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Įvairios žinios
Rusų daliniai
Čekoslovakijoj
Galimas Maskvos spaudimas
PRAHA. — Radijas balan

džio 12 d. buvo paskelbęs, kad 
krašte laukiama naujų sovietų 
karinių dalinių. Tai paskelbė 
vyriausybė, tačiau porai valan
dų praslinkus žinia atšaukta, 
nurodant, kad ji neatitinka tie
sai, “aplinkybėms pasikeitus.”

Tai sukėlė įvairių spėliojimų. 
Vakaruose manoma, kad ž'nios 
atšaukimas sietinas su vyks
tančiais nesutarimais ar ginčais 
tarp Maskvai artimesnių sluoks 
nių ir laisvėjimo šalininkų. Ki
ta nuomonė: Maskva pasisakiu
si prieš žinią apie naujus dali
nius, nes tai neigiamai atsiliep
tų ne tik krašto gyventojų nuo
taikoms, bet ir galimai pažan
gai rytų - vakarų santykių ge
rėjimo kryptimi.

Maskva tarsis su kinais
Kviečia tartis jau ryt

MASKVA — Sovietų vyriau
sybė pakva.tė Pekiną pasiųsti 
atstovus į Maskvą tart’s gin
čijamais pasienio klausimas 
Pasiūlyti tartis ryt ar kitu ki
nams patogiu laiku.

Tuo reikalu sovietai įteikė k - 
nų ambasadai Maskvoje notą 
praėj. penktadienį.

BELGRADAS. — Keliolika 
JAV Kongreso narių šeštadienį 
lankėsi Jugoslavijos sostinėje. 
Jie buvo jugoslavų parlamento 
svečiais. JAV parlamentarams 
vadovavo šen. J. Sparkman.

Prieš vykdami į Jugoslaviją, 
jie vieną dieną lankėsi Prahoje.

• .JAV nvstovu - ambasado
rium NATO paskirtas Robert 
F. Ellsuorth. Jis buvo prtz. Ni- 
xono vienu ‘alkininkų E. Rū
muose.

• Meksika ir Sovietų S-ga 
balandžio 11 d. pasirašė sutartį 
kultūrinių, mokslinių mainų 
'klausimu.

• Sirhan B. Sirhan byloje 
nuosprendžio laukiama šiomis 
dienomis. Jis įsitikinęs, kad a- 
rabų kraštai, jį nuteisus, dės 
žygių sutrumpinti kalėjimo bau 
smę. Jis arabų laikomas didvy
riu.

Rusas muzikas, laisvę pasirinkęs. Vsevolod Ležnev, 38 m. amžiaus, šiuo 
metu yra St. Louis simfonijos orkestro dalyviu. Ležnev buvo Maskvos 
valst. simfoninio orkestro dalyviu ir šiam su koncertais važinėjus JAV 
miknose, kovo 22 d. dingo New Yorke.

Trumpos, bet malonios atostogos. 
JAV karys, serž. L. Hudson, kovo
jąs Vietname, devynioms dienoms 
atvyko i Havajus, kur jo jau laukė 
žmona Mary Lee.

Kovos Art. Rytuose
Kovos dviejuose frontuose
AMMAN, TEL AVIV. — Iz

raelio ir Egipto kariai vakar 
vykdė artilerijos kautynes išil
gai Suezo kanalo. Be to, vyko 
kovos ir rytinėje Jordano upės 
pusėje. Du Izraelio lėktuvai - 
naikintuvai apšaudė Jordano 
vietoves.

Potvyniai JAV-se
Potvyniai palietė ypač pen

kias JAV valstijas. Nuostoliai 
siekia daugiau 3 mil. dol. Išsi
liejus Mississippi ir kt. upėms, 
daugiausia nukentėjo sritys 
abiejose Dakotose, Minnesotos, 
Iowa ir W;sconsin valstijose.

• Centrines Afrikos respubli
koje susektas perversmas. Jj 
vykdęs sveikatos mi ".riteris. 
Įeit. pink Banza pasirerktas 
mirti ir vmtar pakartas. Per
versme dalyvavo visa eilė ka
rių.

KALENDORIUS
Balandžio 14 d.: šv. Justinas, 

šv. Liudvina, Visvaldas, Vaini- 
la.

Balandžio 15 d.: šv. Teodo
ras, šv. Abastazija, Vilnius, 
Vaidote:

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, šilta, temp. sieks 60 ir 
daugiau 1. F., ryt — iš dalies 
saulėta, atšilusio oro tąsa.

Saulė teka 5:13, leidžias 6:30.

Vakarai neskuba tartis su Maskva
NATO suvažiavimo Washingtone nutarimai — smūgis Maskvos pastangoms, vi 

lionėms — Narių-europiečių dėka komunistų pasiūlymas atidėtas vėlesniam laikui.

Pagrindinis bruožas — nesku
bėti tartis su rytu bloku

WASHINGTON. — NATO 
kraštų suvažiavimui Washing- 
tone, balandžio 10—11 d. pasi
baigus, paskelbtas pranešimas 
liudijo: Maskvos pastangos ir 
viliojimai nuėjo niekais. Iš es
mės, sovietai patyrė smūgį, nes 
Atlanto sąjungos 15 kraštų tie
siogiai neatsakė į sovietų su jų 
satelitais pasiūlymą kviesti 
“Europos kraštų saugumo su
važiavimą”.

Vietoje atsakymo, pabrėžtas 
reikalas “žingsnis po žingsnio”, 
palaipsniui, aptarti pasitarimų 
su rytų bloku galimybes. Vaka
rų kraštai, vis dėlto, atsižvelgė 
į kai kurių NATO narių (čia 
pažymėtinas prancūzų vaid
muo) įspėjimus: neskubėkite su 
pasitarimais, geriau pasiruoški
te iš anksto, nes, priešingai, per 
skubiai vykdomi pasitarimai, 
atlydžio (‘detente’) siekiant, 
Vakarams tebūtų kenksmingi. 
Ta prasme tenka laikyti iš da
lies nepavykusias ir paties Wa- 
shingtono pastangas, nes jis, 
nors ir prez. Nixonui įspėjus, 
vis dėlto ryškino pasitarimų 
skubos reikalą.

Praslinko pro šalį ir drauge 
neatmetė pasiūlymo

NATO atstovai, savo suva
žiavimą baigdami, visiškai ne
minėjo Budapešte, .kovo 17 d.,

Lietuvos laisvė - Europos laisvės vyksmo dalis
Dr. Gerutis, iš Šveicarijos ryškino Europos opiuosius klausimus — Europie

čiai tebereiškia nerimą galimų pasitarimų su Maskva reikalu.

CHICAGA. — Pastarasis sa
vaitgalis buvo Europos ženkle 
ne tik Washinigtone (NATO su
važiavimas), bet ir Chicagos 
lietuvių tarpe. Dr. A. Gerutis, 
atvykęs iš Šveicarijos, redakto
rius anglų kalba svarbios kny
gos “Lithuania — 700 years”, 
jau buvęs New Yorke ir kitur, 
balandžio 11 d. kalbėjo Chica
gos lietuviams. Tai įvyko veika
lo “Lithuania” pristatymo pro
ga. Gausiai susirinkusiems Chi
cagos lietuviams dr. Gerutis 
kalbėjo apie tai, kaip jam atro
do Europos klausimai. Jį Jau
nimo centro salėje susirinku
siems pristatė inž. J. Jurkūnas, 
nurodęs, kad svečio suredaguo
ta knyga tikrai svarbi ir ypa
tingai platintina svetimtaučių 
tarpe.

Šveicarija palankiai nusiteikusi 
Lietuvos atžvilgiu

Dr. A. Gerutis, pastebėjęs, 
kad “Lithuania” veikalo numa
tyta antroji laida, nurodė lau
kiąs ypač svetimųjų kritikos. 
Toliau, pateikdamas eilę žinomų 
dalykų, jri pabėrė ir įdom ų 
minčių apie Europą, jos kraš
tus.

Jis, pirmiausia, nušvietė Švei
carijos vaidmenį. Ji aiškiai pa
sisakanti už Lietuvos laisvę, ta
čiau dabar pastebimos abejin
gumo žymės ir straipsniai apie 
Baltijos kraštus jau rečiau pa
sirodo. Esą, spauda nori aktua
lijų. Kaip Gerutis nurodė, švei
carai buvo parodę savo simpa
tijas Čekoslovakijai, jos laisvei.

Vokietija — demokratijos, 
tvirtovė

Nurodęs, kad Lietuva aiškiai 
priklausanti Vakarams, dr. Ge-

buvusio pasiūlymo ir jiems pa
vyko diplomatinis mostas — jie 
komunistų siūlomo suvažiavimo 
neatmetė. Tai betgi nereiškia, 
kad iš Maskvos dabar nelaukia
ma naujų puolimų prieš Atlan
to sąjungą. Maskvos politinė 
kryptis kalta, nes ji pati, prieš 
kelias dienas, paskelbusi įžūlius 
kaltinimus NATO adresu, kaip 
tik apsunkino įkyriai siektas 
pastangas Vakarų kraštus įvel
ti į naujus pasitarimus.

Savo ruožtu, kaip tik tie eu
ropiečiai suvažiavime JAV sos
tinėje gerokai atvėsino Wa- 
shingtono puoselėtas viltis, ku
rios trumpai nusakomos žo
džiais: JAV ir Maskvos “viršū
nių”’ pasitarimai, esą, galėtų,

Jordano šių dienų karinė propa
ganda: Izraelio tankas ir arabas — 
kovotojas

Dr. A. Gerutis, atvykęs iš Šveica
rijos. lankosi JAV lietuvių židiniuo
se. Balandžio 11 d. jis kalbėjo Či
kagos lietuviams

rutis pažymėjo ypač Vokietijos 
vaidmenį. Ji, priešingai komu
nistų lūkesčiams, virto aiškia 
demokratijos tvirtove Europoje.

Maskva, esą, padarė kaidą, 
suskaldžiusi Vokietiją i dvi da
lis ir ji pati kalta, kad Vokieti
ja pasuko Vakarų kryptimi. 
Daug kas nekantriai laukia šio 
rudens rinkimų Vak. Vokietijo
je, tačiau neatrodo, kad vokie
čiai pakryptų labiau į dešinę ar 
į kairę. Iš esmės, Bonna pasto
ja kelią Maskvos kėslams Eu
ropoje.

Europos apsijungimas — 
svarbus veiksnys

Dr. Gerutis savo pranešime 
paminėjo ir Prancūzijos de 
Gaullio politiką. Ji patikrina pa
stovumą, tačiau kaip tik de 
Gaulle kaltas, jei Europos ap

ir nedelsiant, sumažinti bendrą
ją politinę įtampą pasauly.

Maskva pirmoji teparodo 
atlydžio mostą

NATO nariai balandžio 11 d. 
įsakmiai pabrėžė; Maskva pir
moji privalo parodyti noro 
įtampai sumažinti mostą, ir 
Berlynas galėtų būti jo įrody
mas. Sovietai turėtų atsisakyti 
savo suvaržymų susisiekti su 
Vak. Berlynu. Tuo atveju, NA
TO nuomone, tai reikš norą 
siekti įtampos atlydžio Europo
je.

Taigi, Berlynas laikomas pa
grindiniu sovietinio, tariamai 
taikaus noro, sugyventi su Va
karais rodikliu. Svarbus ir Vo- 
kietijbs vaidmuo, nes NATO 
nariai atskirai pabrėžė: reikia 
rasti taikingą Vokietijos klau
simo sprendimą, atsižvelgiant į 
“Vokietijos gyventojų laisvą 
sprendimą ir visos Europos 
saugumo interesus.”
Ryšiai su Rytais — tik gerai, 

iš anksto paruošti
NATO nariai pažymėjo, kad 

visos 15 Sąjungos vyriausybių 
privalo rūpestingai ir iš anksto 
paruošti visus klausimus ir tik 
po to paaiškėtų, ar pasitarimai 
su rytų bloku būtų sėkmingi. 
Toje paruošiamoje stadijoje, 
aišku, dalyvautų ir šios Atlanto 
pusės nariai — JAV ir Kanada.

Be to, iškeltas ir reikalas ne-

jungimas vis dar lėtas. Dėl to 
Europos klausimas išryškėsiąs 
tik vėliau, de Gaulliui pasitrau
kus iš politinės arenos. Jis ma
no, kad čia turės reikšmės ir 
Ispanijos gen. Franco išnyki
mas.

Sovietų režimas — he 
magnetinės traukos

Pokarinėje Europoje, teigė 
Gerutis, komunistai pralaimėjo 
keliais atžvilgiais. Jie nesitikė
jo, kad išsilaikys įvairūs reži
mai, pvz. gen. Franco ar Jugo
slavijoj Tito. Svarbus veiksnys, 
tai Tito atspara prieš Maskvą 
ir Vak. Vokietijos — kaip de
mokratinės tvirtovės išsilaiky
mas, be to, Rumunijos ir Čeko
slovakijos pastangos laisvėjimo 
kryptimi.

Jei Europa apsijungtų, ji virs 
tų “didžiąja galybe” — Gross- 
macht. Manyti, kad Vokietija 
pasuktų Rapallo, sandėrio su 
Maskva, kryptimi, būtų klaidin
ga.

Visa eilė sukilimų, įvykiai Če
koslovakijoje liudijo: sovietų 
režimas — pats reakcingiau
sias. Galima teigti, kad sukili
mai prieš nekenčiamą režimą, 
įvykiai Prahoje, tai etapai so
vietinės imperijos žlugimo ke
liu. Visiems aišku, kad sovieti
nis režimas yra netekęs savo 
magnetinės traukos. Rusams 
pakenkė ir neseniai paskelbtoji 
Brežnevo samprata apie “ribo
tą suverenumą”.

