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Įvairios žinios
Slaptos derybos 

neteikia vilčių
Komunistams rūpi 

toliau tęsti karą
WASHINGTON. — Nepai

sant kai kurių JAV politikų op
timistinių nuomonių dėl slaptų 
pasitarimų su komunistais, Viet 
namo klausimu, vis dėlto šiuo 
metu JAV sostinėje pripažįs
tama, kad tos slaptos derybos 
nesančios sėkmingos. Neslepia
ma minties, kad Š. Vietnamas 
su Vietkongu esą įsitikinę, jog 
laimėjimo siekiant, jiems nau
dingesnis ilgiau vykstąs karas.

Jie tikisi, kad viešoji JAV 
nuomonė priversianti prez. Nix- 
oną baigti karą, bet... sutikus 
su komunistų sąlygomis.

Valst. sekretorius W. Rogers 
užvakar pabrėžė, jog “nepap
rastai sunku įžvelgti tikruosius 
komunistų tikslus’’. Tai patvir
tina ir kitų šaltinių spėliojimai, 
esą, slaptose derybose su ko
munistais, bent ligšiol, beviltiš
kai įstringa patys pagrindiniai 
klausimai, būtent, abiejų šalių 
karinių dalinių atitraukimas ir 
politiniai sprendimai Pietų Viet 
name.

Komunistai atmeta 
pasiūlymus

Esą, lamerikiečiai “padiktavę” 
taikos pasiūlymus

PARYŽIUS. — P. Vietnamo 
prezidentui Van Thieu ir Sai
gono delegacijos pirmininkui 
Paryžiuje Lam komunistams 
paskelbus taikos pasiūlymus, tą 
pačia dieną jie jau buvo atmes
ti. Thieu savo pasiūlyme buvo 
sutikęs, rinkimus vykdant, su
teikti Vietkongui politinio part
nerio teisę, jei jis atsisakytų 
karinių veiksmų.

Vietkongo pareigūnai Pary
žiuje ir š. Vietname, atmetę 
pasiūlymus, pareiškė, kad jie — 
pasenę ir pasiūlyti “padiktavus 
amerikiečiams”.

Nuolaida Maskvai
ŽENEVA. — JAV vyriausy

bė, nusiginklavimo konferenci
joje iškėlusi atominių ginklų 
gamybos varžymo, stabdymo 
reikalą, vakar atsisakė savo 
buvusio reikalavimo: leisti pa
tikrinti sovietų atominius įren
gimus. JAV atstovas A. Fisher 
mano, kad susitarimą atominės 
gamybos draudimo reikalu tu
rėtų prižiūrėti Tarpt. Atomo 
komisija Vienoje ir pripažino, 
kad “JAV keičia savo buvusią 
pažiūrą”.

Rusai anksčiau atmetė “prie
žiūros, kontrolės” klausimą, aiš
kindami, kad jis būtų lygus šni
pinėjimui.

• Ulinois valst. šiais metais, 
laukiama, mirs 19.000 vėžio au
kų. —

A. Indra, čekų komunistas ir Mask
vos patikėtinis. Jis laukia ‘‘jo die
nos", naujam režimui ateisiant.

Arabų jaunuoliai apmokomi naudoti 
ginklus. Čia vienas jų ties arabų 
stovykla Jordane

Kovos Art. Rytuose
Vėl įtampa Art. Rytuose

TEL AVIV. — Izraelio lėktu
vams vakar puolus Jordano uo
stą ties Raud. jūra, Aųuabą (Iz
raelio žiniomis, tai buvęs atkir
tis arabams puolus Izraelio uos 
tą Eilat), tai sukėlė naują įtam 
pą Art. Rytuose.

Taip pat vakar vyko artileri
jos kautynės išilgai Suezo ka
nalo. Dalyvavo Izraelio ir Egip
to kariai.

Sirhan byla baigiasi
Nereikalaus mirties bausmės
LOS ANGELES. — Sirhan B. 

Sirhan, kaltinamo pernai nužu
džius šen. R. Kennedį, byla artė
ja prie pabaigos. Ji vyksta jau: 
14 savaičių, šiandien prasidėjo 
abiejų šalių paskutinieji pareiš
kimai, ir manoma, kad prisieku
siųjų kolegija (septyni vyrai* ir 
penkios moterys) jau šį penkta
dienį galės pasiūlyti bausmę. 
Kolegija nuspręs, ar Sirhanas 
baustinas mirties ar kalėjimo iki 
gyvos galvos bausme.

Tikisi būti laisvas po poros 
metų

Kaltinamoji šalis atsisakė siū
lyti mirties bausmę, tad, grei
čiausia, prisiekusieji pasiūlys 
švelnesnę.

Pagal Kalifornijos valst. įsta
tymus, nubausti kalėti iki gyvos 
galvos, gero elgesio atveju gali 
būti paleisti laisvėn po septyne- 
rių metų. Be to, kaltinamojo ir 
gynybos žiniomis, tikimasi, susi
tarus su arabų kraštais, grei
čiausia, su Jordanu, būsią įma
noma nuteistąjį paleisti gal ir 
po poros metų.

Naujos širdies 
savininkai

HOUSTON. — Haskell Karp. 
užvakar gavęs mirusios moters 
širdį ir prieš tai 65 valandas 
gyvenęs su dirbtina, plastikine 
“širdimi”, vakar susirgo plaučių 
uždegimu. Tai teikia nedaug vii 
ties ateičiai.

CAPE TOWN, P. Afrika. — 
Širdžių perkėlimo pionierius, dr. 
Chr. Barnard vakar įvykdė jau 
ketvirtą tos rūšies operaciją. 
Pats pirmasis, pasauly gavęs 
kito žmogaus širdį, buvo, Lietu
voje gimęs, L. Vaškanskis. Tai 
įvyko 1967 m. gruodžio 3 d.

125 širdžių perkėlimai
Ligšiol pasauly įvyko jau 125 

širdžių perkėlimai, iš jų vos vie
nas Sovietų Sąjungoje. Houst- 
on, Texas v., jų buvo 19.

• Vengras, per 10 dienų pa
siekė Vokietiją. Jis, bėgdamas 
į laisvę, buvo pasislėpęs pre
kiniame vagone. Vokiečiai skel
bia, kad jam nušalus kojas, ga- 

' Ii tekti jas amputuoti. —

Sovietai dviejų frontų replėse
Reikšmingi sovietų intelektualo pareiškimai JAV spaudos atstovui - Sovietų karas su 
Kinija esąs neišvengiamas - Karui prasidėjus, jis bus ženklu sukilti sovietų engia
miems ne rusų gyventojams - Laukiama poveikio ir visai rytų Europai - Maskva kalta, 
įsivėlusi į rimtus nesutarimus dviejuose frontuose, Kinijoje ir Europoje.

“Kinija pradės karą su Sovietų 
Sąjunga”

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
ne juokais susirūpinusi galimu 
ateities karu, kurį jai tektų vesti 
dviem frontais. Tai pripažįsta ir 
oficialūs šaltiniai. Tačiau dar į- 
domesnės pačių Sovietijos gyven
tojų, ypač jos intelektualų pažiū
ros.

Vieną jų pateikia Anatole 
Schub, JAV korespondentas Mas
kvoje, atstovaująs “Washington 
Post” ir kt. laikraščius. Vienas 
jaunas rusų intelektualas ,kaip 
paskelbta Rochesterio “Demo- 
crat and Chronicle” dienrašty 
(kovo 30 d.), maždaug mėnesį 
prieš kovo 2 d. rusų -kinų susidū
rimą Usurio upės saloje, laikraš
čio atstovui papasakojo rengiąs 
knygą, pavadintą “Ar Sovietų 
Sąjunga gali išlikti ligi 1980 
metų?” Jis nedvejodamas pažy
mi: “Kinai pradės karą su rusais”.

Kinai neatleis rusams, jiems 
neišpildžius pažadų

Jaunasis rusas teigia, kad kinai 
negali pamiršti, kaip carai - im
perialistai grobė kinų žemes, kaip 
Chruščiovas jiems buvo pažadė
jęs vandenilio bombą, kaip rusai 
1960 m. atitraukę iš Kinijos pa
tarėjus ir paliko pusiau baigtas į- 
mones.

Vietnamo fronte

Jordano Hussein tarėsi su Nixonu
Skubina veikti, nes “delsiant 

gali būti per vėlu”
WASHINGTON. Jordano 

karalius Hussein iškilmingai, 
kaip dera vyriausybių galvoms, 
vakar buvo priimtas Baltuosiuo 
se Rūmuose. Jis prieš pdet apie 
pusvalandį tarėsi su prezi
dentu Nixonu. Sveikinimo žody
je karalius atkreipė dėmesį į 
reikalą skubiai veikti, taikos 
Art. Rytuose siekiant, nes del
simas galįs būti pavojingas vi
so pasaulio taikai, juo labiau, 
kaip jis pažymėjo, kai tenka 
susidurti su “grėsminga padė
timi”.

34 metų amžiaus karalius ti
kisi sėkmės, kuturioms didžio
sioms valstybėms pradėjus pa
sitarimus New Yorke. Esą, jei 
Art. Rytuose ir toliau bus įtam
pos padėtis, ją pasinaudos So
vietų Sąjunga.
— Hussein, turimomis žinio
mis, ypač susirūpinęs veikti JA 
Valstybes — jo nuomone, jos 
turinčios būti labiau veiklios 
taikos Art. Rytuose siekiant.

Prez. Nixonas, vakar susiti
kęs su Jordano karalium Hus- 
seinu, į jį kreipėsi: “Tamsta 
atstovauji išmintį, drąsą ir nuo 
saikumą”.

Tikisi J. Tautų žygių
Hussein pareiškė, kad arabai 

tikisi veiksmingų žygių iš J. 
Tautų. Tačiau, jis įspėjo, jei 
jų pastangos nueitų niekais, tai 
arabams teliktų vienintelė iš
eitis — griebtis ginklo. Jo nuo-

Ne rusai, bet kinai pasirinks 
karo pradžios laiką. Tiesa, jie ne
nugalės Rusijos, tačiau ji visvien 
pralaimės. Juk, anot jauno ruso, 
kinai Šiaurinėje Kinijoje ir Man- 
džiūrijoje turi šimtus milijonų 
gyventojų , tuo tarpu “mes turi
me gal apie 55 milijonus j rytus 
nuo Uralo ir jų tarpe apie 20 mi
lijonų net ne slavų —tai kaza- 
kai, uzbekai, mongolai, korėjie
čiai. Kas gali žinoti, kaip tie 
žmonės reaguos karui kilus”?

Bus ženklas sukilti ne rusų tau
tybės gyventojams

Toliau jis nurodo, kad būsi
mas karas kiekvienu atveju ne
bus trumpas karas. Jam užsitęsus, 
kyla klausimas, kas gi įvyks su 
kitomis pasienio sritimis, kuriose 
gyvena režimu nepatenkintos 
ne rusų tautybės”? Ir čia jau
nas intelektualas klausia: “Ar 
jūs žinote, kad pusė šių dienų 
priverčiamųjų darbo stovyklų gy
ventojų, tai —vadinamieji bur
žuaziniai nacionalistai, kaip lat
viai, lietuviai, gruzinai, ukrai
niečiai ir kiti? (Mūsų pabr. — 

Red.) Jei neįvyktų radikalaus 
pasikeitimo politikoje ir ru
sai negrįžtų prie Lenino prin
cipų (suteikiant nepriklausomy
bę suomiams, baltams ir kt.), tai, 
labai galimas dalykas, visi tie gy
ventojai karą su Kinija laikytų

mone, pats sunkiausias klausi
mas, tai Jeruzalės ateitis. (Ji 
buvo paliesta su Nixonu kal
bantis — Red.)

Politiniai sluoksniai spėja, 
kad karaliui tariusis su Nixonu, 
buvo aptarta ir JAV teikiama 
Jordanui parama — aviacijos 
(naikintuvų) srity. Karalius, iš
vykęs iš Washingtono, tariasi 
New Yorke su kelių kraštų dip
lomatais J. Tautose.

VVashingtone
Tikisi geresnių santy

kių su Pekinu
WASHINGTON. — Nixono 

vyriausybė, kurią, vos jai įsiga
lėjus sostinėje, kom. Kinija bu
vo piktai puolusi, dabar Peki
no link rodo taikos mostą.

Valst. sekretorius W. Rogers, 
pirmadienį turėjęs pasikalbėji
mą su spaudos atstovais, pa
reiškė: “Mes pageidautume
draugiškesnių santykių su ko
munistine Kinija”.

Jis pridūrė, kad, galimas da
lykas, Pekine balandžio 1 d. 
prasidėjęs Kinijos kom. parti
jos suvažiavimas galėsiąs išryš
kinti naująją “Azijos milžino” 

,- užsienio politikos kryptį. Vis 
' dėlto, JAV vyriausybė ir geres- 
'nių santykių su Pekinu siekda
ma, nelinkusi juos išnaudoti 
tiek, kad tai pakenktų krašto 
santykiams su Sovietų Sąjunga.

ženklu sukilti prieš rusiškąjį ko
lonializmą, nors mes, rusai, žino
me, kad tai iš tikrųjų ne kas ki
ta, kaip stalinizmas...”

Galimas poveikis ir visai Rytų 
Europai

Pagaliau, naujas karas veiktų 
ne tik rusų gyventojus pačioje So
vietų S-goje. Jis toliau pažymi: 
“Jūs galite įsivaizduoti, kokius 
padarinius karas su Kinija turė
tų rytinės Europos kraštams. Mū
sų šaunioji vadovybė jau yra ne
tekusi net tikrųjų draugų, čekų 
ir slovakų. O kiti?
Karui su kinais prasidėjus, kiltų 

klausimas: ar rusai turėtų drau
gų? Japonija? Ne, mes su ja (dėl 
menkų Kurilų salų) negyvena
me taikoje. Vokiečiai? Ar jie būtų 
abejingi karui prasidėjus? Var
giai. Amerikiečiai nebus pajėgūs 
sulaikyti vokiečius ir ypač nega
lės sustabdyti jų įtakos vidurinė
je bei rytinėje Europoje. Juk vo
kiečiai ir keliuose frontuose ka
riavę vos vos nebuvo nugalėję ru
sų.

Niūrūs pranašavimai, bet... 
sutampą su rusų propaganda
Taip, rusai patys kalti, šiuo 

metu susilaukę dviejų priešiš
kų frontų ir net 7.000 mylių at
stu — Kinijoje ir Vak. Europos 
pašonėje.

Atrodytų, kad minėta jauno 
ruso pažiūra niūri, pesimizmo 
gaidą skleidžianti. Tačiau ji keis
tai sutampa ir su oficialia sovie
tinių politikų ar propagandinin
kų nuomone. Ir jie teigia sovie
tams atsidūrus dviejų frontų re
plėse.

