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TRUMPAI
R. Nixonas ir NATO

Lankia politinės NATO 
iniciatyvos

VVASHINGTON. — Prez. Ni- 
xonas, vakar pasveikinęs NA 
TO suvažiavimą, patikino: JAV 
vyriausybė ir toliau “visa savo 
jėga“ rems organizaciją. Jis 
pareiškė laukiąs iš Atlanto są
jungos politinės iniciatyvos.

Prezidentas minėjo ir pasitari 
mus, ginklavimosi klausimu, su 
Maskva. Esą, NATO turinti bū
ti stipri, bet drauge ir siekti 
geresnių santykių su Rytais.

Paryžius ir NATO
“Prancūzija Ištikima 

Atlanto S-gai”
WASHINGTON. — Prancū

zijos užsienio reikalų ministe
ris, dalyvaująs NATO posė
džiuose, Michel Debre, tarėsi su 
valst. sekretorium Rogers ir kai 
bėjo spaudos klube. Jis patiki
no: Prancūzija esanti ištikima 
Atlanto sąjungai ir jo dalyva
vimas suvažiavime tai įrodąs.

Jis teigiamai vertina pagerė
jusius JAV - Paryžiaus santy
kius, nors ir esama priešingu
mų vak. Europos ateities at
žvilgiu.
Washingtonas ypač vertina jo 

ir Paryžiaus sutarimą, siekiant 
kebų santykiams su rytų Eu
ropa pagerinti.

Susirgo marš. Žukovas
Buvęs Eisenhowerio 

sąjungininkas
MASKVA. — čia patirta, kad 

maršalą G. K. Žukovą, vieną 
iš svarbiųjų sovietų vadų kare 
su nacine Vokietija, ištiko pa
ralyžiaus smūgis. Jo sveikata e- 
santi pavojuje. Dėl to ijs ne
dalyvavęs savo sąjungininko 
karo metu, gen. Eisenhowerio, 
laidotuvių iškilmėse. Jis dabar 
yra 73 m. amžiaus.

Kelia Mao vaidmenį
PEKINAS. — Kom. Kinijos 

9-sis partijos suvažiavimas vyk 
eta jau antrą savaitę. Spauda 
ir radijai skatina gyventojus 
remti Mao ir kelti gamybą.

Tačiau krašto 700 mil. gy
ventojų vis dar nežino, kas gi 
vyksta suvažiavime. Tebuvo 
trumpai pranešta apie suvažia
vimo pradžią. Pekinas paskel
bė apie Albanijos ir Š. Vietna
mo suvažiavimui prisiųstus svei 
kinimus.

• Komunistai stiprinasi Thai 
(ISiamo) krašto džiunglėse, Ma
laizijos pasieny. Neseniai Thai 
policija susekė ir vieną didelę 
komunistų stovyklą.

• Bomba sprogo Romoje ties 
teisingumo rūmais. Sužalotos 
metalinės užtvaros ir keli au
tomobiliai, niekas nesužeistas. 
Kovo m. pradžioje bomba spro
go ties Italijos senato rūmais.

• Libano gyventojai 1968 m. 
tabakui išleido 46.6 mil. dol. 
Jie surūkė 3.28 bil. cigarečių.

Jordano karalius Hussein, (kairėje) 
tris dienas viešėjęs JAV-se, vakar 
vėl lankėsi B. Rūmuose.

Popiežius ir šventieji
Suprastinti žygiai paskelbti 

šventuosius
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI vakar paskelbė tai
sykles, kuriomis suprastinama 
tvarka siūlant šventuosius. Da
bar suteikiama daugiau laisvės 
vietos vyskupams, kurių diece
zijose specialūs organai atliks 
žygius bei įvairius biurokrati
nius veiksmus, siūlant kanoni
zuoti asmenis, tose diecezijose 
mirusius .Pasiūlyti kandidatai 
pateikiami patvirtinti Vatika
nui ir po to vietos organai at
liks visus reikiamus tyrinėji
mus.

Liūtys vis plinta
Tūkstančiai žmonių 

be pastogės
Vakar paskelbta; Minnesotos 

valst. dėl liūčių jau 2.000 žmo
nių teko evakuoti iš jų namų. 
Liūtys siaučia ypač Wisconsin 
ir P. Dakotos valstijose. Dau
giausia paliestos Mississippi u- 
pės aukštupio sritys.

Vietname
Nuostoliai žmonėmis mažėja
SAIGONAS. — Žymiai susiau 

rėjus veiksmams sausumoje, 
mažėja ir nuostoliai žmonėmis. 
Praėj. savaitę žuvo 222 JAV 
kariai, priešas neteko 3.220 vy
rų. Vis dėlto, netikima, kad 
komunistų puolimai jau būtų 
sustabdyti.

Patirta, kad Vietkongo ir 6. 
Vietnamo karių tarpe įsigalėju
si maliarija — ji pasiekusi epi
demijos lygį.

• Pašto mokesčiai gali vėl 
pakilti, skelbiama Washingto- 
ne. Juos pakėlus, už papr. laiš
ką krašte teksią mokėti po 7 
et. Numatoma visai panaikinti 
oro pašto mokesčius.

KALENDORIUS

Balandžio 11 d.: šv. Leonas 
D., šv. Gema, Vykintas, Dau- 
gailė.

Balandžio 12 d.: šv. Julius 
I Pop., šv. Vizija, Girulis, Jū
ratė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks 50 ir dau
giau 1. F., ryt — giedra, kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:17, leidžias 6:26.

Gynyba, atlydys ir invazijos šešėlis
Prez. Nixonas vakar pasveikino NATO sukaktuvinio suvažiavimo dalyvius - Pagrindi
nis svarstomas klausimas: dėmesys gynybai ar atlydžiui su Rytais - Maskvos invazija 
verčia neskubėti su sprendimais - Sovietai ir ju "nuolaida" JAV-bėms - Maskva NATO 
sukaktį paminėjo įžūliais kaltinimais

Tikslas: mažinti rytų-vakarų 
įtampą

WASHENGTON. — Vakar čia 
vyko NATO posėdžiai, kuriuo
se dalyvauja Atlanto sąjungos 
narių užsienio reikalų ir gyny
bos ministeriai. Suvažiavimas 
vyksta Sąjungos 20 metų su
kakties ženkle ir, be ligšiolinės 
veiklos apžvalgos, daug dėme
sio skiriama ateičiai ir ypač rei
kalui mažinti vakarų - rytų į- 
tarnpą.

Vakar popiet darbo departa
mento rūmuose susirinkusius 
delegatus pasveikino prez. Nix- 
onas, pabrėžęs atlydžio su Ry
tais reikalą.

15 kraštų atstovai išklausė 
Briuselyje, NATO vyr. būsti
nėje, parengtą apyskaitą. Pra
nešėjas, NATO gen. sekreto
rius, M. Brosio, prieš tai in
formavo spaudą, priminęs, kad 
kaip tik šiomis dienomis sep
tyni rusų karo laivai įplaukę į 
Viduržemio jūrą. Jis pareiškė: 
sovietų politika ir toliau būdin
ga ne tik karinio, bet ir poli
tinio masto ekspansija”.

Ateities kryptis: gynyba ar 
politinis atlydys?

Politiniai stebėtojai teigia, 
kad NATO pradedant 30-jį de- '

Maskva piktai puola NA TO, JA V
NATO, jų nuomone, gresia 

taikai...

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybė Atlanto sąjungos — NA 
TO 20-ją sukaktį “pagerbė“ 
kaltinimų srautu. Tasso pa
skelbtame pranešime NATO kai 
tinama: ji gresia pasaulio tai
kai, ji atsakinga už šaltąjį ka
rą ir dar — “ji kursto kontrre
voliucijos perversmus“ komu
nistiniuose kraštuose...

Netenka abejoti, kad sovie
tinė propaganda čia turi galvo
je Atlanto sąjungos tariamus 
“kurstymus“, 1956 m. sukilimui 
Vengrijoje įvykus ir pastarojo 
meto “kontrrevoliucijos” pas
tangas Čekoslovakijoje.
“Reikia panaikinti abu karinius

blokus”...
Maskva savo “sveikinime” 

vėl pasiūlė: reikia sukviesti Eu
ropos kraštų saugumo suvažia
vimą, panaikinti abu blokus 
(NATO ir Varšuvos sutarties 
sąjungą) ir pripažinti Europos 
padalinimą esant pastoviu reiš
kiniu.

Politiniai stebėtojai mano, 
kad Tasso paskelbtas kaltini
mų bei pasiūlymų raštas turi 
tikslo nuslopinti šiuo metu Wa- 
shingtone vykstančių NATO 
sukakties posėdžių darbus.

“Grėsmė iš rytų i— tai tik 
išmislas”...

Maskva dabar teigia, kad 
NATO prieš 20 metų atsiradus 
nebuvo “jokios grėsmės iš ry
tų” ir, esą, po 20 metų pasiro
dę, kad toji grėsmė tebuvusi 
išmislu, net mitu.

Sovietai žymią savo kaltini
mų dalį paskyrė Vak. Vokieti
jai, pakartodami visus ligšiol 
keltus “revanšizmo”, noro keis
ti sienas, pasisavinimo teisę at
stovauti visą Vokietiją“ ir kitus 
baubus.

Kaltinama ir JAV vyriausy-

Alfred Puhan, prez. Nixono paskir
tas naujas ambasadorius Vengrijoje

bė, nes ji, globodama Atlanto 
sąjungą, tuo pačiu metu siekian 
ti “stiprinti savo vyraujančią 
padėtį kapitalistiniame pasau
ly”. Maskva pažymi, kad, esą, 
amerikiečiai siekią didinti tarp
tautinę įtampą, skubinti ginklų 
varžybas, rengtis agresyviniam 
karui, kuris, girdi, būtų nukreip 
tas prieš “Socialistinius kraš
tus“.

Ir dėlto, Maskva aiškina, ko
munistai verčiami glaustis Var
šuvos sutarties organizacijoje, 
nes jai rūpi... gynyba. Dėl to 
ir sovietų laivai atsiradę Vi
duržemio jūroje...

Ne mes, bet Vakarai — 
agresoriai...

Pagaliau, sovietų vyriausybė 
apkaltino NATO narius: tik jie 
rengią karus, įsikišą į kitų kraš 
tų vidaus reikalus, užgniaužią 
“tautinius laisvinimo judėji
mus”. Tad, komunistų nuomo
ne, Atlanto sąjunga nereika
linga ir pats “išmintingiausias 
pasiūlymas — siekiant taikos, 
saugumo Europoje, skubiai kvie 
sti saugumo klausimais suva
žiavimą’’.

šimtmetį, ji dar nesanti apsi- 
'sprendusi, ar santykiuose su 
sovietiniu bloku tektų kreipti 
didesnį dėmesį į gynybą ar į 
politinio atlydžio (detente) pa
stangas. Manoma, kad pasta
rieji įvykiai — ir ne tik rusų 
stiprinimasis Viduržemio jūro
je — vers Atlanto sąjungą ryž
tis daryti sprendimus žymiai 
anksčiau, kaip numatyta. Tai 
verčia ne tik Maskvos karinio 
pobūdžio veržimasis, jų pasiū
lymai kviesti “Saugumo konfe
renciją”, čia turės įtakos ir itin 
griežti, užvakar Maskvos pa-

Rusas ir parako statinė Čekoslova
kijoje

skelbti kaltinimai NATO sukak
ties proga (žr. atskirai).
Svarsto komunistų pasiūlymą 

Budapešte
NATO delegatai, šalia kitų 

klausimų, vienu pirmųjų svars
to komunistų Varšuvos sutar
ties kraštų, kovo 17 d. Buda
pešte paskelbtą pasiūlymą kvie 
sti “visos Europos konferenciją 
saugumo ir sambūvio klausi
mais“.

Gen. sekretorius M. Brosio 
savo pranešime nurodė, kad ko
munistų siūlymas iš dalies ne
priimtinas jau vien dėl to, kad 
iš numatomo pasitarimo išjung
ti du NATO nariai, JAV ir Ka
nada.

Patys amerikiečiai, vis dėlto, 
buvo nurodę, kad komunistų 
pasiūlyme nebuvę “poleminių 
puolimų”, gi tai vertintina tei- 

j giamai.
Laukiama, kad suvažiavimas 

I vienokiu ar kitokiu būdu turės 
1 pasisakyti. ' Italų užs. reikalų 
Į ministeris P. Nenni vakar jau 
pasiūlė sutikti su komunistų 
siūlomu suvažiavimu, bet su 
sąlygomis.

Maskvos nuolaida: įsileidžia 
Jungt. Amerikos V-bes...

WASHINGTON. — Sovietų 
Sąjungos ambasadorius A. Dob- 
rynin vakar pareiškė, kad so
vietai sutinką, jog jų pasiūly
tame suvažiavime Europos sau
gumo klausimais, dalyvautų ir 
JAV vyriausybė. Tačiau Mask
va pridūrė, kad iniciatyvą pa
kviesti JAV-bes turėtų paro
dyti patys Europos kraštai. 
Čekoslovakijos krizės šešėlis
Dar kiti svarstomi klausimai, 

tai būsimi Washingtono - Mask
vos pasitarimai nusiginklavimo 
klausimais ir Sąjungos narių 
gynybos lygis bei ligšiol šioje 
srityje padaryta pažanga.

Ryšium su NATO svarsty
mais, JAV vyriausybė yra at
kreipusi dėmesį: reikėtų ištirti, 
kas yra įvykę iš anksčiau so
vietų padarytų pasiūlymų. NA 
TO nariai turėtų savo tarpe su
sitarti, kaip reaguoti j Maskvos 
politikos vingius ir į apžvalgoje 
iškeltą rusų ekspansiją.

Dėl to posėdžius, manoma, 
slėgs ir Čekoslovakijos įvykių 
šešėlis. Vakarų politikai negali 
abejingai žvelgti į tai, kas vyks 
ta Čekoslovakijoje, ir į naujas 
Maskvos smurto pastangas.

Tad, spėjama, delegatai ap
svarstys pasiūlymus, bet var
giai pasiryš sprendimams. Anot 
prancūzų užsienio reikalų mi
nisterio M. Debre, komunistų 
pasiūlymą vykdyti “dar nėra 
pribrendęs laikas”.

Turėtų rūpėti ir ne narių 
nepriklausomybė

Gen. sekretoriaus M. Brosio 
pranešimas vakar delegatų pri
imtas. Tenka pridurti, kad ja
me nurodyta ir į NATO atsa
komybę tų europinių kraštų at
žvilgiu, kurie nėra nariais, bet 
kurių laisvė pačiai Sąjungai y- 
ra gyvybinės reikšmės.

Tie kraštai, esą Europos “pil
kose srityse”, yra: Austrija, 
Jugoslavija, Rumunija ir Suo
mija. Tiems kraštams gresia 
Maskvos ginkluotas “įsikiši
mas”, tiksliau — invazija.

Suvažiavimo dalyviai
VVashingtono posėdžiuose da-

J. Smrkovski, laisvėjimo vienas vadų pernai. Maskva linkusi jį visai nU« 
šalinti.

Streikų grėsmė Prahoje
Tarėsi su Ulbrichtu

R. BERLYNAS. — Sovietų 
gynybos ministeris maršalas A. 
Grečko, apie 9 dienas viešėjęs 
Prahoje, balandžio 9 d. atvyko 
į R. Vokietiją.

Tik atvykęs, jis tarėsi su W. 
Ulbrichtu. Oficialiai skelbiama: 
jo uždavinys — lankyti soviėtų 
dalinius krašte.

Studentai grasina bado 
streikais

PRAHA. — Čekoslovakijos 
studentai užvakar pareiškė, kad 
atsižvelgiant į spaudos varžy
čius, jie numato skelbti bado 
streikus ir universiteto patalpų 
“užėmimus“. Studentus palaiko 
darbininkai ir'mokytojai.

Prieš stalininio režimo 
įsigalėjimą

Mokytojai ir trijų įmonių dar 
bininkai balandžio 2 d. priėmė 
rezoliuciją, kurioje nurodoma: 
ledo ritulio varžybos, iš esmės, 
buvęs menkas įvykis. Tačiau

'lyvauja visa eilė svečių, jų tar
pe keli Atlanto sąjungos su
tartį prieš 20 metų pasirašę: 
(belgas Paul - Henri Spaak ir 
buvęs, Trumano laikmečiu, val
stybės sekretorius Dean Ache- 
son. JAV vyriausybę atstovau
ja valst. sekretorius W. Rogers 
ir gynybos vadovas M. Laird.

Dalyvauja atstovai šių na
rių - valstybių: JAV, D. Bri
tanijos, Prancūzijos, Italijos, 
Olandijos, Belgijos, Liuksem
burgo, Norvegijos, Danijos, Ka
nados, Portugalijos, Islandijos, 
Graikijos, Turkijos ir Fed. Vo
kietijos.

Prahos miesto centre, netoli Hradčanų pilies. Ramu? Bet tik iš paviršiaus

konservatoriai (stalinistai) sie
kią tą įvykį išnaudoti ir pa
glemžti valdžią krašte. Jei jiems 
pavyktų įsigalėti, tai “mes bū
sime priversti skelbti streikus”. 

Lemiamieji įvykiai — po 
balandžio 17 d.

BERLYNAS. — Čia gauto
mis žiniomis, balandžio 17 ir 
kitos dienos galinčios būti lemia 
mos krašto ateičiai. Tą dieną 
susirinks partijos Centro komi
tetas ir laukiama, kad, Mask
vai spaudžiant, būsiančios de
damos pastangos versti A. Dub- 
čeką ir kitus laisvėjimo žmones 
ir į vadovybę įtraukti Maskvai 
patikimuosius.

Tai — pavojingas žaidimas, 
nes jau dabar esama žinių, kad 
tuo atveju kraštą paliestų ne 
tik streikai, bet ir visuotinas 
pasipriešinimas. Jis reikštųsi 
sabotažais, traukinių vertimais 
ir pan.

• Gen. de Gaulle vakar kal
bėjo kraštui balandžio 27 d. nu
matyto atsiklausimo klausimu. 
Jis teigė, kad kraštui atmetus 
jo pasiūlymus, jis pasitrauksiąs.

• NATO suvažiavimo daly
viai atkreipė dėmesį, kad Čeko
slovakijos įvykiai verčia atsar
giai žvelgti į būsimus santy
kius su Maskva.

• W. Brandt, Fed. Vokietijos 
užsienio reik. ministeris, vakar 
tarėsi su valst. sekretorium W. 
Rogers.

• Sovietų septyni karo laivai 
įplaukė į Viduržemio jūrą. Jų 
tarpe buvo keturi povand. lai
vai. Dar apie 20 sovietų laivų 
pastebėta ties Portugalijos pa
kraščiais.