Reikia išnaudoti Maskvos 
sunkumus

Dr. Gerutis pažymėjo: sunku 
nuspėti ateitį. Tačiau netenka 
abejoti, kad permainos vyksta

Moteris — prezidento patarėja. 
Virginia H. Knauer. prez. Nixono 
paskirta suvartojamųjų prekių 
klausimams tvarkyti

Irakas karia šnipus
Laukiama naujų bylų

BAGDADAS. — Iš Irako 
pranešta: vakar kalėjime pa
karti keturi irakiečiai, kaltina
mi šnipinėjęę JAV žvalgybai. 
Jie — mahometonai. Skelbiama, 
kad greitu laiku Irake laukia
ma naujų špionažo bylų.

mažinti Sąjungos narių gyny
bos — ji, nurodoma, laikytina 
svarbiu veiksniu ir būsimai vad. 
atlydžio krypčiai.

Maskvos tikslas: suskaldyti 
NATO narius

JAV vyriausybė, kaip dabar 
paaiškėjo, buvo įspėta, kad 
Maskvos pasiūlymas buvęs tik 
dalis plano, kuriuo buvo siekia
ma: suskaldyti NATO narius. 
Vienoje pusėje būtų tie, kurie 
“siekią atlydžio bet kuria kai
na”, kitoje — kurie įspėja būti 
labiau atsargiems. Dabar aišku: 
laimėjo pastarieji.

Už tą atsargumo kryptį pasi
sakė ne tik britai ir kiti, bet 
ypač tie, iš kurių, atrodo, ma
žiausia tokia kryptis buvo lau
kiama — prancūzai (min. M. 
Debre). Net ir W. Brandt, Vak.

ne tik Europoje, bet ir pačiame 
Kremliuje.

Skilimo vyksmas sovietų im
perijoje ir laisvėjimo pastangos 
tebevyksta. Lygiagrečiai matyti 
ir Vakarų kryptis siekti išlygi
nimo su Rytais. Mums gi, vaka
riečiams, tenka uždavinys — 
išnaudoti Maskvos sunkumus.

Prez. Nixono kelionė Europo
je buvusi svarbi, nes ji pabrė
žusi Europos galią. Tačiau eu
ropiečiai visvien neslepia bai
mės jausmo. Tai liečia ypač su
sitarimus su Maskva. Tiesa, 
šiuo metu, toji baimė kiek su
mažėjusi, bet ji dar neišnykusi. 
Europiečiai nenorėtų, kad pasi
kartotų “antroji Jalta.”

Lietuvos likimas sietinas 
su Europos laisve

Šveicarijos svečias teigė ne
abejojąs Lietuvos laisve. Betgi 
netenka pamiršti, kad ji pri
klauso nuo visos Europos lais
vės vyksmo.

Atmintini vaizdai Prahoje, kovo 28 d., gyventojams džiūgavus po 
sėkmės ledo ritulio varžybose. Vėliau padėtis žymiai surimtėjo.

TRUMPAI
Siaurina JAV biudžeto 

išlaidas
Pastangos sulaikyti infliaciją
WASHINGTON. — Prez. Ni- 

xonas balandžio 12 d. paskelbė: 
naujame biudžete, nuo š. m. lie
pos 1 d., tikimasi 5.8 bil. dol. 
pertekliaus. Tai būtų pirmas 
toks atvejis per 18 metų. Nixo- 
nas nurodė, kad išlaidos suma- 
kinamos 4 bil. dol., iš jų 1.1 bil. 
dol. numatoma nubraukti iš gy
nybos reikalams numatytų Iš
laidų.

Esą, šios pastangos liudijan
čios kraštui ir visam pasauliui, 
jog JAV vyriausybė linkusi su
laikyti ‘didėjančią infliacijos 
kreivę.”
Ryt bus paskelbti tikslesni nau
jojo biudžeto duomenys.

• R. Wagner vakar paskelbė 
sutinkąs būti kandidatu New 
Yorko miesto mero pareigoms. 
Jis atstovauja demokratų par- 

• ti ją ir anksčiau buvo šio mies-
galva.

Vokietijos užsienio reik. vado- 
v as.buvo pasisakęs už “skubu
mą”, bet ir jis vėliau pripažino: 
NATO sprendimai buvę vieto
je...

Kodėl pamirštamas 
Čekoslovakijos likimas?

Vienas NATO narys sveikino 
prez. Nixono dėmesį ir siūlymą 
Sąjungos nariams taitis savo 
tarpe, bet ta proga paklausė: 
ar nėra labiau skubus Čekoslo 
vajdjos ir jo.-, likimo klausimas?

NATO nariai paskatinti savo 
tarpe aiškintis visas galimybes 
būsimiems ryšiams ar pasitari
mams su rytų bloku. Sąjungos 
Taryba įpareigota ruošti atitin
kamus pasiūlymus.

Kitas NATO narių pasitari
mas įvyks š. m. gruodžio mėn. 
Briusely. Taigi, dar paaiškės, ar 
jau atsiranda reikiamos sąlygos 
tam atlydžiui, su Rytų bloku, 
pasiekti. Dėl to, galima, teigti, 
laimėjo europiečių pažiūra, ku
ri trumpai nusakoma žodžiais: 
neskubėkime, apsisvarstykime.

Pranešime dalyvavo Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis. Susirinkusieji gausiai įsigi
jo “Lithuania” knygą, išpirkę 
nemažiau 60 egz.

Pagerto pobūvyje
Po pranešimo įvyko pobūvis 

šarkos restorane. Čia ir vėl do
mėtasi Europos klausimais ir 
svečiui juos teko nušviesti. 
Pobūvyje, be konsulo dr. Dauž- 
vardžio, dalyvavo ir svečias iš 
Bostono, rašyt. St. Santvaras. 
Dr. Gerutį pagerbė kelios orga
nizacijos, pobūvį surengusios: 
Liet. Tautinė sąjunga, Liet. Ne
priklausomybės Fondas, Taut. 
Sambūris ir korp. “Neo Lithu
ania”.

V A,



TARIANTIS RAMIAI, SUSITARTI 
GALIMA
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Po praėjusių metų susitelki
mo įspūdingiau paminėti Lietu
vos laisvės kovos metų Vasa
rio 10-tą, šiais metais, atrodo, 
pergyvename atoslūgį. Išsky
rus Philadelphiją, New Yorką 
(K. Miklas), Connecticutą ir 
gal dar vieną antrą vietovę. Ne 
priklausomybės šventė buvo pa 
minėta be didesnio entuziazmo, 
nekalbant apie reikšmingesnius 
prasiveržimus į amerikiečių vi
suomenę. Ir minėjimas JAV 
kongrese, kiek jis atsispindi 
Congressional Record leidinyje, 
nebebuvo gausus kalbėtojais ir 
gan blankus idėjomis. Jei ne
būtų kalbėta apie Lietuvos klau 
simo iškėlimą Jungtinėse Tau
tose, būtų buvęs tik senai išsa
kytų sentimentų pakartojimas, 
nors ir už tai kongreso nariams 
turime būti dėkingi.

Kartu j Washingtoną
Kaip politinių studijų savait

galyje Los Angeles sausio 26 
pastebėjo generalinis konsulas 
dr. Julius J. Bielskis, praėjusių 
metų pasauliniai įvykiai buvo 
sudarę dėkingų progų Lietuvos 
klausimą kelti amerikiečių spau 
doje. Tačiau neturime institu
cijos, kuri tuo klausimu rūpin
tųsi, ir kai vietinė iniciatyva 
prityla, nėra kas ją pažadintų. 
Tad neapsisunkinę kova už lais
vę, pradėjome kovą savo pačių 
tarpe. Kovingiausi šūkiai lei
džiami Chicagoje, palydimi ne
džentelmeniško kolio^imosi ir 
grąsinimų. Pertemptų nervų 
kvaitulio pasireiškia ir kitose 
vietovėse.

Dėl ko kovojama? Gėda pri
pažinti, bet kovojama dėl pini
go. Buvo laikas, kad didelis jaut 
rūmas būdavo reiškiamas dėl 
važinėjimų į Washingtoną. Vie
nos organizacijos centras šven
tai buvo įsitikinęs, kad jam vie
nam ta teisė priklausanti. Šie
met viskas pasikeitė. Vliko ir 
Alto pirmininkai labai draugiš
koje nuotaikoje, nesivaržydami 
dėl pirmos vietos, lankė kongre
so narius. Iš spaudoje paskelb
tų įspūdžių ir pasikalbėjimų net 
susidaro įspūdis, kad Vliko pir
mininkas Washingtone daugiau 
iniciatyvos rodė už Alto pir
mininką. Ir niekas dėl to stogų 
jau nebekilnoja.

Amerikiečiai ne tik Vietname kovoja, bet ten veikia, ir taikusis fron
tas, kur vietos gyventojus amerikiečiai šelpia, moko ir globoja. Vir
šuje matyti kaip amerikietė slaugė 'moko aprišti Long Xuylu ligoninėje, 
Mekong Delta rajone, gi apačioje matyti, kaip amerikietis Husick iš 
Brookiyno moko vietnamietį piauti elektriniu piūklu.

Lygiateisiškumo iliuzija
Buvo laikas, kai Lietuvių Ben 

druomenės atstovai nebuvo įsi
leidžiami į po itin: ų veiksnių 
klubą, nes Bendruomenei, būk, 
kr žkokia sutartimi buvę skir
ta ribotis kultūrine veikla. Tas 
argumentas labui dažnai bū
davo naudojamas, nors niekad 
niekas net nebandė įrodyti, kur, 
kada ir kas tokį susitarimą pa
darė. Tačiau, laikui bėgant, ir 
LB atstovai į politinių organi
zacijų pasitarimui buvo pradė
ta kviesti. Lygiateisiškumo iliu
zija kuriam laikui kai kuriuos 
Bendruomenės vadus buvo net 
perdaug nudžiuginusi, kad jie 
nepastebėjo, jog kai kam rūpėjo 
savo sprendimams labiau išgau
ti Bendruomenės pritarimą, o 
ne pasiekti su ja susitarimo. 
Tačiau šio atoslūgio metu iliu
zijos ėmė blėsti, ir jas išblaškė 
pinigas.

Ar sutarta pinigų klausimu?
Ilgą laiką pinigų teikimas lais 

vės kovai turėjo tam tikras tra 
dicijas. Jos buvo išlikę iš tų 
laikų, kai JAV-se nebuvo nei 
Lietuvių Bendruomenės, nei Vli
ko nei kitų vienetų. Pasikeitus 
situacijai, pinigų telkimą lais
vės kovai finansuoti buvo ban
doma reformuoti. Savu laiku 
tam tikrų planų turėjo Tautos 
Fondas, bet tradicijų šalininkai 
privertė jį to plano atsisakyti. 
Vėliau, sutikdami Lietuvos lais
vės kovos metus, visi veiksniai 
buvo sutarę pinigų telkimą vyk 
dyti per Jungtinį Finansų Ko
mitetą. Visuomenėje buvo susi
daręs įspūdis (ir pakilęs entu
ziazmas, kad veiksniai paga
liau bus susitarę bendrus pla
nus finansuoti iš bendro iždo. 
Bet ir vėl prasidėjo susitarimo 
naujos interpretacijos, tradici
ja laimėjo, ir Jungtinio Finansų 
Komiteto tikslai liko nepasiek
ti.

Šiais metais JAV Lietuvių 
Bendruomenė pasirinko kiek ne
priklausomą kelią ir pati savo 
organizuojamą pinigų rinkimo 
tvarką kiek modifikavo. Kai kas 
dėl to ėmė daryti stiprių prie
kaištų JAV LB centro valdybai.

Klausimą spręsti šaltai
Iškrypimas iš tradiciško ke

lio visada sukelia tradicijos ša-

A. Kairys (antras iš k.) tarpe keleto Alvudo Vaikų teatro ramsčių: akt. A. Brinką (iš k.), dr, J. Adomavi
čius, komp. Juozas Bertulis, baletm. Simas Velbasis džiaugiasi Alvudo šešioliktuoju leidiniu, dail. Juozo Ki- 
buro dekoracijų aplinkoj. Nuotr. Liet. foto archyvo

liniukų nepasitenkinimą. Ta
čiau nereikėtų leisti jausmams 
išsilieti iš krantų. Nesenai Ca- 
lifomijoje išsiliejusios iš kran
tų upės parodė, kiek nuostolių 
pridaro nekontroliuojama jėga. 
Klausimus reikėtų diskutuoti ir 
spręsti šaltai. Nekontroliuojami 
jausmai, kaip ir upių vandenys, 
gali būti labai nuostolingi. Šiuo 
atveju — lietuviškam reikalui.

Keliamas formalus klausimas, 
būk, pinigų telkimo būdas su 
Bendruomene buvęs sutartas ir 
tas susitarimas Bendruomenę 
saistąs. Tam priekaištui parem
ti, turėtų būti įrodyta, kur, ka
da ir kas tokį susitarimą pada
rė ir kuriam laikui jis turėtų 
galioti.

“Tradicijų sulaužymo” argu
mentas esmiškai nėra stiprus 
ir įtikinantis. Juk negalima pri
leisti, kad tradicijų kelias yra 
pats sėkmingiausias. Vienos tra 
dicijos geros ir palaikytinos, ki
tos keistinos. V'suomeniško po
būdžio institucijos geriausiai at
lieka savo misiją, kai sugeba 
tradicijas su ateities vizija su
rišti atsakymu į laiko reikala
vimus.

JAV LB centro valdybos kal
tinimas diktatūrinėmis tenden
cijomis turėtų būti ištirtas. Ben 
druomenė tvarkosi demokrati
niais principais, tad naujas cent
ro valdybos žingsnis iš tikro 
kai kam gali sukelti diktatūri
nių užmojų įspūdį. Jei c. v. tą 
žingsnį padarė prieš organizuo- 

■ tos lietuvių bendruomenės dau
gumos nusiteikimus, tikrai ji 
būtų pasukusi diktavimo kryp
timi. Tąsyk kaltinimas dikta
tūrinėmis tendencijomis būtų pa 
grįstas. Tokiai centro valdybai 
turėtų būti pareikštas nepasi
tikėjimas.

