jur
gis Pauliukevičius, Guidonas 
Šimkevičius ir Ričardas Tence- 
holskis. Garbės teismas: pirm. 
adv. Justinas Lukošius; teisė
jais dipl. teis. Antanas Jasins- 
kas ir kun. Vingaųdas Damijo
naitis. Sekmadienį apie 14 vai. 
svarstymų medžiaga buvo iš
semta. Prezidiumas įpareigotas 
pasiųsti eilę sveikinimų ir pa
dėkų: Fed. Vokietijos ministe- 
riui pabėgėlių reikalams Hein-

A. + A.
KONSTANCIJAI KASPERAS - 

STANKŪNIENEI
mirus, jos dukras MAGDALENĄ, SALOMĖJĄ ir gimi
nes, gilaus 'skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia-

I me.,

Stankūnaitės su šeimomis
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiaa

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 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 GĖLINYČIA
2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

K. Kasperienei- Stankūnienei
mirus, jos dukteris: Salomėją, Magdaleną, 
Sofiją ir sūnų Joną ir kartu jy šeimas šir
dingiausiai užjaučiame.

Salomėja ir Aleksas Goberiai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONŪS
k424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubUc 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

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

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

3319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1138-1139
VASAITIS — I

1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympie 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL.

Bičiulę -
MARIJĄ MARŪNIENĘ 

ir šeimą, jos tėveliui mirus, nuoširdžiai už
jaučia*

Waterburio Lietuviu Fronto 
Bičiuliai

A.-f A. IGNATIUS F. GIRKANTAS
Gyveno 7121 S. Artesian Avė.
Mirė kovo 25 d., 1969 m„ 6 vai. vak., sulaukęs 80 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Stirviškų kaimo.
Amerikoje išgyveno 59 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sesers duktė Eugenia Eichler, 
jos vyras Arthur, brolio duktė Alice Paulon, jos vyras Angelo, 
pusbrolis kun. Alyošius Jaunis ir( kiti gimines, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Van Buren American Legion Post 501.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Westem Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 29 d. iš koplyčios 9:00 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos baž 
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

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

— MOKĖKITE VĖLIAU
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

VINCENTA PETRUŠIONIS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą seserį, kurios netekome 1968 
m. kovo 30 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados' negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą šv Mišios bus atnašaujamos kovo mėn. 29 d. 
7 vai ryto šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Vincentos sielą.

Nuliūdę: Brolis Frank Vasiliauskas, brolienė Apolonija, 
sesuo Helen Prancik. švogeris Louis ir jų šeimos

STINTL ŽUVAVIMAS
Chicagos parkų distrikto ko- 

misionierių viceprez. Daniel 
Shannon praneša, kad stintų 
žuvavimas paežeryje prasidės 
bai. 1 d., ir baigsis geg. 11 d. 
Leidžiama žuvauti nuo 7 v. v. 
iki 3 vai. ryto. Illinois valsti
jos leidimas reikalingas. Žuva- 
vimo vietovėse draudžiama sta
tyti būdeles .kurti ugnies, nau
doti svaiginančių gėrimų ir par 
duoti pagautas žuvis. Jeigu 
stintos atsirastų anksčiau nu
matytos atidarymo dienos, bus 
leista anksčiau pradėti žuvavi- 
mą.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. kovo mėn. 27 d. 7

Nepriklausomoje Lietuvoje tarnybos bendradarbiui, 
A. -j- A.

PRANUI ŽIBUČIUI
Čikagoje mirus, žmoną ZOFIJĄ, sūnų JONĄ ir dukterį 
BRONĘ su šeimomis didžio skausmo dienose bičiu
liškai užjaučiame.

J. Preibys 
V. Tamošiūnas

rich Windelen, PLB valdybai, 
Balfui ir kt. Posėdžiai užbaigti 
trumpu apžvalginiu pirm. dr. 
Jono Griniaus žodžiu ir Lietu
vos himnu. ELI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
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X Dr. Zigmas Kungys kovo 
pradžioje išlaikė egzaminus 
verstis medicinos praktika Ka
lifornijoje. Po Velykų naujasis 
gydytojas žada įsikurti Los 
Angeles mieste ar apylinkėse. 
Šiuo metu dr. Z. Kungys yra 
atvykęs į Chicagą ir apsistojęs 
pas savo seserį ir svainį B. ir 
•S. Jakučius Marąuette Parke.

x Kun. Juozas Venckus, SJ, 
Velykoms yra išvykęs pagelbėti 
kun. žuromskiui Lowell, Mass. 
Į Chicagą grįš po Velykų šven
čių.