Štai keli pavyzdžiai — Michai- 
lovas “Pravdoje”, kovo 18 d. ra
šė: “Mao klika savo avantiūro
mis remia Bonnos revanšistus”, 
Kudriavcevas “Izviestijose” (ko
vo 20 d.) skelbė: “Revanšizmas 
suartina Mao šalininkus su Vak. 
Vokietijos politikais, kurie vis te
besapnuoja apie Europos sienų 
pakeitimą. Mao žmonės artėja ir 
su Izraelio agresoriais.”

Brežnevas: visi prieš mus...
Ar tai išmislai? Vargiai. Juk ir 

sovietinio režimo atstovai atvirai 
kalba, kad JAV su Vak. Vokietija 
slaptai remia Kiniją atominių 
raketų gamyboje.

Pagaliau, Brežnevo ir kitų ofi
ciali propagandos kryptis yra to
kia: “Visur matyti sąmokslas 
prieš mus... visi prieš mus nusi
statę — ir vokiečiai su žydais, ju
goslavai su albanais, kinų raudo
noji gvardija ir Pentagono gene
rolai. Visa žmonijos rasė prieš 
mus, ir... teisus telieka sovietų po- 
litbiuras. Jis niekuomet neklys
ta”...

• Liūtys Irake, į pietus nuo 
Bagdado, palietė apie 8.000 gy
ventojų.

Tariasi Art. Rytų klausimais: New Yorke jau antrą kartą susirinkę keturi didžiųjų valstybių atstovai J. Tau
tose. Iš kairės: JAV ambasadorius Charles Yost, prancūzas — Armand Bernard, britas — lordas Caradon ir 
Sovietų S-gos at stovas — Jakob Malik.

Čekoslovakijos prez. L. Svoboda (kairėje) su A. DubčekuRusų lėktuvai ties Aliaska, Kanada
Rusų skridimai ties JAV 

sienomis — įprastas dalykas
WASHINGTON. — Pentago

no žiniomis, sovietų bombone
šių skridimai netoli Šiaurės 
Amerikos kontinento jau tiek 
dažni, kad nerandama reikalo 
kiekvieną karią pasiųsti ameri
kinius lėktuvus tiems rusų 
bombonešiams susekti. Tomis 
pačiomis žiniomis, per pastaruo
sius 15 mėnesių sovietų lėktuvai 
ties Š. Amerikos kontinentu, 
tiksliau, ties Aliaska ar Kanada, 
buvo pasirodę nemažiau kaip 
30 kartų.

Vis dėlto, tie lėktuvai vengia 
skristi Virš JAV ar Kanados 
teritorijos ir prie jos prisiartinę, 
pradeda žygį atgal.
65 mylios nuo Aliaskos krantų

Sovietų bombonešiai neišven
gia Amerikos radaro. Jie paten
ka į radaro tinklą, atsidūrę bent 
kelis šimtus mylių nuo Š. Ame
rikos krantų ir jų judėjimas tol 
sekamas, kol jie nepasiryžta 
skristi atgal. Paskutinis sovieti
nių bombonešių žygis įvyko š. ( 
m. balandžio 1 d. Tuo metu 8-10 
TU-16 naikintuvai buvo atsiradę 
vos 65 mylių atstu nuo šiaurės 
vakarų Aliaskos.

Šiais metais buvo susekti dar 
septyni sovietų lėktuvų skridi
mai ties JAV žemėmis. 1968 m. 
įvyko 25 tokie atvejai, lėktu
vams atsiradus ne tik ties Alias
ka, bet ir ties Newfoundland, 
Labradoru, Islandija ir aplink 
Aleutų salas Ramiajame vande
nyne.

Sovietiniai lėktuvai paprastai 
skrenda grupėmis po du ar tris, 
bet yra buvę atsitikimų, kad 30 
m. atstu nuo Aliaskos buvo pa
sirodę septyni žvalgybiniai lėk
tuvai

Sustabdyti du žurnalai

PRAHA. — Vakar Prahoje 
neleista pasirodyti dviem čekų 
žurnalams. Be to, vykdant Mas
kvos spaudimą, 16 čekų žur
nalistų turėsią aiškintis ir, ga
limas dalykas, neteks darbo 
laikraščių redakcijose.

Pagrindiniai rusų “žvalgymosi” 
tikslai

Pentagonas teigia, kad tie 
skridimai neteikia didesnio rū
pesčio, juo labiau, kad tie rusų 
lėktuvai nepaliečia NATO kraš
tų.

Manoma, kad sovietai, vykdy
dami tikslią savo skridimų pro
gramą, siekia trijų tikslų:

— jie aiškinasi, kaip greitai 
JAV radaro įrengimai suseka 
atskrendančius lėktuvus ir kaip 
greitai JAV naikintuvai pakyla, 
siekdami juos pasekti.

— sovietų lėktuvų įgulos vyk 
do pratybas, ypač juos sekant 
JAV naikintuvams, pagaliau,

— rusai atlieka svarbius žval
gybom uždavinius, nes, ir jlemn 
nepasiekus JAV teritorijos, lėk
tuvų įgulos atlieka tolimuosius 
fotografavimo veiksmus, patik
rina radaro darbą ir surenka Ži
nias apie amerikiečių radijo ban 
gų dydžius ar svyravimus.

Vietname
Atrėmė priešą ties Da Nang
SAIGONAS. — JAV marinai 

atrėmė priešo puolimus ties Da 
Nang Be to, smarkios kovos vy
ko ir į šiaurės vakarus nuo Sai
gono. Sostinės policija miesto 
kinų kvartale rado komunistų 
ginklų sandėlius.

JAV aviacija savo puolimais 
rėmė karių veiksmus sausumoje.

KALENDORIUS

Balandžio 9 d.; šv. Akacijus, 
šv. Valtruda, Aurimas, Dalia.

Balandžio 10 d.: šv. Makari- 
jus, šv. Agapė, Mintautas, Kil- 
nutė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

,goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi lengvi lietaus 
krituliai, temp. sieks 60 ir dau
giau 1. F., ryt — debesuota, 
vėsiau.

Saulė teka 5:21, leidžias 6:24.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

VYRIAUSIA SKAUTININKE KANADOJ
LS vyr. skautininke v.s. Malvi

na Jonikienė, šių metų kovo mėn. 
pastarąją savaitę praleidusi lan
kydama Kanados lietuviačių sk- 
čių vienetus, grįžo Chicagon ku
pina gražių įspūdžių apie jų veik 
lą ir ateities planus.

Kovo 23 d. rytą, Canadian Na 
tional traukiniui sustojus Dorval 
stotyje prie Montrealio, vyr. skau 
tininkę ir ją lydintį jos vyresny- 
jį sūnų skautą vytį Alvydą pasi
tiko Kanados rajono vadeivė s. 
dr. Jūratė Ciplijauskaitė — Tan- 
ner. Po trumpo pas rajono vadei 
vę poilsio ir pusryčių, vykstama 
į pamaldas. Pamaldoms pasi
baigus — pasitarimas su skau 
čių vadovėmis pas Montrealio 
Neringos skaučių tunto tuntinin 
kę ps. Aušrą Baršauskienę. Čia 
vyr. skautininke susipažino su 
jaunomis, daug žadančiomis va
dovėmis, kurios džiaugėsi turėda
mos progą asmeniškai su VS pa
sikalbėti, papasakoti nuotykius ir 
įspūdžius iš savo darbo vienetuo
se. Prisiminta ir V-toji Tautinė 
stovykla. Pasidžiaugta, kad jau
nosioms vadovėms daug padeda 
vyresniosios — v.s. Irena Luko
ševičienė, s. Jūratė Ciplijauskai- 
tė-Tanner, s. Ilona Gražytė, s. I- 
rena Kličienė.

Vėliau vyr. skautininke daly
vauja bendroje skaučių ir skautų 
tuntų sueigoje. Abiejų tuntų ra
portai VS, įnešamos vėliavos. 
Tuntų draugovės prisistato Vs sa 
vo šūkiais. Įžodžiai ir apdovano
jimai. Vyr. skautininke įteikė L- 
SS garbės ordinus v.s. Irenia Lu
koševičienei — Lelijos ordiną, s. 
Jūratei Tanner ir s. Irenai Kili- 
čienei — ordinus UŽ NUOPEL
NUS ir psl. Rasai Lukoševičiū- 
tei — PAŽANGUMO žymenį.

Iškilmingąją sueigos dalį sekė 
lauželis, kurį užžiebė viešnia VS. 
Lauželis buvo labai vykusiai pra

vestas su gražiais pasirodymais ir 
darniai skambančiomis daino
mis, kurių vieną pravesti buvo 
pakviesta VS.

Tos pat dienos vakare vyr. 
skautininke atsilankė į vietos 
skautininkų - kių Ramovės suei
gą, kurioje pasikalbėta praeities, 
dabarties ir ateities klausimais.

Kovo 24 d. v.s. Ir. Lukoševi
čienė aprodė vyr. skautininkei 
Montrealio įdomesnes vietas ir 
palydėjo į stotį, nes viešnia jau 
skubėjo pas jos laukiančias To
ronto seses.

Toronte, stotyje vyr. skautinin 
kė buvo pasitikta s. Irenos Šer- 
naitės-Meiklejohn.

Kovo 25 d., Vs apžiūrėjo Toron 
tą, aplankė Lietuvos gen. kons. 
J. Žmuidziną, “Tėviškės Žibu
rių” redaktorių kun. dr. Pr. Gai
damavičių ir lietuviškų parapijų' 
klebonus. Vakare dalyvavo To
ronto Šatrijos tunto sueigoje, kur 
buvo progos susipažinti su sk-čių 
tėvais ir rėmėjais. Sueigą prave
dė vyr. skautė R. Baltaduonytė. 
Čia, kaip ir Montrealyje, draugo 
vėms vadovauja jaunos vadovės. 
Iškilmingoje sueigos dalyje" pa
šventinama nauja jūrų skaučių- 
gintarių vėliava, pravedamas įžo 
dis, įteikimas ordinas UŽ NUO
PELNUS su rėmėjo kaspinu p. 
Baltaduonienei. Gražiai nuskam 
ba kanklių muzika ir dainos v.s. 
Steponui Kairiui vadovaujant. 
VS seses sudomina pasakojimu, 
kurį užbaigti turi jos pačios. Pasa
kojimo išvada — “Neimk iš kito 
nieko, bet pats duok ką gali.” 
Jauki sueiga užbaigta “Lietuva 
brangi” ir tradicine “Ateina nak 
tis”. Po sueigos sueigos-vaišės ir 
skautininkių-skautininkų pasida
linimas mintimis rūpimais klau
simais.

Tęsinys sekančioje SKAUTY-
BĖS KELIO laidoje.

Atlanto rajono sk. vyčiai kandidatai v. si. Juozas Vaičiūnas, psl. Gediminas 
Geldys, si. Jonas Ežerskis ir “senas lapinas” s. Česlovas Kiliulis Bostono 
ir Kennebunko skautų vyčių ir s. v. kandidatų žiemos stovykloje, kurioje 
nuotraukoje matomi broliai pasipuošę skautų vyčių kaklaraiščiais.

LS seserijos vyriausioji skautininke v.s. Malvina Jonikienė sveikina įžodį 
davusią jaunesniąją skautę R. Karosaitę, Šatrijos tunto sueigoje, Toronte.

ŽIEMOS STOVYKLA 
AUKŠTIKALNIS II

Bostono ir Kennebunko skautai 
vyčiai, kartu su sk. v. kandida
tais, įdomiai ir smagiai stovykla
vo sniege. Palikę Bostone saulė
tą pavasarį, atsiradome snieguo
toje padangėje. Iš Bostono kelias 
važiuojant tolyn vis siaurėjo. Pa
galiau atsidūrėme lyg tunelyje, 
nes abiem pusėm kelio stūksojo 
sniego kalnai.

Kelionė nuotaikinga ir įdomi. 
Važiuojame “tuneliu” rimtai šne 
kučiuodami, tik staiga sirena. 
“Policija...” Šnabždėjome. Buvo 
neaišku, ko iš mūsų galėtų norė
ti? Sustabdę mus, visai išsigandu
sius, stipriomis lempomis šviesda
mi paprašė dokumentų. Bekrapš
tydami kišenes pažinome ir “po
licininkus” — tai Bostoniškiai sk. 
vyčiai sugalvojo skaniai pasijuok 
ti. Užsidėję skautiškas fetras ir 
laikydami ant automobilio rau
doną lempą mus labai gražiai ap 
statė.

Prie stovykalvietės privažiuoti 
negalima, todėl susikrovę visą 
mantą ant rogių keliavome per 
sniegynus. Traukėme roges ir 
pūškojome, pasinerdami į sniegą 
beveik iki kaklo. (Tokiu atveju 
gelbėjome vienas kitą). Atrodė 
tikra Aliaska, tik vietoje šuniu
kų, patys griuivome ir kėlėmės, 
traukdami roges į kalną.

Programa smagi ir kitokia, 
kaip visuomet. Rašinėliai, disku
sijos, gyvi pašnekesiai, žaidimai 
ir pagaliau žygis su sniego batais. 
Ką reiškia sniego batai? Tai pla
tokas, neperilgas faneros gabalas, 
pririštas prie kojų. (Tur būt s. Č. 
Kiliulio sugalvota). Būtų daug 
lengviau bristi sniegą iki juos
mens, negu išskėstomis kojomis 
rėplioti paviršiumi. Dar niekad 
gyvenime nebuvome taip pavar
gę-

SKAUTŲ IŠVYKA
ST. BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUN

Sekmadienį, kovo 23 d., Vin
co Krėvės ir Perkūno draugovės 
skautai, būrelio tėvų nuvežti, 
lankėsi p. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Apžiūrėję visus 
eksponatus, skautai ilgiau susto
jo ties “Vargo mokyklos” skulp
tūra. Muziejuje budintis p. K. 
Petrauskas paaiškino vargo mo
kyklos reikšmę to laikotarpio ru
sų priespaudoje augančiam Lietu 
vos jaunimui.

Ilgiau sustota ir ties pašto 
ženklais. Daugelis jaunųjų bro
lių tikrai stebėjosi jų įvairumu ir 
gražumu; nemačius, sunku būtų 
įtikėti, kad mūsų maža tėvynė, 
vos tik atgavusi nepriklausomy
bę, 1920-30 metais jau leido to
kius meniškus pašto ženklus.