Ne visos mūsų organizacijos 
savo statutuose yra pramačiu- 
sios kelius vadovybių pasitikė
jimui patikrinti. Pav,, Ameri
kos Lietuvių Taryba savo sky
riams vis neduoda jokių teisių 
prisidėti prie vadovybės sudary
mo, nei prie pasitikėjimo pa
tikrinimo. Per kelioliką metų 
centro vadovybė nėra kvietusi 
skyrių atstovų suvažiavimo. 
Net skyrių pirmininkai neturi 
teisės dalyvauti metinėse kon
ferencijose ir skyrių vardu pa
daryti pareiškimus. Nutarimus 
konferencijose dažniausia daro

...MIDLAND B-vg patar
nauja, taupant ir duoda 
namams įsigyti paskolas. 
DSkojame už pasitikėjimą, 
ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje. AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470Frank Zogas. President

PASSBOOK SAVINGS 
Paid and Compounded 

Semi-Annually
8-MONTH SAVINGS CERTIFICATtt

(Minimum $10,000)
t-YEAR SAVINGS CERTIFICATtt

(Minimum $5,000)

1

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

Tet 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

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

Rezld.: 3241 VVest 06th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
1 PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 68-člos lr California 

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

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

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

64^9 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
lei neatsiliepia, skambinti UTĮ 8-3221

tie, kurie tai organizaciaji visai 
nedirba.

Lietuvių Bendruomenėje ta 
prasme padėtis gera. Įstatuose 
pramatyta procedūra centro vai 
dybos pasitikėjimo klausimui 
patikrinti. Procedūra labai pap
rasta: Taryba gali valdybai pa
reikšti nepasitikėjimą. Tąsyk 
valdyba turi atsistatydinti. Rei
kia laukti, kad šiuo atveju at
siras penki Tarybos nariai, ku
rie nepasitikėjimo klausimą iš
kels. Rinktoji Taryba padarys 
savo sprendimą. Tačiau eiliniai 
Bendruomenės nariai su pagrin
du kelia kitą klausimą: ar abi 
pusės yra pasiruošusios nusi
lenkti daugumos valiai?

Iš tolo stebint, tuose kivir
čuose galima justi asmenišku
mų priemaišų.

Patikrinti nuotaikas
Interpretuodami Lietuvių Ben 

druomenės esmę, vis įrodinėja- 
me, kad Bendruomenė nesanti 
organizacija, nors praktiškai 
veiklai ir prisiėmusi organiza
cijos formas. Tačiau kuo toliau, 
tuo labiau tampame organiza
cija. Bendruomeniškumo esmę 
juk ir išreikštų, kiek įmanoma, 
didesnis narių tiesioginis daly
vavimas Bendruomenės klausi
mų sprendime. Šių žodžių auto
rius praeityje pakartotinai yra 
įtaigavęs LB vadovybę pasinau
doti progomis, k. t. Tarybos rin 
kimais, ir patikrinti tikrąsias 
narių nuotaikas tais klausimais, 
dėl kurių vadovybėje gali kilti 
nesutarimų. Šios sugestijos bu
vo suignoruotos. Tačiau praei
tyje buvo suignoruotos kai ku
rios ir Tarybos suvažiavimuose 
rezoliucijų forma pareikštos su
gestijos, pvz. dėl politinių komi
sijų sudarymo ar informacijos 
centro suorganizavimo. Jei Lie
tuvių Bendruomenės vadovybė 
ir ateityje nepaisys LB narių 
daugumos nusiteikimų, tapsime 
bendruomene, kurioje vadai eis 
viena kryptimi, masė — kita.

Reikia tikėti, kad konfliktas 
dėl pinigų gali turėti LB atei
čiai ir teigiamų rezultatų.

— Aštuoni JAV vicepreziden
tai tapo prezidentais mirus jų 
kadencijos metu einančiam pre
zidentines pareigas. Septyni bu
vę viceprezidentai vėliau rinki
mų keliu tapo prezidentais.

— Pulkininkas John tStappin 
1954 m. raketinėmis rogėmis 
pasiekė 632 mylių į valandą 
greitį.

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

J. NAUJOKAITIS
Apdraustas perkraustymas 

Ilgų metų patyrimas 
VVA 5-9209 Chicago, Illinois

M O V I N G

llllllllliliiliilliiiiliiliiiiiliilillllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiii

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard, ir taisymas. 
2649 W. 68rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

Apdraustas perkraustymaa 
Įvairių atstumų.

A. VILIMAS

M O V I N G

823 VVEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kaadlen 10—12 val. ir 7—9 ▼. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8222 
Rez. telef. WA1brook 5-5076

= • Redakcija straipsnius tai-
s so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
— kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.2; prašymus. ...  ’ ~
wUIIIIIIIIHIUIIUmnHIIHIHIHIHIIIIHIHIIIIHHHI»IIHIIIIIlHIII|,m*|l|lllltl,ll>>>

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 Ofiso HE 4-1818 Rez-JPRi 0-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGASDR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antrad tentais, penKtadte- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.
Ofs. 736-4477. Rez. PR 8-6960.

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6419 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr motery ligos 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUSi O K fl A
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 6 iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso val. kasdien nuio 7 Iki 9 v. v.,
Šešt. nuo 9 Iki 12 vaJ.: arba suslta-

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kaadlen nuo 1—4 p.p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tr bato tel. OLymple 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
tr šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 6-8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tek ofiso lr buto OLympio 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
_ pECIALISTfi 

MED.UAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenne 

Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tek 289-2919

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų ligos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas
2858 VVest 63rd Street

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

Prltmlnija tik susitarus

Redakcija dirba kasdien jj
8.30 _  4:30, šeštadieniais 2
8:30 — 12:00

* Administracija dirba kas- X 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- g 
niais — 8:30 — 12:00. _

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7lst Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

A8SOCIATE OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLEGKAS, OPT.
8424 VV. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"oohtact lenses’’.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6.78U0; Namu 925-7007 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

pritaiko akinius 
15542 So. Cicero, Oak Forest, D)

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

Vizitai pagal susitarimą

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG
Adresas: 4255 VV. 63rd Str< 

Ofiso tel. REllanee 5-4410
Rez. GltovehtU 6-0617 

Valandos: pirm. tr ket. nuo 12
.vaL p'.p; lr auo 7 lkl 8 v. t 

Ir vaklralT pagausidrtoą.^'

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURG

Bendra prfctlka ir chirurgiji 
Ofisas 2750 VV. 7 lst Street

Telefonai) — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. ’r, penktad 10

r" _8 v. vak, šeštad. 1-4 v karo. ^kmad. Ir trečlad. uždą 
______ Bezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
m raURURG 

BENDRA PRAKTIK A YR MOTI
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th 
o-,_- 8-1223

Of. Tek HE 4-2123, Namq GI

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Prllmlnčja ligonius tik susltar 
-_VaTrečtod4. šešUd^lda^

Tel. PRospcet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIŲ!

(VAŠKAS)
GI?ZTOJA m CHIRURG

Val • S°‘ A,b»uy Avenue
vai., pirm., antrd., ketv a__ r
vak penkt ir šeštad L

- kitu laiku pagal susitarti
Tek ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31E

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vai • West 71st StreetV ’-stiJ'/.P p- 11 7 H l 8 v. ’
irec. - šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-21)1. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
b-al6-8Pvn‘Sd ", antrad- Penktad.. 1-4 
šeštadieniais' 6į2plvet



Mūsų laisvės kova ir

SNIEČKAUS AŠAROS
DWIGHT D. EISENHOWER!S IR LIETUVIAI

Alto delegacijos priėmimas Baltuosiuose Rūmuose
Kai rusų karinės pajėgos 

įsiveržė j Čekoslovakiją ir kai 
Tolimuose rytuose prie Usurio 
upės socialistinės kinų patran
kos sutraiškė nemaža rusų, 
“didžiojo brolio“ miegas liko 
labai neramus. Jo ramybę da
bar drumsčia ir mažosios pely
tės šmėk Stelėj imas krašto vi
duje ar už jo ribų. Visiems są
jungininkams katinams tad 
buvo įsakyta nuolat budėti 
krašto saugumo tarnyboje, 
kad didysis rusiškas katinas 
galėtų bent kiek akis sudėti. 
Į sustiprintas sargybas buvo 
pakartotinai įkinkytas ir ge
rai mums žinomas Antanas 
Sniečkus, okupacinės valdžios 
patikėtinis Lietuvoje.

Be sustiprinto gyventojų se
kimo ir kitų administracinių 
priemonių, jis ėmėsi ir propa
gandos. dr visiškai teisingai, 
nes tai yra pamatai, ant kurių 
pastatytas visas Sovietų rū
mas. O propagandininkas jis 
patyręs, ir Maskva nesiskun
džia, kad jis daugelį metų vel
tui jos duoną valgytų.

“Socialistinio budrumo“ rei
kalu rusų komunistų partijos 
oficiozo “Partijnaja žyznj” š. 
m. 1 nr. jis paskelbė ilgoką 
rašinį, kurį antrašte “Ideolo
ginio darbo veiksmingumas” 
persispausdino ir Vilniuje ru- 
sų ir lietuvių kalbomis leidžia
mas '“Komunisto” žurnalas 
(Nr. 2). Mums šis rašinys nė
ra labai įdomus tuo, kad A. 
Sniečkus jame iškelia daugelį 
“ideologinių“ nepasisekimų, 
klaidų. Tai senos temos, ypač 
žinant, kad ant klaidų ir visas 
Sovietų rūmas pastatytas. 
Mus labiau domina A. Snieš- 
kaus nuomonė apie lietuvių 
išeivių veiklą. Kadangi šiuo 
atveju jis mums skyrė ypatin
gą dėmesį, žinodami, kad Snieč 
kus neturi didesnės galimybės 
platesnius sluoksnius pasiekti, 
mes pateiksime svarbesnes jo 
rašinio mintis. A. Sniečkus ra
šo:

‘^šiuolaikiniame pasaulyje 
vyksta daug svarbių ir sudė
tingų įvykių. Imperialistinė 
propaganda stengiasi juos aiš
kinti savaip. Mūsų ideologinio 
fronto darbuotojai turi opera
tyviai ir įtikinamai aiškinti vi
sa. kas vyksta pasaulyje, es
mę, duoti atkirtį šmeižikams 
bei iškraipymams, ryžtingai 
kovoti prieš buržuazinę ideo
logiją, demaskuoti ją. Šis dar
bas sudėtingas tuo, kad mus 
puola ne tik imperialistinė pro
paganda, bet ir “kairieji” ir 
dešinieji oportunistai tarptau
tiniame darbininkų judėjime, 
faktiškai stoję į antitarybines 
pozicijas”.

‘J šį vieningą nukreipto 
prieš Tarybų Sąjungą šmeižto 
ir melo srautą įsijungia ir lie
tuviškieji reakcingi emigran
tai, kuriuos tam tikru mastu 
remia ir aršūs Jungtinių Vals
tijų bei kitų kapitalistinių 
valstybių reakcionieriai. Jie or 
ganizuoja “pavergtų šalių sa
vaites” (prie pastarųjų impe
rialistai priskiria ir Pabaltijo 
respublikas), rengia įvairias 
sueigas, naudojasi masinės 
dezinformacijos priemonėmis. 
Kasdien prieš mus ardomąjį 
darbą dirba kelios užsienio ra
dijo stotys lietuvių kalba. 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se ir kitose kapitalistinėse ša
lyse veikia daugybė lietuviškos 
reakcinės emigracijos centrų. 
Jie išleidžia nemaža knygų, 
laikraščiu, žurnalų. Buržuazi
nė propaganda įžūliai šmeižia 
tarybinį gyvenimą Lietuvoje, 
mūsų šalies tautų draugystę, 
priešpastatydama jai buržua
zinį nacionalizmą. Mes puikiai 
žinome, ko siekia buržuaziniai 
nacionalistai. Buržuazinė pro

Soavdoj ir gyvenime

LIETUVIŲ SIELOVADOS ŽURNALAS
alima džiaugtis, kad lietuvių 
gų žurnalas “Lux Christi”, po 
nės oertraukos vėl pasirodė ir

paganda mėgina kurstyti na
cionalistines ir šovinistines 
nuotaikas, griebiamasi rafi
nuotų kovos būdų. Ji speku
liuoja atskirais neišspręstais 
klausimais bei trūkumais mū
sų darbe, iškraipo demokrati
zacijos procesą, stengiasi su
kelti abejojimą pagrindiniais 
socializmo laimėjimais... Savo 
nešvankioje veikloje ji akty
viai panaudoja išvytus iš mū
sų šalies nuverstųjų išnaudo
tojiškųjų klasių likučius, bu
vusius buržuazinius politikus, 
visas užsienio antisocialistines 
jėgas. Gyvenimas dar kartą 
įrodo, kad ideologinė 'kova — 
tai aštriausias klasių kovos 
frontas, kur negali būti poli
tinio abejingumo, pasyvumo 
ir neutralumo”.

Šitokiais ir panašiais žo
džiais įvertinęs mūsų laisvės 
kovos pastangas, A. Sniečkus 
saviesiems komunistams rašo:

“Šiomis sąlygomis mes lai
kome savo uždaviniu dar la
biau didinti budrumą prieš 
įvairias ideologines diversijas, 
ryžtingiau kovoti prieš viso
kias “nacionalinio komuniz
mo”, “socializmo demokratiza
vimo“ ir panašias buržuazijos 
įtakoje kuriamas teorijas. Bur 
žuazija naudojasi vis rafinuo- 
tesniais metodais, maskuoda
mas! apsimestiniu objektyvu
mu. Jeigu anksčiau buržuazi
nė propaganda mėgino šmeiž
ti visus socializmo iškovoji
mus, tai dabar buržuaziniai 
nacionalistai ir jų šeimininkai
— Anglijos, Vakarų Vokieti
jos ir Amerikos imperialistai
— neneigia laimėjimų, kuriuos 
Lietuva pasiekė, žengdama so
cializmo statybos keliu, jie net 
pasiruošę žodžiais pripažinti 
socialistinę santvarką Lietuvo
je su sąlyga, kad pastaroji iš
stos iš Tarybų Sąjungos sudė
ties ir atsisakys draugystės • 
su rusų tauta. O ką tai reiš
kia praktikoje, nesunku su
prasti — socialistinės santvar
kos nuvertimą, lietuvių tautos 
pavergimą... Nepaslaptis, kad 
kai kuriais atvejais buržuazi
nė propaganda daro tam tikrą 
poveikį atskiriems mūsų inte
ligentijos ir jaunimo atsto
vams. Tad labai svarbu yra 
politiškai auklėti mases, taip 
pat jaunimą, kuris nėra išėjęs 
klasių kovos rūščios mokyk
los, kantriai mokyti iš klasi
nių pozicijų”...