X “švietimo gairės”, LB švie
timo tarybos leidžiamas infor
macinis mokytojams biuletenis, 
siunčiamas visiems mokyklų ve
dėjams ir net nedirbantiems mo 
kytojams, įkurie jų pageidauja. 
Mokytojai tik turėtų pranešti 
savo adresus. Šiuo metu jau 
išėjo kovo mėnesio nr., kuriame 
yra daug informacijos, diskusi
nių minčių, inspektorių pasisa
kymai, mokyklinių leidinių są
rašai ir kt. Iki pavasario dar iš
eis vienas numeris apie birželio 
mėnesį, “švietimo gaires” reda
guoja dr. Elona Vaišnienė, 511 
So. Orcago Avė., Champaign, 
IM. 61820.

x Seselė M. Anastazija, šv. 
Kazimiero seserų rėmėjų centro 

' moderatorė, ir seselė M. Pempe- 
, tua, gavo liūdną žinią, kad ko
vo 24 d., po sunkios ligos mirė 
jų brangus 'brolis a. a. Jonas 
Gudavičius. Seselė M. Anasta
zija ir seselė M. Perpetua išvy
ko į brolio a. a. Jono laidotu
ves, 'kurios bus penktadienį. 
Palmyra, N. J. Pažįstami labai 
užjaučia.

x Prof. Adomas Varnas sa
vo 90 m. jubiliejaus proga ga- 

I vo daug sveikinimų, jų tarpe ir 
' nuo Lietuvos atstovo Waahing 
tone J. Kajecko, kuris, apgai
lestaudamas, kad negali atvyk
ti aplankyti daibar Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje vyks
tančią Varno kūrinių parodą, 
sveikina dailininką, tardamas: 
“Gėriuosi Jūsų jaunatviška ener 
gija, 'kūrybiniu entuziazmu ir 
nepaprastu judrumu”. Pažymė
tina, kad dabartinė dail. Ad. 
Varno paroda Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje yra tik dau
giausia supažindinti su mūsų 
dailininko šaržais, apybraižomis,

' keletą portretų ir pedsažų. Tik 
roji jubiliejinė paroda įvyks 

| Chicagoje rudenį.
X Moks], ateitininkų kun. 

Lipniūno kuopos susirinkimas 
i įvyks Jaunimo centre kovo 30 
: d. po 10 vai. Mišių. Susirinkime 
paskaitą skaitys dr. Vytautas 

I Vygantas.
x Šv. Jurgio parap. Moterų

klubas eis bendrai prie Sv. Ko
munijos per 8:45 šv. Mišias, šį 
sekmadienį.

X Dirig. Aleksandras Kučiū
nus. kuris diriguos naują lietu
višką J. Gaidelio operą “Da
ną”, yra atvykęs iš Seattle į 
Chicagą galutinai paruošti Chi
cagos Lietuvių operos kolekty
vą premjerai, šiandien vakare 
maestro turės pasikalbėjimą 
per “Margučio” radiją apie 
artėjantį šios operos pastaty
mą.

X JAV Lietuvių inžinierių lr 
arch. są-gog Chicagos sk. golfo 
sekcijos susirinkimas įvyksta 
kovo 28 d., penktadienį, 8 v. 
v. Gintaro svetainės apatinėje 
salėje, 2548 W. 69 st. Kviečia
mi visi nariai ir naujai norin
tieji įstoti į golfo sekciją.

x Andrius Senatorskis, su 
šeima išemigravo 1950 m. į Nau 
jąją Zelandiją ir 1998 m. pava
sarį su žmona grįžo aplankyti 
Europos. Būdamas Vokietijoje 
susirgo ir mirė gruodžio 18 d. 
1968 m. sulaukęs 76 metų am
žiaus. Palaidotas Satzgitter - 
Lebenstedt, Vakarų Vokietijoje. 
Liko žmona Eugenija, duktė 
Marina Page su šeima. Nuo 
1951 metų buvo “'Draugo” pre
numeratorius. Pradžioje už jo 
prenumeratą mokėjo Jusevičiai, 
iš Rockford, III., o paskiau jau 
jis pats prisiųsdavo.