Įdomi ir lietuviška sodyba: na
melis šiaudiniu stogu, šulinys, 
tvorelė... Daugelis brolių, atrodo, 
bandė įsivaizduoti save ten gy
venantį, bėgantį rytą per kiemą 
prie šulinio vandens... Kažin, ar

lengva būtų, pripratus prie šian 
dieninių lengvatų? O vis tiek 
Kaip gražiai savo jaunystę prisi
mena jų tėvai ir seneliai, kurių 
gal ne vienas panašioje trobelėje 
užaugo.

Muziejuje pilna ir velykinių 
margučių. Spalvos, raštai net a- 
kį veria. Ak, kaip norėtųsi prisi
dėti jų krepšelį — kitą ir parsi
nešti namo ateinančių Velykų 
stalui. Tokius gražius margučius 
daugeliui pirmą kartą tenka ma
tyti, o tai vis lietuviškų rankų 
darbas.

Ačiū p. Balzekui už šio mu
ziejaus įsteigimą. P. Petrauskas 
trumpai nupasakojo jo įdėtą rū
pestį, išlaidas, darbą ir sunkumus 
ne tik muziejų planuojant, bet ir 
dabar kasdien jį plečiant, ren
kant eksponatus ir išlaikant. Tai 
pavyzdys tikros savo tėvynės mei 
lės.

— Vasario mėn. “Živilės drg. 
turėjo šaunią įžodžio sueigą.

. Būtų sunku suskaičiuoti nuo
tykius ir aprašyti mūsų nuotai

kas. Svarbiausia, kad ta proga 
skautų vyčių kaklaraiščiais pasi
puošė šie si. V. Adomkaitis, psl. 
V. Dabrila, psl. V. Durickas (vi
si iš Bostono) , v. si. G. Taoras, 
v.sl. J. Vaičiūnas, si. J. Eržerskis, 
psl. B. Acalinas ir psl. A. Jar- 
mus (visi 5 iš Kennebunkport).

Sveikiname naujus vyčius ir 
linkime “Tarnauti”.

Naujas Vytis

KERNAVĖS ŽINIOS
—Kovo 24 d. sesės V. Ruiby- 

tės namuose įvyko vyr. skaučių 
vakaronė. Vakaronės tema — 
Chicagos lietuvių nekantriai lau 
kiama opera “Dana”. Su šia ope 
ra seses kernavietes ir jų svečius 
supažindino operos dirigento asis 
tentas A. Vasaitis, papasakoda
mas “Danos” libretą ir paskam
bindamas įdomias ištraukas iš vi 
sų operos veiksmų.

— Kasmetiniai Kernavės skilti 
ninkių kursai įvyko kovo 24-ir 
30 d. d. Buvo nagrinėjamos ir 
gyvai diskutuojamos skilčių veik
los problemos. Kursus pravedė 
tunto vadovės, s. L. Luneckienė, 
ps. A. Martienė ir s. N. Užuba- 
lienė.

— Kernavietes kruopščiai ruo
šiasi Pavasario baliui, kurį rengia 
tėvų komitetas. Ėalius įvyks ba
landžio 12 d. 8 v. v. Balio Pakš
to svetainėje. Svetainės papuoši
mais rūpinasi Vaivos būrelio se
sės, kurioms daug padeda nauja 
narė A. Pelnienė, Baliaus vaišes 
pagamins Minijos būrelis.

Busimasis LSS suvažiavimas 
sukėlė didelį kernaviečių dėmesį. 
Visas būrys Kernavės vadovių, 
nešinas planais ir mintimis, pake 
lė sparnus į Dainavą.

— Ypatingai pasisekusi šių me 
tų Kaziuko mugė tebedžiugina 
kernavietes. Džiaugiasi ir šie ker
naviečių tėveliai, savo gražiais 
rankų darbais ir įvairia pagalba 
prie tos sėkmės nemažai prisidė
ję: Juozas ir Dana Petkūnai, Le-

opoldas ir Vytautas Kupcikevi- 
čiai, B. Vindašius, V. Petrauskas, 
P. Totoraitis, M. Lukas, P. Ble
kys, D. Varnaitis, S. Geštautas, 
Jonas ir Joana Krutuliai, A. Je- 
lionis, A. Rimavičius, darbščio
sios pagalbinių Vaivos ir Mini
jos būrelių sesės. Kernaviečių mu 
gė nebūtų buvusi tokia sėkminga 
ir be šių, daug padėjusių, mamy 
čių talkos: Jokūbaitienės, Galesie 
nės, Kazlauskienės, Rimavičie- 
nės, Slapšienės, Šidlauskienės, Ži 
linskienės.

Kernavės sėkminga Kaziuko 
muge džiaugiasi ir tunto bičiu
liai: J. Dudėnas, padovanojęs se 
sems “kermošinių” saldainių, J. 
Evans, maloniai leidęs panaudo
ti savo stalus mugėje, ir S. Mo
lis praturtinęs Kernavės laimėji
mus gražiais fantais.

Kernavietes jaučiasi laimingos, 
turėdamos tokius talininkus.

SKAUTININKIŲ DĖMESIUI
Chicagos skautininkių draugo

vė renkasi velykinei sueigai ba
landžio 13 d., 3 v. p. p. pas s. 
Sofiją Jelionienę, 6111 So. Cali
fornia Avė., Chicagoje. Atsineša
me gražiausią margutį ir stengia
mės laimėti pagyrimą. Sueigo 
diskusijų tema — “Mintys vado
vių suvažiavimui” ir operos “Da 
nos” įspūdžiai. Dalyvaukime vi- 
sosq

TRA - LIA - LIA
Jaunesniųjų skautų dainų 

plokštelės “TRA - LIA - LIA” 
pristatymas įvyks penktadienį, ba 
landžio 11 d., 7:30 vai. vakaro, 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Visi kviečiami atsilankyti. Įėji
mas nemokamas.

M O V I N GI. NAUJOKAITIS 
Apdraustas perkraustymas 

Ilgų metų patyrimas 
WA 5-9209 Chicago, Illinois

fHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliimiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. TeL YA 7-5980

APDRAUDŲ

1. BACE

AGENTŪRA 
Namų, gyvybčs, 

automobilių.
sveikatos,
nlo.

blz-

Patogios 1ŠSL
mokSjlmo s«-
lygos.
I 6 I U S

6455 S. Kedzle PR 8-2233

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 Ir GR 6-4330
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penictartte- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

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 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGAI 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų Ilgos 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų —- rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 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. 63 rd Street

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

Ofiso RE 4-1818 Rez. PR 6.9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—» v. ▼. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOOIATE OPTOMETRIST9 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., OR 3-7044

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 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzle Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlttod. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

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

(By, appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

pataiko akinius 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namų teL 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-322# 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076

Ofiso Ir buto tel. OLympte 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Lituanicos tunto Vinco Krėvės ir Perkūno draugovių skautai V. Šatas, A. 
Tamošaitis, P. Blekys ir H. Civinskas apžiūri lietuviškos sodybos modelį 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Nuotr. v, si. G. Plačo

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, 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.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TATSVMAS. 
SPALVOTOS TEI .EVIZUOS APARATAI

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

Tel. 695-6533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinola

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REUance 6-4410

Rez. GltovehlU 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vi 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 uų g v. 
antr. ir penkt. nito 12 lkl 2 vai. n 
ir vakarais pagal susitarimą. .

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v penktad 10—1 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v vi 
karo ^krP?-d- lr trečiad. uždaryt

B«rid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

BENDRA PRAKTIKA TR MOT
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 
TeL, PRospect 8-1223

Ofiso vaJ-: Pirm., antr.. Tre 
P®nkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6® 
v. v. šeštad. 2—4 vai. poptot tr 
laiku pagal susitarimą.

Ofisas 3t48 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66tb Pldoe 
Tel.: REpublle 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; tto- 
čiadieniais uždarytu. Antradieniais tr 
penktadieniais vale. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 88-člos Ir California 

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

Trečiad. ir kitu laAku pagal susttar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimų; 
Jei ncatslUepla, skambinti HU 8-8228

GYDYTOJA LR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDrCAL BUILDING

7166 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. tr peni 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir n 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. n 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šešti 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-1

DR. V. TUMASONIS
chirurgas
2454 VVest 71st Street

Prllmlnčja ligonius tik susitari 
Vai.: 2—4 p. p, ir 6—8 v v«

------- TrečUd ir šeštad. uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUSERLIA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv.. B—8 vai
antrad. ir penkt. 1—4 vai 
Prllmlnlja tik susitarus ’

Tet PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVI6II

(VAŠKAS)
gydytoja ir chirur

Vai • S°* A,bauy Avenu
vai pirm., antrd.. ketv. (__ 1
va"\‘ Seištad. 2__ 4

ir kitu laiku pagal susitarto

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. m

DR. F. C. WINSKUI
GYDYTOJAS IR CHIRŲ

Vai • ?*£ <We8t 71st Stra 
v ovJ » P« D. Ir 7 Iki

Treč. r fięfitad. pag-ąĮ auolt

OHso tel. 767-2141. Namų

DR. PETRAS ZLK
gydytojas ir chir

6449 So. Pulasld R<
Pirmad., antrad., pm 

ir 6-8 v. v., kctv&rt. e s v 
fiežtadieniala įLi vj



&ifv8ge It universitetuose

demonstracijos
IR MAIŠTAI

JAV-se, bet ir daugelyje kitų 
kražtų Velykų išvakarėse ir 
pačią Velykų dieną vyko va
dinamos taikos demonstraci
jos. Niekas karo nenori ir ne 
taip jau sunku suteikti minias 
pademonstruoti prieš karą. 
Pats jaunimas, kuriam karas 
yra surištas su grėsme gyvy
bei, suprantama, ypač jaut
riai laukia taikos, kaip ir ju 
tėvai bei visi kiti geros valios 
žmonės.

Ryšium su šiomis demon
stracijomis verta pastebėti ke
letas dalykų. Visų pirma ios 
pačioje Chicagoje ir eilėje ki
tų miestų praė jo žymiai tvar
kingiau, be nemalonių inciden
tų, kaip tai buvo pvz. demo
kratų konvencijos metu. Iš 
vienos pusės jau yra gražaus 
patyrimo jgyjusi policija, sten 
gdamasi parinkti itin taktiš
kus tarnautojus demonstra
cijoms prižiūrėti, veikdama i 
demonstrantus staigiu jspūdin 
gu savo būrių sutraukimu, o 
ne tramdomosiomis prievarti
nėmis priemonėmis. Toliau 
sklandus, koordinuotas valsti
jos gubernatoriaus ir miesto 
mero veikimas, iššaukiant 
gvardijos narius, įtikino net 
ir į ekscesus linkusius demon
strantus, kad išsišokimais nie
ko nelaimėsi. Reikia pripažin
ti, kad ir demonstrantai iš sa
vo pusės buvo sudarę savų 
pareigūnų kadrus, kurie prižiū 
įėjo, kad būtu vengiama iš
sišokimų. Tai vis- teigiami reiš
kiniai.

¥
Bet metasi į akis, kad de

monstrantai stengėsi daryti 
spaudimą tik į JAV vyriausy
bę, kuri Vietnamo konflikte 
mažiausiai kalta. JAV-bės jo
kių teritorinių laimėjimų ne
siekia ir politinio dominavimo 
neieško. JAV-Ous čia tik da
ro reikiamas išvadas iš anks
tyvesnės istorinės pamokos 
savu laiku D. Britanija ir 
Prancūzija, bandydama nuo
laidomis apmaldyti nacių dik
tatūrą, nepasijud’no. kai Hit
leris užėmė kasyklų Ruhro 
kraštą, kai užėmė Klaipėdą, 
kai prisijungė Sudetus, Čeko
slovakiją ir t. t. Bet naciai 
tuo nebuvo pasotinti ir grobi
mas tęsėsi toliau, kol pagaliau 
reikėjo ginklu pasipriešinti na 
ciams grobiant Lenkiją.

Amerika negali būti abejin
ga ir leisti raudonajai dikta
tūrai pagrobti Azijos pietry
čius, o vėliau gal net Philipi- 
nus ir laukti kol raudonieji, 
išvystę penktąją koloną JAV 
viduje, pradės belstis į JAV 
krantus. Taigi — JAV pastan
gos Vietname yra tik siekimas 
sutramdyti gruobuoniškos rau 
donosios diktatūros agresiją.

Jie net drįsta iškelti vėlia
vas Šiaurės Vietnamo, kurio 
kariai žudo mūsų Amerikos 
Piulius ir mūsų draugus Pie
tų vietnamiečius': net drįstama 
pagarbiai šaukti tokių agre
syvių diktatorių vardus, kaip 
Man Tse - tungas ar Ho Chi - 
m:nh. Teisingai "Cricago Tri
būne” dienraštis kovo 31 d. 
numery atkreipė dėmesį į Viet
namą : buvo ai.aasti masiniai 
kapai, kur raudonieji buvo nu
žudę 57 civilius, sušaudydami 
juos surištomis rankomis, už
kabdami kai kuriuos dar gy
vus. Prieš tą šiurpų žmogaus 
teisių mindžiojuną ir barba
rišką terorą niekas iš demon
strantų neprotestavo.

V
Būdinga, kad demonstraci

jos tą pačią dieną vyko įvai
riuose JAV ir pasaulio mies
tuose. Tai reiškia, kad jos bu
vo ne spontaniškos, bet kad 
šia veikia slapta ranka. JAV 
sulaikė kai kurių Kubos dip
lomatų, skirtų prie Jungt. Tau 
tų, įvažiavimą, nes jie rasti 
kalti rėmimu panašių sąjū
džių, kokiais pasireiškė demon

strantai. Taigi, tų demonstra
cijų užnugary neabejotinai y- 
ra raudonosios diktatūros ran 
ka ir tik reikia stebėtis, kaip 
JAV jaunimas gauna menką 
patriotinį išauklėjimą namie 
ir mokyklose, kad duodasi len
gvai suvedžiojamas žmonijos 
laisvės ir pačių JAV priešų. 
Šiuo laikotarpiu Sovietai su
stiprino savo priespaudą Čeko
slovakijoje, įvesdami ir nau
jus dalinius, ir žiauriai spaus
dami, kad būtų varto jama kie
ta cenzūra krašte. Kodėl tie 
demonstrantai šių diktatūros 
užmačių nemato?

*
Jaunimas paskutiniu laiko

tarpiu reiškiasi ne tik demon
stracijomis gatvėse, bet ir 
mokslo įstaigose. Ir čia ne
sunku įžvelgti raudonųjų pas
tangos įvesti į universitetus 
ir kolegijas daugiau marksis
tų auklėtojų ir išstumti pat
riotinius profesorius, pasisa
kančius prieš raudonųjų agre
sorių užmačias. Gerai, kad JA 
Valstybių mokslo ista’S"os ir 
įtatymų leidimo organai tą vi
sa įžvelgia ir imasi priemonių 
šioje srityje savavaliavimą pa
šalinti.