Prisiminęs lietuviams labai 
skaudų rusinimo klausimą, A. 
Sniečkus rašo: “Imperialistinė 
propaganda, buržuaziniai na
cionalistai Vakaruose šūkauja 
apie vadinamąjį “rusifikavi
mą”, tuo pačiu siekdami atgai
vinti nacionalistines nuotai
kas, sėti nepasitikėjimą ir prie 
šiškumą tautų savitarpio san
tykiuose. Mes laikome savo 
pareiga duoti griežtą atkirtį 
bet kuriems mėginimams iš
kraipytai vaizduoti nacionali
nius santykius Tarybų Sąjun
goje, partijos nacionalinę po
litiką, demaskuojame tuos, 
kurie neteisingai nušviečia tą 
faktą, kad greta gimtosios 
kalbos masiškai mokomasi ru
sų kalbos, kaip tarpnacionali
nio bendravimo kalbos. Gerai 
žinoma, kad greta gimtosios 
kalbos tarybinės tautos savo 
noru naudojasi ir rusų kalba”.

Neužmiršta A. Sniečkus ir 
kitų “negerovių”, kurios reiš
kiasi “ateistinio auklėjimo” ir 
ktoise srityse. Tuo tarpu reik
tų tik pasidaryti išvadą, kad 
išeivių lietuvių vedama lais
vės kova nėra bereikšmė ar 
nenaudinga: ji yra vienas iš 
daugelio veiksnių, kurie drebi
na Kremliaus galybės rūmus.

b. kv.

žada pastoviai toliau eiti. Sudarytas 
naujas redakcijos štabas: red. kun. 
dr. A. Juška, anglų kalbos ir techn-

Balandžio 2 d. mažame Kan
sas valstijos meistelyje Abilene 
palaidotas 34-sis Jungtinių A- 
merikos Valstybių prezidentas. 
Velionis giliai vertinamas ne tik 
kaip prezidentas, bet ir kaip 
karo vyras, vadovavęs milži
niškoms JAV ir sąjungininkų 
karo jėgoms antrajame pasau- 
lisiame kare Europoje ir prive
dęs Vokietijos nacių ir jų tal
kininkų gausias armijas prie be
sąlyginio pasidavimo. Šiandien 
politikai, valstybininkai ir karo 
vyrai labai drąsiai teigia, kad 
prezidentas ir penkių žvaigždžių 
generolas Dwight D. Eisenho- 
weris Jungtinių Valstybių ir pa 
šaulio istorijoje bus laikomas 
kaip vienas didžiausių ir sėk
mingiausių valstybininkų ir ka
ro vadų. Tačiau šiame rašinyje 
ne apie tai rašysiu. Man rūpi 
prez. Eisenhowerj prisiminti 
kaip gerą lietuvių draugą. 
Lietiniai remia jo kandidatūrą

Dešimtys tūkstančių Ameri
kos lietuvių jaunų vyrų karia
vo Europos karo laukuose, o 
taip pat ir Afrikoje. Ne vienas 
mūsų tautietis karys viena ar 
kita proga turėjo progos su
sitikti su genialiuoju ir didžiuo
ju karo vadu.

red. kun. P. Cinikas,MIC, red. pa
dėjėjai prel. dr. A. Deksnys, kun. 
dr. I. Urbonas, kun. dr. T. Nar
butas, kun. dr. V. Rimšelis, MIC.

Žurnalas stengiasi eiti su gyve
nimu. Naujame (kovo mėn.) nume
ryje kun. Pr. Geisčiūnas, išeidamas 
iš Vatikano II suvažiavimo dva
sios, rašo apie kunigų drausmin
gumą: Vyt. Rumškėnas (slapyv.) 
dėsto pasauliečio pageidavimus vie
nuolijoms , nevengdamas kritiškų 
pastabų; Ispanijoje gyvenąs kun. 
V. Patalavičius rašo apie to krašto 
kunigų pokarinės kartos pasaulė
žiūrinę evoliuciją.

Istorikas kun. R. Krasauskas, mi
nėdamas Marijos Nekalto Prasidė
jimo kongregacijos SO m. sukaktį, 
nupasakoja arkiv. J. Matulaičio pa
stangas ją įkuriant. Kun. A. Juš
ka, remdamasis Apaštalų darbų 
knyga ir jų laiškais dėsto apie pir
mųjų krikščionių bendruomenę. 
Naujo gyvumo įneša pokalbiai su 
žymesniais lietuviais kunigais. Šiuo 
kartu apklausti prel. Pr. Juras, prel. 
dr. V. Bičiūnas, kun. dr. A. Balti
nis.

Prel. Ant. Deksnys duoda trum
pus, nuoširdžius pamokslus povely
kiniam laikotarpiui. Gana plati kro
nika iš lietuvių dvasiškių gyveni
mo, pradedant ilgesne informacija 
apie naujai konsekruotą lietuvį vys
kupą P. Marcinkų.

Gerai, kad žurnalas domisi lietu
vių sielovados reikalais. Čia ir yra 
svarbiausias žurnalo uždavinys, ir 
šj skyrių reikia plėsti. J. Daugi.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Tai puiku. Poetas yra geriau negu politikas. 

Taigi, kaip matau, kažką rašinėji. Bet žiūrėk, Milda ma
ne čia atsiuntė specialiu reikalu. Ar tiesa, kad ameri
kiečiai yra pasirengę iškvosti visus pabėgėlius? Žinai, 
Milda visada buvo labai jautri. Ji pasakojo, kad žmonės 
kalba apie tokius būsimus tyrinėjimus. Lenkai tais rei
kalais dažnai geriau informuoti.

— Tai nėra jokie gandai. Kitose stovyklose tokius 
tikrinimus amerikiečiai jau vykdo. Ir mano tautiečiai 
jau kiekvieną dieną laukia tokių tikrinimų. Aš tuo ne
sistebiu, nes raudonieji yra labai aktyvūs. Aš esu tik
ras, kad šie tikrinimai vyksta raudonųjų įtakoj. Jie no
ri visus pabėgėlius įvesti į paniką ir priversti juos grįž
ti į savo kraštus. Bet nebijok, tavo šeima turi puikias re
komendacijas iš armijos, ir jūs būsite kiekvienu atveju 
apsaugoti. Aš tai nieko nebijau, nes aš vistiek vykstu į 
Lenkiją.

— Aš žinau, kad tu ketini vykti namo, bet klausyk, 
aš vieną dieną kalbėjau su Charlotte apie tavo planus 
grįžti į Lenkiją. Ji nesutinka su tavimi. Ji sako, kad pa
vyzdžiui tu galėtum keliauti į Ameriką.

— Ne, ne Vytautai, nevesk manęs į pagundą, — 
pertraukė Boleslavas, — mano nutarimas yra tvirtas ir 
jis niekada nepasikeis. Daug lenkų grįžta. Aš noriu tik 

į truputį atsigauti. Taip, aš turiu būti pas savo motiną. Ji 
! yra vieniša, ir aš esu jos vienintelis sūnus.

LEONARDAS ŠIMUTIS

Kai 1952 m. respublikonai iš
statė velionies kandidatūrą į 
JAV prezidentus, lietuvių dau
guma palinko remti jo kandi
datūrą. Jie aktyviai dalyvavo 
rinkiminėje kampanijoje. Mat, 
iš gen. Eisenhowerio buvo lau
kiama daugiau, negu iš demo
kratų kandidato Adlai Steven- 
sono, nes pastarasis buvo labai 
ryškiai palinkęs bendradarbiau
ti su Lietuvos okupantais bol
ševikais. Buvo sudarytas spe
cialus, nacionalinis Eisenhowe- 
riui remti lietuvių kom tetas, 
kuriam pirmininkavo Vincas 
Kvetkas (Wūkes Barre, Pa.), 
pagelbstint Antanui Oliui Chi
cagoje, Vincui Laukaičiui Balti- 
morėje, Albinui Trečiokui New- 
arke, M. Šalnai Bostone ir kai 
kuriems kitiems lietuvių res- 

'publikonų veikėjams. Prie Ei- 
senrowerio ir Nixono (kaip vi
ceprezidento) išrinkimo daug 
prisidėjo ne tik lietuviai, bet 
ir kitos tautinės grupės, ypač 
tos, kurių kilmės kraštai buvo 
komunistų pavergti ir kovojo 
dėl jų išlaisvinimo. Gen. Eisen-

Duight D. Eisenhower

howeris buvo išrinktas prezi
dentu 1952 m. lapkričio 4 d., 
o antram terminui perrinktas 
1956 m.

Altas gauna audienciją
1953 m. sausio 20 d. naujasis 

prezidentaš iškilmingai buvo 
prisaikdintas. Amerikos Lietu
vių tarybos vadovybei rūpėjo 
aplankyti naująjį valstybės va
dą — prezidentą Baltuosiuose 
rūmuose ir išdėstyti jam oku
puotosios Lietuvos būklę, pa
prašyti jo paramos mūsų tau
tos nelygioje kovoje su galingu 
okupantu.

Daug kas galvojo, kad Altui 
nepavyks gauti audiencijos pas 
naująjį prezidentą, nes jau po 
rinkimų jis nebūsiąs suintere
suotas nei lietuviais, nei kito

mis tautinėmis grupėmis. Kai 
kas patarė laukti kelerius me
tus — priešrinkiminio laikotar
pio, kada esą lengviau susikal
bėti su valdžios pareigūnais. Bet 
audiencija buvo gauta. Tenka 
konstatuoti ypatingą faktą, kad 
nė viena kita tautinė grupė to
kios audiencijos pas prez. Ei- 
senhowerį nepajėgė išsirūpinti. 

Delegacijos sudėtis
Prezidentas Eisenbovveris A- 

merikos Lietuvių tarybos dele
gaciją priėmė 1952 m. kovo 26 
d. Baltuosiuose rūmuose. Tą 
dieną labai gerai atsimenu. De- 
legacijon buvo pakviesti šie vei
kėjai: Stasys Pieža, Amerikos 
Lietuvių Katalikų federacijos 
pirmininkas, Stasys Gegužis, 
Lietuvių Tautinės sandaros pir
mininkas, Stepas Briedis, Lietu
vių Socialdemokratų sąjungos 
pirmininkas, Juozas Ginkus, Lie 
tuvių tautinės sąjungos atsto
vas, Vincas Kvetkas, Lietuvių 
Katalikų susivienijimo sekreto
rius, Jonas Kalinauskas, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
pirmininkas. Delegacijoj, su
prantama, buvo ir Alto vykdo- 

'mojo komiteto nariai: Leonar
das Šimutis, pirmininkas, dr. 
Pijus Grigaitis, sekretorius, Mi
kas Vaidyla, iždininkas. Vice
pirmininkas Antanas Olis ne
galėjo dalyvauti. Jis savo įga
liojimą davė Juozui Ginkui.

Delegacijoj taip pat buvo kon 
gresmanas Charles Kersten iš 
Mihvaukee, Wisc., ir Marijona 
Kižytė, LAIC direktorė.
“Kas tai — lietinių diena?”
Dešimtą valandą ryto jau bu

vome Baltuosiuose rūmuose. Rū 
mų pareigūnai palydėjo mus į 
prezidento darbo kabinetą. Ne
spėjus atidaryti kabineto duris, 
prie delegacijos prisiartino pre
zidentas Eisenhoweris su malo
nia šypsena veide ir šiais žo
džiais : “Wbat is this — a Lithu
anian Day?” Taip nuoširdus 
delegacijos pasitikimas iškart 
mus gerai nuteikė. Man, kaip 
Alto ir delegacijos pirmininkui, 
teko atskirai pristatyti delega
cijos narius ir pakviesti dr. P. 
Grigaitį perskaityti iš anksto 
mūsų paruoštą memorandumą, 
kuriame buvo iškelti keli pagrin 
diniai klausimai: paprašyti pas
katinti senatą ratifikuoti Geno
cido konvenciją, pasisakyti už 
prez. Eisenhowerio vyriausybės 
paskelbtą pavergtųjų tautų lais 
vinimo politiką ir paprašyti pre 
zidento pritarimo sumanymui 
pravesti JAV kongrese rezoliu
ciją, kuria pasiremiant būtų su
darytas specialus Atstovų rū
mų komtetas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacijai ir ten ve-

Boleslavas valandėlę nutilo, žvilgterėjo į rankose 
laikomą popieriaus lapą, tada staiga pakėlė galvą ir pa
sakė:

— Vytautai, tu prisiminei panelę von Gropp. Aš 
pastebiu tarp tavęs ir jos artimus ryšius. Aš stebėjau 
jus Gruenberge ir ligoninėje. Ką tai reiškia? Ar nėra tarp 
jūsų didesnio draugiškumo? Atsiprašau už įžūlumą, bet 
aš jau seniai norėjau apie tai paklausti.

— O, nieko ypatingo mūsų santykiuose. Mes tesame 
tik geri draugai, tai ir viskas.

— Tai nėra atsakymas. Žinai juk, kad draugystė te
gali būti tik tarp dviejų vyrų, bet ne tarp vyro ir mo
ters. Jeigu vyras ir moteris suartėja, tai jau prasideda 
meilė. O kalbant apie panelę von Gropp, aš miniu ją su 
dideliu respektu. Ji yra puiki moteris. Aš tiesiog dievinu 
ją. Tu ir ji esate kaip du spindintys rasos lašai.

— Ne, ne, Boleslavai, aš žinau, ką tu galvoji, nė
ra jokios meilės tarp manęs ir jos. Charlotte yra barone- 
sa, kaip tu žinai. Jos gyslomis teka mėlynas kraujas. 
Taigi yra didelis tarp jos ir manęs skirtumas. Bet pa
keiskime temą. Aš matau, kad pats kažką rašai. Ar tu 
tikrai poetas?

— O, aš esu mažas juokingas sutvėrimas. Tu žin- 
nai, kad aš turiu daug laiko ir galvoju nuo ankstyvo ry
to ligi vėlos nakties. Bet aš prašau tavęs nesijuokti iš 
manęs. Aš pradėjau kurti specialią maldą.