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

“DEŠIMTUKAS” CHICAGOJE
Rytoj bus tęsiama lietuvių sta

lo teniso tradicija — “dešimtu
ko” turnyras. Šis “dešimtukas” 
nepasižymės kiekybe -— laukia
ma 9-ių žaidėjų: E. Vaičekaus
kas, J. Nešukaitis (Toronto), dr. 
A. Nasvytis, A. Nasvytis, jr. 
(Clevelandas) ir Jonas Kavaliau 
skas, Juozas Kavaliauskas, A. 
Genčius, J. Šoliūnas, B. Žemaitis 
(Chicaga).

Praeitų metų laimėtojas Pr. 
Gvildys, deja, nedalyvaus, tačiau 
bendras žaidynių lygis dėl to ne
nukentės, “sugrįžęs” Jonas Kajva 
liauskas yra arti savo senos “for
mos”, E. Vaičekauskas “pade
monstravo” savo žaidimą, laimė
damas Kanados apygardines bei 
trečią vietą pabaltiečių pirmeny
bėse; taip pat neužmirškime ir J. 
Nešukaičio. Šie trys ir yra “de
šimtuko” favoritai. Dėl tolimes
nių vietų reikėtų beveik “mesti 
pinigą”. Juozas Kavaliauskas ir 
A. Genčius nuo praeito sezono

yra padarę didelę pažangą, taip, 
kad mūsų “senieji vilkai” Šoliū
nas ir Žemaitis turės smarkiai pa
sitempti, idant išsilaikytų viršu
tinėje pusėje lentelės.

Spėjimus dar daugiau kompli
kuoja dr. Nasvytis: praeitis rodo, 
jog jis nepasiduoda nei prieš vie 
ną priešininką be didelės kovos. 
Taip pat “dešimtuko” eilėse ma
tysime naują veidą: A. Nasvytį, 
jr., kuris gali pateikti netikėtu
mų.

Tad iki pasimatymo rytoj 12 
vai., Logan Sųuare Table, Ten- 
nis Club (trečias aukštas), 2047 
N. Milwaukee Avė., (1,5 bloko 
į vakarus nuo Western Avė.). 
Tuoj po žaidynių įvyks trofėjų į- 
teikimas liamėtojams. Trofėjų 
mecenatai. 1-mos vietos — Juo
zas Bacevičius (sav. Bell Realty), 
2-ros vietos — arch. Albertas Ke 
relis, 3-čios vietos — ŠALFASS- 
gos stalo teniso vadovas.

bz

Prez. Nixon išmeta kamuoliuką Washingtone, pradedant naują beisbolo sezoną. Šalia matyti Washingtono beis
bolo komandos vadovas Ted Williams.
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

% metų
9.00
8.00
9.50

men.
5.00
4.50
5.50

mėn. 
2.00 
1 75 
2.25

* Redakcija dirba kasdien
g;30 _  4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
nia>s — 8:30 — 12:00.

VID. VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS STALO TENISO 

PIRMENYBĖS
Pirmenybės įvyksta balandžio 

26 d. (šeštadienį) Chicagoje— 
Jaunimo centro apatinėje salėje, 
5620 S. Claremont Avė., Chica
go, III.

Pirmenybės bus pravestos: vy
rų A ir B klasėse (B klasėje ne
gali žaisti žaidėjai žaidę ar kvies
ti “dešimtuko” varžybose, jau
nių A, B ir C klasėse (mergaičių 
ir berniukų) ir vyrų dvejete.

Pirmenybių pradžia: 1-2 vai. 
vyrų B, 1:15 vai. jauniai (visos 
klasės), 2:15 vai. vyrų A.

Registracijos terminas: iki ba
landžio 23 d. pas B. Žemaitį, tel. 
776-8227.

Starto mokestis, vyrų A. — 2. 
dol., vyrų B — 1.50 dol., jaunių 
—50 centų,

Vadovas

SAVAITGALIO FUTBOLO 
RUNGTYNĖS

Šį sekmadienį Lituanicos vyrų 
komanda žais pirmenybių rung
tynes prieš stiprią čekų Spartą 
Berwyne, Morton H. S. stadio
ne, 2600 S. Harlem Avė., 3 vai. 
P- P-

Rezervas žais pirmąsias pirme
nybių rungtynes prieš jauną ir 
energingą lenkų Lightning rezer 
vą 1 v. p. p. Ryan Wood aikštė
je, 8400 So. Western Avė.

Jauniai rungtyniaus Marųuet- 
te Parke 10 vai. ryte. Jų prieši
ninku bus Necaxa.

Jaunučiai žias šeštadienį Dou 
glas Parke 2 vai. p. p. prieš mek
sikiečių C.A.G.

Mažiukų pirmenybės prasidės 
kitą šeštadienį. Lituanicos jau
nučiai yra praėjusių metų Chica

gos meisteriai mažiukų klasėje. 
Jie buvo apdovanoti beveik jų pa
čių ūgio taure.

KREPŠINIO IR TINKLINIO 
ŽAIDYNĖS

Balandžio 12-13 d., šeštadie
nį ir sekmadienį, Clevelande į- 
vyks 1969 m. Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio ir tinklinio žai 
dynės, kuriose dalyvaus 27 krep
šinio ir 21 tinklinio komandos, 
suaugusių ir prieauglio klasėse. 
Virš 300 sportuojančio jaunimo 
suplauks į Clevelandą.

Žaidynes rengia Clevelando 
LSK Žaibas per specialiai suda
rytą organizacinį komitetą.

Žaidynės vyks visą dieną šeš
tadienį įvairiose salėse ir geroką 
dienos dalį sekmadienį. Pagrindi
nė salė abi dienas bus Cathedral 
Latin High School, kur vyks vy
rų klasės krepšinis ir dauguma 
finalų. Žemiau duodame varžy
bų vietas ir tvarką.

Varžybų žaidynių adresai
Cathedral Latin High School, 

2056 East 107th Street, (tarp 
Euclid ir Carnegie).

St. Clair Recreation Center, 
6250 St. Clair Avė.

Navy Park Recreation center,
7312 Clinton Avė., vakarinėje 
miesto dalyje, lengvai pasiekia
ma važiuojant Innerbelt (Inter
state 71), išvažiuoti Fulton Rd. 
išvažiavime, tada pasukti į kairę 
ant Fulton Rd., po to tuoj pat 
į dešinę ant Denison, važiuot 
Denison iki Rdige Rd., tada pa
sukti į kairę and Fulton Rd., po 
to tuoj pat į dešinę ant Denison, 
važiuoti Denison iki Ridge Rd., 
tada pasukti į kairę ir truputį pa- 

j važiavus tuoj pat rasite Clinto 
Avė., kur pasukus į dešinę ten

pat ant kampo bus Navy Park 
R. C.

Estabrook Recreation Center, 
4125 Fulton Rd., pasiekiamas va 
žiuojant kaip į Navy Park R. C., 
tik išvažiavus į Fulton Rd. ne
reikia sukti į Denison, bet tęsti 
važiavimą toliau ant Fulton, kur 
už kelių minučių privažiuosite 
Estabrook R. C.

Cae-Western Reserve universi 
teto Emmerson gym, 10900 Euc- 
lic Avė., įvažiavimas per pagrin
dinius vartus iš Euclid Avė. į 
Case universiteto campus.

Žaidynių tvarkaraštis
Šeštadienį, balandžio 12 d.: 

Cathedral Latin H. S. — vyrų 
A ir B klasių krepšinis nuo 9 v. r.

Detroito beisbolo komandos vado
vas Mayo Smith mano, kad ir šį
met savo komandą įvairuos į meis- 
terystę.

iki 7 v. v., Navy Park R. C. — 
jaunių A klasės krepšinis nuo 9 
v. r. iki 7 v. a., St. Clair R. C.— 
jaunių B klasės krepšinis nuo 9 
v. r. iki 7 v. v.

Žaidynių vakaras-šokiai vyks 
nuo 8:30 vai. vak., Lietuvių sa
lėje.

Sekmadienį, balandžio 13 d.: 
Nuo 9:30 v. r. iki 1:30 v. p.p. ryks 
krepšinio varžybų tąsa Cathed
ral Latin H. S. ir Western Re- 
serve-Case universitete. Tuo pa
čių metu St. Clair R. C. vyks jau 
nių B kl. krepšinio tąsa ir tink
linio varžybų užbaiga.

Iškilmingas žaidynių aktas į- 
vyks 1:30 a. p.p. Cathedral La
tin H. S., kur po to seks jaunių 
A klasės ir vyrų A klasės krepši
nio finalai.

Clevelando lietuviška visuo
menė kviečiama gausiai atsilan
kyti į šią didžiąją, metinę lietu
viško sporto šventę ir tuomi ne
tik kad paremti sportininkus, bet 
parodyti prideramą dėmesį jų vei 
klai.

j Rengėjai .

mą.. Kaip žinoma, visoje Italijo
je buvo švenčiama Katalikų 
universitetų diena. Didžiausia
me Italijos katalikų universite
te Milane šiuo metu studijuoja 
virš 18.000 studentų.

POPIEŽIUS APIE KATALIKŲ 
UNIVEBSITETUS

Popiežius Paulius VI-sis į- 
prastoje sekmadienio kalboje 
tikintiesiems, susirinkusiems 
Šv. Petro aikštėje, priminė pri
vačių katalikų universitetų svar 
bą tautų kultūros ir mokslo pa
žangos srityje ir ragino visus 
savo aukomis ir maldomis rem
ti katalikų universitetų išlaiky

— William Howard Taft bu
vo vienintėlįs JAV-ių preziden
tas, vėliau patęs vyriausių aukš
čiausio JAV-ių teismo teisėju.

nominuota geriausia aktore, vaidina 
filme “The Heart is a Lonely Hun- 
ter.”

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

DR. C. K. BOBELIS

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Bruce Tulloh, 33 ui., iš Anglijos, bėga Los Angeles šalia mašinos, kuria 
važiuoja žmona su dukrele, treniruodamasis bėgimui. Jis žada iš Los 
Angeles bėgti į New Yorką, 2,830 mylių kelio, kurį nubėgsiąs per 66 
Utenas. Dabartinis rekordas yTu73 d. .Tidloh mylia bėga 3-59.3 min-

— Adelaidės “Tauro” A kl. ko 
manda, Pietų Australijos varžy
bose įveikė lenkus 5:0. Tauro 
klubui vadovauja P. Lukošiūnas 
komandai-didmeisteris R. Arlaus 
kas. Rezervinių A kl. komandų 
varžybose “Vytis” nugalėjo B. T. 
M., santykiu 3:2. Vyčiui vado
vauja Vyt Ipulskis.

— Amerikos šachmatų federa 
cijos “Top 50” sąraše iš baltie- 
čių randame du latvių meiste
rius. 12-tas Ivars Kaime, Calif. ir 
25-tas Edmar Mednis, N. Y. A- 
merįkos “Postai Chess” žaidėjų 
garbės sąrašan įkelta 70 vyrų, 
jų tarpe 9 baltiečiai: 25-tas K. 
Merkis, 27. I. Žalys, 37. J. Ozols, 
43. Brigmanis, 44. Erkamanis, 
48. J. Stonkus, 48 estas Sildmets, 
66. Grivainis ir 70. Dreibergs

— Petrosjanas su Spaskiu, ba
landžio 14 d. pradeda 24 parti
jų mačą, pasaulio čempiono var 
dui įgyti.

— Monte Carlo tarpt, turny
re, JAV didmeisteris P. Benko 
pralaimėjo Bronšteinui (Sov.), 
bet sekančiam rate Bronšteinas 
suklupo prieš kitą JAV didmeis- 
terį Rossolimo. Nekaip pradėjo 
ir kitas Sovietų didmeisteris Smy 
slovas, jis sužaidė lygiomis su 
Vak. Vokietijos — Teschneriu ir 
sekančiam rate pralaimėjo prieš 
jugoslavą Ostoičič.

— Belgrado tarpt, moterų tur
nyrą laimėjo Sovietų čempionė 
Nana Aleksandrija, surinkusi 13 
tš. iš 17 galimų, 2 v. vos pus- 
taškiu atsilikusi — jugoslave 
iovaiiovič 12,5 ti

— Amerikos “Postai Chess Ra 
tingo” garbės sąraše 70 vyrų 
(Chess Review 3. 69):

L Hans Berliner, Md. 2068,
2. Richard Murphy, N. Y. 

1826,
3. Ale Siklos, Ontario 1806.
Prieš metus (1968 kovo m.)

Postai Chess Ratingo viršūnėje 
buvo.

L Hans Berliner, Md. 2016,
2. A. Sildmets, Nebr. 1896

(estas),
3. Kazys Merkiš, Mass. 1870.
Naujame sąraše K. Merkis 25-

tas — 1692, I. Žalys 27-tas 1688, 
37-tas J. Ozols 1664, 43-46 Brig- 
mariis, Ermanis ir J. Stonkus po 
1632, 48 Sildmets 1630, 66 K. 
Girvainis 1608 ir 70 L. Drei
bergs 1600.

Kazys Merkis

Inkstų lr šlapumo takų chirurgija 
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

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

Rezid.: 3241 VVest 66th Place
Tel.: REpublie 7-7868
0R. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

0R. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čloa ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma; 
jei neatsiliepia, skambinti HT1 8-8221

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllinillllllllll
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ......... .... ........  $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .... $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIllllIlIlUIIHIIIIIIHHIIIIINIiniUUlHIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIinilllllll

..  ............... ................ ...................

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
antr., penktad. 1-5, treč. lr šeši. tik 
susitarus.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligas
2454 VVest 7lst Street

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—» ▼ v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždarjda trečiadieniais

Oftso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. 'BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemetadie- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6060.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ LR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

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

Akušerija ir motery ligos

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2200 ofiso ir rezidencijos’
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-90S1

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS 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 9-6730Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuio 7 iki 9 v. v.,
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

DB. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, 11)

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

Vizitai pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak : 
antr ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
ir vakarais pagal susitarimą.Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381

DB. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra pr&tika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. penktad 10—12

r” v‘ vak- Šeštad. 1-4 v. vakaro. Sekmad. lr trečiad. uždaryta
Rezid. tel. VVA 5-3099

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. It 
penkt nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
y* v« Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pairai susitarime..

Tel. ofiso lr bato OLympic 2-4159

DB. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vaįl 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDaCAL building
7156 South VVestern Avenne 

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

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2019

Tel. PRospect 6-9400
DB. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm antrd., ketv. 6—8 vai.
vak,'L .ir Seštad- 2—4 popiet

lr kitu laiku pagal susitarimą.
DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 
2817 VVest 71st Street

Telef. HEmlock 6-3545 
f Ofiso lr rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

BR> F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7lst Street
Treč2 D 7 lkl 8 v' »
Treč. šeštad. pa#al susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6_4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirm., ketv.. 5—8 vaJ
antrad. ir penkt. 1—4 vai ”

PrilmlnUJa tik susitarus

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
ir^e 8Pv , ^rad., penktad., 1-4

v’- ^etvirt. 6-S v. vakaroŠeštadieniais 11-i vai. popiet.



JAV biudžetas ir

MOKESČIŲ REFORMA
AMERIKA VIETNAMO AKLIGATVYJE

Pas«nusi kovos taktika ir P. Vietnamo ištižimas

Amerika yra turtingiausia 
pasaulio valstybė. Pilna sauia 
dalina paramą įvairiems atsi
likusioms kraštams, pakelia di
deles karo išlaidas ir vis dėlto 
įstengia išlaikyti aukščiausią 
pasauly gyvenimo standartą.

Tačiau kai kurie dalykai ke
lia susirūpinimą ir JAV f:nan- 
sininkams bei valstybininkam. 
JAV valstybinė skola jau yra 
pasiekusi 359% bilijono dole- 
r’ų — visa dešimčia blijonų 
daugiau, negu praeitais metais 
šiuo laiku. Aukso atsargos, 
tarnaujančios dolerio padengi
mui, per metus laiko sumažė
jo daugiau kaip 117 milijonų 
dolerių.

*
Dėl viso to suprantama, ko

dėl Nbtonas su tokiu atsar
gumu planuoja 1970 metų iždo 
biudžetą. Jo projektas jau bai
giamas paruošti ir greit bus 
pasiųstas į kongresą priimti. 
Prezidentas pakartotinai per
žiūri biudžeto projektą, laiky
damasis didžiausio taupumo, 
kas svarbu ir biudžeto suba
lansavimui ir kovai prieš in
fliaciją, nes paskutiniu laiko
tarpiu dolerio perkamoji ver
tė palaipsniui krito, kad net 
ir susilaukusieji atlyginimų pa 
kėlimo tarnautojai su didesniu 
dolerių skaičiumi mažiau te
gali įpirkti, negu prieš metus 
laiko. Kaip spauda skelbia, 
naujasis Nixono biudžetas svy
ruos tarp $193 ir 194 bilijonų 
ir turės 5 bilijonus dolerių 
pertekliaus.

Šitoks didelis taupumas turi 
savo riziką, kad gaTi būti kiek 
prilaikytas pramonės augimas, 
darbų gausėjimas, bet finansi
ninkai randa, kad tai vis tiek 
geriau negu infliacijos ke'iu 
tirpinti dolerio perkamąją ga
lią ir faktinai visus daryti ne- 
turtingesniais, nors ir turint 
storesnį dolerių pluoštą,

*
Besiekiant nebedidinti sle

giančios valstybinės skolos 
naštos ir besistengiant sulai
kyti infliacijos pavojų, šalia 
taupumo JAV biudžete, tain 
pat imama ruošti mokesčių 
reforma. Žvilgterėkim į pra
eitų metų mokesčius. JAV fi
nansiniai metai f 12 mėnesių) 
baigėsi 1968 m. birželio 30 d. 
Per tą laiką JAV vyriausybė 
turėjo $153.7 bil. pajamų, ku
rias sudarė $68,7 bil. atskirų 
piliečių mokesčiai, $28.7 bil. 
bendrovių mokesčių, $34.6 so
cialinės apdraudos įnašų ir mo 
kesčių į pensijų fondą, $14.1 
bil. papildomų mokesčių už au
tomobilius, alkoholį, cigaretes, 
telefoną, ginklus, kelionių lėk
tuvais bilietus ir $7.6 bil. iš ki
tų šaltinių. Nežiūrint didelių 
iždo pajamų, išlaidų buvo net 

$25.2 bil. daugiau negu paja
mų. Susidarė toks biudžeto de

ficitas, kuris ir privertė imtis 
taupumo valstybės išlaidose ir 
ieškoti naujų pajamų, prave
dant mokesčių reformą. Įves
ta 10% papildomų mokesčių, 
ką jau pajus prieš balandžio 
15 d turintieij nešti savo mo
kesčius piliečiai.