Jau, kaip skelbia “U. S. 
News and World Report”, net 
18-ie šio kraštų valstiiu vra 
įnešti įstatymų projektai griež 
čiau pasipriešinti maištavi
mams universitetuose ir kole- 
giiose. Daugelis nauių įsta
tymų jau bus galioje ateinan
čių mokslo metų pradžioje. A- 
merikos teismai darosi griež
tesni tvarkos ardytojams. Tei
siant Stony Brook universiteto 
21 studentą teisėjas Edv. U. 
Green jiems pasakė: “Jūs tu
rite teisę demonstruoti, bet ne 
turite teisės užgrobti pastatus 
ir laužyti Įstatymus. Kai (no 
dviejų savaičių kaiėfmo) iš- 
site, elkitės kaip piliečiai, o ne 
kaip gyvuliai”.

*
Kolorados valstijoie jau ko

vo 1 d. įsiteisėjo įstatymas, 
kuriuo įstatymus laužantiems 
maištininkams ir vandalams 
mokslo ištaigose numatoma pa 
bauda iki $500 ir kalėjimas iki 
vienerių metų. Kalifomiioie, 
kur Berkeley universitete y- 
pač gausu tokių maištų, Įneš
ta net 80 įstatymų projektų, 
kaip sutvarkyti universiteto 
tvarką griaunančius studen
tus. Tuose projektuose numa
toma universiteto vadovybei 
duoti teisę paskelbti universi
tete išimties, pavojaus metą, 
skirti prievartą vartojantiems 
maištautojams iki $5,000 pa
baudos ir iki 5 metų kalėjimo, 
išmesti iš universiteto studen
tus, trukdančius paskaitų ei
gą, išmesti tuos dėstytojus, 
kurie remia studentų prievar
tos veiksmus.

*
Patys universitetai imasi 

griežtesnių priemonių. Kalifor 
nijos universitetas pareikala
vo iš vandalų studentų atly
ginti padarytus nuostolius, 
Houston universitetas paskel
bė, kad maištaujantieji studen 
tai bus ne tik universiteto 
bausti, bet ir policijos areš
tuoti. Chicagos univeisitetas 
išmetė net 37 maištaujančius 
studentus.

Žinoma, čia vis tokios draus 
mės priemonės, bet jas yra iš
provokavęs daugelyje vietų pa 
sireiškęs studentų ir juos su- 
kursčiusių bei juos į maišta
vimą įsukusių pašaliečių van
dalizmas ir brutalumas. Kol 
reifcaas verčia, palaikant tas 
drausmės priemones, vis dėlto 
reikėtų daugiau dėmesio at
kreipti ir į auklėjimo bei švie
timo iškrypimus JAV-se, kas 
sudaro palankią atmosferą to
kiems studentą antidemokra
tiškiems, priešvalstybiniams, 
vandališkiems ir brutaliems 
maištams reikštis. J. Pr.

Netikėjimo apraiškų mokslinės studijos
Romoje įvyko tarptautinis 

mokslinis simpoziumas (studi
jų dienos) tema — Kultūra ir 
netikėjimas. Studijų dienas or
ganizavo katalikų Bažnyčios 
sekretoriatas santykiams su ne
tikinčiais, kuriam vadovauja 
Vienos araivyskupas kardino
las Koenig. Jose dalyvavo apie 
30 pasaulinio garso sociologų 
ir keletas žymių teologų.

Simpoziumui vadovavo Nau
josios Socialinių tyrinėjimų mo
kyklos New Yorke profesorius 
Peter Berg-er, pagrindines pas
kaitas skaitė Abrucų (Italijoje) 
universiteto profesorius, santy
kiams su netikinčiaisiais palai
kyti sekretoriato vicesekreto-
rius prelatas Antonio Grunelli, S . , ,
Frankfurto (Vakarų Vokietijo- ' Simpozmmo dalyviai pabrėžė, 
je) universitete profesorius To- kad ^kulianzacijos procesas 
mas Luokmann, Kaiifomijos tai Pirmykščio sakralinio
(Jungtinėse Amerikos Valsty- Pobūdžio išnykimas žmonių po- 
bėse) universiteto profesorius ^ose, visuomeninėje santvar 
Robert Bellah, Zagrebo (Jugos- koJe- doros ar kultūros srityje, 
lavijoje) universiteto profeso- Hvaint! gyvenimo sričių atsipa-
rius Oleg Mandic, Chicagos u- 
niversiteto profesorius Martin 
Marty, Kalifornijos universite
to profesorius Charles Glock ir 
Oksfordo universiteto profeso
rius Bryan W"Ison. Tai vardai, 
kurie socialinių mokslų pasau-

Šv. Tėvas sveikino šią santy
kiams su netikinčiaisiais palai-

lyje yra plačiai žinomi. Jie at- T“"”*™“ Plikyti sekretoriato iniciatyvą ir
,-vairioms .orioloriios gilinti religinius js.hkimmus. IS f „„„„„

mokslo ir iš technikos pusės
krikščioniškajam tikėjimui nė
ra jokio pavojaus.

stovauja įvairioms sociologijos 
mokslo kryptims. Parenkant šio 
mokslinio simpoziumo dalyvius, 
buvo kreipiamas dėmesys vien į 
jų mokslinį įnašą socialinių mok 
slų srityje. Dėl to šalia katali
kų buvo visa eilė protestantų 
ir net keletas marksistų, kaip 
Zagrebo universiteto profeso
rius Mandic ir Prahos univer
siteto profesorius Mahovec.

Į žurnalistų klausimą, kodėl 
simpoziume nedalyvavo sociolo
gai iš ."Sovietų S-gos ir kitų ko
munistų valdomų kraštų, kardi
nolas Koenig paaiškino, kad 
šiuo metu sociologai iš anapus 
geležinės uždangos dar neturi 
jokios galimybės laisvai daly
vauti mokslinėse diskusijose va
karų kraštuose. Yra vilties, kad 
padėtis pagerės, bet iki šiol ne
buvo priimti jokie kvietimai lais 
vam ;'r atviram dialogui. Kardi
nolas Koenig šia proga pažymė
jo, kad komunistų valdomuo
se kraštuose susidomėjimas re
liginėmis problemomis vis stip
rėja. Kaip santykiams su ne
tikinčiaisiais palaikyti sekreto
riato vadovas, kardinolas Koe
nig turėjo progą susitikti su 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos, Lenkijos ir kitų komu
nistų valdomų kraštų aukštais 
valdžios pareigūnais. Net šio
se aukštose komunizmo sfero
se, pažymėjo kardinolas, jaučia 
mas nusivylimas ateizmu. Vie- 
aukštas komunistų partijos ir 
valdžios pareigūnas kardinolui 
pareiškė: “Gyventi ateistiškai 
yra daug sunkiau, negu gyventi

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDAVAS 
B anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Anksti rytą Vytautas staiga pabudo. Per langą jis 

matė silpną ryto šviesą. Jis pasikėlė ant alkūnių ir šūk
telėjo: tflHI

— Ar tu ten esi, Charlotte?
Ji pasirangė sofoje, atsisėdo, nusižiovavo ir patrynė 

akis?
— Taip, Vytautai, bet aš sušalau. O kaip tu?
— Bet, Charlotte, tu kalbi pergarsiai, dar kitus pri

kelsi.
— Nebijok, Gunzai jau yra išvykę. Hildergarde mie 

ga toli už virtuvės. O, taip, ar mes nesame tinginiai šį 
rytą, — ji pašoko nuo sofos priėjo prie jo, apkabi
no ir pabučiavo, —-aš netikėjau, kad dar yra tokių vy
rų kaip tu.

— Kokių vyrų? — jis nusižiovavo.
— Tokių, kaip tu, — ji purtė Vytautą.
— Man patinka tokios moterys, kaip tu, — pasa

kė "
— Ne, Vytautai, tau nepatinka. Tu esi šaltas, tu esi 

kaip medinis, — jį i bedė savo pirštų nagus į jo kaklą.
— O, — sudejavo Vytautas.
— Tu neturi kraujo. Tu esi kaip miegąs akmuo,—

krikščioniškai”
Šis plataus masto tarptauti

nis simpoziumas, siekiąs moks
liškai tyrinėti netikėjimo ap
raiškas šiuolaikinėje kultūroje, . ..__ _ • • i • paneigimo. Tiesa, mes žinome,yra pirmas žingsnis j planingą, 
įvairių tautų sociologų bendra-
darbiavimą šioje srityje. Jis pra 
laužė ledus, ieškant bendros 
terminologijos ir bendro pagrin 
dinių problemų suformavimo. 
Nors per keletą bendro darbo 
dienų simpoziumo dalyviai ne
galėjo pasiekti didelių konkre
čių rezultatų, bet išsiskirstė su 
vieiningu įsitikinimu, kad tyrinę 
jimų reikia tęsti, nustatydami 
pagrindines tolimesnio bendra
darbiavimo gaires. '

laidavimas nuo tikybinių pagrin 
dų, kad šis sekuliarizacijos pro 
ceas pats iš savęs dar jokiu bū
du neveda į netikėjimą, ateiz
mą. Priešingai, šis šiuolaikinės 
kultūros procesas, iškeldamas 
ir skatindamas žmogaus asmens 
autonomiją, sudaro sąlygas pa-

Darbų pabaigoje simpoziumo 
dalyvius drauge su stebėtojais 
ir žurnalistais priėmė specialio
je audiencijoje popiežius Pau
lius VI. Savo žodyje šia proga 
Šv. Tėvas visų pirma priminė 
santykiams su netikinčiaisiais 
palaikyti sekretorioto uždavi
nius. Šitas sekretoriatas siekia 
moksliškai studijuoti įvairias 
ateizmo formas ir jų atsiradimo 
priežastis. Mes krikščionys, kai 
bėjo Paulius VI, netikime, kad 
mokslas yra priešingas tikėji-

Chicagos policininkai su jaunimu, kuriems suruošė šokius. Dalyvavo 2,300 jaunimo. Taip norima gerinti jau
nimo ir policijos santykius.

mergina vėl ėmė jį purtyti, — aš tave noriu nukankinti.
Ji bučiavo ir kandžiojosi. Ji užspaudė jo bumą sa

vo delnu ir kando jam įkrūtinę, sprandą ir pečius.
— Tu esi kaip mirusi žemė, tu esi medis, akmuo, 

tu esi... — ji smaugė jį apkabinusi visa savo jėga ir kan
džiojosi.

— Charlotte, — Vytautas sušnirpštė per jos delną, 
— tu esi žudikė, tu esi labai žiauri moteris, — tada jis 
apkabino ją ir pabučiavo.

— Pagaliau, pagaliau, taip man patinka, dabar tu 
man patinki, — ji buvo ramesnė, jos kakta buvo drėgna 
ir jos lūpos buvo šviežios ir alkanos.

Už langų buvo ankstyvas, giedrus rytas. Saulė 
kilo pro nuogas medžių šakas.

— Vytautai, o vargšas berneli, —ji pakėlė staiga 
galvą, — juk čia kraujas, aš įkandau tave.

Ji glostė jo kaklą ir pečius.Ant jos delno buvo 
matyti raudonos kraujo dėmės.

— Aš sakiau, kad esi žudikė, žmogžudė, — tyčiojo
si jis.

— Vytautai, aš labai apgailestauju. Užmiršk, — ji 
bučiavo mažas žaizdeles.

— Ne, Charlotte, to tai aš niekada neužmiršiu.
— Klausyk, Vytautai, aš nueisiu į virutvę ir atne

šiu vandens. Juk negali toks rodytis.
Ji iššoko iš lovos, įsispyrė į šlepetes, tyliai ir staigiai 

pravėrė duris į saloną.

27

Kai Vytautas tą rytą išėjo iš Gruenbergo, jis pa
stebėjo pirmuosius pavasario ženklus. Saulė švietė lau
kuose ir ten bebuvo likę tik maži lopai sniego grioviuo
se ir krūmuose. Šakos buvo apdengtos storais pumpurais

rnui. šiuo atžvilgiu ir mes esa
me netikintieji. Mes netikime, 
kad šiuolaikinio žmogaus galvo
jimas, būdamas logiškas ir nuo
seklus, turėtų prieiti prie Dievo

kad Dievo gilesniam pažinimui 
reikia antgamtinės pagalbos, 
kurią žmogui duoti gali tik pats 
Dievas, bet iš kitos pusės mes 
netikime, kad tikras Dievo bu
vimo pažinimas būtų neprieina
mas žmogaus protui. Mes neti
kime, pažymėjo Paulius VI, kad 
Dievo paneigimas galėtų būti 
naudingas kultūrinei pažangai 
arba žmogaus laimei. Mes ne
tikime, kad ūkinis, socialinis ir 
pilietinis žmogaus išsilaisvin- 
mas galėtų nepalikti vietos re
ligijai, laikydamas ją žemiškos 
pažangos kliūtimi. Mes tuo ne
tikime. Mes norime per daug 
sužmogintą Dievo idėją apvalyti 
nuo klaidų, nuo prietarų, nuo 
pagonybės priemaišų ir ta^p iš
gelbėti šiuolaikinį žmogų nuo 
desperacijos, nuo beviltiško ne
rimo, nuo nihlizmo, kuriame bla 
rimo, nuo nihilizmo, kuriame 
blaškosi Dievo netekusi žmogaus 
širdis.

pažadėjo visokeriopą paramą 
netikėjimo apraiškų mokslinėms 

i studijoms, bendradarbiaujant 
viso pasaulio mokslininkams ir 
mokslinėms institucijoms, v. k.

— Čekoslovakijos žinių agen
tūra praneša, kad popiežius Pau
lius VI-sis specialiu sidabro 
medaliu atžymėjo jauną Slova
kijos Ikompozitorių Tadeas Sal
va už jo sukurtą naujausią vei
kalą “Reguiem aetemam”, skir
tą pagerbti popiežiaus Jono 
XXIII-jo ir JAV prez. John 
Kenmedy atminimą.

KYLANTI BANGA CHICAGOS 
VIDURMIESČIO GATVĖSE
Akimirkos žvilgsnis į praėjusio šeštadienio 

demonstracijas

Beveik kiekvienas dabar iš 
okupuotos Lietuvos atvykęs ste 
bisi, kad turtingos Amerikos 
jaunimas labai blogai rengiasi. 
Ar tai daro iš neturto, ar lai
ko mados diktuojamas tai jau 
kitas klausimas. Kas praėjusį 
šeštadienį Chicagos vidurmies- 
tyje matė milžiniškas prieš Viet 
namo karą nukreiptas ■ demon
stracijas, kur didele dalimi da
lyvavo jaunimas, pastebėjo, 
kad ten padoriau apsirengusį 
vaikiną ar merginą sunku bu
vo berasti. Daugumas jų “hi- 
piškai” apžėlę, barzdoti, mergi
nos susivėlusios, nors rašančio 
šiuos žodžius žvilgsniai kaip tik 
buvo nukrypę ne į kuriuos kraš 
tutiniai nuėjusius jaunimo są
jūdžius, bet i eisenos pabaigo
je žygiavusius Northwestern ir 
Loyolos universitetų studentus.