— Tai labai įdomu.
— Ar nori pasiklausyti mano kūrybos?
— Žinoma, man labai jdomu.

— Bet klausyk. Nesijuok iš manęs. Tai yra labai 
speciali malda, — Boleslavas bakstelėjo pirštu į lapą.
Aš galvojau apie tai daug, daug dienų. Ir dabar klau
syk. “Mūsų Viešpatie Dieve, kuris esi teisingas ir piktas 
tiems, kurie pažeidžia tavo įsakymus, kuris nubaudei ug
nies lietumi Sodomą ir Gomorąs nes tie žmonės išnie

Netoli Da Nang bazės, Pietų Vietname, vedami suimti komunistų tero
ristai, vykdant Oklahoma Hills operaciją.

damam genocidui ištirti.
Į mūsų prašymą ir pageida

vimus prezidentas atsakė palan
kiai, pabrėždamas, kad tautų 
pavergimas neturi būti ir nebus 
toleruojamas. “Pavergtųjų tau
tų išlaisvinimas bus siekiamas 
taikingomis priemonėmis”, pa
žymėjo prezidentas.

Prezidento atsakymu delega
cija buvo patenkinta. Ypač bu
vo patenkinta pasisakymu už 
Pabaltijo valst. okupacijos ir 
tautų naikinimo ir genocido iš
tyrimo pravedimą. Jis patarė 
pakviesti bet kurį kongresmaną 
tokią rezoliuciją paruošti ir į- 
teikti kongresui. Delegacijoj bu
vęs kongr. Kerstenas pasisiūlė 
to darbo imtis. Tuomet prezi
dentas jam patarė susisiekti su 
valstybės sekretorium John 
Foster Dulles, kuris galįs duo- 
ir tikrai praktiškų patarimų. 
Taip ir buvo padaryta. Tai bu
vo mums didelis paskatinimas 
imtis rezoliucijos pra vedimo 
darbo.
Prez. Eiscnhowerio pritarimo ir 

patarimų pasekmės
Pasimatymas su piez. Eisen- 

howeriu atnešė gerų pasekmių. 
Grįžę namo, tuoj ėmėmės inten
syvaus darbo rezoliucijai kon
grese pravesti. Atstovų rūmų 
Taisyklių (Rules) komitetas 
Kersteno pateiktai rezoliucijai 
su Valstybės departamento kai 
kuriais pataisymais ir priedais 
buvo pritarta liepos 23 d. Ap
klausinėjime dalyvavo kongr. 
Kersten, Juozas Rajeckas, M. 
Kižytė ir aš. Išėję iš Taisyklių 
komiteto posėdžio, jautėmės pa

kino savo prigimtį, kuris sunaikinai Jeruzalę ligi pamatų 
ir kur nepaliko akmens ant akmens, kadangi jie nepa
žino tavo atėjimo, mūsų gailestingasis ir teisingasis Die
ve, kodėl tavo kantrybė yra tokia didelė, kodėl, Viešpa
tie, tu nesunaikini Londono, nusidėjėliii ir išdavikų 
miesto”.

— Boleslavai, vėl tu esi pilnas neapykantos. Aš 
jau tau daug kartų sakiau, kad tokie dalykai yra ne
sąmonė.

— Bet, Vytautai, mes privalome melstis. Mes juk 
turime prašyti Viešpaties ženklų iš dangaus. Jo kantry
bė yra nepabaigiama.

— Anglai meldžiasi taip pat, jie yra konservato
riai ir tradicijų žmonės. Iš antros pusės, aš mačiau laik
raštyje nuotrauką, kur konservatorių ir darbo partijos 
vadai meldėsi bažnyčioje tame pačiame suole. Aš ma
nau, kad tai du nusižeminę varžovai.

— Tai yra blefas, — sušuko Boleslavas, —tai bu
vo tik komercinis pamaldumas, tik propaganda. Ir kas 
gi yra anglikonų religija? Tu žinai, Vytautai, aš toleruo
ju kiekvieną gerą idėją. Aš gerbiu kiekvieną kitą religi
ją, ar tai būtų žydų, protestanų, ortodoksų, musul
monų, budistų ar konfucijaus išapžinėjų. Aš gerbiu jas, 
nes šios religijos yra senos ir turi gražią praeitį, puikias 
ir įdomias tradicijas. Jos yra gimę iš kilnių idėjų, per 
kančias...

— Anglikonų religija taip pat turi tradicijas.
— Ne, aš nesutinku. Anglikonų religija yra abso

liučiai skirtinga. Ji gimė miegamajame. Ten buvo pras
tos moralės karalius. Jis užmušė savo žmoną ir paėmė 
kitą. Tada popiežius jį pasmerkė. Tu žinai, kad kara
lius buvo ambicingas ir užsispyręs. Jis atmetė pasmerki
mą ir susikūrė savo nuosavą religiją. Ir nuo to laiko 
anglai turi nuosavą tikėjimą. . ..

I <Biw daiudou),

siekę stambaus laimėjimo. Be 
šio komiteto pritarimo rezoliu
cija nebūtų patekusi į Atstovų 
rūmų plenumą. Atstovų rūmų 
plenumas rezoliuciją vienbalsiai 
priėmė liepos 27 d. Netrukus 
buvo sudarytas kongreso komi
tetas, kurio priešakyje atsisto
jo kongr. Charles Kersten. Pa
skyrė komiteto darbui pinigų 
ir darbas buvo pradėtas. Tyri
nėjimai pravesti su didele nau
da Lietuvos išlaisvinimo pas
tangoms. Anot Alto vicepirm. 
A. Olio pareiškimo: “Pirmą 
kartą Amerikos lietuvių istori
joj pasiektas tokio masto lai
mėjimas — JAV nutarimas iš
tirti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pavergimą. Tai iš viso svar
biausias įvykis vsioje Lietuvos 
laisvės bylos istorijoje”. Taip 
ir yra. Ir tą laimėjimą pasiekti 
labai daug padėjo Alto žygis 
į Baltuosius rūmus pasimatyti 
su prez. Eisenhoweriu.

Priminė susitikimą su lietuviais
Atlikus formalią audiencijos 

dalį, neatrodė, kad prezidentas 
skuba baigti pasikalbėjimą su 
mūsų delegacija. Jis pradėjo 
pasakyti savo atsiminimus apie 
susitikimus su lietuviais Vokie
tijoj ir Austrijoj. Jis žavėjęsis 
lietuvių laikysena ir organizuo
tumu. Stebėjęsis lietuvių kul
tūrine veikla. Grožėjęsis lietu
vių dainomis ir šokiais. Jam 
labai patikę margaspalviai lie
tuvaičių tautiniai rūbai. Pasi
džiaugė, kad lietuvių dauguma 

' galėjo įsikurti Jungtinėse Vals
tybėse, į kurių gyvenimą daug 

| ką gero galėsią įnešti.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. balandžiu m. 14 d.

FLORIDA MILIJONIERIŲ VIETA
Čia milijonierių pasitenkinimui 

pastatyti puikiausi viešbučiai, vie
nas už kitą gražesni. Jie nežino žie
mos vėsumos, nė vasaros karšto šu
to. Jie gyvena arti vandenyno, bet 
neina j vandenyno pakraštį maudy 
tis, jie viską turi namie, reikiamą 
šiltą sveikatai tinkamą ir net kva
pnų vandenį.

Mažiau turtingieji, sutaupę do
lerių, vyksta į Floridą atostogom 
keliem mėnesiam ar net keliom sa
vaitėm, kad tik pasirodytų saulėtoj 
Floridoj buvę. Mažiau turtingi ieš
ko pigienų, daugiausia apsigyvena 
senuose be patogumų butuose pas 
saviškius. Lietuviai glaudžiasi prie 
lietuvių. Vedę išsinuomoja po du 
ar tris kambarius, moka apie 100 
dol. per mėnesį ar kiek daugiau, il
giausiai gyvena apie tris ar keturis 
mėnesius. Tokių kas moka į savaitę 
po 70 dol. ar daugiau, trumpai te
gyvena, po savaitės ar kelių vyks
ta namo. Viengungiai retas turi vie
nas sau kambarį, dažniausia po du 
vienam kambary miega ar miega 
ant siauro maigo viduriniam ar net 
vėsiam priebuty. Taip vargstančių 
atostogautojų atvyksta žiemot dau
giausia.

J Floridą suvažiuoja atostogauti 
ir apsigyvenę kiti labai šykštūs, nes 
reikia ištęsti iš atsivežtų taupme
nų ar menko mėnesinio gaunamo 
čekio pragyvenimui. Bet pastebėjau, 
kad ir pasiturintieji lygiai su “varg
šais” šykštauja. Čia ne naujiena 
matyt išmestus butelius renkant, už 
kuriuos nunešus į parduotuvę už at 
neštą butelį moka po 2 centus. Kad 
taip daro vargšai netenka stebėtis, 
bet kai matai turinčius namus ir 
banke sąskaitą, renkant tuščius bu
telius — atrodo kažko trūksta.

Atrodo kad Floridoj milijonierių 
apgyventose vietovėse neatsižvelgia
ma į kasdienius žmogui reikalavi
mus. Čia tik miesto verslaviečių y- 
ra šaligatviai, kitur jų nėra, todėl 
pėsčiam eiti, kad ir netoli yra ne
saugu. Autobuso laukt tenka ilgo
kai, saulės kaitroj ar lyjant. Yra a- 
pylinkių neapšviestų, kitur iš gręž 
tinių. Sulinių gauna rudą, dvokian
tį vandenį. Čia atvykę atostogaut, 
ar apsigyvent, giriasi, kad Floridoj

į atostogavo ar gyveno, o nutyli ne
patogumus. Floridoj yra tuo gera, 
kad čia nėra dumblo, dulkių ar 
sniego. Miami lietuviai turi pasista
tę du lietuvių namus klubais senuo 
ju papročiu pavadintais su užrašais 
Lithuanian, kad lietuvių įsigyti ar 
statyti, juose lietuviško tiek, jei kas 
kada padainuoja. Atvyksta pakor- 
tuoti, pavalgyt ir gert, tarp savęs kai 
ba lietuviškai su gera priemaiša 
ir kaip kas kiek moka. Malonu bū
tų lietuvių klubuose girdėti vyrau
jant lietuvių kalbą, matyti mirgant 
lietuviškus užrašus ir vaizdus iš Lie 
tuvos. Lietuviam plačiai išsiskirs
čius, klube būtinai turėtų būt ant
rašų knyga, kurioje būtų surašyti 
vardai ir antrašai lietuvių, taip kad 
atvykėlis į klubą galėtų sužinot ko 
ieško. Už tokią paslaugą galėtų bū
ti imamas mokestis.

Mieste neturint lietuviško laikraš 
čio, klubuose turėtų būt skelbimų 
lenta: Ką kas nori rast, pirkt, par
duot, nuomuot. Taip palengvintų 
lietuvių tarpe susižinojimą. Tokia 
turėtų būti klubo paskirtis. Gėri
mas ir valgis tepatenkina tik laiki
nai, t. y. tik tai dienai.

Pakruojietis

Willia,m Cobb, 65 m., nori par
duoti perlą, kuris sveria 14 svarų 
ir vertas 3.5 mil. dol. Šį perlą jis 
gavo iš South Seas vieno vado, 
kurio sūnų jis išgelbėjo nuo malia
rijos. Tai įvyko prieš 21 metus, 
bet jis to perlo negalėjo parduoti, 
nes .pagal to vado burtus, tada 
mirtų jo sūnus.

DĖMESIO !

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

DioiumiiiniiinfliniiiHiiiniiiiflinuiiuiiujiiiitiiiiiiiuniuiiiiiiiiiJiiiiiiiKuiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiaiiiuiiiiniiiiiiiuiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiniiiuiiniiimBiiiuar

TEZĖMS
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western,
J. LIEPONIS

PR 8-5875

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

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEJEVIZUOS APARATAI

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

MiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiu

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538

lllllllllllllllllllllllllllllllll llilllllllll llllltl t

MISCELLANEOUS

TELEVIZIJOS
Upalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Maruuette Parke

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

NORI PIRKTI

Noriu pirkti namą iš savininko Mar
ąuette Parke. Vieno ar dviejų butų 
po 6 kamb. Skambint 778-0288.

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQtJErrri5 GIFT PARCMj sebv. 
2608 «9th St. Tel. WA ft-2787
2501 flOth St. Tel. WA 5-2737
8S3S So. Halsted St. Tel. 254-8320 

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai i Lietuve.

Didelis pasirinkimas Įvairių me 
džlagų, Ital. lietpalčių Ir kitų prekli 

Priimami doleriniai dovanų 
sakymaL

E. Ir V. Žukauskai

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607
P. Rudėnas K. šimulis

REAL ESTATE

CICERO. Mūr. 2 po 5į/2 kamb. 
apyl. 16th ir Cicero Avė. 2 “boi
leriai’', modern. vonios, 2 maš. ga
ražas. Pajamų po $120 už abu bu
tus. Bargenas. $18,500. SVOBO
DA, 2134 S. 61st Ct., BI 2-2162. 
Jei neatsako skambinkit LA 1-7038.
MŪR. 5 BUTŲ NAMAS, arti Wes- 
tern Electric Co. $720 pajamų per 
mėn. Mažos mėnesinės išlaidos. 
$43,900. SVOBODA, 2134 S. 6lst 
Court, BI 2-216‘A Jei neatsako, 
skambinkite LA 1-7038.

PROGOS OPPORTUNITIES HELP VVANTED — VYRAI

"ffi

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrų **tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas

F R A N K ZAPOLIS
3208$$ West 95th Street 

Chicago, Illinois 
Tei GA 4.8654 Ir GR 0-4339

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitos kraštus

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

APDRAUDU AGENTŪRA 
Namų, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios IšsL 
mokėjimo są
lygos.

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

DfiMESIO !

RADIO PROGRAMA

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

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO. ILLINOIS 60629
iiiiiiimiimiiiiimmitiiiiiiiiHiiuiiiiiami

Į FIGHT HEART DISEASEo
GIVE HEART FUND

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place HA 5-8063

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MITAI. 
4444 S. TVestem, Chicago 9, Hl.