*
Paskutinioji mokesčių refor

ma buvo pravesta 1954 m. Per 
paskutinius 15 metų yra įvy
kę nemažų pasikeitimų JAV 
gyvenime. Kad mokesčių re
forma tikrai reikalinga, fak
tais įrodė buvęs JAV iždo sek
retorius J. V. Barr, priminda
mas, kad tarp piliečių, kurie 
už 1967 metus atsiuntė iždui 
savo mokesčių lapus, buvo net 
155 tokie, kurių metinės paja
mos buvo per $200,000 ir ku
rie nemokėjo jokių mokesčių. 
Jų tarpe buvo net 21, kurių 
metinės pajamos prašoko mili
joną dolerių ir kurie taipgi ne
mokėjo nė kiek mokesčių. Ir 
jie tai darė vadovaudamiesi 
dabartiniais mokesčių įstaty
mais, kurie pavyzdžiui atlei
džia nuo mokesčių už palūka
nas, gaunamas už valstijų ir 
miestų paskolų bonus. Taip 
pat pusė pelno už parduotus 
namus ar šėrus. kurie išlaiky
ti ilgiau kaip pusė metų, atlei
džiama nuo mokesčio.

Nemažai atkrinta iš valsty
binio iždo ir atleidimas nuo 
mokesčių tų sumų, kurios yra 
skiriamos šalpos, kultūros rei
kalams, įstaigoms. Kas svar
biausia, kad dabar kai kurie 
tokias lengvatas gauna net ir 
už aukas sąjūdžiams, kurių iš
tikimumas šiam kraštui labai 
abejotinas.

*
Dėl viso to atstovų rūmai 

jau yra sudarę komitetą, va
dovaujamą kongresmano Wil- 
bur D. Mills, kuris praveda 
mokesčių reformos tyrimus. 
Be kitų dalykų, persvarstoma 
ar bereikia toliau taip laisvai 
atleisti nuo mokesčių palūka
nas nuo valstijų ir miestų bo- 
nų, ar bereikia taip plačiai at
leisti nuo mokesčių somas, ku
rios perduodamos labdaros ir 
švietimo įstaigoms. Kai vvks- 
ta šitokia revizija, gal būt, 
reikės ir mūsų tokioms įstai
goms kaip Balfas, Lietuvių 
fondas ir kitos atsargiai pa
zonduoti, kad neišimtų iš są
rašo tų, kuriems aukos atlei
džiamos nuo valstybinių mo
kesčių. Atrodo, tuo tarpu toks 
pavojus negresia.

Yra daug duomenų manyti, 
kad mokesčių reforma bus pra 
vesta. Ji gal nesumažins mo
kesčių naštos piliečiams, bet 
lygiau juos paskirstys, kad 
kiekvienas mokėtų pagal tai. 
kiek jam pagal gaunamas pa
jamas išpuola. J. Pr.

Iš esmės Vietname “nieko 
naujo”. Prezidentas R. Nixonas 
sėdi ten, kur jį jo pirmtakūnai 
paliko — Vietnamo akligatvy- 
je. Ir tai yra sunkiausias pali
kimas, kurį jis yra kada nors 
gavęs.

Vietnamo karas ilgai tęsiasi. 
Praktiškai jis pradėtas 1961 m., 
kai JAV-bės, norėdamos išlai
kyti laisvojo pasaulio prietiltį 
komunistų apgultoje Azi'oje, 
pradėjo teikti P. Vietnamui pa
galbą patarėjais, maistu, gink
lais, pagaliau ir kariuomene. 
Ka'p jau gerai žinoma, ilgainiui 
karo našta suvirto beveik ant 
vienų JAV-bių pečių.

Padarytosios klaidos
Žinovai teigia, kad šis karas 

būtų greičiau pasibaigęs ar bent 
lengviau vedamas, jegu JAV ne
būtų padariusios kai kurių stam 
bių klaidų. Didžiausia jų esan
ti Diemo režimo pašalinimas. 
Ngo Dinh Diemas atėjo į Viet
namo valdžią 1955 m., kai iš 5 
milijonų balsavusių už jį pasi
sakė 98% balsuotoių. Tačiau 
jis buvo žiauriai nuverstas, nu
žudytas 1963 m. pabaigoje. 
Drauge žuvo ir jo brolis Ngo 
Dinth Nhu (saugumo viršinin
kas) ir kiti valdžios žmonės. 
Tiesa, jie praktiškai buvo nužu
dyti pačių vietnamiečių kariš
kių rankomis tačiau nėra abe
jonės, kad ir tuometinė JAV 
vyriausvbė prie to buvo priki
šusi pirštus. Trumparegiai poli
tikai g'alvoio, kad būsianti su
kurta stipresnė, didesnė krašto 
žmonių nasitikėiima turinti val
džia, tačiau išėjo priešingai, — 
nuo Diemo žuvimo d;enų kraš
tą valdo menki valstybininkai 
ir karą vedančioms JAV-bėms 
jie dažnai būna. ne geri pagel- 
bininkai. bet apsunkinto jai.

Tuo tarpu priešas (Š'aurės 
Vietnamas ir Vietkongas) turi 
nepalyginamai geresnę vadovy
bę. Reikia pripažinti. kad Š. 
Vietnamo prezidentas ir faktiš
kasis krašto diktatorius Ho Chi 
Minh yra pakankamai sumanus 
valstybininkas. Daugelis politi
ku laiko ji sumaniausiu valdo
vu iš visų komunistinių kraštų 
valstybių galvų. 1946 — 1954 
m iam pavyko palaužti Pran
cūzijos galybę, išvarant ja iš 
Indokmpos. To paties jis siekia 
’r dabar, veikdamas prieš Ame
riką.

Lanksti priešo taktika
Ilgasis karas vyksta kel'ais 

frontais: karinėje, diplomatinė-

nių, kas darosi už bambuko ir už 
geležinės uždangos, rasite “Drau
ge.” Tik dabar, kai abicji raudonie
ji banditai ima savo tarpe peštis, 
jie pradedii atskleisti kokie jie yra 
vieni ir kiti — raudonieji tironai.

J. Žvilb.

BRONIUS KVIKLYS

je, propagandos srityje. Ho Chi 
Minh, Kinijos ir Sovietų S-gos, 
o taip pat ir kitų komunistinių 
kraštų stipriai remiamas gink
lais, specialistais, maistu ir net 
žmonėmis, atkakliai laikosi. 
Vietnamo karas yra virtęs visų 
komunistinių kraštų, nepaisant 
kuriai stovyklai jie priklausytų, 
garbės reikalu.
Vokiečių, šveicarų ir kitų kraš

tų stebėtojai, vertindami Viet
namo strategiją, beveik vienin
gai pripažįsta, kad Amerika ne
gali laimėti dėl savo pasenusios 
ir labai nelanksčios kovos tak
tikos. Nepaisant, kad pereitais 
metais buvo pakeistas Ameri
kos karo vadas Vietname kitu, 
karinėje srityje pakeitimų neį
vyko : tebetęsiama priešo ieš- 

'kojimo ir jo sunaikinimo takti
ka, kuri, tiesą pasakius, sunai
kina kraštą, paverčia jį išdegin
ta žeme. bet iš esmės priešo 
nesunaikina.

Tuo tarpu komunistai varto
ja daug lankstesnę kovos tak
tiką ir, esant reikalui, ją nuo
lat keičia. Taip ligi 1967 m. jie 
gausiais kovos daliniais puldi
nėdavo amerikiečius ir visomis 
išgalėmis stengdavosi išlaikyti 
užimtą teritoriją. Amerikiečiam 
turint neabejotiną ginklų ir 
technikos persvarą, daug ko
munistų kovotojų žūdavo. Ta
čiau, pradedant pereitais me
tais, jų takt’ka pasikeitė. Da
bar vietkongiečiai užpu'dinėia 
priešą mažais daliniais, stengda 
miesi galimai daugiau ameri
kiečių nužudyti po to jie stai
giai pasitraukia atgal, nestoda
mi į kovą prieš techniškai stip
resni priešą. Naujos strategijos 
rezultatai — per 4 savaites žu
vo 1500 amerikieč'ų. Per tą pa
tį laiką, amerikiečių duomeni
mis (jie galį būti ir kiek per

Amerikiečiai parašiutininkai kelia didelę Pietų Vietnamo vėliavą ant kalno Nu. Coto vietovėje, kurią atėmė iš 
raudonųjų. Ši tvirtovė, netoli Cambodijos sienos, raudonųjų buvo laikoma jau 20 metų.

dėti), galėjo žūti 15,000 komu
nistų, t. y. dvigubai mažiau, 
kaip pernai tuo pačiu metu.

Skirtinga taktika reiškiasi ir 
kitur. Jei seniau komunistai 
stengdavosi užimti miestus ir 
kitas didesnes vietoves masiniu 
būdu puldami, tai dabar to ne
bedaro. Dabar miestuose — Sai- 
gone, Hue, Da Nange, Nha Tra- 
ge ir kituose — šalia Amerikie
čių karinės valdžios ir P. Viet
namo vyriausybės, pogrindyje 
jie sukūrė komunistinės val
džios aparatą, kuris labai ak
tyviai veikia komunistų naudai. 
Jis veda apgalvotą propagandą, 
;šieško mokesčius, išprovokuoja 
neramumus, organizuoja juo
dąją rinką, JAV siunčiamą eko
nominę ir net karinę pagalbą, 
įskaitant ginklus, nukreipia ko
munistams partizanams. Tai ne
są labai sunku padaryti, turint 
galvoje kai kuriuos pinigus la
bai mėgstančius Amerikos pa
reigūnus.

Šią taktiką vedant, Vietkon- 
go kontrolėn, JAV duomenimis, 
pateko 40% gyventojų iš bend
ro 16 mil. gyventojų skaičiaus. 
Vien tik paskutinių karo veiks
mų išdavoje komunistams sėk
mingai naudojant raketinius šo
vinius, netekta apie 400,000 gy
ventojų.

JAV ieško išeities
Suprantama, kad Nixono vy

riausybė ieško išeities, kaip bū
tų galima, jeigu ne garbingu lai
mėjimo, tai nors pusiau garbin
gu ' būdu (kompromiso keliu) 
užbaigti karo veiksmus. Baigti 
karą skatina ypač amerikiečių 
nenoras kariauti ir sąjunginin
kai Europoje, kuriems labai ne
patinka Amerikos įsivėlimas į 
Azijos reikalus, paliekant Eu
ropą lik’mo valaii. Tačiau jau 
kuris laikas vedamos derybos 
Paryžiuje nedavė lauktų vai-

Prie Sovietų Rusijos ir Kinijos sienos sienos Sovietų Rusijos kareivis Juri 
Varušes seka ar nesiveržia per sieną, kaip rusai sako šlykštieji kinų šu
nys, gi kiniečiai stengiasi pereiti užšalusia Llssuri upe j savo žemes, kurias 
laiko užgrobę bjaurieji Maskvos banditai. Skelbiama, kad šūviai ant 
sienos vis tebesikartoja. Šis vaizdas yra prie Nižne Michailovka kaimo.

šių. Ne daug kas žinoma apie , nių esą kovingi. Palikimas jai
slaptas derybas. Jeigu jos ir 
vyksta, geresnių rezultatų nesi
tikima.

Neutralūs strategai sutaria, 
kad su dabar turimu kariuome
nės skaičiumi, turint galvoje la
bai sunkias gamtines sąlygas, A- 
merika karo niekad nelaimės. 
Pasitraukimas iš Vietnamo reik-, 
štų karo pralaimėjimą ir sąjun
gininkų Azijoje išdavimą. Kas 
tad Amerikai reikia daryti?

Atrodo, kad kai kurie Nixono 
patarėjai bus siūlę prezidentui 
labiau paruošti P. Vietnamo ar
miją ir jai palikti krašto gyni
mą. Ši kariuomenė skaičiumi nė
ra maža ir siekia kelis šimtus 
tūkstančių vyrų. Kaip vokiečiai 
skelbia, ji esanti dvigubai dides
nė už dabartinę Vak. Vokietijos 
reguliarią kariuomenę. Tačiau 
jos kovinis pajėgumas esąs labai 
menkas, kurį nusako nelemtas 
13 tūkst. skaičius, nes tiek vidu
tiniškai kareivių iš jos pereitais 
metais kas mėnuo pabėgdavo 
pas priešą. Tik keletas jos dali-

karo vedimo reikštų bėsąlygiš- 
ką Vietnamo atidavimą bolše
vikams.

Užsimenamas dar kitas karo 
vedimo būdas. Atiduoti karo ve
dimą Amerikos kariškiams, duo
dant jiems laisvas rankas, kurios 
dabar politikų esančios surištos. 
Visiems yra aišku, anot Stalino, 
“norint karą laimėti, reikia pri
baigti priešą jo paties lizde”. 
Nėra abejonės, kad Amerikos ka 
rinės jėgos turėtų užimti faktiš
kąjį lizdą — Š. Vietnamą. Tai 
reikštų, gal būt, komunistinės 
Kinijos įsikišimą, o to Amerikos 
politikai jokiu būdu nenori. Ku
rį karo užbaigimo būdą pasi
rinks prez. Nixonas — ar vieną 
iš minėtų, o gal antras naują, 
šiandieną dar nėra aišku. Tai 
yra jo, kaip vadovaujančio poli
tiko, artimiausias ir didžiausias 
uždavinys.

ČEKOSLOVAKIJOJE ATNAU
JINAMI VIENUOLYNAI
Vyriausias Čekoslovakijos 

administratyvinis teismas nese
niai paskelbė, kad 1950 metais 
išleistas potvarkis prieš katalikų 
vyrų ir moterų vienuolynus Če
koslovakijoje yra neteisėtas ir 
joks konstitucijos įstatymas ne 
draudžia vienuolynams vėl įsta 
tymų ribose pradėti savo anks
čiau turėtą veiklą. Dėl to, kaip 
pranešama iš Olomouc miesto, 
po 19 metų pertraukos Vele- 
hrad bazilikos valdytoju paskir 
tas jėzuitas kunigas Rudolfas 
Vasicek. Kaip žinoma, iki 1950 
metų tėvai jėzuitai šioje Mora
vijos garsioje šventovėje turėjo 
savo naujokyną ir 'berniukų 
gimnaziją. Ir kitų vienuolynų 
atstovai daro žygių savo veik
lai atnaujinti.

_ Ulysses Grant buvo pirma
sis lVest Point karo akademijos 
absolventas, kuris buvo išrink
tas JAV-ių prezidentu.

Spaudoj ir gyvenime

KĄ KOMUNISTAI SAKO APIE 
KOMUNISTUS

Kaip skelbia Vilniaus “Tiesa” Nr. 
59 (kovo 11 d.) Lietuvoje šaukia
mi mitingai pasmerkti Mao Tse-tun. 
gą ir jo raudonąją kliką. “Spalio” 
gamyklos darbininkų mitinge Vil
niuje šlifuotojas J. Žvirblis kalbėjo: 
“Mes griežtai smerkiame Kinijos 
valdžios chuliganišką išpuolį.” 
Kaip laikraštis praneša, “su liūde
siu kalbėta apie Kinijos kariaunos 
barbariškų veiksmų aukas.”

Kinijos komunistų viršūnės vadi 
narnos provokatoriais, melų ir 
šmeižtų skleidėjais. Šiuos raudono
sios Kinijos veiksmus vadinama: 
“Tai šlykšti Mao Tse-tungo išda
vystė, šlykštus jo klikos flirtas su 
imperializmu.”

Esą, susidūrimai su Sovietų sar
gybomis tai provokaciniai kinų vy
riausybės veiksmai, “Kuriais ji sten
giasi kurstyti antitarybinę, šovinis
tinę nuotaiką šalies viduje, tuo pa
čiu norėdama atitraukti liaudies dė
mesį nuo kritiškos ekonominės pa- 
detiea, pateisinti savo Žiauria vidaus

politiką.”
Tame pat “Tiesos” numeryje Tas 

so korespondentas praneša, kas bu
vo rasta po susidūrimo Damanskio 
saloje, Kinijos-Rusijos pasienyje:

“Daugelį mūsų sužeistų pasie
niečių kiniškieji banditai pribaigė 
durtuvais ir peiliais, šaudė iš auto 
matų, išsukinėjo rankas. Dauge
liui nuplautos ausys, išbadytos a- 
kys. Kinai badė durtuvais, kaip pa
rodė medicinos ekspertizė, net mi
rusius”.

Visiškai taip, kaip bolševikai žu
dė ties Červene, Pravieniškėse, Rai
nių miškely.

Mes seniai rašėme, kad Kinijos 
Mao Tse-tungas ir jo klika yra kru
vini tironai. Dabar tai pripažino ir 
Maskva.

Mes nuo seniai rašėme, kad 
Kremliaus raudonieji carai yra bar
barai, dabar taip juos apibūdina ir 
komunistų antroji šaka — Kinijos 
raudonieji. Taigi, teisingas informa 
cijas duoda “Draugas” ir tikrų ži-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Kažkas nedrąsiai pasibeldė į duris.
— Prašau, — pasakė garsiai Vytautas.
Niekas neįėjo. Po valandėlės vėl pasigirdo toks pat 

beldimas.
— Kas ten yra? — nekantriai sušuko Vytautas ir 

atidarė duris. Jis pamatė nedidelį berniuką laukiantį 
koridoriuje.

— Pone Budry, — ištarė berniukas, — vienas a- 
merikietis karys nori jus pamatyti. Jis laukia jūsų dabar 
kieme, prašė jus tuojau pakviesti.

— Ačiū, aš tuoj būsiu, — atsakė Vytautas, sugrį
žo, pasiėmė skrybėlę su apsiaustu ir rengėsi išeiti.

— Kur tu dabar eini? —paklausė Milda.
— Aš greit sugrįšiu, — atsakė ir dingo koridoriuje. .
Jis nulipo žemyn ir, pasiekęs aikštelę, apsidairė, l uo 

pačiu metu jis užgirdo mašinos signalą ir garsų baisą:
— Ei, Vytautai, šok čia.
— Donaldai, sveikas gyvas, —Vytautas įšoko į ma

šina ir jis psn/ažiava aikštę.

— Ar gavai mano raštelį? — paklausė Donaldas.
— Taip, gavau. Milda man pasakojo prieš keletą 

dienų apie tave.
— Tai puiku. Vykstame kur nors iš stovyklos.
Jie išvažiavo pro vartus ir pasuko į priemiesčius. 

Ankstyvas pavasaris griuvo nuo kalnų žemyn. Saulė 
šildė didelę lygumą ir visur kvepėjo jauna, pirma žo
lytė. Vanduo dar buvo šaltas. Jie sustojo lauko pakrašty.