X Charles P. Kai su žmona, 
sūnum ir jo 'šeima išvyko va
kar į Floridą ir apsistos Holly- 
wood viešbutyje. Chicagon su
grįš balandžio 7 d.

X Sesuo kazimlerietė Ona 
Bulovaitė, gyvendama Chica
goje ir mokytojaudama Mar
ąuette Parko Mergelės Marijos 
gimimo lietuviškos parapijos 
mokykloje, įkartu studijavo ir 
ispanų kalbą Lojolos universite
te. Š. m. vasario 2 d. savo stu
dijas vainikavo, gaudama ma
gistrės laipsnį už parašytąją 
studiją “Sv. Teresės iš Avilos 
mistinis gyvenimas”, šiam dar 
bui buvo panaudota medžiaga 
ir iš lietuvių mokslininkų vei
kalų.

Neseniai seselė gavo džiugią 
žinią iš Lojolos universiteto, 
kad jai studijų pagilinimui yra 
paskirta tri ji} mėnesių stipen
dija Madrido universitete, Ispa
nijoj. Ji išvyksta į Madridą 
birželio mėn. ir vasarą praleis 
Ispanijoje. Seselė Ona kalba lie 
tuvillkai ir visa savo širdimi 
yra lietuvė patriotė.

X Dr. Milda ir dr. Stasys 
Budriai po mokslinių paskaitų 
Miami mieste buvo išvykę po
ilsio į Nassau, Bahamos salose, 
iš kur vėl grįžo atgal į Floridą 
dalyvauti specialistų suvažiavi
me ir klausytis paskaitų apie 
astmą. Dr. Milda Budrienė, grį
žusi į Chicagą, ruošiasi panau
doti naujus specialistų patyri
mus pastangose nugalėti alergi
jų, šienligės sunkumus.

X Nekalto Švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. šv. Vardo d-jos 
šventoji valanda 3 v. p.p. šį 
sekmadienį. Šv. Mišios bus 5 
v. v.

X Anelė Prunskytė siųsdama 
auką prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijai išleista rašo: “linkiu 
sėkmės gražiame užsimojime”... 
Aukas siųsti: Jonas žadeikis. 
4162 So. Fairfield Avė. Chica
go, III. 60632.

X Genė ir Mykolas Bajorū
nai, gėrimų parduotuvės savi
ninkai, Chicagoje, šiais metais 
statant liet. operą “Daną” savo 
auką Chicagos Liet. Operai pa
didino iki 100 dol. (pr.)

X Leokadijos Braždienės de
likatesų krautuvė, 2618 VV. 71st 
St. tel. PR 8-2030, (be kasdie
ninių skanių ir sveikų produktų, 
š. m. Velykoms paruošia mar
gučius, raguolį, paschą, babkas 
ir įvairių skonių 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.)

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

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. VI. Simaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (ak.)

Lietuvių veteranų sąjungos Ramovės garbės nariai ir dalis c. v. valdybos. Sėdi (iš k. j d.): gen. Povilas 
Plechavičius, Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis, prof. inž. gen. Stasys Dirmantas, c.v. pirm. Stovi (iš k. į 
d.): Andrius Juškevičius, c.v. narys, Antanas Tveras, kultūros reikalams, Juozas Rapšys, ižd., Jonas Gaižutis, vi
cepirm., Karolis Dabulevičius, vicepirm.

IŠ ART! IR TOL!

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Juozas Pajaujis-Javis,

buvęs Lietuvos kariuomenės 
savanoris, seimo atstovas sulau
kęs 75 metų (gim. 1894-III-14 
d.), penkiolika metų dirbęs 
Kongreso bibliotekoje Washing- 
tone, pasitraukė pensijon ir ko
vo 17 d. išvyko apsigyventi į 
New Yorką kur gyvena ponų 
Pajaujų dukros su šeimomis.