Telefonas VI 7-3447.

REAL ESTATE

Arti Marouette pko
Skubiai parduodamas Marąuette 

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

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

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

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

aukšto, 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 Calitoirnia. 
$28,500.

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

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 'Ust St. Tel. 925-6015

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaitYti.

PARDUODAMAS 
Marquette Parke 

gerai einantis biznis:

Valgykla “Tulpe” 
2447 W. 69th St.. GR 6-9504
Po 8 v. vak. skambinkit HE 4-4758

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income l’ai 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2890

STATYBININKAI

2457 West 69th Street 
Tel. HE 4-7482

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES AIDĖS — ALL SHIFTS
Orderlies 7 A. M. to S P. M. Beautiful 
nursing home in Morton Grove 
Benefits offered.

CALiLi MRS. ZETJENKA 
(Direetor of nurses)

MUS KRAZINSKI 
Dir. of assistance in nursing

CAJJj — 9115-8100

OPPORTUNITY —

YOU
Commission willi guarantee 

high income opportunity furnished. 
No traveling. No door to door, 
prospects come to you in your own 
office. Work for large nationwide 
company. Management positions 
opening.

CALL — 892-4203

MECHANIC
PACKAGING

Kxperienced paclcaging niechanic re- 
ąuired to perform line scrviccman o 
respiansibilities. New maintenance or- 
ganization has created reąuirements 
for men that have wwked in the 
candy, cookie and crackcr lndustry. 
Tel. Mr. Bieber YA 7-6622 for appt.

SCHULZE & BURCH 
BISOUIT CO.

1133 W. 35th įSit.

DRIVER (Young Man)
Loop and Near Lioop delivery. Good 
safoty record. 40 hour week. Salary 
open.

LARSON SERVICE
36 S. Wa baslį — ST 2-1636

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 fl kamb. mūras. 1% vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - Callfornia. $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 conHitiontng, 
Inter-oomm. 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 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

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

Uotas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 68 ir TVestem 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20.500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43.500.

I % aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
56 p. $13,900.

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

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

ASSEMBLY
LIGHT — VARIETY 

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

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

APPLY IN PERSON
EXTEL CORPORATION

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 C0.
6009 So. Wentworth Avė. 

CHICAGO. ILLINOIS

Reikalinga padėjėja krautuvėje ir 
virtuvėje vasaros metu Union Pier. 
Michigan. LA 3-9507.

AUTO DETAILER
Man wanted to polish •& detali netv 
cars priloir to delivery tar netv car 
distributor. Near O’Hare Aiport.

• 2 Weeks Paid Vacation
• Paid Hospitalization
• 7 Paid Holidays

Pension and profit sharing 
program

Phone 439-6000
D~R I V E R S

TRACTOR £ TRAJI.KR 

Permanent Work
* Experience not necessary.
* Paid training p^riod.
* Mušt be 24 years or older.

Intervieivs to ba eondueted 
MONDAY-April 14th, 9 A.M

No Phone Calls 
Apply in person :

McLEAN TRUCKING C0.
10280 So, Harlem Avenue 
BRIDGEV1EW, ILLINOIS

An Eąual Opportunity Bmployer

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av- CL 4-7450

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

REAL E STATE
S pu 6 kamb. mūr. Modernios vo

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

2 no 6% kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam nisy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

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

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

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

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

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

Ilooniing house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

A kamb. mūr. "Bullt-ins”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Mara. pke. $20,500.

1H aukšto mūr. 6 ir 5 kamb. 3 
Įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto «a- 
raiss. A7 Ir Oaklay ėlV.KOO

NERIS REAL
6024 South Western Avenue Tel. 471-0321
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SALES » MORTGAGES ■ MANAGEMENT

-REALTOR
Cicero, OI, Tel. OL 6-2233

Metnber of M.L.S.
A L E X SITIS

Main office 5727 W. Cermafk Rd.
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Park
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų ištaigą 
Ir Išsirinkti iš katalogo.
MIUIIUIUIIIUIIUIU1IUIIUIUUIHIIUIIUIIIU UIIIIIIIII1IIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII

VVANTED LPN
for Nursing Home. 3 — 11 p.m. 
shift. Live in — available.

DALE JACOBSON 
766-5670

VYRAI IR MOTERYS

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

WATCHMAKERS !
Young Men antį Women 

Looking Poi- a Piew Field ot 
Oecupation.

Exc.ellent iniodern shop and 
working conditions.

• Ali company benefits.
• Vaeations wlth pay
• Pension plan
• Permanent position

BULOVĄ VVATCH COMPANY 
SERVICE CENTER 

1940 W. Roosevelt Rd., Broodvietv. 
Illinois. CaJl for appt.: 681-3550

Platinkite “Draugę”.
Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje ‘‘Drauge".

DfiMESIO!
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Kun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 
tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį. Dalis jo rašytų 
knygų dar neišparduota ir galima gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžių ir gražių minčių rinkinys)

$1.00
METAI SU DIEVU,

(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.)
$1.30

AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės istorija) ..............
$0.40

UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII'
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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 knygoe 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams. -uvucĮ
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KAI POETAS PRABYLA 
REAUSTISKAIS KLAUSIMAIS

ftrba kur su gydytojo arba kito profesionalo metine alga 
išlaikoma ir išmokslinama iki 100 mokinių

...» *.* M?

Ramų Didžiojo ketvirtadienio 
rytą turėjau malonią progą pir
mą 'kartą susitikti, susipažinti 
ir ilgiau išsikalbėti su poetu tė 
vu Leonardu Andriekum, kelių 
svarbių poezijos knygų auto
rium, LRD premijos laimėtoju 
Lietuvių Pranciškonų provin- 
ciolu ir šv. Antano lietuvių gim 
nazijos rektorium. Mūsų susi
tikimas įvyko tylaus lietuvių 
jėzuitų vienuolyno Chicagoje 
svečių kambaryje. Vykdamas į 
pasimatymą buvau numatęs 
eilę klausimų, liečiančių šv. An
tano gimnaziją, lietuvių pranciš 
konų veiklą, “Aidų” žurnalo 
egzistenciją, poeziją ir t.t. Bet 
pats pirmasis klausimas — šv. 
Antano lietuvių gimnazijos eg
zistencija — buvo toks jautrus 
ir degančiai gyvas, kad kitų nu
matytų klausimų čia teįsipynė 
trumpas užuominas.

Mums yra žinoma, kad lietu
vių pranciškonų įkurta Šv. An
tano lietuvių gimnazija Kenen- 
bunk Port, Maine, gyvuoja try
liktuosius metus, kad ji jau yra 
universitetams paruošus 130 
abiturientų, kur šalia kitų daly
kų buvo pilnai išeita ir į kredi
tus (šv. Antano gimnazijos mo
kiniai jų gauna. 14) pilnai įskai
tyta ir lietuvių kalba, kad šių 
mokslo metų pradžioje gimna
zijoje mokėsi beveik 100 moki
nių. žinant, kad mokestis už 
mokslą ir mokinio išlaikymą 
Šv. Antano gimnazijoje kainuo
ja 750 dol. metams, matemati
ka kiekvienam labai aiški: gim
nazijos administracija per me
tus prie geriausių norų tegali 
surinkti tik 70,000-75,000 dol. 
Prileidžiant, kad už šią sumą 
nemažesnė turėtų būti gydyto
jo — specialisto ar šiaip stam
besnio biznieriaus" metinė alga, 
kyla akivaizdus klausimas, kaip 
lietuviai pranciškonai sugeba 
už tokią sumą. per metus išmo
kyti, bendrabučiuose išlaikyti 
ir išmaitinti apie 100 mokinių?

Šį labai konkretų, skaičiais 
išmargintą klausimą pirmiausia 
pateikiau gimnazijos rektoriui.

Rektorius tuojau pataisė, kad 
aš sumą padidinęs. Už mokslą 
ir mokinių išlaikymą surenkama 
nedaugiau 65,000 dol. per 
mokslo metus. Esą dalis moki
nių dėl drausmės nesilaikymo, 
nepažangumo moksle ar dėl ki
tų priežaščių nubyrėjo. šiuos 
mokslo metus gimnazija pradė
jo su 97 mokiniais, o dabar jų mis. Jie pastatė šv. Antano 
likę 87. Gimnazija prie geriau- ljetuvių gimnazijos rūmus, su
siu norų pati jokiu būdu nega
li išsilaikyti. Tėvams pranciško
nams iš vienuolyno kasos kas
met tenka pridėti net iki 30,000 
dol., kad Šv. Antano lietuvių 
gimnazija galėtų egzistuoti ir 
kad joje lietuvių tėvų vaikai 
galėtų išeiti ir pilną lietuvių 
kabios kursą. Išbristi iš tos sun 
Irios finansinės naštos galima

Worthington Minmt ugniagesiai šalina ledus nuo parko liepto, kad juos nuneštų srovė. Vanduo pakilo, 
kaip ir kasmet pavasarį, ištvinus vietos upėms.

būtų dviem atvejais: pakėlus 
mokestį iki 1000 dol. metams 
už mokinį arba susilaukus 120- 
130 mokinių, nes tokiam skai
čiui ir pastatyta Šv. Antano 
gimnazija. Antrasis atvejis bū
tų pats geriausias ir lengviau
siai įvykdomas.

Kokią viziją buvo pramatę 
pranciškonai, prieš 13 metų į- 
'kūrę šv. Antano lietuvių gimna
ziją? Jie tikėjosi ne stebuklo, 
bet lietuviškosios visuomenės 
atgimimo, susirūpinimo vienin
tele lietuviška gimnazija Ame
rikos žemyne pilna to žodžio 
prasme. (Tikėjosi, kad lietuviš
koji visuomenė į gimnaziją at
kreips to’ki pat dėmesį, kokį 
atkreipė į jaunimo organizaci
jas, jaunimo stovyklas, lituanis
tines mokyklas, išdygusias vi
sose lietuivii) kolonijose. Bet kar
tu atsirado ir liūdnesnių balsų, 
kad gimnazija tegyvuos gal tik 
porą metų. Lygiai tokia pat 
ateitis kai kurių buvo prana
šauta ir pranciškonų perimtam 
leisti “Aidų” žurnalui, kuris jau 
gyvuoja 20 metų, puikiai reda
guotas rašyt. A. Vaičiulaičio, o 
dabar dr. J. Girniaus dar labiau 
atremtas į šių dienų kūrybinę 
nuotaiką. Mes gal net nežinom, 
kad šiandien “Aidai” siuntinė
jami įvairiems pasaulio univer
sitetams, bibliotekoms, 'kad žur 
nalo visi egzemplioriai nesu
tirpsta savoje bendruomenėje. 
Už tai ačiū leidėjams — pran
ciškonams, nes visa tai daroma 
jų kaštu.

Tad, kaip matome, šv. Anta
no lietuvių gimnazijos egzisten
cija šiuo metu stovi optimistų 
ir pesimistų numatytos vizijos 
pusiaukelėje. Ji neužsidarė ir 
egzistuoja, bet duoda nuosto
lius.

Ar lietuvių pranciškonų ordi
nas bus ilgai pajėgus iš bendros 
kasos apmokėti gimnazijos nuo
stolius, juoba kad jų pinigai 
nueina ir “Aidų” materialinei 
egzistencijai išlaikyti ir New 
Yorke numatytam statyti Kultu 
ros židiniui ir t.t.? Gimnazijos 
rektorius čia. atvira širdimi pa
sakė, kad tėvai pranciškonai, 
tiek daug pagalbos iš gerų žmo 
nių susilaukę jų kūrimosi dieno
mis JAV, norėjo ką nors ir lie
tuvybei duoti, tuo atsidėkodami 
savo geradariams ir pateisinda
mi savojo ordino egzistenciją. 
Tada senosios išeivijos auko

darė mokomąjį personalą ir ga
vo valdžios leidimą gimnazijai 
veikti. Apie mokslą gimnazijo
je, mokinių darbus mokslui ir 
lietuvybei prie progos atskirai 
teks parašyti, nes tai plati ir 
įdomi tema. Bet tebūna žinomas 
pagrindinis faktas, kad čia mo
kiniai gyvena juos supančioje 
lietuviškoje aplinkoje, kad jie 4|
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Šv. Antano
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gimnazijos rūmai, pastatyti senosios lietuvių išeivijos aukomis.
Nuotr. inž. V. Kazlausko

kartus savaitėje reguliarių pa
mokų metu eina lietuvių kalbos 
kursą (tiek pat pamokų ski
riama ir anglų kalbos 'kursui) 
ir kad už lietuvių kalbą gauna 
pilnus užskaitus, kuriuos pripa
žįsta universitetai.

Grįžtant pne sąmatos, vėl 
iškyla apvalūs skaičiai. Vien 
mokinių maitinimas per mokslo 
metus 'kukliausiai skaitant kai
nuoja 40,000 dol., virtuvės ir 
šeimininkių išlaikymas — 10,000 
dol. O kur pastatai, skolos, mo
kymo priemonės, apšildymas ir 
t. t.? O kur mokytojų algos? 
Laimei, atlyginamų mokytojų 
nėra daug, tik 5. Čia vėl iškyla 
didžiulis pranciškonų įnašas. 
Juk visa eilė mokytojų yra pa
tys tėvai pranciškonai, kurie, 
čia baigę universitetus ir gavę 
mokslo laipsnius, be jokio atly
ginimo dėsto įvairius dalykus 
lietuvių vaikams Šv. Antano lie
tuvių gimnazijoje. Jei jų talkos 
ir aukos nebūtų, apie vieninte
lę lietuvių gimnaziją šiame že
myne kažin ar galėtumėm pa
svajoti.

Tad kokia gimnazijos atei
tis! Rektoriaus kun. L. Andrie- 
ikaus žodžiais, “į ateitį žiūrime 
su didele viltimi, kad lietuviai 
tėvai gal kada nors ją vertins

“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.

geriau, negu šiandien”. Todėl 
jis laibai prašo visus tėvus, ku
rie numato savo sūnus leisti į 
Šv. Antano gimnaziją, juos už 
registruoti iki gegužės pabai
gos. “Lietuviai vertinkite savo 
gimnaziją kol ji yra, jos atei
tis jūsų rankose.” — skelbia
ma gimnazijos pranešimuose.