— Dabar, Vytautai, aš tau pasakysiu, kodėl taip 
netikėtai tave iššaukiau. Žiūrėk, prieš keletą dienų aš ga
vau iš savo motinos laišką. Ji rašo, kad Peggy ištekėjo.

— Tai puiku.
— Manai, kad taip gerai?
— Žinoma, ji nebuvo tavęs verta. Pagal tave ji bu

vo siaura asmenybė arba iš viso nebuvo asmenybė.
— Bet žinai, Vytautai, ji buvo žavi ir labai pa

traukli.
— Ne, Donaldai, aš nemačiau joje jokio patrauk

lumo, tu man rodei jos nuotraukas. Aš manau ji buvo 
labai ambincinga ir taip pat labai mažo išsiauklėjimo.

— Taip, ji buvo labai ambicinga, ir mano moti
na jos nemėgo. Žinai, mano motina yra gera bet pa
prasta ūkininkė. Peggy gi yra iš miesto, Allėntown, 
Pennsylvanijoj. Bet žiūrėk, ką motina rašo. Aš tau iš- 
versiu iš anglų kalbos vokiškai. Klausyk: “Taigi, Donal
dai, Peggy ištekėjo ir aš esu labai laiminga. Dabar, ma
no brangus sūnau, surask Vokietijoje išmintingą mer
gaitę, kaip jau aš tau daug kartų sakiau. Aš žinau šios 
mergaitės Europoje pergyveno sunkų laikotarpį ir jos 
nėra išlepintos ir kvailos. Jos supranta, kas yra gyve
nimas.”

— Teisybė, Donaldai, tavo motina galvoja gerai ir 
išmintingai. Na, skaityk toliau.

— Surask, Donaldai, išmintingą ir kuklią mergai
tę. Nekreipk daug dėmesio į grožį. Ji turi būti geros 
širdies ir gero išauklėto charakterio. Tu gi žinai, sūnau, 
aš neturėjau dukros, tik sūnus, ir jie visi jau yra išėję 
iš namų. Taigi aš mylėsiu tavo žmoną, kaip dukterį”.

— Tai ir viskas, ką norėjau perskaityti. Ir aš da
bar norėčiau žinoti tavo nuomonę.

— Mano nuomonė yra labai aiški. Tu turi motiną 
su puikiu supratimu. Ji taip pat yra puikios moteriškos 
intuicijos. Taigi išpildyk motinos prašymą ir būsi lai
mingas, aš užtikrinu. Ir dar vienas patarimas. Aš no
riu atkreipti tavo dėmesį į Hildergardę. Ji bus puiki ta
vo motinai padėjėja virtuvėj, farmoje ir visur, nes ji 
yra tokia švari ir tvarkinga mergaitė. Kadangi ji yra bai
gusi gimnaziją, tai per porą mėnesių kalbės angliškai.

— Taip, man patinka Hildergardė. Ji puiki ir ma
loni mergina. Bet ji yra nedrąsi, kaip jaunas kiškutis.

— Bet ji myli tave.
— Aš nežinau. Ji bijo manęs. Tu negali įsivaiz

duoti kaip ji susimaišė. Ji išraudo kaip aguona.
— Aš galvoju, kad tu buvai aną dieną per staigus. 

Gal būt, aš klystu, aš nežinau. Pirmas dalykas — tu 
turi ją stebėti. Ji yra labai moteriška. Ji yra taip pat 
jautri ir kukli. Taigi turi suartėti iš lėto. Aš vesčiau mer
giną kaip Hildergardę. Taip, ji sutverta būti idealia žmo
na. Ji yra kaip iš Goethės dramos Fausto Gretutė, Ir 
atsimink, vėliau ji nebus tokia drovi. Aš pastebėjau, kad 
Hildergardė yra temperamentinga. Jos kraujas taip pat 
priklauso meilei.

,(Bua daiuzUti),



ČIURLIONIS NUGALĖJO
Iš dienoraščio 

L. VAIČIŪNIENE
Oi oškit, oškit, girios medeliai, 

Siūbuoki! ąžuolėliai”.
Iš dainos, dainuotos Čiur

lionio ansamblio koncerte, su
ruoštame Balfo 25-rių metų 
savo veiklai paminėti.
Jeigu kiekvienas medis savo 

miškui ošia, tai Čiurlionio tau
tinis ansamblis, medis, savo miš
kui ošia visais lapais, žiedais ir 
vaisiais. Tai vienintelis išeivijo
je toks medis, persodintas j sve 
timą žemę, ne daugiau iš jos 
gaudamas maisto ir ne kitokio

gai suderintų dalių, spalvų ir 
raštų, tautiniais drabužiais. Mo
terų lygias šukuosenas puošė 
atitinkami vainikai. Ypač tur
tingi drabužiai solistų — Vla
do Plečkaičio, Algi j Gylio, Al
gimanto Grigo (dama). Prano 
Petraičio (sekminių ragelis), 
Irenos Navickaitės (kanklės), 
orkestro vadovės Otij.; A* kuls- 
kienės, Romos Mascienės 'pie
menaites raliavimas ir kt.), į 
šviesų dugnų nuosaikiai raudo
nais m mėlynais raštais, sce
niškai vaizdingas tautinis rū-

kaip kiti, ne silpnesnių vėjų pur 
tomas ir džiovinamas kaip kiti, 
išliko iki šios dienos žalias, veš
lus, neparblokštas.

Ne kartą ir mūsų pačių lietu
viškoji spauda yra iš viso pa- 
tarinėjus išaugt iš “tautinių dra 
oužių, piemenų ir piemenių dai
nelių”, iš “rūtų darželių”. (Tarp 
kabučių citatos). Mat, mes “čia 
gyvename”, tai turime dainuoti 
daineles apie čionykštes prie na
mų — rezidencijų pieveles, apie 
dailius piemenis, praeinančius 
pro ryžių rinkėją. Vaidilas ir 
vaidilutes turime išvyti iš isto
rijos, o kankles vėl pakišti po 
dirvonais. Jos netinka, sako, 
skambinti “atsinaujinimo’’ se
renadoms, naktinėms dainoms, 
nes, skambindamas kanklėmis, 
“negali, pakėlęs galvą, žiūrėti 
aukštyn (i miegančios mylimo
sios langelį arba į pabudinta, 
išėjusią į balkoną) ir t. t.

Čiurlionio ansamblis, atėięs 
iš Vilniaus (1940), atsinešė Lie
tuvos žemės dvasios “dainų 
skrynias” jas čia atidaryti, pa
leisti skambėti iš savo ošiančio 
miško “po šalis plačiausias”. At
sinešė iš vaidilų rankų paimtas 
kankles, vyskupo A. Barono į- 
vestas i tikybines giesmes, Mai
ronio primenamas vėl neužklo
ti dirvonais daue-elio kitu poe
tu, rašvtoių minimas. Tai Čiur
lionis j visus eundvmus prisi
taikyti dažnai išbjurusios laiko 
dvasios mada: atsakė — ne! Ir 
ištesėjo iki šios datos. Tuo įsi
tikinome, kai. pakilus uždan
gai, pamalėme ansamblio vaiz
dą. girdėiome nuo nirmoio su
skambėjusio garso iki paskuti
nio.

Vaizdas
Regimasis vaizdas, anot P 

Galaunės, veikia “regėjimą, o 
per jį sielą”. Pakilus užuolaidai, 
visuomenės grūste prisigrūdusi 
salė visuotiniu plojimu sveiki
no skaidriu, anot M. K. Čiur
lionio, tyru grožiu, valia alsuo
jantį gyvą paveikslą tamsiuose 
rėmuose. O išėjus A. Mikulskiui, 
be jokių įvesdinėjimų, visų gerai 
pažįstamam lyg piemeniui Do
vydui su arfa. Dievo parinktam 
karaliauti žydų tautai, salė oš- 
te suošė. Paveikslas pasiekė pe
niausio grožio ir prasmės, ka 
antroje koncerto dalyje susėdo 
prieky kanklių orkestras — vy
rų ir moterų, viso keturiolika.

Ansamblio visi dalyviai pa
sirengę pilnais iškilmių, skonin

gas, lai ai tinkantis prie jc? tam 
šių plaukų, darė ją kilnią ir 
taurią Dirigentas Mikulskis dė 
vis tamsia bendrine eilute, sky
rėsi kuo paveikslo. B "‘ tamsus 
jo apdaras labiau pabrėžė čia 
rankų reikšmę, sidabrėjančius 
plaukus, sudvasinto veido susi
kaupimą, skausmą, rūpestį, gi
lią mintį. Dirigento būtybė pra
šyte prašėsi skulptoriaus atvaiz 
duojama, o kartu visas ansam
blis — didelės, spalvotos foto 
nuotraukos, geriau — vaizdinio 
meno dailininko teptuko. Dai-

| riausi prof. Adomo Varno, dail.
' Stančikaitės. Toks paveikslas 
1 turėtų būti išpieštas mūsų lietu
viškųjų sodybų ir lituanistinių 
mokyklų salių sienose.

_ .. ".t :XX’ ■ w

O. Mikulskienė
Ne vien tik mano apie paveiks 

lą tokia ‘'sentimentali'’ nuomo
nė: buve ir daugiau. O pana
šios idėjos, apimties ir turinio 
paveikslas “Lietuvių jaunimo 
šventė” daug pirmiau nupieš- 
dintas, rodos, kardinote A. Sa- 
morės valia Italijoje, Italų jau
nimo namuose. Apie jį yra bu
vę mūsų spaudoje minėta, ir aš 
jo nedidelę reprodukciją turiu. 
Tik kardinolui esant itilui, taip 
pat ;r dailininkui ne lietuviui ta; 
ne visai išlaikytas paveikslo lie
tuviškas stilius. Gal ir nenorė
ta išlaikyti. Paveikslo priekyje 
yra ypač didelis nesiderinantis 
taškas. F o paveikslu toks para
šas: “Giuventu lituania in fes- 
ta. Affresco dėl Prof. Dilvo 
Lotti ne’!a “Casa Della Giuven
tu’’ a Bardi - Parma”.

Dainavimas
Ansamblis suošęs ošė palaips

niui švilniu ilgesiu, tvino liūde
siu, plasnojo džiaugsmu, siau-

rėdamas, plėsdamasis, pritem- 
damas, sušvisdamas kovingumu, 
ryžtu prasiverždamas, čia gar
siau, čia tyliau kanklėmis pra
bildamas, rageliu iš tolo atsi
liepdamas, solo daina ištrykš- 
damas. Ir taip iki pabaigos, ne
nutraukiama pyne, be jokių 
tarp dainų aiškinimų, pasakoji
mų pasakmėjimų.

Iš viso padainavo 28 dainas, 
daugiausia harmonizuotas pe
ties A Mikulskio pagal reikia
mą stilių. Buvo po vieną dainą, 
harmonizuotą kitų muzikų: M. 
K. Čiurlionio, B. Budriūno, J. 
Karoso, J. Žilevičiaus, J. Dam
brausko, J. Naujalio.

1. Mišrus choras padainavo
7 dainas. 2. Vyrų choras — 4 
dainas. 3. Moterų choras su kan 
klėmis — 3 dainas. 4. Mišrus 
choras su kanklių orkestru —
8 damas. Visos dainos buvo pra 
somos kartoti, bet, tur būt, dėl 
programoje dainų daugumo kai 
totes tik kelios.

Nei dainų harmonizavimui, 
nei jų atlikimui kitokių svars
tyklių neturiu, kaip tik teiktą 
klausomoms įspūdį ir poveikį. 
Šis idealistų liaudies dainų mė
gėjų dainavimas, sulyginus su 
profesininkų dainininkų daina
vimo visokiais nepritekliais kri
tikų spaudoje parodomais, buvo 
tobulas. Tobulas ir todėl, kad 
melodijomis, juntamai plaukian 
čiomis iš gyvų lietuviškų šir
džių, pažadino klausovų tok) pat 
atgarsį ir privertė atsiliepti (gal 
vieną kitą, primirkusį svetimo 
skonio padažo). Ne vienas stab
dė nesulaikomą ašarą. O dvide 
šimtantroji priešpaskutinė dai
na — giesmė “Lietuva brangi” 
ir paskutinė atsisveikinamoji 
“Namo”, priminusi, jog čia ne 
mūsų šalelė, dažno veidus su
vilgė.

Jeigu galima prie garsinės 
dalies ką prikišti, tai tiek, kad 
tokiam dideliam chorui per ma
žas orkestras: turėtų būti in
strumentų įvairesnių ir nors du 
kartu tiek. kiek buvo. Pačiai 
pabaigai būtų labai tikęs, buvęs 
vadinamas tautiška giesme — 
tautos himnas.

Ansamblį palydėti “namo” a- 
tėjo Balfo, LB-nės apygardos 
ir kitų sambūrių atstovai su 
padėka ir gėlėmis.

Klausovai neįprastai ilgais 
plojimais, valiavimais neleido 
užskleisti scenos.

Mano išgyvenimas
Mano buvo didžiausias noras,

kad visi matytų ir girdėtų tai, 
ką čia atėjusieji mato ir girdi. 
Pavydėjau kiekvienam daininin 
kui, skambintojui atskirai. Pa
vydėjau O. Mikulskienei, pri
glaudusiai veidą prie kar Kliu 
(spausdintoje programoje). Pa
vydėjau A. Mikulskiui jo jaut
rios širdies savo tėvynės nelai
mei, klausos girdėti jos baisą. 
Pavydėiau visiems kartu kad 
jie gali eiti taip būtinas čia 
anų vaidui) pareigas, o aš ne
galiu dėl per ilgos mano metų 
pynės. Linkėjau jiems išlikti 
iki paskutinės ribos tokiais, ko
kiais yra išlikę iki dabar. Gai
lėjau tų, kurie gali čia būti, bet, 
anot Vaičaičio, sutingo savo 
motinai tėvynei j'os nelaimėje 
tarnauti.

Atsiminiau, Wuerzburgo lietu 
vių gimnazijos savo auklėjamos 
klasės m: kmių paklausta, kas 
kultūros šios srities liudytojas, 
kultūros šios sriites liudyt . jas. 
Atsakiau — Čiurlionio ansamb
lis. Ne todėl tąip atsakiau, kad 
jį pastebėjo, paėmė globoti, vi
są aną laiką globojo prancūzų 
karinė vadovybė, bet dėl to, 
kad tuo buvau ir dabar tebe-

A. Mikulskis
su įsitikinusi, nors jo dabar nie
kas negloboja. Kad mano toks 
atsakymas berniukų ir mergai
čių buvo priimtas geruoju, tuo
jau akivaizdžiai pamačiau.

Kitų įspūdžiai
Išėjus į priešsalę, sutinku-vė

liausios ateivių bangos senosios 
kartos pažįstamą. Jis sako:

— Ansamblis paklojo tauti
nio meno ano laikotarpio Lietu
vą.

Vidurinės kartos naujoji a- 
teivė, buvusi mokytoja:

— Taip sava, miela, švelnu, 
vaizdinga, gilu, dailu, grynai

lietuviška.
— Labas, — išgirstu ir pama 

tau buvusį Marąuette Parko 
L. B-nės apylinkės pirmininką.

— Labas, labas, — atsakau, 
— ir labai gražu.

— Gražu, — jis pritaria.
Pedagoginio instituto studen

tas, paklaustas, ar ir toliau 
skambins lietuvybės išlaikymo 
centruose gitara, pabrėžiamai 
ir pratęsiamai atsakė — ne, ir 
dingo žmonėse.

Priėjusi mergaitė sako turin
ti tautinius drabužius, norėtų 
įsigyti kankles ir pramokti 
skambinti. Bet nežinanti, kur 
gauti ir kas galėtų pamokyti. 
Kad dideli ir tikrai scenoje kan 
Ulėmis skambina, tai pamačiusi 
tik dabar. Gitaromis tai moko 
skambinti tas ir tas. Pasakė ne
priklausomoje Lietuvoje buvu
sią plačiai žinomą, didelę pavar
dę. Jaunimo centre, Chicagoje, 
kai kuriuose parengimuose gi
taromis skambina. Kunigėlis 
viename susirinkime patarė Mi
šias paįvairinti gitaromis. O tas 
Mišias parašęs, pasakė pavar
dę.

Kiek mokėjau, papasakojau, 
nurodžiau vieną kitą žurnalą, 
kur šis bei tas apie tautinius 
muzikos įrankius rašyta, foto 
nuotraukų ir t. t. Patariau už
eiti pas prof. J. Ž’levičių. ten 
pat jėzuitu vienuolyne gyve
nantį. Jis ką nors gera patars. 

Aplinkiniai atgarsiai
Kas girdima ir matoma sce

noje, kaip ir televizijoje ir šiaip 
viešumoje, labiausiai veikia, jei 
ne visus, tai daugumą. Jauni
mas dažnai renka kino teatrų 
žvaigždžių, šiaip aktorių foto 
nuotraukas, mėgdžioja judesius, 
kalbos toną, veido išraišką, mo
terys drabužius, tėvai vaikams 
vardus, net suaugę neretai pa
sikeičia. Ne bereikalo scena — 
teatras laikomas šiokio ar tokio 
gyvenimo mokykla. Mums kaip 
tik šitokios čiurlioniškos mokyk 
los ir reikia. Juk tai mūsų Bal
tas, dalinęs ir tebedalinąs al
kaniems ar užmiršusiems skonį 
tautinės gyvybės duoną. Netu
rėtų jis būti užvožtas, lyg ano
ji evangeliškoji šviesa, puodu, 
ieškant lietuvybei išlaikyti prie
monių. Nors po vieną kartą per 
metus, nors LB-nės apygardos 
didesniuose lietuvių telkiniuose 
turėjo surengti po koncertą. 
Svarbiausia, be kitų, lietuviškų
jų mokyklų lankytojus įparei
goti pamatyti šią gyvą lietuviš
ką skaidre. O apie ją papasa-

kojimą ar rašinį vertinti pamo
kinki pažymiu ar kaip kitaip. 
Toks vertinimas, be abejonės, 
būtų netuščia paskata vienam 
kitam šiame ar kitame lietuviš
kame chore dalyvauti. Jeigu 
dar mūsų spauda būtų ėjusi ir 
eitų į reikšmingesnę pagalbą 
tautiniams lietuviškiem choram, 
tikrai negrėstų jiems išsibaigi- 
mo pavojus.

Balfas
Balfas, švęsdamas kilnaus 

darbo 25-tį, atjausdamas dau
gelio fizinei gyvybei išlaikyti 
maisto nepriteklių, taikliai pa
sielgia kviesdamasis pagalbon 
tautinės gyvybės palaikytoją 
Čiurlionio ansamblį. Paminėti
na, kad prie jo tautinio stiliaus 

! ir prie lietuviškos visuomenės 
I priderino programos spaudinį ir 
bilietus, neieškodamas su žibu
riu vieno kito pamiršusio lie
tuviškai skaityti. Tuo pačiu ir 
mus, duona sočiuosius, įgalino 
pasipildyti tautinės kultūros 
maistu.