— Mirus Izraelio min. pirmi
ninkui Esh'kol, Lietuvos atsto
vas, J. Rajeckas, pareiškė užuo
jautą Izraelio ambasadoriui 
Washingtoine, pasirašydamas 
užuojautų knygoje.

— Min. p. Rajeckas su žmo
na kovo 12 d. dalyvavo Vedeler 
surengtuose priešpiečiuose 
Alexis U. Johnson, valstybės 
pasekretoriaus politiniams rei
kalams žmonos, sutiktuvėms. 
Kovo 21 d. Lietuvos atstovas ir 
ponia O. Kajeckienė, Olandijos 
ambasadoriaus ir ponios Schur- 
mann pakviesti, dalyvavo vadi
namame “Tulpių priėmime.”

Šv. Baltramiejaus parap. choras Waukegan, III.

CHICAGOS ŽINIOS
MOKYKLA A'ITKIO'NAUTO 

VARDU
Chicagos švietimo taryba ža

da praminti naujai statomą 
prie Escanaba ir 128-tos mo
kyklą erdvės kapsulės gaisre 
žuvusio Virgil Grissom vardu.

NEGRAI UNIVERSITETE
Chicagos Lojolos universitete 

iš 13,500 studentų, taktai apie 
615 yra negrai.

DEGĖ APARTMENTINIAI 
PASTATAI

Antrą kartą mėnesio bėgyje 
gaisras sunaikino tris dar ne
baigtus statyti Kings Walk 
apartmentinio komplekso pasta
tus Rolling Meadows priemies
tyje. Nuostolių padaryta $200,- 
000. Pirmame gaisre nuostolių 
padaryta $700,000.

AMERIKOS INDĖNAI
Chicagoje gyvena apie 13,000 

Amerikos indėnų. Tiktai San 
Francisco mieste gyvena dau
giau.

GYVI TIK DU INDĖNŲ 
KARŲ KARIAI

Veteranų administracija pra
neša, kad iš 106,000 kareivių 
dalyvavusių Indėnų karuose, 
gyvi tik du. Vienas jų, Fred 
Fraske, 97 metų, gyvena Chi
cagoje. Antras, Reg Bradley, 
101 metų, gyvena Califomijoje.

— Kongreso užrašuose kovo 
20 d. numeryje senatoriaus 
Dodd rūpesčiu yra patalpintos 
Lietuvos atstovo J. Kajecko kal
bos ištraukos, pasakytos Vasa
rio 16 dienos minėjimo proga 
Washingtone. Ligi kovo 20 d. 
imtinai kongreso knygose yra 
išspausdinta Vasario 16 dienos 
proga padarytos 16 Senatorių 
ir 57 Atstovų intervencijos apie 
Lietuvą JAV kongrese.

— Dail. Česlovo Januso ta
pybos paroda ruošiama Šv. Juo
zapo mokyklos salėje, 29 John 
St., Wateribury, Conn., kovo 29 
-30 d. Paroda bus nepaprastai 
įdomi ir turtinga. Išstatoma virš 
70 aliejinės ir akvarelinės tapy
bos kūrinių. Dailininkas 1935 
metais už originalią kūrybą bu
vo apdovanota® Amerikos pro
fesionalų dailininkų sąjungos 
premija 'ir garbės pažymėjimais. 
Šešti metai iš eilės sąjungos yra 
renkamas expertų komisijon 
premijoms skirti. Parodos metu 
bus pademonstruotas spalvuotas 
50 minučių filmas, kuriame ma-

PIENINIŲ SĄJUNGA
Šiomis dienomis iPeter Mc- 

Cormick buvo išrinktas Asso
ciated Milk Dealers sąjungos 
prezidentu. (Sąjungai priklauso 
25 pieninės, kurios parūpina 80 
proc. visų pieninių produktų iš- 
vežiojamų Chicagoje ir apylin
kėse.
MILIJONAS (MILIJONIERIŲ

WiMiam Howell, vienas savi
ninkų Chicagos Howell & Sis- 
ler kompanijos, patyręs įmonių 
vadovavimo klausimais patarė
jas, pranašauja, kad iki 2000 
metų Amerikoje bus milijonas 
milijonierių. Dauguma jų atsi
ras iš stambiai apmokamų įmo 
nių vedėjų, nes du tradiciniai 
milijonierių 'šaltiniai jau išdžiūs
ta. Tie šaltiniai esą didžiųjų į- 
monių šeimyninė kontrolė ir 
paveldėjimas.