Ne vieną kartą pesimistinei 
gaidai praskambant, rektorius 
rado progos iškelti ir švieses
nių, viltį teikiančių momentų. 
Rektoriaus veidas ypač prašvi
to, kai jis prisiminė spontaniš
kai įsikūrusius eilėje lietuvių 
kolonijų veikiančius Šv. Anta
no gimnaziją lankančių moki
nių tėvų komitetus. Tų komite
tų tikslas remti Šv. Antano gim 
naziją. Veiklus komitetas gy
vuoja ir Chicagoje. Praėjusį pa
vasarį jis surengė balių lietu
vių gimnazijai paremti, susi
laukė gražaus pasisekimo ir 
gimnazijai nusiuntė 800 dol. če
kį. Tas pats komitetas balan
džio 19 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje vėl rengia links 
mą vakarą šv. Antano gimnazi
jai paremti. Šalia akt. K. Ve
selkos, šalia kitų programos į- 
vykių, į vakarą atvyksta gim
nazijos rektorius su keliais tos 
mokslo įstaigos mokiniais — rep 
rezentantais, kurie į mus apie 
gimnaziją, jos rūpesčius, moks
lą ir lietuvišką veiklą prabils 
gyvu žodžiu ir specialiai susuk
to filmo vaizdais. Jie belsis į

A. + A. ALDONA GRAOSKIS
PO TP.VAIS GURVE

Gyveno 6508 South Rockweli Street, Chicago, Illinois.
Mirė balandžio 13 d., 1969 m., 3 vai. ryto, sulaukus 74 m.
Gimė Lietuvoje, šimonės kaime. Amerikoj išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras George; 2 dukterys —- 

Idell Sharp ir Lillian Surovick, žentas Frank; brolis Adam Gur- 
ve. brolienė Stella. sesers dukterys — Mary Vaidilas ir Agnės 
Littiken; taipgi kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antradienį, bal. 15 d. 1 vai. popiet, 
Lackavvicz koplyčioje, 2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks 
trečiad., bal. 16 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. P. 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, dukterys, žentas, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių drekt. Lackawick ir Sūnūs, Telef. RE 7-1213.

Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi
džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Algis ir Alytė (spalvavimui) ................
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys .................
Aukso kirvis, J. švaistas .........................
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka ... 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė ...
laibas rytas vovere, J. Minelga ..............
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys ........
Mėlyni karveliai, A. Baronas ................
Murklys, A. Giedrius ...............................
Trys Sakalai, A. Vambutas......................
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė................
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,

D. Bindokienė .............

mūsų širdis Ir lietuviškas sąži
nes parodydami tai, ką jie iš
moko, padarė ar sukūrė ir lietu
vybei ir tam magiškam žodžiui, 
kuris vadinasi mokslas ir jo pa
žanga.

Jei nebūtų komitetų ir per 
juos parodomos bent minimali- 
nės lietuvių paramos šv. Anta
no gimnazijai, pranciškonai var 
gu bepajėgtų iš savo kasos ap
mokėt susidarantį nuostolį. Tad 
per komitetų veiklą duodamas 
naujas impulsas gimnazijai kaip 
nors ištverti, vis laukiant to 
tikėtosi lietuviškos visuomenės 
atgimimo ir įsitikinimo, kad lie
tuviška gimnazija nėra ambici
jos reikalas, bet lietuvių išeivi
jai reikalinga mokslo įstaiga.

Štai ,mieli skaitytojai, kaip 
yra su ta metine alga, iš ku
rios išlaikoma ir išmokslinama 
iki šimto mokinių. VI. Rmjs

TREJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

JURGIS ŠLYTERIS
Trys metai suėjo š. m. sau

sio 21 d., kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą vyrą. Palaidotas bu
vo sausio 25 d.

Nors lakas t:siasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą užprašiau šv. 
Mišias. Maloniai prašau gi
mines, draugus ir pažjstamus 
prisiminti a. a. Jurgį šilyterį 
savo maldose.

Liūdinti žmona:
Petronėlė šlyterienė

0.50
1.00
2.50
1.25
2.00
2.50
2.50
1.50
1.80 
2.00 
3.60

1.50

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. balandžio m. 14 d.®

žydo savo gražiausiu ir turtingiau
siu žiedu — pasidarė geriausia ne 
tik mūsų materialinės, bet ir dva
sinės kultūros raiška. Bet pasidary
dama tobulu, kad ir iš dalies gero
kai kultivuotu įrankiu, tinkančiu 
net painiausioms sąvokoms ir di
džiausioms pasaulinėms idėjoms 
reikšti, mūsų bendrinė kalba vis 
dėlto nėra pasidariusi kokiu nors be

Brangiai Mamytei mirus Lietuvoje, sūnums
PETRUI IR JURGIUI MAŽEIKAMS 

su šeimomis

nuoširdžiu užuojautą reiškia

Elena, Gailutė ir Vytautas Pagiriai

— Taigi mūsų kalba, prasidėju
si beveik nepasiekiamose amžių glū 
durnose, yra visą laiką be paliovos 
kitėjusi ir nuolat įvairėjusi, ligi paga 
liau nepriklausomybės laikais ji pra

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street j
Didžiausias Paminklams Planų W 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 »6335 i

Vienas blokas nuo kapinių. B

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SUNOS
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. VIrginia 7-6672

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

3307 S. LITUANICA AVĖ.

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

1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel, OLymplc 2-1008
LAVVN FUNERAL HOME 

Sigmund I. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tek 636-2320

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Geraldas F. Daimidas — Dovydas P. Gaidas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

spalviu mišiniu ar šiaip svetimybių 
rezginiu.

Dr. Pranas Skardžius

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laldotnvPiiiM 
Ir kt,

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GfiLIKYClA 

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

Knykos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

'iiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiiiiiuiiiinuininniiuuiiiiiiiuuuuiiHiiiuiiiuiiuMiiimiiHini'

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3,50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. balandžio m. 14 d.e

X (Sės. M. Sylvia, S. S. C., mo
kinanti Šv. Juozapo par. mokyk
loj, SO. Chicagoj, šeštadienį iš
vyko į savo motinėlės a. a. Ma
rijonos Grinienės laidotuves, 
kurios įvyks bal. 15 d. Worces- 
ter, Mass. Velionė buvo sulau
kusi 90 m. amž. Be Sės. M. Syl- 
vijos, nuliūdime liko ir Sės. M. 
Laura, S. S. C., ir trys kitos 
dukrelės bei kiti giminės.

X Poska’s Bakery, Rockford, 
III., savininkai, atnaujindami 
prenumeratą “už gerą Draugo 
darbą”, kaip ražo laiške, prisiun 
tė 5 dol. aukų. Ačiū.

X Komiška opera “Ponia 
Tarnaitė”, sukurta jauno italų 
kompozitoriaus G. B. Pergolesi, 
statoma Toronte balandžio 19 
d. Brock auditorijoj. Vaidins 
čikagiečiai. Sol. Dalia Kučėnie- 
nė, sol. Vyt. Nakas, sol. J. 
Aleksiūnas. Operą parinko ir 
solistus paruošė muz. Iz. Mote- 
kaitienė, talkinama J. Valenti
no, kuris vaidino karininko ro
lę. Pastatymo orkestrinę mu
ziką atlieka pianistas M. Mote- 
kaitis, stygininkai — P. Matiu
kas, P. Armonas, A. Paukštys, 
F. Strolia.

X Liet. inžinierių ir architek
tų sąjunga Chicagoje, įvertin
dama lietuviškosios spaudos 
daiią, parėmė mūsų dienraštį 
25 dol. auka. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Mokyt. Stasys Barzdukas, 
PLB valdybos pirmininkas, da
lyvaus mokytojų studijų savai 
tėję rugp. 17—24 d. Dainavoje 
ir praves pašnekesius tautinio 
bei visuomeninio ugdymo klau
simais.

X Kun. Vyt. Bagdanavičius 
MIC, padaiys bendras išvadas 
iš visų penkių paskaitų po infor
macinio seminaro balandžio 19 
dieną.

X Marąuette Parko Narnų
savininkų organizacijos valdy
ba stengiasi gyvinti savo narių 
veiklą. Pereitas susirinkimas 
nebuvo gausus, bet balandžio 
18 d., kuris įvyks parapijos sa
lėje, kviečiama atsilankyti. Pa
vasaris jau čia pat. Orai geri 
ir svarbūs reikalai prieš akis. 
Draugijai vadovauja jau 10 m. 
Juozas Skeivys. Organizacija 
turi apie 300 narių ir su ja skai
tosi miesto ir apskrities politi
niai veikėjai.

X Loretos ligoninės adminis
tratorė seselė Mary Stephanie 
praneša, kad ligoninės medici
nos personalo pagerbimo banke
tas įvyks balandžio 23 d. Niel- 
sen Village restorane, Ehvood 
Park, III. Tikimasi bus 150 sve
čių.

X Marija Knystautas, Dan- 
bury, Conn., atnaujindama pre
numeratą prie jos mokesčio pri 
dėjo 5 do. aukų. Dėkojame.

X Amerikos Lietuvių taryba 
įpareigojo savo valdybos narį 
Joną Jasaitį būti koordinato
rium Lietuvių kongreso Detroi
te organizavime. Lietuvių kon
gresas įvyks rugpiūčio 30 — 
rugsėjo 1 d. Statler Hilton vieš
butyje.

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 Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $22,500 ver
tės namą už 3 metų draudimo 
polisą 132 dol., pas Frank Za
polį jūs mokėtumėt 103 dol., su
taupydami 29 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (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 
7-2O4& (ak-)

x įSol. V. Kojelienės koncer
tui populiarinti buvo sudaryta 
spaudos ir radijo komisija, ku
rias sudaro VI. Būtėnas, Alg. 
Pužauskas, V. Šimkus, Pr. šu
las, A. Gintneris, A. Nakas, V. 
Kasniūnas, St. Semėnienė, J. 
Janušaitis, P. Petrutis, F. Dau- 
kus, J. Vaidelys, Al. Baronas ir 
kt. šie asmens pasižadėjo duoti 
žinių ir str. spaudoje koncerto 
reikalu. Buvo numatyti ir ra
dijo kalbėtojai.

X “Krikščionis gyvenime” 
knygų ciklas bus dideliu įnašu 
mūsų religinei literatūrai. Šie 
leidiniai ypatingai svarbūs ir 
reikšmingi dabar kai religinėje 
praktikoje ir įvairių krikščionių 
religijų santykiavime vyksta 
naujas judėjimas ir kai okupuo
toje Lietuvoje religiniai leidi
niai yra draudžiami ir neišlei
džiami.

X Marija Damijonaitytė, 
Boys Town, Nebr., įvertindama 
mūsų pastangas kasdien gau
siai iliustruoti dienraštį, atsiun
tė 5 dol. auką iliustravimo dar
bams paremti.

X Marijonų bendradarbių
Chicago apskr. susirinkimas į- 
vyks 'šį trečiadienį, balandžio 
16 d., 7 v. v. Marijonų vienuo
lyne prie Draugo.

X šv. Kryžiaus ligoninės ad
ministratorė seselė Almenta 
skelbia, kad bus pradėtas ligo
ninėj kursas, kuris paruoš slau 
ges, galinčias slaugyti ligones 
namuose. Tuo besidomį prašo
mi registruotis pas Reginą Ku
lienę ligoninės telef. 434-6700.

X Išrinktas dzūkų laikinas 
komitetas. Kovo 23 d. Chicago
je Jaunimo centre buvo susirin
kę iniciatoriai ir išrinko laikiną 
komitetą, šis komitetas rūpinsis 
dzūkų susiorganizavimu. Komi
tetą sudaro: S. Grigaravičius, 
pirm., A. Rėklaitis—vicepirm.,
V. Grėbliūnas_  sekr., J. Iva-
šauskas — ižd. ir P. Nedas — 
propagandos reikalams. Pirmi
ninko adresas yra: S. Grigara
vičius, 7338 19. California, Chi
cago IU. 60629. Tel. 925-1057.

— Teodoras Thurston, gyve
nąs 1402 N. Elm st., Rolha, Mo., 
buvo atvykęs į Chicagą sutvar
kyti kai kuriuos šeimos reikalus 
ryšium su mirtimi jo sesers A. 
Marozienės. T. Thurston yra 
JAV pėstininkų kapitonas, tar
navęs Korėjoje, dalyvavęs mū
šiuose. II Pasaulinio karo metu 
jis buvo sunkiai sužeistas Ita
lijos frante. Kapt. Thurston yra 
Karaliaučiaus universitete bai
gęs lyginamosios filologijos stu
dijas, o po II Pasaulinio karo 
lankė Rolha, Mo. universitetą 
ir šių metų sausio mėnesį čia 
gavo matematikos ir kompiute
rių mokslo bakalaureato laips
nį. Trečiadienio rytą kapt.

Būrys svečių apsilankiusių Balzeko lietuvių kultūros muziejuj Chica
goje vykstant dail. A. Varno dailės darbų parodai. Iš k. į d.: kun. dr. 
J. Prunskis. dr. K. Šidlauskas, akt. B. Briedienė, Irena Balzekienė, St. 
Semėnienė, St. Balaekaa.

New Yorko Lietuvių Vyrų choras, vadovaujamas Vy tauto Strolios, dainuoja Philadelphijoje.
Nuofr. V. Balčiūno

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Baltimorėje įvyks apygar 
dinis lietuvių studentų suva
žiavimas. JAV LB Pietryčių apy 
gardos valdybos organizuoja
mas lietuvių studentų suvažia
vimas įvyks Baltimorėje (Lietu
vių klubo patalpose, 851 Hollins 
Street) balandžio 19 d.

Suvažiavimui numatyta šito- 
ika tvarka: 12 vai. — Iv. p.p. 
registracija ir kavutė. 1 v. p.p. 
po trumpo atidaromojo žodžio 
vyks simpoziumas, kuriam va
dovaus jaunas mokslininkas dr. 
A. Sužiedėlis. Simpoziume bus 
nagrinėjama: a. Lietuvis studen 
tas L. Bendruomenės šviesoje 
(referuoja G. Mironas, Phila- 
delphia), Lietuvis studentas po
litinėje veikloje (referuoja G. 
Karosas, Boston), Lietuvio stu 
dento vieta Amerikos studentų 
masėje (referuoja K. Almenas, 
Washington).