Tačiau neužmirština, kad ši
tas ar kitas panašus sambūris 
nėra tik laukų gėlės, gyvos sau
le, oru, lietumi ir padėka. O po 
žiemos vėl, lyg tulpės, išdygs
ta ir pražysta. Jis būdamas tas, 
kas yra, taip pat reikalingas ko
kio nors “Balfo” paramos, kad 
galėtų gyventi ir tokią savo vei 
tklą plėsti, tautinį badą sotinti. 
Negirdėti, kad jam, remiančiam 
kitus (yra davęs tūkstantinę 
ir Draugo romano premijai), 
būtų susipratę pasiūlyti nors 
simbolinį dolerį mūsii tautinei 
kultūrai remti fondui ar koks 
atskiras geradaris, be anos Cė- 
velando daktarų tūkstantinės ir 
PLB seimo apie 50 dolerių (iš 
jų pačių uždirbtų) “kanklėms 
įsigyti” mažiau negu gavo kiti.

Išeina, kad mes nevertiname 
savo tautinės kultūros taip, kaip

vertino anoji prancūzų karinė 
vadovybė, galėjusi kuo leng
viausiai užsakyti savo visuome
nei operų tiek ir tiek.

Nepabaigiamas darbas
Čiurlionio ansamblis, kaip ir 

tautinių šokių Gyvataras, kita
taučių sluoksniuose tiksliausiai 
atstovaująs Šios šakos mūsų 
tautinei kultūrai, neturi nutilti 
ir nenutils. Iki šiol augusio pa
ties iš savęs kalbamasis koncer
tas nerodė nei nuosmukio, nei 
ištuštė jimo žymių, bet pakilimo. 
Anaiptol nebuvo, kaip vienas 
spaudoje pavadino, “Gulbės gie 
smė”. Ansamblio vadovas ir 
siela Mikulskis ir kanklių or
kestro vadovė Mikulskienė nėra 
nei to amžiaus, nei nuotaikos 
trauktis iš juodu beveik nepa- 
vaduoįamo darbo. Tačiau, dirb
dami be atvangos 30-tį metų, 
galėjo apilsti “sunkiam darbe 
savo” (Kudirka). O fizinei svei
katai sustiprinti laikinis pasi
traukimas nuošalin iš viešumo
je varginančio įtempimo dar ne
reiškia išėjimo iš savo nebaig
to ir niekad nepabaigiamo dar
bo. Bet ir pasitraukimas nuo 
scenos nebūtų tuščias. Kaip nu
girsta, O. Mikulskienė sutiktų 
mokyti skambinti kanklėmis, 
jei kas suruoštų vienur ar kitur 
kurselius. A. Mikulskis poilsiau 
damas kurtų atitinkamą muzi
ką. Taip pat ir darbininkams 
ne pro šalį atvanga.

Išsiilgę lauksime Čfurlionio 
ansamblio dar galing'au o- 
šiant girios medeliais, dar pla
čiau siūbuojant ąžuolėliais.
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Kas tik turi gerą skonj.
Viską perka pap Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

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

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

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

RADTO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAI 
SPALVOTOS TEI.EVIZI.TOS APARATAI

ITHU AN IAN
BA K E R Y
2450 VVest 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629
Telef. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ ROSIU KEPINIUS

KRAUTUVĖJE GAUNAMU importuoti delikatesai, 5™>s,“n 
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumu 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

Mariner 7 yra paruoštas kelionei į Marsą, Manoma, kad padės ištirti ar ten yra gyvybės.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimu sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas j LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu, 
įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

CA/ever been siek 
a day in his life
That's the way lt should be. 
Every child is entitled to a 
healthy atart in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American bables each year 
who are deprived of that 
precioue birthright

They are the babies 
bom with defeets. 
They are the 
bables you help by 
helping the March 
of Dlmes flght 
birth defecta 
through nationwide 
programa of 
research, medieal 
care and education.



Kun. Juozas Jusevičius 
prisimenamas parapiečių širdyse

JURGIS DAMAS

1959 metų kovo mėnesio 5 d. i maldoms pravesti, 
mirė ilgametis Omahos lietuviu)
šv. Antano parapijos klebonas Tremtinių globėjas
kun. Jusevičius. Taigi šiemet su
kako 10 metų nuo jo išsiskyri
mo. Buvo gimęs 1899 m. lapkri
čio 12 d. Lietuvoje, Kalesninkų 
parapijoje. Būdamas 9 metų am
žiaus kartu su tėvais atvyko į A- 
meriką ir pradėjo mokytis. Pa
rengiamuosius mokslus išėjo 
Hartfordo, Conn. kolegijoje, o 
dvasinę seminariją baigė Balti
morėje, Md. ir 1927 m. birželio 
16 d. buvo įšventintas kunigu.
Pirmuosius penkerius metus dir
bo pastoracijos darbą Chicagoje 
ir jos apylinkėse Po to atvyko 
klebono pareigoms į Omahą ir 
ten pasiliko iki amžiaus pabai
gos.

Parapijos atnaujintojas
Kun. Jusevičius į Omahą Sv.

Antano parapiją atvyko 1932 m. 
kovo mėn. Nelengvos pareigos 
pasitiko jį toje parapijoje. Tais 
laikais bendroji Amerikos ekono
minė krizė siautėjo visame kraš
te, bet ypatingai buvo jaučiama 
tada dar ūkiškai mažai išsivys- 
čiusiame Omahos mieste. Bedar
bė ir skurdas išsklaidė parapie-
čius ir parapija pakriko. Atvykęs ir jį minės, kol išsibaigs ši kar- 
rado medinę su perlyjamu stogu ta. 
bažnytėlę. Parapijai tepriklausė

Kai po antrojo pasaulinio ka
ro iš savo krašto išstumti lietu
viai pradėjo atvykti į Ameriką, 
tai jų didžiuma apsistojo rytinė
se srityse ir Chicagoje. Tačiau) 
kun. Jusevičius suprato naujųjų 
parapiečių reikšmę ir, būdamas 
gailestingas, pasirūpino, kad jų 
kuo daugiausiai atvyktų ir į O- 
mahą. Jis ir jo parapiečiai suda
rė daug darbo ir buto sutarčių, 
pagal kurias atvyko nauji atei
viai, o taip pat jis mielai priė
mė ir tuos, kuriems sutartis su
darė kiti, bet sužinoję apie jų 
menką darbingumą ar šeimos 
gausumą, nenorėjo priimti. Atei
vių apgyvendinimui talkininka
vo jo parapiečiai. Naujų ateivių 
atvyko apie 600 ir klebonas juos 
vįsus globojo surasdamas butus 
ir darbus. Charakteringa, kad po 
bažnyčia buvo įrengti kambariai, 
kuriuose tremtiniai laikinai ap
sistodavo, kol susirasdavo pasto
vesnį apsigyvenimą. Tai savotiš
ka pereinama pagalbinė stovyk
la, kuri buvo taip reikalinga lai
kinam priglaudimui. Tremtiniai 
įvertina kun. Jusevičiaus globą

torijos rašytojams. Jo suteikta 
medžiaga buvo panaudota ra
šant kolonijos istoriją — Oma
hos lietuviai.

Naudingas palikimas

37 šeimos ir šiek tiek viengun
gių. Skolų 29 tūkstančiai dol., 
už kurias tik nuošimčių per pir
mus tris mėnesius turėjo būti su
mokėta 3300 dol. Naujasis klebo
nas ėmėsi darbo. Per savo 27 
klebonavimo metus atnaujino 
ir išplėtė parapiją, kuriai jo išsis
kyrimo metu priklausė 500 šei
mų ir 150 viengungių. Perstatė 
ir apmūrino bažnyčią. Prie mo
kyklos pristatė seselėms mokyto
joms butą Vėliausiai pastatė nau 
ją mokyklą, nes senoji buvo per- 
maža išaugusios parapijos ir vi
sos apylinkės vaikams. Išmokėjo 
senas ir naujai padarytas skolas. 
Jis stengėsi, kad parapijos ribose 
lietuvių apygyventi namai, se
niems savininkam išmirštant, ir 
toliau pereitų į lietuvių rankas. 
O buvo svetimųjų antplūdžio pa
vojus, nes parapija buvo įsisteigu
si mėsos pramonės apylinkėje. 
Neatsiradus tiesioginio pirkėjo, 
jis pats tokius namus nupirkda
vo ir vėliau perleisdavo lietu
viams. Tokiu būdu jis išsaugo
jo daug namų, kurie vėliau buvo 
taip reikalingi naujiesiems atei
viams.

Parapiečiai buvo religingi. Kas 
met gavėnioje buvo pakviečia
mas misionierius rekolekcijoms 
pravesti. Šv. Antano ir 40 valan
dų atlaidai būdavo pravedami iš 
toliau atvykusių pamokslininkų, 
jie praeidavo su giliu dvasiniu 
susitelkimu. Savo dydžiu para
pija įsirikiavo į didesniųjų para
pijų eilę su dviem nuolatiniais 
kunigais ir dar vienu atvykstan
čiu vienuoliu sekmadienių pa-

Jau taip lemta, kad nuoširdūs 
žmonės dažniausiai neilgai gy
vena. Taip ir kun. Jusevičius mi
rė dar nesulaukęs pilnų 60 me
tų Mirdamas paliko gerai sut
varkytą parapiją, o savo asme
niškų santaupų didžiąją dalį tęs 
tamentu paskyrė šv. Kazimiero 
kunigų kolegijai Romoje, Italijo
je. Dalis palikimo taip pat atite
ko ir savai parapijai, kurioje taip 
nuoširdžiai buvo darbavęsis.

Liet. spaudos darbuotojas

Visu savo gyvenimu kun. Ju
sevičius įrodė, kad jis buvo la
biau veiklos, o ne žodžio žmo
gus, nes nebuvo skambus kalbė
tojas. Tačiau jis buvo ir spaudos 
darbuotojas, parašęs visą eilę re
liginio ir visuomeninio turinio 
knygų, o taip pat ir uolus spau
dos bendradarbis ypač korespon
dentas. Jis parašė 6 knygas: Mū
sų kelias, Mūsų vaikų laimė, Die
vo ir artimo meilė, Šventų Mišių PeiLketą dukterų, gi iš antros 
auka, Paguodos žodis ligoje, ir Ilonos peniketą sūnų ir dvi 
Geras parapietis. Be to surinko 
keletą tomų laikraščių iškarpų, 
daugiausiai jo paties ar kitų pa
rašytų korespondencijų. Ir tai 
yra brangi medžiaga ateities is-

— JAV-ių prezidentas John 
Tyler turėjo daugiausia vaikų, 
iš pirmos žmonos tris sūnus ir

dukteris. Prezidentas William 
Harrison turėjo šešis sūnus ir 
4 dukteris. Prezidentas Ruther- 
ford Hayes turėjo septynis sū
nus ir vieną dukterį.

ANTON B. PETRAUSKAS
Gyveno Brighton Parko apylinkėje.
Mirė bal. .10 d., 1969, 6:30 vai. ryto, sulaukęs 63 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lucille (Vaičkauskaitė), 

duktė Bernadette Petrauskaitė, motina Rozalija Mikalauskienė, sesuo 
Rose Kerrigan su vyru Mike, 2 broliai: John Petrauskas, brolienė 
Clarissa; ir Bartholomevv Mikalauskas, brolienė Kate, ir jų šeimos, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Califomia Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad„ bal. 12 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 

bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, duktė, motina, sesuo, broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. LA 3-0440a|a

falmera tarosas
KURMAU SKAITĖ

Gyveno 2214 S. Albany Avė.
Mirė bal. 9 d., 1969, 10 vai. 

yto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

siniu apskrities, Betygalos pa- 
apijos, Kudjonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

yrąs Lomas, 3 sūnūs: Anta- 
ias, mal ti Irena, Vladas ir 
uozapas, marti Harriet, 2 anū- 
ai; brolis Julozapas Kurmaus- 
as gyv Rocheslter, New York, 
r kiti giminės, draugai ir pa
istam i. ,r , _
tūnas pašarvotas Jurgio f. 
tudmtnio (koplyčioje, 3319 So. 
Jtuanica Avė.

Laidotuvės įvyks seštad., bai. 
2 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry- 
o bus atlydėta į SV. Jurgio 
arapijos bažnyčia. kurtoje 
,-yks gedulingos pamaldos už 
elionės siela- Ro pamaldų bus 
ulydėta į Šv. Kazimiero kapi-
tNuoširdžiai kviečiame visus: 
linines, draugus ir pažįstamus 
alyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnūs, mar

ios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Jurgis 

'. Rudminos. Tel. YA 7-1138.

A. + A.
Vincentas (William) Petrošius

Gyveno 6230 S. Albany Avė.
Mirė bal. 9 d., 1969, 5:15 vai. popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Vainuto para

pijos.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph, sesuo Juozapina 

Bargaila, jos duktė Josephine Simon su vyru Paul ir šeima, sesers 
supus Frank Bargaila su žmona Jean ir šeima, bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai (Marquette Pke.) ir Kęstučio 
Pašalpos klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė., Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 12 d. iš koplyčios 
12 vai. diena bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, sesuo ir kiti giminės,

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

MOŠŲ KOLONIJOSE

A. a. kun. Juozas Jusevičius, 
buv. ilgametis Omahos, Nebr. liet. 
Šv. Antano parapijos klebonas, miręs 
1959.III.5

Miami, Florida
LIETUVIAI BUNDA

Lietuvių piliečių klubo sąmo
ningesni nariai senieji ir naujie
ji ėmė kelt balsą prieš “ameri- 
konėjančius” narius, kurie nei
gia lietuvių kalbą. Išrinkus pirm. 
Valaitį pradėta vest klubo su
sirinkimo tvarka lietuviškai. Ir 
pranešimai - skelbimai rašomi 
lietuviškai.Už lietuvių kalbos ir 
lietuvybės palaikymą stojo Kau 
lakis, Kadžius, Dras, Tamošai
tis, Jankus, vicepirm. Krausas, 
Ališauskas, Aleksynas, Valis ir 
Aldona Valienė.

Iš Chicagos atvykęs atosto- 
gaut svečias V. Šimkus mėnesi
niam klubo narių susirinkime 
savo kalba drąsiai subarė suiep- 
šėjusius, 'kurie savo, kaip jiem 
rodosi “amerikonišku” elgesiu, 
juokina amerikiečius. Žodis pa
dėjo slopinamos lietuvių dvasios 
atgaivinimui. Namuose turėtų 
būti dar daugiau lietuviškumo. 
Vaizdai, ženklai, lietuviški pa
rašai artintų lietuvius vienus 
prie kitų, įtaigotų, kad esame 
vienos tautos vaikai. ITauta, kal
ba, tikrieji lietuviški papročiai 
visus lietuvius vienija.

Šia proga reikia paminėt Lie
tuvių piliečių klubo vicepirm. 
Viktorą Krausą šioje šalyje gi

musį ir augusį, o lietuviškai
nusiteikusį, gerbiantį lietuvių Į 
kalbą, kai kiti nariai neišmokę 
deramai lietuvių kalbos, jau de- i 
dasi amerikonais, lietuvių kalbą 
niekina. Tokius turime nuošir
džiai sveikinti, jei tokių turė
tume daug galėtume prilygt ita- j 
lam ar lotynų tautom, kurios! 
kitų neseka, o tik kas savo jų 
tautai artimo giminingo laikosi, j

Fakruojietis Į

ililililllllllllllilliiilllililliriillillllllllllin;

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

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
'iimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiia

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
lr kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELINYČTa ,

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

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Brangiai mamytei mirus Lietuvoje, sūnums

jurgiui ir Petrui Mažeikams
SU ŠEIMOMIS 

nuoširdžią užuojautą reiškia
LEONAS IR DANA BARAUSKAI 

KAZYS IR IRENA MIECEVICIAI

A. + A.
Kun. Antanas I. Karlovečius, M.M.
Gyveno 7216 S. Kedzie Avenue.
Mirė bal. 9 d., 1969, 6:15 vai. ryto, sulaukęs 47 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime patėvis Michael Filipovich, 

brolis Walter, brolienė Ann, 2 seserys: Harriet Dmytrasz, švoge- 
jis Daniėl, ir Jean Migiel, švogeris John, kiti giminės draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 _So. 
Western Avenue. Penktadienį, 3 vai. popiet bus išlydėtas į Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčią. Gedulingos pamaldos įvyks šeštad. 
bal. 12 d., 10 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į Maryknoll 
College, Glen Ellyn. Illinois.

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

Nuliūdę: Patėvis, brolis, seserys ir kiti giminės.

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

A. -f A.

DOLORES STANKUS
Gyveno 2300 So. Oakley Avė., Chicago, Iii.

Mirė balandžio 8 d., 19(19, 2:30 vai. popiet, sulaukus 52 m. amž. 

Gimė'Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Anthony, brolienė Florencc, 

brolio sūnus Anthony, 3 tetos Stella ShermuMs, Antolnette Skama- 
rack su vyru Francis gyv. VVhlltler, Califomia ir Helen Ferovieh, 
pusbroliai John ir Wllliam Ferovieh, John ShermuMs, Judy Ska- 
inarack, Antolnette Rcmpert, Borotliy Ferg-uson ir Richard Fero- 
vleli, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place,
Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 12 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. z-

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

Nuliūdę: BROLIS, BROLIENĖ, TETOS, PUSBROLIAI IR 
PUSSESERĖS.

Laidotuvių direktorius Lackawicz ir Sūnūs. Tel. VI 7-9072.

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.

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio 11 d.

Mirties
sukaktis

A. A.

Motinos Marijos 
Kaupaitės

Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos Įsteigėjos 29-tų 
metų mirties sukaktį minint balandžio mėn. 12-tą dieną. 
9:30 vai. ryto Šv. Mišios bus paaukotos už Jos sielą 
Šv. Kazimiero Seserų koplyčioje 2601 W. Marąuette Road.

Eucharistinę Auką atnašaus ir pamokslą pasakys 
Kun. Vitas Mikolaitis, Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos 
kapelionas.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, pažįstamus ir gera
darius kartu su mumis pasimelsti.

ŠV. KAZIMIERO SESERYSMAŽEIKA &EVAMS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

EUDEIKIS
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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

j

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;

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

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONŪS~
<424 W. 69th STREET Tel. REpubUe 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

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

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

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

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. TeL 686-2320

Pasinaudokite Draugi „Classified“ skyriumi.
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New Yorko birža statys naujus namus, kur pažymėta strėle. Senasis 
pastatas, tarnavęs tam tikslui 100 metų, bus paliktas kitiems tikslams.