Paradas prasidėjo 2 vai. p. p. 
Dienraštyje jau buvo paruošta 
didelė antraštė, kad demonstra
cijoje dalyvauja 5,000 žmonių. 
2:35 vai. ėjau pietauti. Bendra
darbiai kuždėjo, kad demons
trantai jau tolyn į pietus nu
žygiavę ir nieko nebepamaty
siu. Bet kur tau: Wacker Dr. 
gatvė tebebuvo policijos užda
ryta, o iš vakarinės Wacker 
Dr. pusės į State gatvę dar vis 
suko nesibaigiančios demon
strantų kolonos. Mačiau, kad 
prie State gatvės tilto geriau
sioje vietoje policijos saugomi 
stovėjo spaudos ir televizijos 
reporterių automobiliai su cent
riniais štabais, kurie čia vie
toje radiju palaikė ryšį su re
dakcijomis bei TV centrais.

Masės, masės susivėlusio, bet 
gyvybe ir didele energija de
gančių jaunuolių su Amerikos 
vėliavomis, su visokiais plaka

ir ryto rasos sidabro lašais. Vytautas nusileido nuo kal
vos ir pasiekė autobusų stotį, kur jau laukė grupelė žmo
nių. Rytas buvo pilnas skubos triukšmo. Gatvėmis sku
bėjo vežimai, automašinos ir pėstieji.

Pasirodė didelis sunkvežimis su anglimis. Anglys 
buvo palaidi ir gabalai krito gatvėje. Vytautas stebėjo 
vieną senyvą moterį, vilkinčią elegantišku apsiaustu 
kuri, praleidusi pro šalį grupę pėsčiųjų, išsitraukė iš 
krepšio didelį popierio lapą, atsilankstė jį viduryje gat
vės ir skubiai pasičiupo nukritusį anglies gabalą.

Tuo laiku atėjo autobusas ir keleiviai sulipo. Senoji 
moteris tačiau teberinko anglies gabaliukus. Ji pridėjo 
popierių, rūpestingai jį sulankstė ir įsidėjo į krepšį. Ta
da ji taip pat įlipo į autobusą.

Po pusvalandžio pasiekė kitą miesto pusę, kur bu
vo pabėgėlių stovykla.

Jis žygiavo lėtai didžiųjų vartų link. Čia jį pralenkė 
amerikietis kareivis, aukštas vyras su cigarete dantyse, 
ėjęs labai skubiais žingsniais. Mažas žmogelis su odiniu 
lietpalčiu jį sekė. Jis ėjo paskui kareivį labai susikon
centravęs. Amerikietis momentą atsigręžė ir paklausė 
vokiškai:

— Ko tu nori?
Mažasis vyras susipainiojo, patraukė pečiais, šypso

josi ir nieko neatsakė. Kareivis nuėjo ir vyras dabar jį se
kė iš toliau. Ant kampo kareivis išspiovė cigaretę ir įėjo 
į vieną pastatą. Mažasis vyras šoko nuo šaligatvio į gat
vę, pasilenkė prie nuorūkos, pakėlė ją ir šypsodamasis 
grįžo į šaligatvį. Tada jis užspiovė ant degančio cigare
tės galo, rūpestingai užspaudė cigaretės galą pirštais ir 
įsidėjo nuorūką į mažą dėžutę.

Dabar Vytautas matė žmogelio veidą ir sulėtino 
žingsnius.

XBus dauelau),

tais bei atsišaukimais greta po 
gretos žygiuoja į pietus. Vieto
mis jų 12 gretoje, kitur net 20. 
Jie žygiuoja dešiniąja State 
gatvės puse. O kairėje gatvės 
pusėje išsidėstę policininkai. 
Tarp Wacker Dr. ir Randolph 
gatvių policininkų palyginus ne 
taip jau daug. Aš bent nema
tau nei lazdų, nei ginklų ant jų 
diržų. O jei ta masė pajudėtų? 
Ji bematant sutraiškytų tvar
kos saugotojus! Kas būtų? Bet 
masė šį kartą rami. Kad atkrei
pus didesnį dėmesį, kai kurie 
įpražygiuoją būriai (šalia jų ei
na ir sanitarai ir jų pačių tvar
kos dabotojai) garsu šaukia JA 
Valstybių karius grįžti namo 
iš Vietnamo, skelbia ir kitokius 
šūkius. Bet, palyginus, demon
strantai ramūs, tvarkingi.

Mane stebina, kad labai daug 
žiūrovų šaligatviuose. Nežinau 
kaip toliau pietuose, bet tarp 
Wacker Dr. ir Randolph gatvių, 
kur šeštadienių popietėmis bū
na didelis judėjimas, vos po 
vieną skystą eilę žiūrovų abie
jose pusėse gatvės. Užeinu į vai 
gyklą State gatvėje papietauti. 
Ji pilna žmonių ir mažai kas 
kreipia dėmesį, kad už langų 
esanti State gatvė užtvenkta 
masės pražygiuojančių demon
strantų. Regis, suaugę, geras 
tarnybas turį ir Vietnamo ne- 
bebiją džentelmenai visai nesi
domi, Ke šių dienų gyvasis jau
nimas nori? Regis, jų visai ne
imponuoja tai, kad kyla nauja, 
pašėlusi jannosios generacijos 
banga, kurios kraštutiniai posū 
.kiai gali būti ir labai pavojingi 
laisvei bei demokratijai. Bet 
faktas, kad ji kyla ir liejasi iš 
krantų. Nenustebkime, kad to
je kylančioje masėje eina ir lie
tuvių vaikai, dabartiniai stu
dentai, kurių tėvai prieš ket
virtį šimtmečio pabėgo nuo to 
paties komunizmo, kuris bando 
užgrobti Pietų Vietnamą.

To šaukiančio jaunimo masė 
Chicagoje šiandien tikrai dide
lė ir gaivi. Iš pažįstamų repor
terių sužinau, kad demonstran
tų pradžia jau Kolizėjuje (prie 
18 gatvės pietuose), o pasku
tiniai demonstrantai kaip tik 
suka iš Wacker Dr. į State St. 
Mačiau ne vieną pavergtųjų tau 
tų demonstraciją tose pačiose 
gatvėse. Jose gretos toli viena 
nuo kitos, tvarkingai išsirikiavu 
sios ir erdviai išsidėsčiusios. 
Šiandien gi kitaip. Tai lyg skė
rių masės plauktų.

Bet štai žmonės sužiūra į jau 
nūs vyrus, kurie šaligatvyje ne
ša Amerikos vėliavą ir didelį 
plakatą; “Ši demonstracija yra

(Nukelta į 5 psl.).

Sk



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio m. 9 d.4

Los Angeles, kovo 23 d, Balfo 13 sk, 25-irių metų veiklos sukakties minė
jime Šv. Kazimiero par. salėje prezidiumas. Sėdį iš kairės: V. Pažiūra — 
pirm., A. Skirius, A. Devenienė, rašytojas J. Gliaudą, D. Mackialienė, 
M. Aftukienė, A. Dabšys ir J. Motiejūnas. Nuotr. L. Briedžio

CLASSIFIED GUIDE
MISC.ELLANEOUS HELP WANTKD — VYRAI

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT|S1UYKIT£ DABAR!

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

Išnuom. 4 kamb. butas, 2 mieg. Ap
šild. Dirbančiai porai. 42 ir Rockwell. 
847- 5292.
BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2025 W. (13. l’it 8-(l<)32 
Nelaukit — užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

KKGGOb - OPPOKTUNITIEb

PARDUODAMAS 

Marquetie Parke 

gerai einantis biznis:

Valgykla “Tulpe”

PUNCN PRESS OPERATOR
Mušt have experience. Steady work.
Good salary. Paid hospitalization. 
Paid vacation Profit sharing and 

. other benefits.

Call 247-2546
Ask for Edith Gomez

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
DIDŽIULIO ĮVYKIO PRISTA

TYMAS LOS ANGELES 
LIETUVIAMS

Didžiulė antireliginė propo- 
ganda siautėja okupuotoje Lietu
voje. Ten reikia didvyriškos drą
sos viešai išpažinti Katalikų Baž
nyčios religinę praktiką. Daug 
kur religinė praktika įžengė į ka
takombų epochos aplinkybes. Ti
kintieji siekia išpažinti savo tikė
jimą slaptai. Ir čia stoka religinės 
literatūros jaučiama savo nepa
prastu galingumu. Naujieji Kata
likų Bažnyčios siekiai, Bažnyčios 
atsinaujinimas, Vatikano Susi
rinkimo tartieji žodžiai —viskas 
tai žinoma okupuotoje Lietuvoje, 
siekiama pažinti, studijuoti ir 
vykdyti.

Didžiulė antireliginė banga 
srūva ir laisvame pasaulyje, vie
ton Apreiškimo tiesų siūlydama 
žmonėms abejingumo, netikėji
mo, neigimo tvirtinimus, tokius 
nepriimtinus katalikiškos ideo
logijos išpažinėjams.

Šių moderniųjų neigiamybių 
ir antireliginių kėslų akivaizdo
je, kaip visad būdavo amžių bū
vyje, krikščionis katalikas išeina 
kovoti savo vieninteliu ginklu: 
viešu tiesos skelbimu. Tam tiks
lui gimė lietuviuose iniciatyva 
išleisti visą seriją veikalų, bendru 
titulu “Krikščionis gyvenime”,

kuriuose esminius gyvenimo 
klausimus nušviestų mūsų teolo
gai, filosofai ir istorikai. Sumany
mas didingas ir dar nebuvęs mū
sų kultūriniame gyvenime. Los 
Angeles lietuviai turi tikrą laimę, 
kad vienas iš to epochinio reiški- 

i nio steigėjų prelatas Vytautas 
Balčiūnas atsilankė mūsų mieste. 
Vietos organizacijų veikėjai, susi
žinoję su svečiu prelatu, nutarė 
surengti įspūdinga visuomenės 
supažindinimą su tuo nauju sąjū
džiu.

Prel. Balčiūnas ir pasaulietis 
inž. J. Raulinaitis išsamiai pa
vaizduos “Krikščionis gyvenime” 
veiklos prasmę. Bus susipažini
mo pasišnekėjimai. Tai proga 
daug sužinoti ir daug patirti. 
Balandžio 13 d., sekmadienį,
tuoj po sumos Šv. Kazimiero pa
rapijos salę visus lietuvius atsi
lankyti kviečia.

Rengėjai
Patenkinti Lietuvių radijo 

valandėle
Los Angeles Lietuvių Ben

druomenės suorganizuota radijo 
.valandėlė lietuvių visuomenės 
yra noriai klausoma ir gerai ver
tinama V. Radijo valandėlės pra- 
nešėjams ir vadovybei linkime 
nepavargti ir toliau tęsti dirbamą 
sunkų lietuvišką darbą.

Klausytojas

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

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

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

DRAUGE gaunama visa ei
lė J. Narūnės — Pakštienės kny
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri
taikinta kalba, pateikiami vaiz
deliai ar apsakymėliai iš jaunų
jų pasaulio:

Birutės rytas 0.95
Jaunieji daigeliai 1.30
Snaigių karalaitė 1.00
Gintaro takais 1.80
Ambarita (anglų klb) 1.00

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

2447 W. 69th St., GR 6-9504

VISI KELIAI VEDA Į CHICAGĄ

Po praėjusiais metais mums 
nepaprastai simbolinės L. v. 
Beethoveno “Fidelio” operos, 
šiemet mes iš provincijos lietu
viai ypatingai nekantriai lau
kiame J. Gaidelio “Danos” pa
saulinės premjeros. Atrodo, ir 
čikagiečių lietuvių masės yra 
pajudintos, nes. pirmieji spek
takliai išparduoti. Poeto ir Lie
tuvos operos solisto IS. Santva
ra “Danos” libretas pilnas poe
zijos deimančiukų! Kartkartė
mis -vartau gautąjį libretą, ir 
tiesiog tarytum kasdienės mal
dos žodžiai stringa širdin “Da
nos” veikėjų minčių perlai.

— Iš narvo, tartum paukštė,
/veržiasi žmogaus dvasia —
Nelaimė žudo kūną, žudo sie- 

/lą!..
Arba vėl:
_ * Nors esam ištremti, nors

< -/nors. esam pajuokti —
Mes degam pergalės vilty!
Ir vėl šis minios choro pos

mas tarytumei jau skamba mū
sų ausyse:

—, Būk prakeiktą, nelaisve,
Ir tu, žmogau, kuris kitiem 

/tą panieką neši!
Nors ir paniekinti, nors ir 

/maži —
Mes garbinsim tik laisvę!..
Išsibarstę svetimųjų jūrose, 

mes trokšte trokštame savo 
dvasiai lietuviško peno, ir ne
kantriai laukiame balandžio dvy 
liktosios, kada iš visų pusių dai
liaisiais Amerikos žemės greit
keliais skubėsime į Lietuvių 
Operos kolektyvo rengiamą me
no puotą. Mes neabejojame, kad 
.Triūsų siela bus patenkinta ja, 
neabejojame ir meniniu požiūriu 
šio spektaklio verte, nes lietuvio 
sieku negi gali būti kas artimes- 

<ii'd3Ągesnie, negu mūsų

tarpo įkūrėjų paskleistieji meno 
perlai? Savo darganas dienas 
svečiose šalyse tegalime pra
skaidrinti tiktai lietuviškos dai
nos, meno bei muzikos garsais. 
Tikime, kad mielasis operos 
kolektyvas dar turės jėgų bei 
ištvermės ir ateityje mums pa
rengti naujų spektaklių, o mes 
iš savo pusės stengsimės jiems 
atsilyginti juos gausiai lankyda
mi. Tuo tarpu švęsdami simbo
linę pavasario Prisikėlimo šven
tę, mes tikime ir savo tautos 
prisikėlimu, kartu su “Danos” 
cherojumi sotindami savo sielą 
ateities vizijomis:

— Ir mirdami mes regim ten 
/Velykų rytą;

Ateis diena, ir ant kapų pa- 
/kils gėlių daina!

Sutiksim sesę, iš tėvynės iš- 
/varytą,

Ir ateitis dainuos, lyg rojaus 
/paukštė dievina...