Po simpoziumo vakarienė, 
kartu su Clevelando Lietuvių 
Tautinių šokių grupe Grandinė
le, kuri ten pat išpildys Tauti
nės sąjungos rengiamo vakaro 
programą. Po vakarienės visi 
studentų suvažiavimo dalyviai 
kviečiami j vakarą ir pasilinks
minimą. Visa tai studentų su
važiavimo dalyviams nieko ne
kaštuos, nes šį suvažiavimą fi
nansuoja JAV LB apygardos 
apylinikės.

Šis pirmas mūsų LB apygar
dos lietuvių studentų suvažia
vimas turėtų būti sėkmingas ir 
jis turėtų pradėti gražią ir bū
tiną tradiciją, kuri kartotųsi 
kasmet dėl pratęsimo lietuvių 
tautinės gyvybės į tolimesnę 
ateitį. Todėl visos apylinkių val
dybos pabrėžtinai yra prašomos 
padaryti visa, kad apylinkėse 
esą lietuviai studentai būtinai 
dalyvautų šiame suvažiavime. 
Primintina: suvažiavime daly-

Thurston vėl grįžo į Rolhą. 
Kapt. Thurston gimęs ir augęs 
Amerikoje, bet yra pamėgęs lie
tuvių kalbą ir yra parašęs lietu
vių kalbos studiją: “Comparati- 
ve Philology and An Outline of 
Lithuanian Grammar”, o taip 
pat yra parašęs “The Origin of 
Lithuanians and Their Civili- 
zation”. Pirmajame veikale yra 
ilgesnis skyrius lyginant lietuvių 
ir sanskritų kalbas. Abudu vei
kalai yra rankraštyje. Būdamas 
Chicagoje tarėsi dėl savo veilka- 
lų spausdinimo.

vauja ir šįmet baigią gimnazi
jas).

— Hartfordo, Conn., raino-
vėnai kviečia atsilankyti į tra
dicinį pavasario balių, balan
džio 19 d. 7 vai. valk, Hartfordo 
Lietuvių klube, 227 Lawrence 
gatvėje. Svečiai bus vaišinami 
vakariene. Hartfordo vyrų ok
tetas, vadovaujant muzikui J. 
Petkaičiui, padainuos keletą 
dainų, šoikiams gros Ed. Radio- 
novo kapela. Prašomi Hartfor
do ir apylinkių lietuviai įsigyti 
bilietus, nes vietų skaičius ribo
tas. Dėl stalų rezervavimo pra
šome kreiptis pas Hartfordo ra
movėmis. Auka asmeniui 6 dol. 
Pelnas skiriamas lietuviškai 
veiklai.

URUGVAJUJ
— Urugvajaus Liet. Katalikių 

moterų draugija išsirinko nau
ją valdybą. Pirmininke išrinkta 
Ona Doriilevičienė, įkuri pasirin
ko sau sekretore Janę Dobilevi- 
čienę (Vėtaitę). Kasininkė liko 
ta pati — Veronika Vidžienė.

— Urugvajuje vienai aikštei 
duotas Plaza Rėp. De Lituania 
vardas. Dabar lietuviai uoliai 
renka aukas pastatyti toje aikš 
tėję paminklą. Jau turi surinkę 
64,000 urugv. pezų.

_ Montevideo mieste susikū
rė naujas tautinių šokių mažųjų 
ansamblis “Ąžuolynas”, kuris 
jau gražiai pasirodo per lietuvių 
parengimus.

— Šv. Kazimiero dienoje Uru
gvajaus lietuvių parapijoje buvo 
suruošta lietuviškų dirbinių pa
roda. Rengėjai nesitikėjo gauti 
daug eksponatų, bet lietuviai 
sunešė labai daug gražių lietu
viškų dalykų ir ši paroda pasi
darė labai įdomi.

PERU
— IJetuvaitė misionierė Mari

ja širdies Jėzaus rašo, kad pas 
juos šiuo metu gyvenimas eina 
sunkyn. Sunkoka su maistu, vis 
kas pabrango, o kai kurių daly
kų ir už pinigus negalima gauti. 
Tarnautojams sumažintas atly
ginimas, daugelis neteko darbo, 
nes vyriausybė neturi pinigų al
goms. Reąuenoje, kur mūsų lie
tuvaitė darbuojasi iš 15 seselių 
dabar beliko 10. Kai kurios su
sirgo, kai kurios kitur iškeltos 
ar pačios išvyko. Bet aukas mū
sų seselė gauna ir už jas dėkoja. 
Galima siųsti aukas per kun. J. 
Prunskį, “Draugo” adresu.

SIRIJOJE
— Lietuvis pranciškonas Je

ronimas Petrauskas, Šv. Žemės 
misionierius, darbuojasi Damas
ke, Sirijoje. Po Velykų tikisi 
gauti seniai neturėtų atostogų 
ir porai mėnesių vykti į Romą. 
Ilgisi, kad jau treji metai, kaip 
negauna “Draugo” ir “Laivo”, 
kuriuos vis noriai skaitydavo. 
Kažkodėl Sirijos paštas lietu
viškų laikraščių neperteikia. 
Mūsų lietuvis iš Sirijos atsiun
tė Velykų sveikinimus “Drau
gui”, tėvams marijonams ir ki
tiems savo artimiesiems.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Rokiškio sūrių gamykla 

pereitais metais pagamino apie 
3 mil. kilogramų neblogo sūrio, 
kuris (buvo išvežtas Maskvos, 
Leningrado, Tūlos, Permės ir 
kt. Rusijos miestų pusalkaniems 
gyventojams maitinti.

— Paprasčiausių sveikinimo 
kortelių ,net su gegužės 1-osios 
ar moters dienos šventėmis ne
są galima gauti provincijos mies 
tuose bei miesteliuose — Ra
šoma “Švyturio” žurnalo š. m. 
Nr. 8.

Akompaniatorius Vytenis Vasyliūnas, 
Izidorius Vasyliūnas.

Stasė Daugėlienė ir sciuik.

JAUNŲJŲ PREMIJA IR EGLUTES 
STRAIPSNIAI

Vyksta balsavimas už geriau
siai patikusius prozos kūrinė
lius Eglutėje. Kviečiami daly
vauti visi lietuviukai nuo pačių 
mažiausių iki 12 m. — I grupė. 
Nuo 13 m. iki 18 m. _ U gru
pė. Balsuojama už kūrinėlius 
nuo rugsėjo mėn. (1968) iki 
birželio mėn. (1969). Taisyklės 
yra Eglutėje (sausio mėn.), 
Švietimo gairėse (sausio mėn.).

Iki kovo 15 d. į balsavimą į- 
sijungė (balsuodami už vieną, 
kelis ar visus Eglutės nume
rius) šios mokyklos, organizaci
niai vienetai ir pavieniai.

1. Aušros Vartų lituanistinė
mokykla, Worcester, Mass. (pirilll. Balsai pasiskirstė taip:

rugsėjo mėn. I grupė Ilgrupė Viso
Netikėti svečiai 50 35 85
Septynios katės 33 42 75
Puputis 24 8 32

lapkričio mėn.
Kunigaikštienė Birutė 11 15 26
Sąžiningas Tomukas 13 —— 13
Savanoriais išėjo 3 broliai 1 —- 1
Lapams krentant 51 21 72
Pupučio pasivaikščiojimas 23 48 71

gruodžio mėn.
Kūčių vakaras Lietuvoje 7 2 9
Vaistai nuo slogos 23 18 41
Ką tik Vytenis ir tėvelis žinojo 32 13 45
Sąžiningas Tomukas 3 52 55

sausio mėn.
Abrakadabra 9 9
Puputis treniruojasi 85 - 85
Išdidus aras 1 1 1
Paklydęs erdvėlaivis -

vasario mėn.
Abrakadabra 1 1
Paklydęs erdvėlaivis 1 — 1

Viso balsavo už rugsėjo 
Eglutės kūrinėlius 192, už lap
kričio 183, už gruodžio 150, už 
sausio 95, už vasario 2.

Balsai galutinai bus skaičiuo
jami vasarą, pasibaigus balsa

vimams. Tada bus skelbiama 
kaip balsavo kiekviena mokykla, 
kaip kiti kraštai. Iki šiol iš ki
tų kraštų dar jokių balsų ne
gauta, Elona Valšnienfe

Sopranas, smuikas ir vargonai 
bažnytiniame koncerte

Retai kada galime išgirsti I nes, pratęsdamas lyg tiltą tarp 
bažnytinį koncertą tokio aukšto į vargonų ir vokalo. Trečiuoju 
skonio ir gražios programos,
kokį girdėjome šįmet kovo 30 
dieną Palaimintos Elzbietos iš 
ISeton bažnyčioje, Bedford, N. 
H. ši apylinkė yra apgyventa 
“baltakalnieriais”, lietuvių te
nai tik viena šeima — tai inži
nierius Daugėla su savo žmo
na dainininke Stase Daugėliene 
ir sūnum bei dukra.

Šio koncerto programą išpil
dė IStasė Daugėlienė — sopra
nas, Iz. Vasyliūnas — smuikas, 
ir Vytenis Vasyliūnas — vargo 
nai. Naujoje ir erdvioje bažny
čioje, kurioje akustika yra pui
ki, klausytojai praleido popietę, 
besižavėdami tiek pasauliniais, 
tiek lietuvių kompozitoriais, ku
rios girdėjo tik pirmą kartą. 
Muzikų trijulė padarė po tris 
išėjimus, kiekvienam atskirai,, 
plūs pora duetų.

Vytenis Vasyliūnas pradėjo 
koncertą Bacho Preliudu ir Fu-
ga e moli, užpildęs bažnyčią tynių Kristaus žodžių. Roman-
tobulais Bacho muzikos garsais, 
net pats tos bažnyčios klebonas 
stebėjosi turįs tokius gerus 
vargonus, kurių jis pilnai nėra 
girdėjęs trijų metų bėgyje. To
liau Iz. Vasyliūno smuikas, 
skambėdamas pilnu ir tvirtu 
balsu, pagrojo Introda Despla-

moji).
2. Dariaus - Girėno lit. mo

kykla Chicagoj.
3. Brighton Parko lit. mokyk

la, Chicagoj.
4. V. Krėvės šeštad. mokyk

la Philadelphijoj, Pa.
5. Grand Rapids lit. mokykla.
6. Amerikos Lietuvių Monte- 

ssori dr-jos tvaikų namai, Chi
cagoj.

7. Marąuette Parko lit. mo
kykla Chicagoj.

Vyskupo Valančiaus moks! 
at-kų kuopa, Cicero, BĮ.

Pavieniai iš Baltimore, Md., 
Portland, Maine, Champaign,

numeriu pasigirdo galingas, pil 
nas, labai gražaus dramatinio 
tembro sopranas. Tai Stasė Dau 
gelienė. dainavo Haendelio “Te 
Deum” ir Baciho “ITavo kūri
nys”. Stasė Daugėlienė išaugo 
į rimtą solistę, susikaupusi, tu
rinti savo balse šilimos ir gilu
mos, besiveržiančios iš jos šir
dies gilumos.

“Choralinis Preliudas” Brahm 
so užliejo bažnyčią įvairiaspal
vių garsų jūra, ir Vytenio tech 
nika virto ištiesine melodija, 
kalbanti į susirinkusius savo
tiška kalba. Suriki nuotaika lie
josi “Andante Religioso” Tho- 
me ir smuiko balsai ramino ir 
guodė mūsų nuvargusias sielas. 
Kiek ten švelnumo, elegancijos, 
gilumos, skausmo, ir kiek daug 
darbo įdėta Iz. Vasyliūno.

Po to Stasė Daugėlienė išpil
dė du romantikus: “Dievas yra 
mano ganytojas” Caikovrikao ir 
“O Vos omnes” Dubois iš Sep-

tikai kalba į kiekvieno širdį ir 
jie niekam nenusibosta. 23 
Psalmės žodžiai ir Čaikovskio 
melodija negreitai išnyks iš 
klausytojų atminties. Dubois 
“O Vos Omnes” Daugėlienės 
balsas skambėjo dramatine gai 
da, rodosi jai tas veikalas yra 
rašytas.

Aleksandravičiaus “Sveika Ma
rija” yra seniai parašytas Iz. Va- 
syliūnui kūrinys, kuris yra gerai 
žinomas jam, ir kas ji dažnai gir
di, bet jis buvo naujiena ir kaž
kas nepaprasto čia susirinkusiems 
klausytojams.

Sopranas Naujalio “Malda” ir 
Budriūno “Sveika Marija” išpil
dė savo, gimtąja lietuvių kalba, 
ir tai buvo kažkas gražaus ir di
dingo. Stasė Daugėlienė įrodė čia 
esanti gera bažnytinė dainininkė 
ir interpretatorė.

Sasnausko “Skubink prie Kry
žiaus”, kur susilieja sopranas, 
smuikas ir vargonai, nors labai 
paprastutis kūrinys, bet jis turi 
magišką galią ir jo gali klausytis 
neišskaičiuojamą skaičių valan
dų. Kiek ten šviesos smuikui pra
dedant ir kiek skausmo žodžiuos 
bei tolimesnėje melodijoje.

Pabaigai “Domine Deus” Vi- 
veldi — vokalas ir instrumen
tas abudu ramioje ir linksmensėje 
nuotaikoje, lyg dėkodami Dievui 
už duotą mums egzistenciją, kuri 
yra brangi savyje, nes esanti tik 
vienintelė čia žemėje. Toccata D. 
Muffat vargonai kaip orkestras 
grojo įvairiais instrumentais, pri
pildami bažnyčią. Vargonais 
koncertavo savo pradėtas — jais 
ir baigtas. Vargonai davė jam tęs
tinumo ir vieningumo įspūdį.

Po koncerto buvo kuklios vai
šės

Elena Vasyliūnienė

KELIAS | ALTORIAUS 
GARBĘ

J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 et., gaunamas 
DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
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