Kaip išsaugoti sveikatą

DARBAS KIEME IR SODELYJE

Chicagos miesto komisionie- 
rius dr. M. J. O’Connell duoda 
eilę praktiškų patarimų ryšium 
su pavasariniais darbais kieme

nepratusias prie tokio darbo 
rankas reikia saugoti nuo pūs
lių ir suvelčių. čia padės dėvė
jimas pirštinių dirbant. Jeigu 
jau atsirado pūslės, geriau ją 
aprišti sterilizuotu raiščiu ar 
apklijuoti sanitariniu “lopu”, 
pūslelės nepraduriant.
dės išsisaugoti infekcijos, 
rint pūslę delne ar pirštuose, 
reikia saugot ją nuo spaudimo. 
Tai apsaugos nuo skausmo ir 
taip pat nuo pratrūkimo.

Tai pa-
Tu- tetanuso,

Tačiau, nežiūrint viso atsar
gumo, pūslelės dažniausiai pra
trūksta. Geriausia tada nuplauti

Radijo programos į Lietuvą 
reikalu

Radijo programos transliacijoms 
Į Lietuvą reikalai tebėra aktualūs 
ir neišspręsti. Mūsų spaudoje bu
vo keltas klausimas, kad reikia gau
ti laiko Laisvosios Europos radijo 
stotyje. Vienas tautietis savo laiku 
rašė “Drauge”, kad jis tais reika
lais rūpinasi. Šis klausimas įtrauktas 
ir į Liet. fronto bičiulių planus. 
Šiuo reikalu parašiau laišką ir- aš 
“Radio Free Europe, Ine., ” New 
Yorkan. Netrukus gavau tokio turi
nio atsakymą:

“Mes labai užjaučiame Tamstos 
rūpesčius ir dėmesį Lietuvos reika
lais ir jos nelaimėmis. Klausėte, ko
dėl Radio Free Europe nesiunčia 
programų į Lietuvą ir kitas Balti
jos valstybes. RFE įsteigta 1950 m. 
ir tada visų steigėjų buvo nutar
ta transliuoti programą kelioms ry
tų Europos tautoms, tuo palengvi
nant jos išlaikymą telkiant lėšas ra
dijo fondui iš tų tautų laisvame 
pasauly gyvenančių žmonių. Bu
vo nusistatyta radijo programas 
transliuoti į už geležinės uždangos 
Sovietų kontroliuojamas valstybes: 
Lenkiją, Vengriją, Čekoslovakiją, 
Rumuniją ir Bulgariją.

Šitokio nusistatymo laikoipės ir 
šiandien. Mes nesame pasiruošę 
siųsti radijo programas į Baltijos 
valstybes, nors mes labai gerai su
prantame ir užjaučiame tas tautas. 
Kaip visiems yra žinoma “Ameri
kos Balsas” savo programą perduo
da į Lietuvą, Latviją ir Estiją, tai 
yra pasaulinio masto transliacijos.

Mes atsiprašome Tamstos, kad 
radijo programų iš RFE lietuvių 
kalba į Lietuvą negalime siųsti!”

Kažin ar beverta juos daugiau 
kalbinti? Reikėtų pagalvoti ir pasi
tarti; gal galėtume kur Europoje 
nupirkti žemės sklypą ir ten savo 
stotį įrengti. Tas kainuotų apie 20- 
50,000 dol., o ir išlaikyti būtų ne
lengva. Tačiau tikėkime, kad atsi
rastų žmonių, kurie tam reikalui 
aukotųsi ir galėtumėm kasdien per
duoti žinias į savo kraštą. Amerikoj 
būtų galima panaudotų radijo sto
čių instrumentų nupirkti, o gal 
dar pigesne kaina Europoje.

B. Brazdžionis

odą vandeniu su muilu, nušluos 
tyti su alkoholiu (rubbing alco- 
hol) ir tada nukarpyti atšoku
sią nuo kūno odelę, kad ten at
siradusios užderėtos neturėtų 
priedangos toliau (vystytis. Tada 
apsaugai gerai yra aprišti kaip 
ir bet kurią kitą žaizdelę.

Dr. 'O’Connell primena, kad 
žemėje paprastai būna tetanuso 
užkrėtų, todėl yra patartina 
prieš pradedant darbuotis kieme, 
sode, daržely įsiskiepyti nuo 

o jeigu jau anksčiau
buvo įsiskiepyta, tai patartina 
priimti sustiprinimo dozę. Jei
gu kas jau tokį sustiprinimo į- 
švirkštimą turėjo paskutinių 
10 metų laikotarpyje ,tai naujo 
sustiprinimo nereikia, tačiau, 
jeigu kas, 'kasdamas žemes, gi
liau susižeidžia, tai reikia gauti 
įšvirkštimą priešveiksmio prieš 
tetanusą, nepaisant kaip nese
niai toks sustiprinimas turėtas.

Taip lauke besidarbuojant 
reikia saugotis pervargimo, 
stengtis pamažu prie tokio dar
bo prisipratinti. Visus įrankius, 
kurie nenaudojami, reikia pa
dėti saugioje vietoje, ypač vi
sus aštriais dantimis, aštriais 
galais įrankius reikia taip pa
dėti, kad jų viršūnės nebūtų pa
keltos, o daugiau įsmigusios į 
žemę.

Jeigu naudojami kokie vabz
džiams nuodyti chemikalai, rei
kia atidžiai perskaityti instruk
cijas ir pagal jas elgtis, o taip 
pat visą laiką juos saugoti nuo 
mažų vaikų. J. Daugi.

PASVEIKINO VENGRIJOS 
VYSKUPUS

Popiežius Paulius VI-sis spe 
daliais laiškais lotynų kalba 
pasveikino Vengrijos Kalocsa 
vyskupą Endre Hamvas ir 
Szompathely vyskupą Sandor 
Kovacs šiomis dienomis švenčian 
čius vyskupystės šventimų 25- 
sias metines, šventasis Tėvas 
aukštai įvertino Vengrijos vys
kupų pasišventimą sielų vado
vavimo darbe ir jų ištikimybę 
katalikų Bažnyčiai.

— Majoras Robert White, 
1961 m. skrisdamas eksperimen
tiniu X-15 lėktuvu, pasiekė 
2,905 mylių į valandą greitį.

CLASSIFIED GUIDE
D £ M E S I O Ii E A L ESTĄ T E
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

ĮSIGYKITE DABAR!

“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.

Salia 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, nes 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.

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

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.

MOVING
Apdraustas perkraus tyma* 

{vairių atstumų.

A. VILIMAS
828 VYEST 34th PLACE

MISCELLANEOUS

iSUNUhlAI I LIETUVA

KAT MEDFOKD
nominuota geriausia aktore. Vaidini- 
na filme “Funny Giri".

Telef. — FRontier 6-1882

STATYBININKAI

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-92051 Chicago, Illinois
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. BUDIS — Tel. CL 4-1050

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2457 West 69tk Street 
TeL HE 4-7482

CICERO PARKHOLME
2-jų butų po 6 kamb. mūr. namas. 
Gazo š luma, garažas ir kiti priedai. 
Tik $27,500.

CICERO PARKHOLME
6 kamb. (3 mieg.) ir 1 kamb. pa
stogėje, mūr. bungalow. Gazo šiluma, 
alumin, langai ir durys. Beismentas 
išdekoruotas su įrengtu baru. Gara
žas. Tik $21,500.

LINARTAS REALTY 
4936 W. 15 St. 652-4343

COSMOS EXPRESS 
UAiiųl l'TII GIFT P*ROK. MII! 
mos auti, si Tel WA 5-2787
•r»OI lt«tb St Tel IV A 5-2737
teik «> Balste<l St Tel 254-3220

Lietuviu bendrove turinti teisę 
siuntinius siusti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimą- įvairiu tne 
džlasu Ital lietpalčiu Ir kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanu UŽsakymai
E. Ir V. Žukauskai

PROGOS — OPPORTUNITIES

parduodamas 
Marqueile Parke 

gerai einantis biznis:

Valgykla “Tulpė”
2447 W. 69ih St, GR b-9504

Po 8 v. vak. skambinkit HE 4-4758

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

REAL ESTATE

Naujas 6 butų narnas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus.

8439 WEST 95th STREET
Susitarimui skambint 423-5549

5 kamb. mūr. bungalovv — 11330 
So Natoma 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.

<1 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. $2 6,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.
1aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 

18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

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

5 $4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. Kist St Tel. 925-6015

Perskaitę “Draugą", duo 

kitę ii kitiems pasiskaityti

Remkite “Draugę”.

SAVININKAS parduoda aukš
to mūr. namą Marąuette pke. 6 
kamb. apačioje, 4 kamb. viršuj, ply
telių vonios, virtuvės su spintelėmis. 
Pilnas rūsys, plytelių grindys, centr. 
šildymas gazu. Naujos rinos ir sto
gas. 2 maš. garažas. Apyl. 66th ir 
Campbell.

Skambinti RE 7-8151
2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 

švarus. Nebrangus.
S butų mfir. 5—4%—4 kamb. 

Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

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

10 butu mūras prie pat Marąuette 
pk,o. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2787 W. 48 St. — CL 4-2890

VALOME 
KILIMUS IR BALPUS

Plauname ir vaškuojame ilsu 
rūšių grindis

I RI'BNYS — Tel RE 7 5168
“•“.‘it n irarraii

A. ABALL ROOFING 00
' įsteigta prieš 49 metus 
Dengtame visu rūšių stogus Tais.

me arba dedame naujus kaminus r' 
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me tš lauko. Tnlsome mūrą "tuok 
pointing” Pilnai apsidraudė Visai 
darbas garantuotas

IR 1 6047 arba PO 2-877R

HM.» A Altu ' >K \1

OPPORTUNITY —

YOU
Commissioin with guarantee — 

higii income opportunity furnished. 
No traveling. No door to door, 

i prospects ccme to you in your own 
office. Work for large nationwide 
company. Manageimemt positions 
opening.

CALL — 892-4203

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

lllllllllllllllllllliillllllillilllllilllllllllllllb

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

GERI NAMAI
1 % aukšto namas —- 6 ir 5 kamb 

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

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

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

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

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

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

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

įjotas dviem butam, 30 pBdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 08 ir Western 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.

1 aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui Ekstra sklypas 
25 p. $1 3,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po
6 kamb ir butas rūsy 3-Ju kamb. 
$28,900

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

Tvarkingas, teisingas ir greitai 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais Be to. veikia Notariatas 
daromi ir liudijami vertimai Tvar 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
-ui Income Tax ir atliekam) feitok 
'at.fi rua vilnai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av„ CL 4-7450

Skelbkite* “Drauge”.

REAL ESTATE
a po 0 kamb. mūr. Modernios To

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

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

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

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
S67.000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Nstoll mūsų 1- 
stalgoa. $18,BOS.

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

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams: TeiraukltSs

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

Hooming house. Pajamų $50,000 
metams. Dabai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

B kamb. mūr. “Bullt-lns”. kokli 
nes plyteles karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1 $4 ankšto mūr. 5 ir 5 kamb. 1 
Ujimai Atskiri šildymai 2 auto ga
ražas B7 ir Oaklsy glg.BOO

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tol. 471*0321
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M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
A L E X ŠATflS-R EflLTū R

Malu office 5727 VY. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuos* Prašome užsukti j mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iŠ katalogo.
MMMMIUUUUUUUUUUIIUUUUUIIUIKIUUUUIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIMM

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

illlPllhlllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilIlIlIlIlIlIlIi

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

}. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

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

Vakarais skambinti iVA 5-860*
P Rudėnas R Šimulis

W. "jč a —jf'v.vse

MOVING
SERRNAS perkrausto baldus it 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
dbnai ir pilna apdrauda.
3047 W 67tb Place AVA 5-8063

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HFATTNG A SIIFFT METAI 
Ii-Ii S. NVestern, Chicago 9,111.

Telefonas VI 7.3417.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

COLLATOR
HELPERS
IMMEDIATE OPENINGS 

For Schriber Oollator helpers. 
Will train meęhanically inclined 
young men as helpers.

Excellent vvorking conditions in 
modern air conditioned plant.

36 V2 hour vveiek with consider- 
able overtime.

Mušt be vvilling to vvork days 
or nights.

APPLY IN PERSON TO 
MR. PAWEL

W0RKMAN
BUSINESS FORMS INC.

7220 West Wilson Avė., Chicago 
PHONE — 867-7575

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES AIDĖS — ALL SHIFTS
Orderlies 7 A, M. to 3' P. M. Beautiful 
nursing home in Morton Grove

Į Benefits offered.
CAIjIj MUS. ZETjEENKA

(Director of nurses)
MHS IEHAZINSKI

Dir. of assistance in nursing 
CALL — 905-8100

A S S E M B L Y
LIGHT — VARIETY 

Small Plant: Building Small Elec- 
tro-Mechanical Devices, needs per- 
son with good eyesight and steady 
hands.

Hours 8 to 4:30 — 5 Days. 
Musit have own transportation. 

APPLY IN PERSON
EXTELCORPORATION

5255 Michigan, Rosemont, Illinois 
PHONE 678-0430

SWITCHBOARD
OPERATOR

EXPERIENCED
40 hour week. Good sarting sala
ry. Excellent company benefits.

APPLY — MU 4-6565

I. J. GRASS NOODLE G0.
6009 So. Wentworth Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

VYRAI IR MOTERYS

MEN & WOMEN 
Needed at Once For 

LIGHT ASSEMBLY WORK 
No Age Lamit iSteady Work 

430 W. Erie Street 
Phone 664-4950

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

CATHOLIC PUBLISHING C0. NEEDS HB.RD W0RKING
EDVERTISING SPACE SALESMEN 0R SALESWOMEN 

FOR CHURCH BULLETIN
GOOD COMMISSIONS — ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 

Send Short Resume To Division Manager
J. S. P A L U C H, INC.

1800 VI. WINNEMAC, CHICAGO, TI.LfNOIS 60640

HELP WANTED — VYRAI

ELECTRICAL ASSEMBLERS 
W E L D E R S 

MACHINISTS 
MACHINE OPERATORS

(Shears, Press Brake)
Permanent job openings available immediately with this leader 

in the mfg. of industrial and institutional conveyor systems 
Day Shift: 7 A M. to 3:30 P.M. Night Shift 3:30 P.M. to 12:00 AM. 

Excellent opportunity for advancement in a T 
rapid advancement program.

See MR. KRIPPNER, 8:30 A.M. — $ P.M. Mon. Thru Priday

OLSON CONVEYORS
10601 W. Beimant Avenue Franklin Park, Illinois

1 biock West of Mannheim Rld. on Belmont A,ve. (3200 N.)
An Bąyal Opportunity Emnfoyeri Cš t u tM A nu. i <* -i į* «... • •***'
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Produced by ANTHONY J. RUDIS

RYTOJ, BALANDŽIO MEN. 12-tę D. 
PROGRAMOJE KALBĖS

DR. VALERIJA B. RAULINAITIENE, ♦
Chief of the Veterans Administration Hospital

Dr. Valerija Rau linai tienė yra pirmoji moteris daktarė, kuri 
paskirta Veteranų ligoninės viršininke.

Iš jos bus įdomu išgirsti apie pačią, veteranų ligoninę, tų 
ligonių psichiatrinį gydymą ir kitus įvairius dalykus surištus 
su veteranų ligoniais.

Norintieji klausti, prašomi skambinti 
445-6842

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

CLEVELANDO ŽINIOS
“700 METŲ LIETUVA”

Balandžio 6 d. clevelandie- 
čiams. buvo pristatyta naujai iš
leistoji dr. Geručio redaguotoji 
anglų kalba knyga “Lithuania”.

Per šimtas Clevelando kultūri
ninkų susirinko ir su dėmesiu iš
klausė pranešimų ir užsiprenu
meravo 25 egz. naujojo leidinio.

Kultūrinę popietę pradėjo dr. 
Vladas Ramanauskas, nurodyda
mas pagrindines šio pobūvio 
priežastis: naujoji knyga — “700 
metų Lietuva”, kuri yra gražus 
paminklas Lietuvos nepriklauso
mybės 50 metų sukakčiai pami
nėti, pagerbti autorius ir redak
torių, kurj turime savo tarpe ir 
paminėti Lietuvos Nepriklauso
mybės fondą, kurio rūpesčiu šis 
veikalas atsirado.

Dr. Ramanauskas yra to fon
do atstovas Clevelande.

Jaunutis P. Nasvytis, ALT są
jungos Clevelando skyriaus prm., 
savo žodyje pabrėžė, kad Šis nau
jasis leidinys turėtų nors dalinai 
užpildyti tą didžiąją informaci
jos spragą apie Lietuvą anglų 
kalba.

Clevelando lietuvių kolonija 
nemažai prisidėjo, kad šis veika
las išvydo pasaulį. Čia Cleve
lande turime ir vieną iš jo au
torių, viduramžių istorijos spe
cialistą prof. dr. J. Jakštą.

Dr. J. Jakštas apibūdino dr. A. 
Gerutį, kaip veikalo redaktorių 
ir istorinio veikalo “Lithuania” 
autorių. Dr. Getutis parašė di
džiausią knygos dalį — Lietuva 
1914 -60 metais. Kadangi dr. Ge
rutis diplomatas, tai jo parašyto
je dalyje vyrauja Lietuvos užsie
nio politika, kur išryškinama 
Lietuvos santykiai su kitomis 
aalstybėmis. Šioje knygoje pa
vaizduotas lietuvių tautos nuei
tas kelias per 700 metų. Pagal dr. 
Jakštą, “mes tremtiniai šiuo dar
bu pasistatėme paminklą”.

Dr. A. Gerutis, šiuo metu gy
venąs Šveicarijoje, atstovauja ir 
gina Lietuvos reikalus, nors ir o- 
ficialaus diplomątinio statuso ir 
neturi, kalbėjo apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, pirma padėko
ję Nepriklausomybės fondui, ku
rio dėka šis veikalas išleistas ir 
dr. Ramanauskui, dideliam 
šio fondo rėmėjui. Vėliau auto
rius įdomiai ir giliai pasžvelgė į 
dabartinio okupanto Lietuvos ru
sinimą. Komunistai paneigę tau
tų apsisprendimų teisę, Sovietų 
Sąjungos fedaracija yra tiktai 
fikcija. Dr. Puzinas esąs pateikęs 
išsamų tuo klausimu praneši
mą Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo komitetui. Ši problema pla
čiai paliesta ir naujajame veika
le. Ir komunizmas ir rusicizmas 
yra labai dideli pavojai Lietuvai. 
Katras iš jų didesnis — sunku 
pasverti. “Rėžimai ateina ir pra
eina, o ar rusus pasiseks iškraus
tyti iš Lietuvos”? Raudonieji — 
carai per 25 metus padarė dau
giau negu carai per 100 metų. 
Dabartinė sovietų politika iš 
Prūsijos padarė rusišką užnuga
rį, atskirdami Lietuvą nuo Vaka
rų pasaulio. Dabar Klaipėdoje, 
kur rusų visai nebuvo, jie vyrau
ja gyventojų skaičiumi. Komu
nistinėje Sovietų Sąjungoje rusi
cizmas yra pasiekęs aukščiausi 
^tacionajizmo laipsnį. Bendrai 
su Rusija būti ar draugu ar prie
šu — pavojinga (Gražus pavyz
dys — Čekoslovakija).