Mianii, Fla. choras su dirigentu muz. P. 
Vidury matyti klebonas kun. Sweeney.

Steponavičium, klūpi priekyje. 
Nuotr. D. Brauklio

tysime, kaip dailininkas prade- 
:da ir užbaigia tapyti paveikslą. 
Taip pat bus parodytos dail. Č. 
Janušo suruoštos meno parodos 
Chicagoje, CIevelande, Bostone 

i ir kitur. Kviečiama (šią meno pa
rodą gausiai aplankyti, ne tik 
besidominčius vyresniuosius, 
bet ir akademinį jaunimą. Pa
roda lankoma: kovo 29, šešta
dienį nuo 10 vai. ryto, iki 9 vai. 
vakaro. Kovo 30, sekmadienį 
nuo 9 vai. ryto, iki 5 vai. vaka
ro Filmas bus rodomas, šeštadie 
nj 7 vai. vakaro.

Parodos atidarymas, šešta
dienį 10 vai. ryto. Parodą ati
darant kalbą pasakys Viktoras 
Vaitkus — kultūrininkas, visuo
menininkas, knygyno “Spauda” 
savininkas.

— Pavergtųjų Tautų komite
to pakviestas, Lietuvos atsto
vas J. Rajeckas šiomis dieno
mis dalyvaus priešpiečiuose, ku
riuos rengia komitetas JAV 
Kongreso Rayburn rūmuose, su 
tinkant Pasaulinės Antikomu
nistinės lygos ir Korėjos Lais
vės centro Azijos atstovus.

— “Waterbury Republican” 
laikraštis vasario 28 d. laidoje 
įsidėjo Lietuvių liaudies meno 
parodas vaizdą. Paroda buvo su
ruošta miesto centre.

— Waukegame, UI., Verbų 
sekmadienį, kovo 30 d. Šv. Bal
tramiejaus bažnyčioje 3 v. p.p. 
įvyks religinis koncertas.

Dalyvauja šv. Baltramiejaus 
par. choras, ved. muz. N. Ku
lio, šv. Kazimiero par. Choras, 
ved. muz. J. Grimskio.

Solistės Janina Šalna, Flo
rence Butkus, Ann Žylius. Var
gonais pritars Bronė Pliuraitė. 
Programoj įvairūs kūriniai ir 
tarp jų “Taikos karalienės gar
bei” (Mišios) kun. G. Šukio.

— Miami, Fla., jėzuitų Gesu
bažnyčios vargoninkas Petras 
(Steponavičius - Stevens veda 
chorą, kuris susideda beveik tik 
iš svetimtaučių, kasmet suren
gia koncertą, padainuodami lie
tuviškų dainų ir operų arijų. Jė
zuitų bažnyčios kun. John Swe- 
eney, jis Steponavičiaus paveik
tas labai prielankus lietuviams. 
Atsiradus lietuviui kunigui, lei
džia laikyti lietuviškas pamal
das, chorui lietuviškai giedant 
Pulkim ant kelių, o koncertų 
metu ir pats atsilanko į liet. 
klubą. Malonu, kad varg. P. 
Steponavičius su žemaitiška 
kantrybe svetimtaučių tarpe po
puliarina lietuvišką dainą ir ke
lia Lietuvos vardą.

SUSIRINKIMAS, SKIRTAS 
ČIURLIONIO TAPYBAI

Studentų šatrijiečių susirinki
mas įvyks šį penktadienį (ko
vo 28 d.) 8 vai. vak. Gabrielės 
ir dail. Kazio Varnelių bute, 
441 W. St. James PI. (šiaurinė
je Chicagoje, netoli Lincolno 