Kusandra

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 

ĄSOČIAI
JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, ries nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven 
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

STATYBININKAI

Į REZIDENCINIAI, 
V9 B KOMERCINIAI,
M 3 MEDICINOS IR y g KITOKĮ PASTATAI!J 2457 West 69th Street J Tek HE 4-7482

REAL ESTATE

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

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

Ludington. Michigan 49431
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KOSTAS BUTKUS
Tek PR 8*2781 

METALO IR 
į STIKLO:

Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIH

1 SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKŲUETTE fllPT PAKCFi SEKV. 
2608 OOth St. TeL WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai Į Lietuvą,.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių Ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E Ii V. Žukauskai

Reikalingus darbininkus iki 62 m. 
amž. Atlyginimas $3.00 į vai. Dar
bas nuolatinis. Tiktų buvęs ūkinin
kas. Kreiptis asmeniškai pirmad. 
iki penktad. 8 v. r. iki 4 popiet pas 

Stanley, 9724 So, Karlov Avenue

HELP VVANTED — MOTERYS

MANAGER
For new type food Service. 

DAYS ONLY
Paid holidays and vacation. Res- 

taurant and eafeteria experioneo 
helpful būt. not necessary. Good 
starting salary.
CALL FOR APPT. ANYTIME 

597-1747
TRI-STATE T0WERS 

9575 W. Higgins
 (Bosemont Level)

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

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

3 butų mūr. 5—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
$75,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notory Public

2737 W. 43 St. — OL 4-2390

REAL ESTATE

5 kamb. mūr. bungalovv — 11330 
So Nfttoma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

Arti Marąuette pko
Skubiai parduodamas Marąuette 

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

0 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš.
garažas. Marąuete pko. apyl. ,

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1 įi aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mur. gara
žas. $35,000.

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

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

5 H knib. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. Tflst St Tel. 925-6015

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

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 mūrų "tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė Visa* 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

____ v
DANIEL MASSEY

Dominuotas geriausiu aktorių. Vai di- 
ua filmu "Star”.

Kiekvienam būtų pravartu, o 
gyvenusiems Seinų ar Vilkaviš
kio apylinkėse net labai įdomu, 
paskaityti ką tik išleistą knyge
le

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS
Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 

kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

Lengvu pasakotojo žodžiu jis 
prisimena profesorius, kunigus, 
klierikus ir kitus asmenis, kurių 
gyvenimas vienu ar kitu būdu 
buvo susipynęs su tų nepriklau
somos Lietuvos atsistatyme taip 
svarbių mokslo įstaigų likimu.

Nenukrypdamas nuo temos 
autorius supažindina skaitytojus 
ir su to laikotarpio dvasia bei is
torine raida, patiekdamas gal 
daugelio jau užmirštų, tautinė
je sąmonėje atbundančios tautos 
gyvenimo faktų.

Knyga gaunama Drauge. Jos 
kaina 1.00 dol. Illinois gyven
tojai prašomi prie knygos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

Perskaitę “Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti

j/

GERI NAMAI
1 % aukšto namas — 6 tr 5 kamb. 

Uždari porčiai. Karpetai. Kabinetų 
virtuvės. Modern. vonios. Naujas ga
zu šUdymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,600.

Didelis 6 kamb. mūras. 1 % vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,400.

12 bųtų, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,0fi0 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

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

Mūrinė 1 a-ukšto 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 tr 3 kamb. 
Visi nauji Įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000,

Botas dviem butam, 80 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

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

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

l$į aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 Ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. Ir butas rūsy 8-Ju kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St, BE 7-8515

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

Skelbkites “Drauge”.

Platinkite “Draugę”.

REAL E STATE
1 po 6 kamb. mūr. Modeirnloa vo-

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

2 no 5 $4 kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,500.

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

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

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,600.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos. $18,906.

I po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui Ir apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Roomlng house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.0 kamb. mūr. “Bullt-ins*’, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1% aukšto mūr. 5 Ir 6 kamb. 8 
Įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 ir Oakley »19,&O0

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

Member of M.L.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 VV. Ocrmafk Rd.. Cicero. IU. Tel OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Clceroje, Bertvyne, Riveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti iš katalogo.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 581 h Street 
Telefonas — PKospect 8-9533
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TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421

Vakarais skambinti VVA 5-3607 j 
P. Rudėnas K. Šimulis

MOV ING
ŠERĖNAS perkrausto baldas ir 
kitus daiktas. Ir iš toli miesto lel-
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place WA 5-8068

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr conditioning Į 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai pemo-Iro tvs o I

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MI TAI, 
4444 S. tVestem, Chlcago 0,111.

Telefonas VI 7-3447.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Remkite “Draugą”.

VVANTED BEAUTICIAN
Full and part time, good vvorking 
conditions. Pleasant surroundings, 
good salary.

MR. JAMES BEAUTY SALON 
1608 W. 47 th St. BI 7-1188

NURSES AIDĖS — ALL SHIFTS
Orderlies 7 A. M. to 3 P. M. Rpautiful 
nursing home in Morton Orove 
Benefits offered.

CALL MRS. ZELIENKA 
(Director of nurses)

MRS KRAZIASKI 
Dir. of assistance in nursing 

CALL — 965-8100

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

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

Apsimoka skelbtis DRAUGE.
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugų”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus bu pinigais siųskite: 
D R A D 9 A S

4545 West 63rd Street

CHICAGO. ILLINOIS 60629
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fight birth defects- fa*
MARCH
DIMES
Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

CATHOLIC PUBLISHING C0. NEEDS HRRD VVORKING
ADVERTISING SPflCE SALESMEN 0R SALESWOMEN 

FOR CHURCH BULLETIN
GOOD COMMISSIONS — ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 

Send Short Resume To Division Manager
J. S. P A LU C H, I N g,

1800 W. WINNEMAC, CHICAGO, ILLINOIS 60640



BOSTONO ŽINIOS
DR. A. GERUTIS PRISTATO 

'‘LITHUANIA“

LB Bostono apylinkės valdy
ba kovo 22 d. pakvietė dr. A. Ge
ruti, kuris pastoviai gyvena Švei
carijoj, o dabar lankosi Ameriko
je, pasidalyti savo mintimis apie 
Lietuvos bylą. Dr. Gerutis yra il
gametis Lietuvos diplomatinės 
tarnybos atstovas.

Kaip jau žinome, dr. Gerutis y- 
ra knygos “Lithuania” redakto
rius. Jis tą knygą netik redagavo, 
bet gerą dalį jos pats prirašė. 
Šveicarijoj Lietuvos oficialios at
stovybės nėra. Dr. Gerutis duo
ną pelnosi ne iš diplomatinės 
tarnybos, bet didelę dalį savo lai
svo laiko skiria lietuviškiems rei
kalams. Dažnai parašo apie Lie
tuvą Šveicarijos spaudoj. Tačiau 
tas reikalas nėra lengvas. Visi lai
kraščiai gaudo aktualijas ir sensa
cijas, o Lietuvos reikalas nebėra 
jokia aktualija ar sensacija. To
dėl Lietuvos reikalu straipsnių 
toje spaudoje pasirodo mažiau. 
Vokietijoj yra Baltų d-ja. Dr. Ge
rutis priklauso jai ir dažnai ten 
lankosi. Praeitais metais ta drau
gija turėjo net 13-ką parengimų.
I tuos parengimus kalbėtojais 
kviečiami žymūs asmenys, tada 
tas atkreipia ir vokiečių spaudos 
dėmesį., Kadangi ir pati Vokietija 
yra suskaldyta, tur būt todėl yra 
skersvėjų. Kai kam nesvetima 
mintis ir glaudesnis kontaktas su 
Maskva, galvojant, kad tas kon
taktas padėtų apjungti visą Vo
kietiją. Tačiau vyriausybės dau
gumos ir taip masės bei žymes
nių politinių asmenų yra noras 
išlaikyti geresnius santykius su 
Amerika, o Vokietija būsianti su
jungta ir taip.

Lietuvos žydas žymus advoka
tas Robinsonas pasakęs, kad Lie
tuvos byla esanti tokia gera, kad 
jos laimėjimui nereikia ir gynė
jo. Dr. Gerutis sako, kad galima 
ir gerą bylą pralošti, jeigu ja nie
kas nesirūpins ir negins.

Dr. Geručio redaguota knyga 
“Lithuania”, kurią šiame susi
rinkime jis pristatė, apima Lietu
vos valstybės laikotarpį 700 me
tų bėgyje.

POEZIJOS, MUZIKOS IR 
DAINŲ VAKARAS

Sektnadinį balandžio 13 d., 5

lyrinio pobūdžio su svajų at
spalviu. Abi parašytos poeto Sta. 
šio Santvara. Po programos seks 
šokiai, grojant RM trio iš Wor- 
cesterio, o taip pat veiks ir bufe
tas.

LITERATŪRA, VAIDINIMAS
Kovo 28-30 dienomis Tauti

nes Sąjungos namuose, So. Bosto
ne, L.S. T. korp. Neo-Lithua- 
nia ir Santaros -Šviesos federaci
ja surengė 3-jų dienų, lyg saky
tume, meno šventę. Nijolė Žygie- 
nė skaitė Liunės Sutemos poeziją, 
Laima Antanavičiūtė - Adomo 
Mickevičiaus ir Birutės Vaičjur- 
gytė Antano Škėmos kūrybą. A- 
domo Mickevičiaus “Vėlinių” II 
ros dalies fragmentą inscenizavo 
Gediminas Margutis, Povilas Ma- 
nomaitis, Birutė Vaičjurgytė ir 
Algis Antanavičius. Grafikos pa 
rodoje buvo R. Gibavičiaus, Kisa
rauskų ir Prano Gailiaus grafi
kos darbai. Apie meną mintimis 
dalijosi S. Goštautas, P. Martin- 
kus ir K. P. Žygas.

SEIMAS PUTNAME

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų rėmėjų suvažiavimas -sei
mas bus balandžio 27 d., Putna- 
me, Connecticut. Seimas prasidės 
šv. Mišiomis 11:30 vai.

Galime pasidžiaugti seselių ir 
rėmėjų nuveiktais darbais. Matu
laičio poilsio namai seneliams 
pastatyti, nors vienas tų namų 
sparnas dar yra nebaigtas. Da
bar seselės rūpinasi jaunimo sto 
vykios įrengimu. Kalbame apie 
lietuvybę, rūpinamės jos išlaiky
mu. Juk jaunimas yra tas mūsų 
didysis turtas, nuo jo priklausys 
ir lietuvybės tolimesnis išlaiky
mas. Reikia daug apdairumo, 
daug rūpesčio, daug darbo, kad 
nors kartais galėtume suburti lie
tuvišką jaunimą krūvon. Tik su
sibūrę į didesnius būrius, susigru- 
pavimus iš įvairių vietovių į vie
ną vietą jie mėgs pažintis, ieškos 
bendros kalbos, bendro darbo ir 
bendro kelio, kuriuo ateity turės 
eiti. Lietuviškoje stovykloje ir ge
roje lietuviškoje dvasioje bei ap
linkoje tas lietuviškas žiburėlis ga 
lės prasiplėšti ir net nešti tą 
Šviesą kitur ir kitiems.

Gyvenant savo laisvoje tauto
je yra visos normalios sąlygos ug-

Kovo 30 d. Clevelande įvyko dr. A. Geručio pagerbimas ir jo redaguoto veikalo pristatymas. Nuotraukoj dalis 
gausiai atsilankiusių svečių. Prieky pirmoje eilėje: prof. J. Jakštas, dr. A. Gerutis ir PLB pirm. St. Batzdukas.

Nuotr. J. Garlos

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio m. 9 d. 5

skelbėjai, siekiantys naujų idea
lų, taikos, solidarumo ir vidinių 
turtų ir nuo jūsų priklausys 
pasaulio rytojus ir ypatingai 
jūsų garbingos tautos ateitis...“

— JAV-ių prezidento gyven
vietės, Baltųjų Rūmų, adresas 
yra 1600 Pennsylvania avė., 
Washington, D. C. 20500.

GĖLES
Vestuvėms, bunketoms, laidotuvėnu 
ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BKVEltLY lUI.bS GF.I.INYClA 

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

Perskaitę “Draugą", duo
kite ii kitiem;! pasiskaityti.

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 2.00

G>venimo šaltiniai, St. Žilys 3.00

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

CHICAGOS ŽINIOS
GAISRININKŲ VADO 

RCMAI DEGĖ
Gaisrininkų vado Robert 

Quinn apartmentiniai kamba
riai sudegė trečiame aukšte 900 
N. Lake Sthore drive. Apie 300 
namų gyventojų išbėgo. Nuosto 
lių padaryta apie $50,000. Du 
gyventojai buvo sužeisti.

SIŪLO ALDERMANAMS 
ATSISTATYDINTI

Grupė gyventojų siūlo ketu
riems aldermanams atsistatydin 
ti, nes jie netinkamai atstovau
ja savo Wardų gyventojus. Al- 
dermanai yra demokratai iš 27, 
28, 29 ir 30 wardų. Vienas jų 
yra negras. Tie tvardai yra tirš
tai negrų apgyventi.

28

vai. po pietų, Šv. Petro lietuvių jymuj savos tautiškos dvasios, 
parapijos choras rengia lietuvių 
poezijos, dainų ir muzikos vaka
rą, kuris žada būti įvairus ir išim 
tinai lietuviškos kūrybos ženkle.
Vakaras įvyks Lietuvių piliečių d- 
jos auditorijoj trečiame aukšte.
So. Bostone.

Programa pradedama Juliąus 
Juzeliūno stygų kvartetu Nr. 1, 
kurį atliks Naujosios Anglijos 
konservatorijos aukštesniojo kur
so studentai: Edith Haladjoff 
(I-mas smuikas), Carol Paina 
(2 -ras smuikas), Barry Lehr (vio 
la) ir Susan Gillespie (violoncė- 
la).

Juzeliūnas gimė 1916 m. Jau
nystėje vargoninkavo Šiauliuose, 
kur vietos muzikos mokykloje 
pradėjo mokytis muzikos, o vė
liau Vilniuje baigė kompozicija 
pas A. Račiūną. J. Juzeliūno kvar
tetas Nr. 1 yra trijų dalių, kurių 
antroji dalis pagrįsta tema pri
menančia mūsų raliavimo dai
nas. Ši tema vystoma per visą 
antrąją dalį su įspūdingai didė
jančiu įtempimu. Trečioji dalis 
turi gana ryškų lietuviško (da
bar jau plačiai išvystyto) šokio 
elementu. Juzeliūno kūrybiniai 
aspektai, galima sakyti, yra išau
gę iš lietuvių liaudies muzikos 
pradų, labai vykusiai įvilkti į 
santūriai modemų muzikos sti
lių.