Keliant komunizmo pavojų, 
reikia iš akių neišleisti ir per 
prievarta brukamo rusicizmo. 
Kova prieš rusicizmą turėtų bū
ti žymiai plačiau iškeliama. Suo
mių Karelijai atsakyta respub i- 
kos teisių, nes ten . jau rusų gy
ventojų dauguma.

Bet rusams nepasiseks to pro

ceso plačiau išvystyti, nes atsi
randa priešingos jėgos — tautų 
apsisprendimo teisės progreso ne
bebus galima sulaikyti. “Mes Lie
tuvoje buvome prieš rusus, mes 
būsime ir po rusų”.

Lithuania 700 years — taiko
ma nelietuviams, bet norima ja 
laimėti draugų laisvės bylai.

Susirinkusieji buvo pavaišinti 
kava ir užkandžiais.

PAVASARIO BALIUS
Šį sekmadieni, balandžio 12 d. 

8 vai. vak. clevelandiečiai renka
si į pavasario koncertą — balių, 
kurį ruošia Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas ir kurio programą išpil
dys Grandinėlės šokėjai, vado
vaujami Liudo Sagio. Naujai pa
ruošta puošnioje programoje cle
velandiečiai pirmieji pamatys 
gražių šokių pynę vestuvių tema, 
pavadintą “Jaunuosius paly
dint”. Grakščiuosius šokėjus pa
lydės Jono Pažemio vadovauja
mas orkestras, kuris taip pat gros 
ir šokiams, svečiai kviečiami su
daryti stalus ir skambinti Mokyk
los tėvų komiteto pirm. VI. Palu
binskui, tel. YE -2-3798 arba ki
tiems komiteto nariams Z. Go
biui, A. Neimanienei, Nagevičie- 
nei.

Pirmasis šio pavasario balius 
įvyksta Šv. Jurgio parapijos salėje.

DALIA VASARYTĖ
Buvusi clevelandietė, dabarti

nė Our Lady of Elms gimnazijos 
Akrone abiturentė Dalia Vasary- 
tė atliko svarbiausi vaidmenį An- 
nie Oakley Irving Berlin muzi- 
kaliniame veikale “Annie get 
your gun”. Operetė buvo stato
ma tris dienas, kovo 28, 29 ir 30. 
Jos klausė pilnos auditorijos. Da
lia susilaukė puikaus įvertinimo.

Dalia, kuri studijuos chemiją 
ir muziką, jau aštuonerius me
tus mokosi pianino, yra buvusi 
nepamainoma vaidintoja, pro
gramų pravedėja, seniūnė, laužų 
organizatorė Dainavos mokyklo
je.

Dalios tėvai Birutė ir Jonas, 
perkėlus Babcock and Wilcox 
bendrovės inžinerijos įstaigą į 
Akroną, ir ji ten persikėlė. Inž. 
J. Vasaris yra Coventry inžineri
jos skyriaus grupės vadovas.

ZIGMAS DAUTARTAS
Dipl. miškininkas, baigęs auk

štuosius miškininkystės mokslus 
Freiburge, įsikūręs Clevelande 
sėkmingai verčiasi sodybų papuo
šimo ir pagražinimo darbais. 
Turi įsisteigęs savo Gairden 
Friends bendrovę, turi didžiulį 
medelyną, bandymų sodybą,

Darbininkai plaukia laiveliais Cherokee, Iowa, miestelio gatvėmis, norėdami smėlio maišais prilaikyti kylantį 
vandenį, ištvinus Little Sioux upei.

kur yra padaręs eilę patentuotų 
augalų pagerinimų.
Zigmas Dautartas be savo tiesio 

ginio profesinio darbo, aktyviai 
dalyvauja amerikiečių profesinė
se verslo sąjungose, dalyvauja lie
tuviškame darbe.

Paskutiniame Lietuvos miški
ninkų žurnale “Girios Aidas”, 
kuris skirtas laisvos Lietuvos 
miškų departamento 50 metų į- 
kūrimo sukakčiai paminėti (Nr. 
25-26) išspausdintas Zig. Dau
tarto parašytas Lietuvos 50 me
tų nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti laisvės himnas “Grąžin
kite laisvę”, kuriame muziką pa
rašė komp. Bronius Budriūnas.

Neseniai Z. Dautartas su šei
ma persikėlė į naujai pasistatytą 
rezidenciją Clevelando priemies
ty Chesterland.

ATSILANKYKITE J 
ŽAIDYNES

Balandžio 12-13 d., šeštadie
nį ir sekmadienį, Clevelande į- 
vyks 1969 m. Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio ir tinklinio žai 
dynės, kuriose dalyvaus 27 krep
šinio ir 21 tinklinio komandos, 
suaugusių ir prieauglio klasėse. 
Virš 300 sportuojančio jaunimo 
suplauks į Clevelandą.

Žaidynes rengia Clevelando 
LSK Žaibas per specialiai suda
rytą organizacinį komitetą.

Žaidynės vyks visą dieną šeš
tadienį įvairiose salėse ir geroką 
dienos dalį sekmadienį. Pagrindi
nė salė abi dienas bus Cathedral 
I.atin High Sehool, kur vysk ay- 
rų klasės krepšinis ir dauguma 
finalų. Žemiau duodame varžy
bų vietas ir tvarką.

Varžybų žaidynių adresai 
Cathedral Latin High Sehool,

2056 East 107th Street, (tarp 
Euclid ir Carnegie).

St. Clair Recreation Center, 
6250 St. Clair Avė.

Navy Park Recreation center, 
7312 Clinton Avė., vakarinėje 
miesto dalyje, lengvai pasiekia
ma važiuojant Innerbelt (Inter
state 71), išvažiuoti Fulton Rd. 
išvažiavime, tada pasukti į kairę 
ant Fulton Rd., po to tuoj pat 
į dešinę ant Denison, važiuot 
Denison iki Rdige Rd., tada pa
sukti į kairę and Fulton Rd., po 
to tuoj pat į dešinę ant Denison, 
važiuoti Denison iki Ridge Rd., 
tada pasukti į kairę ir truputį pa
važiavus tuoj pat rasite Clinto 
Avė., kur pasukus į dešinę ten 
pat ant kampo bus Navy Park 
R. C.

Estabrook Recreation Center, 
4125 Fulton Rd., pasiekiamas va 
žiuojant kaip į Navy Park R. C., 
tik išvažiavus į Fulton Rd. ne
reikia sukti į Denison, bet tęsti 
važiavimą toliau ant Fulton, kur 
už kelių minučių privažiuosite 
Estabrook R. C.

Cae-Westem Reserve universi

Kenneth Frick yra naujas agrikultū
ros stabilizacijos ir konservavimo 
viršininkas. Jis rūpinsis, ką daryti 
su gaminių pertekliumi ir parama 
ūkininkams. Jis pats turi 2.175 akrų 
ūkį netoli Bakersfirld, Calif.

teto Emmerson gym, 10900 Euc- 
lic Avė., įvažiavimas per pagrin
dinius vartus iš Euclid Avė. į 
Case universiteto campus.

(Plačiau sporto skyriuje). 

MISIJOS
Kun. dr. T. Žiūraitis, OP sėk

mingai vedė visą Didžiąją savai
tę rekolekcijas, kurias su įdomu
mu sekė daug tikihčiųjų, .Šv. Jur
gio parapiečių.

400 DOL. STIPENDIJA
Lietuvių Fronto bičiulių cen

tro valdyba, norėdama įpras
minti Pasaulio ' Lietuvių Ben
druomenės paskelbtųjų — 19691 
metų —Lietuvių seimo ir švieti
mo metų reikšmę ir prasmę — 
paskyrė 400 dol. stipendiją lietu
viui studijuojančiam lituanisti
ką Fordhamo universitete.

BENDROJI STOVYKLA
Lietuvių Fronto bičiulių ren

giamoji bendrinė studijų ir poil
sio savaitė įvyksta rugpiūčio 10- 
17 dienomis Dainavoje. Norį jo
je dalyvauti prašoma registruo
tis pas c.v. pirm. J. Mikonį.

V. R.

MIRTYS- CLEVELANDE
Nuo sausio 1 d. ligi balandžio 

1 d. 1969 m. Clevelande mirė šie 
lietuviai: Mikas Razgaitis, Marė 
Bindokienė, Grąžė Ciplienė, Stela 
Kazokienė, Juozas Sliokaitis, Au
gustas Bumblys, Jonas Jasiūnas, 
Stasys Gabaliauskas, N. Gardie- 
nė, Neringa Karaliūtė, Antanas 
Puškorius (auto nelaimėj), Vi
lius Strimaitis, Antanas Ažusenis, 
Jurgita Žitkutė (vienuolė), Edis 
Mickūnas, Albertas Vaikšnoras, 
Edis Zoruba, Adelė Kulbickaitė, 
Jonas Skijus.

D.

NAUJĄ DARBĄ PRADEDANT

Pasikalbėjimas su nauju Metropolitan banko viceprezi 
dentu Adolfu Baliūnu

Nuo balandžio 1 d. ekonomis
tas Adolfas Baliūnas, buvęs Lie 
tuvių prekybos rūmų pirminin
kas ir ilgametis Midland Sav
ings and Loan Association me
nedžerio pavaduotojas, pradėjo 
dribti lietuvių organizuoto Chi
cagoje banko Metropolitan 
Bank and Trust Co. viceprezi
dentu. Mes kreipėmės į Baliū- 
ną prašydami atsakyti keletą 
klausimų, susijusių su jo nau
ja darbo sritmi.

— Kas paskatino Jus iš ilgų 
metų darbuotiem taupymo bend
rovių srityje pereiti j komerci
nio banko veiklą ?

— Taupymo bendrovės ir ban 
kai turi tą patį tiksią — ap
tarnauti žmonių finansinius rei
kalus. Taupymo bendrovės pa
deda žmonėms taupyti ir įsigy
ti nekilnojamąjį turtą, pirmoje

tan banko viceprezidentas

eilėje gyvenamus namus. Bankų 
paskirtis yra daug platesnė. Jau 
tas faktas, kad nuo 80 ligi 90% 
visų mokėjimų Amerikoje atlie
kama čekiais, parodo kokią ro
lę bankai vaidina šio krašto e- 
konominiame gyvenime. Jie pri
ima pareikalavimo ir laiko de
pozitus, parduoda D. C. — de- 
pazitų certifikatus. Perka ir par 
duoda JAV valdžios ir jos a- 
gentūrų išleistus vertybės po
pierius (paskolos lakštus). Tar
pininkauja perkant ir parduo
dant privačių korporacijų va
dinamus komercinius popierius. 
Bankų kredito veikla taip pat 
labai plati. Bankai skolina pra
monės, prekybos ir šiaip biznio 
įmonėms reikalingas apyvartai 
lėšas. Duoda paskolas automo
biliams pirkti, mašinoms ir į- 
rengimams įsigyti.

v Komercinių bankų veikla ap
ima ir daugelį kitų operacijų, 
kaip pinigų perlaidas į užsienį,

imiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 
O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
leriką, gyvenimo aprašymas, ku 
is atitiks daugumos prisimini- 
ius.
Pirmieji įspūdžiai svetimame 

rašte, sutiktos čia problemos, į- 
kūrimo sunkumai, nupasakoja- 
įi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
tvykusi su trimis vaikais sten 
iasi čia sukurti jiems ir sau atei

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

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

turi pridėti 5% taksų.
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užsienio valiutos keitimą, turto 
globos sąskaitas ir t. t. Noras 
dirbti platesnėje finansinėje sri
tyje ir paskatino mane pasi
daryti bankininku. Be to, aš vi
są laiką jaučiu reikalą lietuviam 
turėti banką su lietuvių vado
vybe. Betropolitan Bank yra 
įsteigtas Pennsylvanijos lietuvo 
anglakasio sūnaus Jono Bron
zos ir jo brolių. Nuo pat įstei
gimo šis bankas turi plačius 
ryšius su Chicagos lietuviais. 
Broliams Brenzams išmirus ši 
finansinė institucija ir toliau sie
kia patarnauti lietuviams kvies 
dama į banko vadovybę lietuvį.

— Kaip planuoja* lietuvius 
daugiau supažindinti su bankų 
patarnavimais ir kokią konkre
čią naudą pilietis gali turėti 
tapdamas banko klientu?

— Lietuviai ateiviai pradžio
je rūpinosi sutaupyti juodai die 
nai ir įsigyti sau pastogę. Tam 
daug padėjo lietuvių sukurtos 
taupymo bendrovės. Bet šian
dien nemaža lietuvių yra įsi
giję stambesnes nuosavybes, su 
kaupę didesnes pinigų sumas. 
Viena tik taupymo sąskaitos 
nebepatenkina. Jie siekia inves
tuoti savo pinigus taip, kad jie 
atneštų jiems didesnę naudą. 
Daugelis perka akcijas, verty
bės popierius ir žiūri, kad jų 
sunkiai uždirbti pinigai neištirp 
tų dėl infliacijos ir kuo pelnin- 
giauisai jiems tarnautų, čia ko
mercinio banko patarnavimas 
yra būtinas. Tik per banką ga
li saugiai atlikti šias kompli
kuotas operacijas. Šiandien ban 
kai specializuojasi padėti žmo- 

'iiiiiiiiiiiHiiųiuiirimiiiiiiPiimiifiiimi'
AUKSINIAI
RAGELIAI
PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir
siu!..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui. ,

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
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Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvtnimo:

MAŽASIS TOBULYBES KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILES ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys .............. $1.50
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa .............. $1.00
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MARIJA DANGUJE IR 2EMEJE, vysk. V. Brizgys .... $1.50 
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC .........................................$2.00
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC .................... $2.00
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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nėms tvarkyti jų finansinius 
reikalus.

Didelis skaičius mūsų tautie
čių dabar verčiasi savarankiš
kais verslais: laiko maisto ir 
kitokių prekių krautuves, ręsto 
ranus, valgyklas, kepyklas, au
tomobilių parduotuves, tavernas 
ir kitokias įmones. Biznio žmo
gui be banko patarnavimo visai 
negalima verstis. Norint išvys
tyti didesnį biznį, ekonomiškai 
progresuoti be banko pagalbos 
neįmanoma. Todėl kiekvienam 
lietuviui patartina, be savo tu
rimos taupymo sąskaitos, dar 
atidaryti banke einamąją čekių 
sąskaitą, ir tapti banko klientu.

Pradėdamas dirbti bankų sri
tyje aš stengsiuosi laikas nuo 
laiko informuoti lietuvius ak
tualiais finansiniais klausimais. 
Būtų pageidautina, kad ir lietu
viški laikraščiai skirtų daugiau 
vietos finansinio ir ekonominio 
pobūdžio informacijoms. Tas 
padėtų lietuviams sėkmingiau 
tvarkyti savo finansinius reika
lus. K.

— Illinois valstijoj per pra
ėjusius dešimt metų viesulų 
75% buvo po pietų arba vaka
rais. t

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

t. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, Di. 60632. Tel. YA 7-5980

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybSs,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsi. 
mokėjimo sų- 
lygos.

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

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS
Septynioliktąją “Draugo” pre

miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio 11 d.

x Dr. A. Gerutis, naujai iš
leistos knygos “Lithania” ir ki
tų raštų redaktorius — auto
rius, yra atvykęs į Chicagą. 
Šiandien 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre Chicagos visuomenei skai 
tys paskaitą tema “Euiropa eu
ropiečio akimis”. Ta pačia pro
ga visuomenei bus pristatytas 
jo redaguotas veikalas. Visi 
kviečiami paskaitoje dalyvauti.

x Sol. Dalios Kučėnienės lie
tuviškų dainų ir arijų rečitalis 
įvyks spalio 4 d. Jaunimo cen
tre. Koncertą rengia LDK Biru
tės dr-jos Chicagos sk. valdyba.

X Dail. Antanas Rukšlelė 
antradienį išvyksta į Kanadą. 
Toronte nuo balandžio 19 iki 27 
d. Prisikėlimo parodų salėje 
vyks mūsų dailininko kūrinių 
paroda. Bus išstatyti 35 aliejinės 
tapybos darbai, įvairiais moty
vais (portretai, kompozicijos ir 
bal. 19 d. 3 v. p.p. Parodą orga 
nizuoja Lietuvių Bendruomenės 
Toronto skyr valdyba. Po paro
dos dail. Ant. Rūkštelė grįž at
gal į Chicagą. Dail. Rūkštelė 
yra kviečiamas rudenį suruošti 
parodą New Yorke.

x Birute Čiurienė, Albinas 
Dzirvonas, E. Endrijonienė, A. 
Gintneris, J. Žadeikis ir K. Bru
žas yra išrinkti Balfo globos 
komiteto vykd. asmens, kurie 
rūpinasi sol. V. Kojelienės kon
certo surengimu miesto centre, 
šių metų gegužės, 4 d. Orchestra 
Hali salėje, Koncertą vykdo 
Allied Arts Corporation, 20 N. 
Waeker Dr. Chicago, III. 60606, 
tel. 372-0566.

x , šv. Kazimiero seselių rė
mėjų 6 sk. Brighton Parke ruo
šia metinį parengimą šį sekma
dienį, bal. 13 d., 2:30 vai. p.p. 
mokyklos salėj. Sk. pirm. Helan 
Balis su pagelbininkėmis rūpi
nas nuoširdžiai, kad visi atsilan
kiusieji būtų pilnai patenkinti. 
Bus visiems daug gražių vertin
gų dovanų. Nuo šio parengimo 
pasisekimo priklausys kokia do
vana mūsų sk. galės pasveikin
ti seselių artėjantį seimą gegu
žės pirmą sekmadienį. Nuošir
džiai kviečiami visi seselių dar
bų lėmėjai gausiai atsilankyti.

x Tra-lia-lia, jaunų skautų 
išpildoma lietuviškų dainų 
plokštelė pristatoma visuomenei 
šį vakarą 7:30 vai., Jaunimo 
centro apatinėje salėje. Įėjimas 
laisvas. (pr.)

x Skautminkių draugovės 
sueiga šį sekmadienį neįvyks 
dėl operos. (pr.)