į parko). Marąuette Parke ir jo 
apylinkėje gyveną studentai 
šatrijiečiai penktadienį 7 vai. v. 
renkasi 6515 So. Rockwell St. 
Iš čia automobiliais kartu bus 
nuvažiuota pas Varnelius, šis 
susirinkimas skirtas susipažinti 
su M. K. Čiurlionio tapybos 
vertinimu pasaulinėje meno rai 
doje. Dail. K. Varnelis savo 
bibliotekoje yra sukaupęs kone 
visą ligšiolinę čįurlionianą — 
tai yra visus leidinius įvairiomis 
pasaulio kalbomis, 'kuriuose tik 
buvo rašyta apie Čiurlionį ir 
nagrinėta jo kūryba. Dail. K. 
Varnelis su visa šia medžiaga 
supažindins studentus šatrijie- 
čius, prie jos pridėdamas dar ir 
savo komentarus. Ta pačia pro
ga šatrijiečiai galės pamatyti ir 
Varnelių turimą bene pasaulyje 
turtingiausią senosios Lietuvos 
kartografijos rinkinį ir apžiūrė
ti paties dailininko studiją. Kaip 
žinome, Kazys Varnelis šiemet 
Chicagos Meno institute dabar 
vykstančioje Chicagos ir apy
linkės dailininkų bienalinėje pa
rodoje yra laimėjęs vieną iš 
pagrindinių (1000 dol.) pre
mijų ir parodoje yra išstatyti 
trys jo dabbai.

Augustinas Paškonis (dešinėj), 
dabartinis Alvudo "Propagandos 
ministeris” su Sveikatos sk. redak
torium aptaria, kaip greičiau nu
sausinti lietuviškus parengimus.

Nuotr. inž. Ks. Kauno

PAGERBTI LVB RAMOVĖ 
GARBĖS NARIAI

Lietuvių veteranų sąjungos 
Ramovė, Chicagos skyriaus su
sirinkimas, įvykęs kovo 9 d. 
Jaunimo centre, buvo gausus 
savo nariais ir svečiais. Jame 
dalyvavo Lietuvos gen. kons. 
dr. P. Daužvardis ir gražus bū
relis birūtininkių, nes susirinka
mas buvo iškilmingas.

Jau keli metai, tapo lyg tra
dicija .prieš kiekvieną ramovė- 
nų susirinkimą, skaityti tėvynės 
prisiminimą — maldą, kuris 
kiekvienam primena pavergtą 
tėvynę Lietuvą ir mūsų įsiparei 
gojimus jai.

Toliau sekė naujos skyriaus 
valdybos pristatymas ir veiklos 
plano priėmimas. Po to, 'buvo 
garbės diplomų įteikimas dviems 
ilgamečiams Ramovės c. v. pirm. 
— gen. P. Plechavičiui ir prof., 
inž. gen. St. Dirmantui. Susirin
kimo pirm. kol. IM. Rėklaitis 
trumpai bet įdomiai papasako
jo, ikad gen. P. Plechavičius jau 
kovėsi su bolševikais 1918 m., 
kai dar Lietuvos 'kariuomenės 
nebuvo. Vėliau, laibai narsiai ko
vojo 'Šteinų fronte prieš lenkus, 
kurie jį įvertino, kaipo gerą or
ganizatorių ir (kietą kovotoją. 
Gen. St. Dirmantas — mokslo 
žmogus, istorikas, visuomeninin
kas. Lietuvoje dirbo nepapras
tos svarbos krašto gynimo dar
bą (strateginis krašto parengi
mas karui ir kt.).

Susirinkimo sekretorius kol. 
Jonas Gaižutis perskaitė garbės 
diplomų tekstus, kuriuos abiem® 
generolams įteikė susirinkime 
dalyvavęs Lietuvos gen. kons. 
dr. P. Daužvardis.

Po susirinkimo, Artesian res
torane, įvyko garbės nariams 
pagerbti kuklios vailšės, kuriose 
dalyvavo birutininkės ir ramo
vėm Jaukiai praleista pora 
valandų ir pasidalinta įspūdžiais.

XJ. g.)

AR BUS LTN
MARQUETTE PARKE?