Po kvarteto aktorius Henrikas 
Kačinskas, iš Washingtono, skai
tys iš vėliausio Vinco Mykolai
čio- Putino eilėraščių rinkinio 
“Langas”. Šis rinkinys laikomas 
vienu iš stipriausių poeto darbų.
Po to seks Radausko eilėraščiai.

Iš choro pasirodymo pažy
mėtini Pokilio choras iš Šimkaus 
operos “Pagirėnai, labai iškil
mingos ir šviesios nuotaikos ir 
Juliaus Gaidelio “Žaliojoj pie
voj” iš operos “Dana”, kuri yra 
statoma kaip tik šiuo laiku Chi
cagoj. Ši operos ištrauka yra

vos kultūros. Ten nėra net kalbos 
apie nutautėjimą ir pamiršimą 
savos gimtosios kalbos. Miestai, 
kaimai, gamta, mokykla, bažny
čia, namai yra lietuviška ir sava. 
Net pievų žolė bei dirvos gr.um 
stelis ten prakalba į mus gim
tuoju žodžiu. Jaunimas dainuo
ja, šoka ir švelniausius žodžius 
šnibžda lietuvių kalba. Ameriko
je, nors ir didelių laisvių šalyje, 
to nėra. Amerikietiškas katilas

be prievartos ir jokių pastangų 
suvirina visas tautas į vieną lydi
nį. O paskutiniųjų ne tik metų, 
bet mėnesių laike jaunimas pasi
nešė į demoralizuojantį kraštuti
numą. Naujos laisvės ir naujos 
meilės vardan viskas yra galima, 
prie to skatinama ir einama. Jau
nimas pasinešė auklėti vyres
niuosius, o daug vyresnių priima 
tai atvira širdimi, tam pritaria ir 
kartais net stumia jaunimą į mo
ralinį seksualinį, politinį, vi
suomeninį ir visokį kitokį anar
chizmą.

Gyvenimui su pašėlimu pasi
nešusiam ta bloga: kryptimi, 
sveikintinos N. P. M. seserys, ku
rios ryžtasi statyti jaunimo stovy
klą, kad sulaikytų, o jei ir nesu
laikytų, tai nors prilaikytų nuo į 
tos blogos psichozės.

Seselės kviečia į šį seimą ne tik 
esamus rėmėjus, bet visus lietu
vius, kuriems rūpi lietuviški rei
kalai, lietuvybės išlaikymas, o y- 
patingai mūsų pačių jaunimas. 
Tik bendromis jėgomis ir dideliu 
ryžtu bei darbu galima ęiti į lai
mėjimus.

Seimas vyksta balandžio 27 d. 
Putname, Connecticut.

P. Žičkus

PARDUOS VYNĄ 
IŠ VARŽYTYNIŲ

Heuiblein kampanija geg 
d. Continental Plaza viešbutyje
parduos $50,000 vertės įvairiau
sio vyno iš varžytynių. Parda
vime bus keletas bonkų vyno iš 
1887 metų. Už ivieną to'kią bon- 
ką teks mokėti daugiau $25 
Toks pardavimas bus pirmutinis 
vakarų hemisferoje. Vienintelis 
kitas panašus išpardavimas 
vyksta Londone.

RADO DINAMITO
Šerifo policija rado 138 dina

mito plyteles Sauk Trail miškų 
rezervate netoli Park Forest.

GAZOLINAS IŠSILIEJO 
KANALE

Apie 6,000 galionų gazolino 
išsiliejo iš baržos sanitarinia
me kanale netoli Columbus dri
ve tilto. Eismas buvo laikinai 
sutrukdytas.

— Nuo 1860 m, Chicagoje į- 
vyko 24 prezidentinės konven
cijos: demokratai pravedė 14, 
republikonai 10.

Vienerių metų mirties 

sukaktis

Alfonsas
Apanavičius

Nauji ambasadoriai. Vai. Peterson paskirtas į Suomiją. Kenneth Keating 
į Indiją ir Robert Hill į spaniją.

KYLANTI BANGA...
(Atkelta iš 3 psl.)

inspiruota komunistų”. Ir jie 
eina tolyn į pietus ir skelbia 
praeiviams tai, kuo gatve žy
giuojantis jaunimas netiki... Tai 
demokratijos kontrastai.

Vėjas pašėlęs ir smarka plė
šo demonstrantų plakatus, lyg 
išreikšdamas visatos Kūrėjo 
valią. O policininkai nuplėštus 
plakatus ima nuo asfalto ir 
deda į šiukšlių dėžes.

Atėjau iki Wabash gatvės til 
to, nes jau baigėsi pietų laikas 
ir reikėjo grįžti į darbą. Iš čia 
būriai miesto darbininkų su 
šluotomis ir kitokiais valymo 
įrankiais žygiavo State gatvės 
iiink, kur praėjo paskutinės de

monstrantų kolonos. Jie buvo 
laimingi, nes dirbs antvalan- 
džius ir gaus neblogą atlygini
mą...

Susitikęs pažįstamus dienraš
čio žmones užsiminiau, kad štai 
miestui ir žmonėms vėl naujas 
išlaidas padarė demonstrantai.

— Ką visa tai reiškia prieš 
Vietnamo karo išlaidas? — taik 
liai ir ramiai atsakė jie.

Kai sugrįžom į spaustuvę, 
dienraštyje jau buvo uždėta pa
grindinė antraštė: demonstra
cijoje dalyvavo 10,000. Aš pil
nai tikiu, bet kartu ir laimin
gas, kad savų akimis nepama
čiau kai kurių plakatų, kur bu
vo garbinami net komunistų
vardai. VL BmJs

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
SLOVAKUS

Popiežius Paulius VI-sis pri
ėmė Vatikane 600 Bratislavos 
universiteto studentų ir profe
sorių grupę, atvykusią į Romą 
turistiniais ir kultūriniais tiks
lais. Trumpoje kalboje Šv. Tė
vas iškėlė šios kelionės svarbą 
pažinti katalikų religijos centrą 
Romą, kuri savo paminkluose 
ir mūruose geriausiai atspindi 
tą amžių istorijos atmosferą, 
kuri paliko neišdildomas žymes 
visa pasaulio kultūroje. Kreip
damasis į Slovakijos profeso
rius ir mokytojus. Šv. Tėvas 
linkėjo, kad jie savo pašaukime, 
kaip mokytojai dr profesoriai, 
visur ir visados skleistų tikro
sios tiesos šviesą ir nepamirštų 
tos didžios atsakomybės jauną 
jai kartai, kuri šių laikų besikei 
čiančiame pasaulyje nuoširdžiai 
ieško naujų kelių ir yra reika
linga prityrusių, bešališkų ir 
pasišventusių įvadų. Baigdamas 
kalbą šv. Tėvas kreipėsi į jau
nuosius studentus, išreikšdamas 
savo linkėjimus ir viltis. “Pa
saulio ateitis — kalbėjo popie
žius — yra patikėta jūsų pasi
šventimui ir jūsų tinkamam pasi 
rengimui ateities gyvenimui. Jūs 
esate naujos kultūros nešėjai ir

5.00

4.00

2.75

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC

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

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiatas.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

i

E U D E I K IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Geraldas F. Daimidas — Dovydas P. Gaidas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome balan
džio mėn. 13 d., 1968 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo negalime užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Balandžio mėn. 12 dieną, šeštadienį, šv. Mišios bus Švč. 
Trejybes bažnyčioje, Newark, N. J. 7:30 vai., egzekvijos, šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, Elizabeth, N. J., 8 vai., egzekvijos. 
Šit. Peter and Paul Church. Point Pleasant, 11 vai.

Gimines, draugus ir pažįstamus prašau pasimelsti už a. a. 
Alfonso sielą ir dalyvauti pamaldose.

šventinamas paminklas Greenwood kapinėse 12 vai.

Katrie dalyvauja šv. Mišiose prašome visus ant pietų pas 
p. A. Apanavičienę.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
Tel. 476 - 2345 

Tel. TO 3-2108-09
2533 VVest 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ti
Nuliūdę:

giminės.
Žmona Anelė ir dukterys, sesuo, broliai ir ki-

A. -f- A.
MAGDALEN RIMKUS

Pagal pirmą vyrą Markūnieųė
Gyveno 127 So. Addison Road, Wood Dale, Illinois.
Mirė bal. 8 d., 1969 m., 2 vai. ryto, sulaukus 78 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Helen Lerner, 

žentas Jerry, ir Julia Lemke, žentas Cyril, 3 anūkai: David, 
U.S.A.F., .Bruce Lerner, Michael Lemke ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų, Maldos Apaštalavimo draugijoms. 
Būvio Amžina nare šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijos.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th 
Street. Laidotuvės įvyks ketvirtad., balandžio 10 d. iš kopi. 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap. baž
nyčią,, kurioje įvyks, ged. pamaldos Už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į ‘Šjv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai lr anūkai.

Laidotuvių direkt. Lackavvicz ir Sūnūs, Tel. RE 7-1213.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUe 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. Y Arda 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel. YArds 7-1138-1189

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD„ OAKLAVTN, ILL. Tel. 636-2S2o'
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X Vyskupas Povilas Marcin
kus atlaikys šv. Mišias sekma
dienį 12:30 v. Cicero Šv. Anta
no parap. bažnyčioj. Priimtuvės 
įvyks parapijos salėje tą dieną 
nuo 3:30 v. p.p. iki 7:30 v. v. 
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti. Vyskupas Marcinkus su
teiks sutvirtinimo sakramentą 
šį sekmadienį 2:45 v. p.p. Šv. 
Antano parap. bažnyčioj.

x Paskirtos lėšos. Marąuette 
Parko LB apyl. valdyba savo 
paskutiniame posėdyje nuspren
dė iš savo pajamų paskirti 283 
dol. Donelaičio mokyklai finan
suoti, įsigyjimui lietuviškų kny
gų, kurios įteikiamos mokiniams 
mokyklos baigimo iškilmėse. 
Taip pat nutarė paskirti 50 dol. 
“Neries” sportininkams, jų ke
lionei į Clevelando pirmenybes 
paremti.

X Juozas Bacevičius Ir arch. 
Albertas Kerelis yra “Dešimtu
ko” stalo teniso turnyro trofėjų 
mecenatai. Turnyras įvyksta 
balandžio 12 d. Chicagoje.”

x Lietuvių religinės spaudos 
šventė rengiama balandžio 27 
d. šventė skiriama religinės 
spaudos reikšmei iškelti ir ypa
tingai knygų ciklui “Krikščio
nis gyvenime” išryškinti, šven
tėje bus aprėpiama visa lietuvių 
krikščioniška religinė (katalikų 
ir protestantų) spauda.

• X šv. Jurgio parap. šv. Pran 
ciškaus seserų rėmėjų susirin
kimas įvyks 2 vai.

X Sol. Valentinos Kojelienės
koncertą, kuria įvyksta gegužės 
4 d. Chicagos miesto centre — 
Orchestra Hali salėje — globo
ja Balfo Chicagos apskrities val
dyba. Bilietai jau platinami. 
Prieš pat Velykas, Jaunimo cen
tre, buvo sudarytas platesnio 
masto komitetas, štai jo sąsta
tas: B. Čiurienė, O. Endrijonie- 
nė, St. Semėnienė, K. Lasedkienė. 
B. Navickienė, O. Zailskienė, M. 
Kriaučiūnienė, B. Kožicienė, A. 
Rūgytė, E. Oželienė, St. Džiugie- 
nė, Alb. Dzirvonas, V. Šimkus, 
A. Gintneris, A. Nakas, V. 
Tallat Kelpša, K. Bružas, J. Ža
deikiai kun.. Jz. Vaišnys. SJ, K. 
Repšys, Jz. Mackevičius ir kiti. 
Buvo sudarytos papildomos ko
misijos ir išrinktas vykd. komi
tetas.

XJAV IJB centro valdyba 
yra gavusi pasiūlymą išleisti Lie 
tuvos okupacijos dokumentaciją, 
kuri jau yra baigiama ruošti ir 
keletos mėnesių bėgyje bus pa
rengta spaudai.

x D. Brauktys, mūsų dien 
raščio skaitytojas ir bendradar
bis GilbertsviUe, Pa., parėmė 
mūsų dienraštį 15 dol. pinigine 
auka. Nuoširdžiai dėkojame.

x A. a. Jono Kubiliaus mir-
ties metines minint, šv. Mišios 
bus atnašaujamos balandžio 13 Ydingas" 
dieną (sekmadieny), 10:30 vai.
ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marąuette Parke.
Velionies 'šeima kviečia gimines 
ir pažįstamus šiame atminime 
dalyvauti. (pr.)

X Baletas “Jūratė ir Kasty
tis” statomas geg. 17 d., 8 v.
v. ir gegužės 18 d., 3 valandą 
popiet, Marijos Aukštes. Mokyk 
auditorijoje. Bilietų kainos —

(X* Lietuvą pamfciėjo lafkraA-
tis “ Aurora Beacon -News”. 
Savo kovo 25 d. laidoje .dėjo 
komentatoriaus D. Donielopol 
informaciją apie Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Lenkiją, Gudiją, Uk
rainą, Gruziją ir eilę 'kitų kraš
tų, kuriems Sovietų Sąjunga po 
revoliucijos buvo garantavusi 
laisvę ir kuriuos dabar pavergė. 
Kartu paminima Antibolševiki- 
nio tautų bloko 25 m. sukaktis 
ir cituojamas sukakties proga 
ABN biuleteny išspausdintas 
ukrainiečių veikėjos Slavos Ste- 
tzkos straipsnis, kuriame išryš
kinama, kad ima braškėti Sovie
tų Sąjungos pamatai. Pavergtos 
tautos vis ryškiau nori atsiskir 
ti ir Sovietų įvykdytas Čekoslo
vakijos okupavimas yra tik pa- 
stagos paslėpti tą vidinį sovieti
nio bloko silpnumą ir sulaikyt' 
nuo panašių skilimų Ukrainą ir 
kitus pavergtus kraštus.

X Prof. Pr. Dovydaičio mono
grafijai aukas siųsti: Jonas Ža- 
deikis, 4162 S. Fairfield Avė, 
Chicago, III. 60632.

x Tadas Ripa paskirtas į fe- 
aeralinę tarnybą, ekspertu pa
tarėju Pašto departamente. Rin
kiminės akcijos metu T. Ripa 
glaudžiai bendradarbiavo su pa- 
baltiečiais ir ypač daug nuošir
dumo parodė lietuviams. Taip 
pat mūsų neužmiršo ir po rinki
mų. Ateityje jie taip pat gali 

lietuvių reika-

x
i $8, $7, $6, $5, $3. Rengia, in- 

Šių metų balandžio mėn. Į formacijas teikia ir bilietus pla-
11 d. (penktadienyj) 7:30 v. v. 
iš Šveicarijos atvykęs Lietuvos 
Pasiuntinybės Patarėjas dr. A. 
Gerutis Jaunimo Centro salėje 
5020 I3o. Claremont skaitys pa
skaitą
Europa — europiečio akimis
Kartu bus ir dr. A. Geručio su
redaguotos knygos “Lithuania” 
(Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo leidinys) pristatymas.