X Investavimas Ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, BĮ. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR 6-2242. (sk.)

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

x Baletas “Jūra tė ir Kasty-
is” statomas geg. 17 d., 8 v.
r. ir gegužės 18 d., 3 valandą 
lopiet, Marijos Aukštes. Mokyk. 
Luditorijoje. Bilietų kainos — 
58, $7, $6, $5, $3. Rengia, in
formacijas teikia ir bilietus pla- 
ina Margutis, 2422 W. Mar- 
juette Rd., Chicago, III. 60629, 
ei. GR 6-2242, GR 6-2271. Mar
gučio darbo vai.: kasdien 10— 
L0 v. v.; šeštad. 10—3 popiet. 
Paipgi bilietai gaunami Margi
nu krautuvėje, 2511 W. 69 St., 
:el. PR 8-4585. (pr.)

x Živilės Biluišytės ir Gaidos
Visockytės pastangomis, balan
džio 3 d. tautinių šokių jauni
mo grupė “Grandis” pašoko ke
letą šokių Mother McAuley 
aukštesnioje mokykloje. Susi
domėjimas šokiais buvo didelis 
ir “Grandžiai” buvo atsiųsta pa
dėka. 2. Bilaišytė ir G. Visocky- 
tė yra Mother McAuley aukš
tesniosios mokyklos auklėtines 
ir “Grandies šokėjos”. Pasirody
me pranešinėjo Augusta Sauly
tė, tos pačios mokyklos moki
nė.

X Kun. Benedikto Suginto 
50 metų kunigystės auksinio 
jubiliejaus surengimui gegužės 
11 d., sekmadienį, 3 ival. p. p., 
Vyčių salėje, sudarytas komi
tetas: V. Šimkus, Alb. Dzirvo
nas, A. Gintneris, A. Blinstru- 
bas, P. Dirkis, J. Puteikis, VI. 
Išganantis, Jz. Petrauskas, Alb. 
Kerelis, K. Repšys, ISof. Adomai 
tienė, M. Petrošienė, K. Repšie 
nė, Kybartienė, Janulevičienė. 
Pasitarimas įvyksta balandžio 
11 d. penktadienį, 7 vai. vaka
ro, LL redakcijoje, 2618 W. 17 
st. Prašome dalyvauti.

x Solistė Rožė Mainelytė, 
turinti tarnybą Pan American 
lėktuvų bendrovėje, iš New Yor
ko balandžio mėn. pradžioje at
vykusi į Chicagą čia praleidžia 
10 dienų atostogų, viešėdama 
pas savo seserį ir švogerį Oną 
ir Joną Bertašius. Atostogas 
taip pasirinko, 'kad galėtų daly
vauti ir lietuvių operoje; daly
vaus sekmadienio seanse. Ope
ra jai dar ir tuo įdomi, kad ją 
režisuoja jos kolega iš Lietuvos 
Petras Maželis (dešinėj), su ku- 
riuom buvo Kauno Valstybinio 
teatro operetės solistai. Turėda
ma tarnybą lėktuvų bendrovė
je, kasmet atostogas gali pra
leisti keliaudama po įvairiau
sias pasaulio šalis. Yra apkelia
vusi visą Europą, Pietų Ameri
ką. Buenos Aires mieste vasa
rio 16 d. proga yra turėjusi du 
koncertu. Savo kelionių įspū
džius aprašinėja “Darbininke”.

X Kernavės skaučių Tunto 
Tėvų komiteto ruošiamas ba
lius įvyks balandžio 12 d., 8 v. 
v., Pakšto salėje. Staliukus re
zervuoti telef. 582-2549. (pr.)

X (Stasė ir Česlovas Olšaus
kai, gyv. Hickoay Hills, III., ir 
šiais metais naujos liet. operos 
“Dana” pastatymui paaukojo 
100 dol. (pr.)

X Praurlme ir dr. Leonidas 
Ragai, gyv. Itasea, III., ir šiais 
metais naujos liet. operos “Da
na” pastatymui paaukojo 100 
doL (pr.)

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į linksmą šo
kių vakarą, balandžio 19 d., 
Marąuette salėje, 6908 So. Wes- 
tem avė.

Grieš K Ramanausko Orkes
tras. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 
1 doleris. (pr.)

x Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius —income 
tax lietuviams, informuoja apie
namų pirkimą   pardavimą,
paskolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (sk.)

x Ieškomas vyras dirbti pil
ną laiką mėsinėje. Anglų kalba 
ir patyrimas nebūtinas. Lietu
vių apylinkėje, Skambinti 925- 
2787. (sk.)

Vysk M. Valančiaus lituanistinė mokykla su savo mokytojais: Irena Na/ickaitė (kanklės), 
aenė (kanklių vadovė). Pranas Joga — vedėjas, Dalia Orantaitė, Jūratė Petraitytė (taut. 
Barzdukas ir Ingrida Bublienė.

Juzė Orantienė, Rita Premeneckienė, Ona Mikuls- 
šokiai). Henrikas Bankaitis, Ona Žilinskienė, Stasys

Nuotr. V. Pliodžinsko

X šv. Jurgio parap. Šv. Jur
gio moterų Įdubas ruošia žaidi
mų popietę šį sekmadienį, 3 v. 
P- P-

X JAV LB centro valdyba
rūpinasi Lietuvos istorijos išlei
dimu. Ją jau yra pradėjęs ra
šyti prof. Zenonas Ivinskis. Šiuo 
metu yra ieškomas leidėjas.

x Helen Kataitis, Los Ange
les, Calif., siųsdama prenumera
tos mokestį, pridėjo 5 dol. 
“Draugui” stiprinti. Dėkojame.

X J. Mikalauskas, mūsų dien 
raščio prenumeratorius Cleve
land, Ohio, prisiuntė 5 dol. spau
dai paremti. Labai ačiū.

x Romas Kezys, Vliko val
dybos narys, atvyksta iš New 
Yorko į Chicagą skaityti Infor
maciniame seminare paskaitą 
tema “Informacijos centras ir 
jo organizavimas”. Seminaras 
vyks balandžio 19 d. Jaunimo 
centre.

★ Balfo jubiliejinio seimo 
banketui surengti energingai 
talkininkavo: J. Adienė, J. Ko- 
lienė, Br. Persy, Iz. Railienė, S. 
Toliušienė ir A. Vepštienė. Tik 
dėka jų pasišventimo banketas 
labai pavyko, nes paskutinę mi
nutę buvo susilaukta daug sve
čių, iš anksto nenumatytų. Joms 
padėjo Lituanist. aukšt. mo
kyklos mokinės: Lapinskaitė. 
D. Varankaitė ir Žiupsnytė.

X šaulių sąjungos c. v. po
sėdis įvyksta balandžio 13 d., 
sekmadienį, 11 vai. Jame bus 
c v. pirmininko, “T. Trimito” 
redakt., jūrų šaulių, sporto ir 
jaunimo vadovų pranešimai. Be 
to, bus kalbama apie c. v. vėlia
vos įsigijimo reikalus ir svars
tomi kiti organizaciniai reikalai. 
Kviečiami dalyvauti c. v. nariai 
ir garbės šauliai. Bus sudaryta 
ir programa Dainavos šaulių 
stovyklai.

X Metropolitan opera balan
džio 19 d. baigia savo regulia
rų sezoną ir tuoj pradeda sa
vo gastroles. Pavasario gastro
lėse duoda 7 operas: Adriana 
Lecouvreur, Sevilijos kirpėjas, 
La Bcfheme, Faust, Rigoletto, 
Der Rosenkavalier, Trubadū
ras. Tų operų spektakliai bus 
tik Bostono, Atlanta, Minnea- 
polio, Memphis, Clevelando, Dal
ias ir Detroito miestuose. Gai
la, kad keli metai, kaip vis ne
bepavyksta susitarti, kad Met
ro atvyktų į Chicagą.

Praktika Šv. Kryžiaus ligoninės slaugių mokykloje. Iš k. į d.: Dorothy 
Petrauskas, Fenny Annerino, Carolyn Hellenbrant. Naujas kursas pra
dedamas gegužės 12 d.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

■ “Scimitar and Song”, kas
pora mėnesių išeinąs žurnalas, 
P. O. Box 151, Edgewater, Md., 
21037, balandžio gegužės mėn. 
numeris ilsėjo pasipuošęs poeto 
Nado Rastenio nuotrauka. Nu
meryje yra platesnis straips
nis apie poetą, duota jo eilėraš
čių, taip yra jo versti Pr. Vai
čaičio, Elenos Tumienės, K. Do
nelaičio ir Kazio Binkio eilėraš
čiai.

— Jėzuitų Georgetovvn uni
versitete Washington D. C. stu-
dijuoja nemaža įvairių tautybių skautų vadovybės ir tėvų k-to
jaunuolių; jų tarpe trys lietu
vaitės: Linda Lukošaitytė, Asta 
Michelevičiūtė ir Danutė Cipli- 
jauskaitė ruošiasi doktoratui. 
To pat universiteto žinioje esan 
čioje Gailestingų seserų mokyk
loje (nursing school), fizinį auk 
Įėjimą dėsto ponia Natalija Pa- 
ramskienė. Kovo 29 d., studentai 
savo kilmės ambasadų globoja
mi, suruošė apžvalgines parodė
les. Linda Lukošaitytė, gavusi 
iš Lietuvos pasiuntinybės gražių 
parodai eksponatų: gintarų, 
juostų, medžio drožinių, velyki
nių margučių, kalėdinių šiaudi
nukų ir t. t. talkininkaujant po
niai Paramskienei paruošė lietu
vių stalą. Į parodą atsilankiusie
ji galėjo netik pasižiūrėti lietu
vių liaudies dirbinių, bet taip pat 
paragauti lietuviško sūrio, deš
rų, žagarėlių. Daiva Puzinaus- 
kaitė tautiniais drabužiais pasi
rėdžiusį paįvairino parodą nuo
taikingai padainuodama tris 
liaudies dainas. (G K.)

_  Pirmininko ir vicepirmi
ninko kelionės. Paskutinį kovo 
mėnesio savaitgalį Vliko pirm. 
dr. J. K. Valiūnas lankėsi Hart
forde ir padarė vietos lietuvių 
visuomenei pranešimą apie Lie
tuvos klausimo padėtį tarptau
tinėj politikoj ir apie Vliko dar
bą. Vliko vicepirm. Juozas Audė 
nas tuo pačiu metu lankėsi Chi- 
cagoj, Lietuvos Valstiečių liau
dininkų sąjungos suvažiavime, 
ir ten, drauge su Lietuvos gen. 
konsulu dr. P. Daužvardžiu bei 
dr. K. Šidlausku dalyvavo sudė
tinėje paskaitoje (simpoziume), 
skirtoje samprotavimams apie 
Vliko veiklos planus. (E)

KANADOJ dangaus dovana ir garbė Lietu-
„ , , I vai, o ypač ir skautams ,jo glo-_ Montrealio Lituanistinių Nora h toet

kursų mokamai išleido laikras- j nuošipdii kukli apiCi
lėlį “Liepsnla” Nr. 1. Jis buvo ivilnietiskai betariant, Kaziuką
platinamas .per Vasario 16 d.Jbuvo paIydėta gausiomis katu-
minėjimą Montrealyje. Sekantį tėmis Skaut vytis D Dainaus 
numerį numatoma išleisti Moti- kas pakviestas pravesti meninės
nos dienos proga. Laikraštėlio 
administratorė yra Rūta Rudins 
kaitė, 2415 Park Row East, 
Montreal 262, Que.

DID. BRITANIJOJ
Manchesteryje — Iš Kauno rašo, kad ten pa

grindinai atnaujinta katedros 
presbiterija; visa bažnyčia bus 

gražiausiai praėjo. Graži ir erd- remontuojama dar dvi vasaras, 
vi miesto salė prisirinko pilnu- joje bus 'šildymas. Petrašiūnuo- 
tėlė senimo ir jaunimo. Plėvė- se prieš bažnyčią nugriautų na- 
suoja tautinės, angliškos ir skau mėlių vietoje pastatytas fabri- 
tų vėliavos, gėlės puošia tribū- kas ir restoranas. Bažnyčiose 
ną. Sk. Jakimavičius, visus pa- būna rekolekcijos, 40 valandų 
sveikinęs .tuojau kviečia skau- atlaidai. Kan. K. Žitkus, nese- 
timinką Alkį, svečią iš Londono, niaa atšventęs 50 m. kunigystės 
skaityti paskaitos. Prelegentas, jubiliejų, laikosi vidutiniškai; 
pats būdamas dar jaunas, .pabrė visada yra giedrios nuotaikos, 
žė, kad jaunam tapti šventuoju Į — Pandėltetės liaudies meni- 
retas dalykas, kad valdovui ir įlinkės M. Bičiūnienės antroji ta 
turtingam dar sunkiau. O šv. pybos darbų paroda atidaryta 
Kazimieras juo tapo; tai didelė Rokiškio kraštotyros muziejuje.

šv. Kazi- 
suruoštasmiero minėjimas

Pagerbiant svečią iš Argentinos. Iš kairės: Juozas Stanaitis. Valerija Sta
naitienė, kun. A. Švedas, MIC, Jean Pargauskas, Domininkas Varnas ir 
komandierius Frank Jurgaitis.

CHICAGOJ IR
SVEČIAS IS AEfiENTINOS

Don Varno posto nr. 986 
kapelionas kun. Švedas, MIC, 
yra iš Argentinos atvykęs į 
Chicagą. Kun. Švedas daugelį 
metų buvo posto kapelionas. Jis 
yra buvęs n pasaulinio karo 
veteranas.

Kun. Švedas vasario 26 d. pa
gerbtas posto patalpose, 6816 
S. Westem Avė. Moterų viene
tas buvo atnešęs daug valgių 
ir buvo sudarytas labai gražus 
bufetas. Kun. švedas buvo la
bai patenkintas, kad buvo suva
žiavę tiek daug senų ir naujų 
draugų.

Kunigas buvo atvežęs daug 
skaidrių ir parodė, kaip lietuviai 
gyvena Argentinoje. Skaidrėse 
matėsi jaunimo su lietuviškais

IŠ KUR CICERO MIESTO 
VARDAS?

Cicero miestas buvo suorga
nizuotas 1857 m. birž. 25 d. 
Miesto istorijoje pažymėta, kad 
jam Cicero vardą suteikė Au
gustus Powers, “puikus džen
telmenas”, kilęs iš Cicero mies
telio Onondaga apskrities, New 
York valstijoje.

programos, kurią atliko Londo
no jaunimo meninė grupė “Gran 
dis” ir Manchesterio vyresnieji 
ir jaunesnieji skautai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

APYLINKĖSE
Buvo labai įdomukostiumais 

pamatyti.
Kun. švedas balandžio 13 d. 

Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, 2327 W. 23rd. PL, 12 v. 
atnašaus Mišias už mirusius 
Don Varno posto narius. Nariai 
ir draugai kviečiami atsilankyti 
ir kartu pasimelsti.

Jean Paragauskas

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys

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

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC

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

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Jr
s.L A. 6-ta APSKRITIS

Ruošia ekskursiją j Europą — Liepos mSn. 14 dieną 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norintieji vykti prašomi kreiptis į 80-tos kuopos organizato
rių ALEX LAURAITĮ, tel. 523-8775. Visus kelionės reikalus 
tvarko WALTER RASK-RASCIAUSKo vadovaujama kelionių 
agentūra.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BURBAU 
9727 So. tVestern Avenue, Chicago, Illinois 60643 

TEL. 238-9787

Chicagos
žinios

GERAS ŽUVAVIMAS
Paskutinėmis dienomis oro 

sąlygos buvo tokios geros, kad 
stintų žuvautojai prie Montro- 
se, 51-os, 63-čios ir 95-tos gat
vių ežero pakrašty sugavo kai 
kurie po 500—600 stintų. Taip 
pat pagauta coho lašišų sverian 
čių po 5—7 svarus. Geriausias 
laikas yra apie 11:30 iv. v.

APSVIES DANGORAIŽĮ
Kitą pirmadienį vakare bus 

apšviesta John Hancock 100 
aukštų dangoraižio miesto cen
tre viršūnė. Dangoraižis po 
Empire State pastato New Yor
ke yra Amenikoje antras aukš- • 
čiausias.

UŽDARYTA SINAGOGA
'South Town Congregation 

Anshe Emet šventyklos parei
gūnai nutarė uždaryti sinago
gą, 7742 S. Racine avė. Pasku
tiniais metais šventykla buvo 
atidaryta tiktai žydų šventėms. t- 
Apylinkės vandalai šiomis die
nomis padarė daug nuostolių 
trijų aukštų pastatui.

AUGA DIVORSŲ SKAIČIUS
Pernai Cook apskrityje buvo 

pradėta 22,391 divoi-sų byla.
SUTERŠTAS ORAIS — 
LIETAUS PRIEŽASTIS

Illinois klimatologas dr. Stan
ley Changnon, kalbėdamas Ame
rikos meteorologų sąjungos kon 
ferencijoje Sheraton - Blaeksto- 
ne viešbutyje, pareiškė, kad 
gyveną tokiame didmiestyje 
kaip Chicaga sulaukia iki 11 
proc. daugiau lietaus negu gy
veną užmiesčiuose. Dažnesnio 
lietaus priežastimi laikomas su
terštas oras. Jo teigimas parem
tas tyrimais, vestais paskutinį 
dešimtmetį O'Hare ir Midway 
aerodromuose. Prie Midway per 
tą laikotarpį iškrito 7.53 colio 
daugiau lietaus negu prie O’Ha
re, 16-ka mylių į šiaurės vaka
rus.
NAUJOS MOKYKLOS MIESTO 

PARKUOSE
Chicagos švietimo taryba siū

losi pastatyti dvi naujas mokyk
las parkų distrikto žemėje Wa- 
shington ir Humboldt parkuose. 
Parkų distriktag stato sąlygą, 
kad švietimo taryba kur nors 
(kitur jam turi paskirti tiek že
mės kiek bus iš jo pasiimta.
PIRKTI KATALIKŲ AUKŠT. 

MOKYKLA
Oak Park viešųjų mokyklų 

švietimo taryba nori pirkti tė
vų domininkonų vedamą Fen- 
wick aukšt. mokyklą, nes vie
šosios mokyklos jau nebeturi 
vietos naujiems moksleiviams. 
Naujoje mokykloje 'būtų vietos 
apie 900 moksleivių. Nepareikš
ta kiek taryba siūlo už mokyk
los pastatą. Si aukšt. mokykla 
yra vienintelė, kurią tėvai domi
ninkonai veda Chicagos arkivys
kupijoje. Geg. mėn. pabaigoje 
sprendžiamas klausimas ar mo 
kyklą parduoti ar ne.
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