Jerry Shnay, “Chicago Tribū
ne” korespondentas, šio dienraš 
čio sekmadienio laidoje, straips
nyje “Lithuania Hali of Fame 
sought in Marąuette Park”, at
pasakoja Lietuvių Tautinių Na
mų bendrovės pastangas išnuo
moti 99 metams miesto sklypą 
4 iki 6 akrų ploto, esantį Mar
ąuette Parke, prie Kedzie ir 71 
gatvės. Korespondentas rašo, 
esą adv. G. E. Gedvilą pareiš
kęs, kad LTN gavę tokį sklypą 
nuomoti ir ant jo pasistatę di
desnius pastatus, sutrauktų ? 
save visus lietuvius, 'kurie tirš
čiausiai ir gyveną šitame rajo
ne. Pastate galėtų būti: teatrui 
salė su 2,000 sėdimų vietų, dvi 
susirinkimams salės, maudymo
si baseinas, sporto halė ir kt. 
Chicagos Parkų distrikto vice- 
prez. D. Shannon esą pareiškęs, 
kad pirmiausia tenką aiškintis 
nuomos juridines norimas.

J. Jurkūnas, Lietuvių Tauti
nių namų bendrovės pirminin
kas, korespondento paklaustas 
apie atpasakotą pokalbį pareiš
kė: “Kol kas neturiu daugiau 
ką pridėti prie adv. G. E. Ged- 
vilos pareiškimo, kurį jis pada
rė Chicagos Parkų distriikte, 
pristatydamas LTN klausimą 
šio distrikto komisionieriams. 
Minimame pristatyme dalyvavo 
LTN valdybos atstovai ir G. E. 
Gedvilą ,šios bendrovės teisinis 
patarėjas. Taip pat buvome pri 
imti ir Chicagos mero R. Daley, 
kuriam tą patį klausimą visai 
panašiai pristatėme.” K.

IŠ DAILIOJO MENO 
TARYBOS

Pietvakarių dailiojo meno ta
ryba, kartu su apylinkės pata
riamuoju komitetu, kuriame 
priklauso muzikė Alice Steph- 
ens, dr. Edwin H. Sauer, Bru
no Markaitis, ISJ, Ruth Page, 
dr. Robert Ekstrom, Helen 
Hayes ir dail. Bronė Jameikie- 
nė, ruošia dainos festivalį pa
vadintu “Šventasis didvyris” 
atšvęsti dvasibs pergalės šven
tę, Maria Aukštesniosios mo
kyklos salėje, pirmadienį, kovo 
31 dieną.

Komp. Br. Markaitis, SJ, di
riguos Chicagos simfoninio or
kestro nariams, 'kurie atliks 
Markaičio parašytą “Concerti- 
no nr. 2” (pianui, orkestrui ir 
mušamiesiems instrumentams) 
ir kurioje solo partiją atliks Be
nito Rivera, žymus filipiniečių 
pianistas.

Robert Ekstrom choralas su 
soliste ISluzanne Johnson (Miss 
Illinois 1959) atliks šios šven
tės temai pritaikytą programą.

Dr. Edwin H. Sauer, baigęs 
Harvardo universitetą dr asme
niškai pažinęs prez. John F. 
Kennedy ir žymų Amerikos po
etą Robert Frost, skaitys pa
skaitą apie didvyrį ir jo santy
kius su žmonėmis.

Priedo, bus jaunų studentų 
piešinių paroda, dalyvavusių 
“Painting to (Musac” programo
je, kurią suruošė taryba kovo 
1 d. Bus išrinktas pažangiausias 
mokinys, kurio šešių paveikslų 
serija laimės premiją. G.

CICERO KOLONIJOJ

— A. a. Domicėlė Poškus, 
1212 So. 48th Ct, po ilgos ligos 
mirė kovo 17 d. Laidotuvėse 
dalyvavo gausiai žmonių. Po 
pamaldų šv. Antano parapijos 
bažnyčioj, nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines. Iš kapinių visi 
palydovai susirinko pietums. 
Poškai čia 'buvo mažai žinomi, 
bet velionės Domicėlės sesuo P. 
Cinikas ir jos šeima čia gerai 
visiems žinomi, tokiu būdu lai
dotuvės buvo iškilmingos.

— Kareivių draugystės du 
nariai Povilas Pugžlis, H. Vas- 
takas serga. Guli Loretos ligo
ninėj.

— JAV prez Harrison buvo 
pirmas prezidentas miręs Wa- 
shingtone. Mirė 1841 on. balan
džio 4 d.