Dr. A. Gerutis per 30 metų 
gyvendamas Šveicarijoje, sekąs 
įvykius kaip lietuvis diplomatas 
ir publicistas savo pasikartoje 
tuos įvykius vertins, kiek jie 
mus (teigiamai ar neigiamai) 
įtaigoja Lietuvos
pastangose.

Chicagos lietuviai maloniai 
kviečiami paskaitoje dalyvauti.

Dr. A. Geručiui Chicagoje 
priimti Organizacijų Komitetas 

(pr.)
X Didelė 500 vietų salė ir ke

turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Lito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. (ak.)

x Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St, 
GI. 4-2300 fab >

x Lietuvių Fondo vakarienė.
Įvyks š. m. gegužės 25 d. Chi
cagoje, Jaunimo Centre. Bus 
meninė programa. Vakarienės 
proga visi įstoję į LF narius ir 
LF nariai, padidinę savo įnašus 
nemažiau šimtinės, bus prista
tyti ir pagerbti kaipo kovotojai 
ui lietuvybę ir mūsų tautos gy
vybę. Vakarienei registruotis ir 
įnašus įteikti galima LF būsti
nėje, 6643 S. Maplewood Avė., 
Chicago, UI 60629, telefonas 
778-2858 arba savo apylinkės 
LF vajaus komitete bei pas LF 
įgaliotinį. (pr.)

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

tina Margutis, 2422 W. Mar
ąuette Rd., Cliieago, DL 60629, 
tel. GR 6-2242, GR 6-2271. Mar
gučio darbo vai.: kasdien 10— 
10 v. v.; šeštad. 10—3 popiet. 
Taipgi bilietai gaunami Margi- 

'nių krautuvėje, 2511 W. 69 St., 
tel. PR 8-4585. (pr.)

X Gustonių Sodžius paauko- 
; jęs Lietuvių Fondui tūkstantinę 
ir norėdamas dar daugiau Fon
dą papildyti bal. 19 d., 7:30 v. 
v., Balioi Pakšto salėje, 38th ir 
California Avė., ruošia pobūvį 
su šokia,is. Maloniai Ikiviečiama 
lietuvių visuomenė pobūvyje da-

išlai^rtn’i^o lyvauti ir fondą paremti. Įėji
mas auka $2.50. Staliukus re
zervuoti pas F. Aniulienę, tel. 
436-1294 iki 3 v. popiet arba 
R. Kriaučiūnienę tel. RE 7-8375

lama.
x Garantija — svarbus da

lykas. Gradinskas turi juodą— 
baltą televizijų su dvejų metų 
garantija paveikslo lempai. 
2512 W. 47 St., FR 6-1998. (sk).

x Inž. Antanas Rudis Infor
maciniame seminare skaitys 
paskaitą apie būdus ir kelius į- 
eiti į amerikiečių radijo ir TV 
tinklą. A. Rudis yra Lietuvių 
radijo forumo savininkas ir ve
dėjas.

X Inž. Edvardas Čižinaus- 
kas, gyv. Tinley Park, UI., ir 
šiais metais liet. operos “Dana 
pastatymui paaukojo 100 dol.

(pr.)
X Dr. Aldona Ir dr. Vytau

tas Taurai, gyv. Chicagoje, liet. 
operos “Dana” pastatymui pa
aukojo 50 dol. (pr.)

X Jau dabar, iš anksto, kvie
čiame sau rezervuoti vietą Lie
tuvių Televizijos baliui — ban
ketui, kuris įvyks š. m. gegužės 
m. 24 d. Jaunimo Centro di
džioje salėje. Atsilankiusius 
lauks išsikirtinai įdomi meninė
programa, vaišės ir šokiai. Sta-1 gieda “Linksma 
liukai užsisakomi paskambinus prašvito.” 
į Lietuvių Televizijos studiją, Velykų rytą lietuviai grįžę iš 
telf. 254-2233. pr. šv. Mišių daužydavo margučius.nuo 2 v. popiet.

cblCAGįos Lietuvių. opera

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE

LITHUANIAN PLAZA / VVEST 67 STREET & CAl JFORNIA AVENUE, CHICAGOJE

stato

(pr.)

itL. Žvaigždutė
■* J J * įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačaa. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ava., Chicago, UI. 60636
L-I/B3

Su lietuviškais Margučiais

VELYKOS

Velykos yra pati didžiausia 
šventė. Labai dažnai Velykos 
yra tikra pavasario pradžia. 
Sniegas tirpsta, medžiai prade
da sprogti, ir gėlytės pradeda 
išlįsti iš šaltos žemės. Paukščiai 
parskrenda iš šiltų kraštų. Aš 
Velykų laukiu daugiausia dėl 
margučių. Labai įdomu yra juos 
marginti ir dažyti.

Krikščionims Velykos reiškia, 
kad Kristus prisikėlė iš numiru
sių ir išganė mus. Jeigu jis ne- 
Ibūtų prisikėlęs, mes nebūtumėm 
išganyti ir negalėtumėm įeiti į 
dangų.

Savaitė prieš Velykas yra va-

Jie taip pat juos ritinėdavo. Tą 
rytą Velykų Kiškis atneša vai
kams visokiausių dovanų.

Dabar lietuviai, sulaukę Ve
lykų, laukia mūsų brangios tė
vynės Lietuvos prisikėlimo.
Rita Neverauskaitė, V sk. mok., 
“Skambutis” LB Detroito Apyl. 

lit. m-los mok. laikr. nr. 2.

MARGUČIAI

Vieną kartą gyveno kiškiai. 
Jų vardai buvo: mama - Akys, 
tėtė - Nosis ir kiškelis - Burna. 
Kartą jie ėjo per mišką. Jiems 
užėjo velykiški jausmai. Akys 
žiūrėjo, kas darėsi. Nosis uostė 
žemę. O mažiukas Burna valgė

dinama Didžioji Savaitė. Didįjį žoles linksmai šokinėdamas. Ėjo 
Ketvirtadienį, šv. Mišių metu įr ėjo visi. Staiga sustojo vidų- 
kunigas dvylikai vyrų plauna 1 ryj© miško prie pat didelio me-

Žiemos kilimas tirpsta

Šlapia. Rasa ant žolių.
Jauni paukščiai skrenda.
V<rš žalios jūros auga geltona gėlė... 
Žiemos baltas kilimas greitai tirpsta,..

'Mėlynam danguje šviečia saulė.
Nėra debesų.
Visi šoka ir dainuoja:
Pavasaris jau čia...
Pavasaris jau čia...

Sigita Kronaitė

"Jaunystės Žaibas" Lemonto Mai
ronio lit. m-los laikr. 1969 m. sau
sio mėn.

Velykų kiškelis
Kiškis dažo kiaušinius,
Aplankys mažus vaikus.
Jo kiaušiniai labai mafgi,
Džiaugiasi vaikai visi.

Kiškis neša pilną krepšį,
Net po kojoms šakos trekši.
Bėga jis labai skubiai,
Ir jie jaučiasi linksmai.

O sutikęs vaikučius,
Išdalins jiems margučius.
Ir vaikučiai jam dėkos,
Prisimins jj visados.

Rūta Garūnaitė,
IV a sk.

"Pirmieji žingsniai” K. Donelaičio 
lit. m-los mokinių laikr. nr. 4,

1969. III. 29.

kojas prisiminimui, kad Kristus 
per paskutinę vakarienę plovė 
savo apaštalams kojas. Didįjį 
Penktadienį Kristaus mirčiai ant

džio. Medyje buvo didelė slkylė. 
Toje skylėje buvo ivisokių kiau-

Vidutė Skr pstūnaitė. Dariaus-Girė
no mokyklos vaikų darželio auklėti-

šusi tautiniais drabužiais per Vasario 
16 d. minėj mą.

GALVOSŪKIAI
1

Kiek yra trumpų ir ilgų rau
donų juostų JAV vėliavoje?

(5 taškai) 
n

Lewis Carroll’s knygoje “Ali- 
ce in Wonderland”, Alice suti
ko gyvuliuką, kuris ieškojo savo 
baltų vaikiškų pirštinių ir vė
duoklės. Kas buvo tas gyvuliu
kas?

(5 taškai) 
m

Knyga ir pieštukas kartu kai
nuoja 1 dol. 50 centų. Kiek kai
nuoja pieštukas, jei knyga yra 
vienu doleriu brangesnė už pieš
tuką?

(5 taškai)
Atsiuntė P. S.

IV
Kelintas iš eilės, Lietuvos Ne

priklausomybės paskelbimo ak
te, pasirašė Dr. Jonas Basana
vičius?

(5 taškai)
Ats. Ugnelė Stasaitė.

V
Vietoje brūkšnelio įrašyk 

trūkstamą 6 raidžių patarlės žo
dį: “Kol saulė šviečia,6 nedek!”

(5 taškai)
Ats. Viktutė Jogaitė.

Galvosūkių atsakymai
1) Quene
2) Bernardas Brazdžionis - 

Vytė Nemunėlis parašė 
Meškiuką Rudnosiuką.

3) Ji liūtą išgelbėjo iš spąstų.
4) Gyvų Chicagoje niekas 

nelaidoja.
5) a) Georgia 

b) Lietuva

Šinių. Jie buvo išalkę. Akys žiū- nė, džiaugiasi pirmą kartą pasipuo 
rėjo, Nosis uostė, o mažiukas

kryžiaus prisiminti žmonės eina Burna buvo pridėjęs lūpas prie 
į bažnyčią. Ten jie garbina ir j kiaušinių. (Staiga atlėkė didžiau- 
pabučiuoja kryžių. Didįjį Šešta- sįas paukštis. Kiaušiniai nukrito 
dienį kunigas bažnyčioje pa-,jr apsibraižė. Paukštis, matyda-
šventina ugnį, vandenį ir žvakę.' mas, kad jo kiaušiniai buvo nu- : ___ ___
Velykų rytą vyksta prisikėlimo .braižyti, pradėjo vytis kokius. |
apeigos. Aplink bažnyčią eina Pavargęs paukštis sustojo gale ,Raip „ įvairius velyki.

KAIP LAUKĖME VELYKŲ

Per gavėnią mes ruošiamės

procesija tris kartus, žmonės miško, o kiškiai su kiaušiniais 
diena mums. nubėgo namo. Pamatę, kad 

Į kiaušiniai bekrisdami išsimargi- 
no, kiškiai margino ir kitus 
kiaušinius ir pavadino margu
čiais.

K 0 M P . 

Trijų

JULIAUS

Veiksmų

GAIDELIO

Operų

DANA
Libretas STASIO SANTVAKO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS 

Solistai:

DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENĖ

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS
Režisierius — Petras Maželis 

Baletmeisteris
Dailininkas — Algirdas Kurauskas 
Jaunutis Puodžiūnas

Premjera: 1969.IV.12/8:00 vai. vak. — išparduota 
II Spektaklis: 1969.17.13/3:00 vai. popiet — išparduota

III Spektaklis: 1969.IV. 19/8:00 vai. vak.
IV Spektaklis 1969.IV.20/2:00 popiet

Bilietai parduodami: “Marginiuose”. 2511 W. 69 th St., Chicago, Illinois 60029, Tel. PR 8-4585
Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avenue, 

Chicago, Illinois 60629
Bilietų kainos: Parteryje $8.00, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

Ramona Slonskytė, V sk. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio lit. mok. mokinių laikr. 

nr. 4 1969. IH. 29.

PAUKŠČIUKAI ŽIEMĄ
Pro mūsų virtuvės langą la

bai gerai matyti mūsų kaimy
nų kiemas. Ten atskrenda 
paukščiukai lesti į lesyklą. Mes 
prašėm tėtės, kad jis pastatytų 
mūsų kieme tokį namelį. Bet jis 
vis neturi laiko. Tai mes išne- 
šam paukščiukam lesti ant len
tos. Kaimynai paberia paukščiu
kam grūdelių į tą namuką. 
Paukščiukai žiemą, Ikai neranda 
maisto atskrenda prie namelio 
ir lesa grūdelius. Mums patinka 
žiemą pažiūrėti pro langą, nes 
labai gražiai atrodo.

Audronė Kižytė, 
Marąuette Parko Lituanistinės 

Mokyklos Hl-čio sk. mokinė

DAVID EISENHOWER

David Dwight Eisenhower 
mirė kovo 28 d., 1969 metais, 
25 minutes po 12 valandos. Jis 
buvo 34-tas prezidentas. Gimė 
1890 m., mirė 1969 m. Gyveno 
78-nis metus. Kai suėjo 78 me
tai, mojo pro langą iš Reed 
Army ligoninės.

Gintarėlė Gečytė,
Vinco Krėvės mokykla, 

Philadelphijoje, IV-to sk. mok.

nius valgius, šeštadienio vakare 
visa šeima margina kiaušinius. 
Sekmadienio rytą atsikeliame ir 
einame į bažnyčią. Grįžę iš baž
nyčios valgome pusryčius, ku
riuos pradedame su margučiais. 
Po to laukiame svečių. Pirma
dienį švenčiame antrąją Velykų 
dieną. Antradienį vėl einame į 
mokyklą.

Sabina Kotovaltė,
Dariaus - Girėno lit. m-los 

IV sk. mok.

KAIP REIKTŲ ŠVĘSTI
Man atrodo, kad vasario 16 

turėtų būti švenčiama lietuvy
bės prisiminime. Mes esame lie
tuviai ir turėtumėm tai įrodyti. 
Tai nereiškia, kad turėtumėm 
vaikščioti gatvėmis ir kiekvie
nam žmogui sakyti: “Labas, aš 
esu lietuvis.!” Žmonės daugiau 
kreipia dėmesio ne į žodžius, o į 
mūsų veiksmus.

Lietuvybę geriausiai įrodyti 
minėjime. Ten mes galime suži
noti apie mūsų kraštą daugiau. 
Tikri lietuviai įdomaujasi kraš
tu ir krašto žmonėmis. Daugelis 
vaikų pasipriešina, kai pasakai 
žodį “paskaita”. Mes jaunieji 
turime išmokti klausyti paskai
tų ir stengtis suprasti. Tada mes 
nesipriešinsim paskaitoms ir jos 
mums labai patiks.

Kęstutis Pauliukouis,
15 m., Worcester, Mass.

IK.

■i<w i R

Paukščių lesykla. 
III sk. mok.

Piešė Audronė Kižytė, Marąuette Parko lit. m-los


