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Padėtis Artimuosiuose Rytuose aštrėja
Izraelio lėktuvai puolė Egipto radaro įreng imus — J. Tautu gen. sekr. U Thant susirū
pinęs karinių veiksmų aštrėjimu, kalba apie “tikro karo' padėtį — Washingtonas taip 
pat pareiškė savo rūpestį.

Įvairios žinios
Padėtis Š. Airijoje

Kels 'klausimą J. Tautose?
LONDONAS. — Britų politi

niai sluoksniai susirūpinę padė
timi Š. Airijoje. Britų min. pir- i 
mininkas VVilsonas numato tar
tis su Š. Airijos min. pirminin
ku O’Neill. Galimas dalykas, 
Š. Airijos gyventojų trečdaliui 
— pusei milijono katalikų dus 
pripažinta daugiau teisių. Airi
jos politikai vakar kėlė mintį: 
siekiant, kad krašte nekiltų ci 
vilinis karas, būtina įsijungti ir 
J. Tautoms. Jos, esą, galėtų 
Airijoje paskirti savo dalinius.

Policija atstatė tvarką
BEDLFAST, š. Airija. — Va

kar vėl vyko riaušės, policija 
išvaikė demonstrantus ir vakar 
jau buvo ramiau. Kariniai da
liniai saugojo kai kuriuos mies
tų įrengimus. Katalikai Lon- 
donderry mieste grūmėsi su po
licininkais jau tris dienas iš ei
lės.

• Rumunijos - JAV pasitari
mai. Rumunijos ambasadorius 
Washingtone užvakar tarėsi su 
valst. sekretoriaus pavaduotoju 
Richardson. Aptarti abiejų kraš 
tų ir aplamai rytų - vakarų san
tykiai.

• Irano - Irako daliniai su
telkti pasieny. Abu kraštai turi 
ginčą dėl pasienio upės, skirian
čios abiejų kraštų žibalo sritis. 
Persų įlanka pietuose laikoma 
pagrindinė nesutarimų priežas
timi.

JAV laivus telkiant - 
naujo karo grėsmė?

260 lėktinų Japonų jūroje
VVASHINGTON. — JAV-bėm 

pasiryžus į Japonų jūrą pasiųsti 
23 karo laivus, su keturiais lėk
tuvnešiais, šiuo metu keliamas 
klausimas: ar tai yra tik galios 
reiškimas, ar vykdomi veiks
mai, kurie reikštų ir karo su 
Š. Korėja galimybes?

Laivyno te’kimas Japonų jū
roje liudija, kad Washingtonas 
pasiryžęs, kaip jau balandžio 
18 d. pareiškė prez. Nixonas, 
tęsti žvalgybinių lėktuvų skri
dimus. Japonų jūroje atsiradus 
keturiems lėktuvnešiams, tai 
reiškia, kad net 260 lėktuvų bū
sią pasiruošę žvalgybinių žy
gių apsaugai. Tai žymiai aštrės 
nis atkirtis, kaip b. prez John- 
sonui, pagrobto “PUeblo” lai
vo atveju, pasiuntus kelis karo 
laivus.

Tikisi: š. Korėja supras 
įspėjimą

Nixonas įsitikinęs, kad sutel

Graikijos kariniam režimui minėjus dviejų metų sukaktį, už krašto ribų 
vyko graikų demonstracijos. Šioje nuotraukoje graikai, nepatenkinti reži
mu, žygiuoja Frankfurto gatvėmis, Vokietijoje.

Vokiečiai skyla ir vyriausybėje: 
kancleris K. G. Kiesinger (viršuje) 
nelinkęs skubiai pasirašyti atominio 
varžymo sutarties., tuo tarpu užsie
nio reik. ministeris ir vicekancleris 
W. Brandt siūlo greičiau pasirašyti, 
nes, priešingai, jis mano, tai pakenk
tų būsimiems JAV — Maskvos su

sitarimams atominio nusiginklavimo 
klausimu.

— CENTO posėdžiai kviečia
mi gegužės 26 d. Teherane, Ira
ne. Į šios organizacijos sudėtį įei
na JAV, Turkija, Pakistanas, Ira
nas ir D. Britanija.

* Trys arabai, laikomi kalėji
me Ciuriche, Šveicarijoje, buvo 
paskelbę bado streiką. Jie pro
testuoja, negalį būti paleisti už 
užstatą. Jie kaltinami apšaudę 
Izraelio keleivinį lėktuvą.

kus stiprią laivyno pajėgą Ja
ponų jūroje, tai bus reikiamas 
įspėjimas Š. Korėjai — nesiryž
ti vėl numušti JAV lėktuvą.

Vis dėlto, esama ir nuomonių, 
kad Š. Korėjos tikslas — pa
grobti Pietų Korėją, dėl to ji 
provokuoja įtampą, tikėdama
si, kad JAV su P. Kerėja ga
lėtų būti įklampintos į naujo 
karo veiksmus.

Šen. Dirksen, vakar dalyva
vęs posėdyje B. Rūmuose, spau 
dai pareiškė: jei Š. Korėja vėl 
numuštų JAV lėktuvą, Ameri
kos atkirtis sektų be jokio įspė
jimo.

Siaurinami P. Vietnamo 
puolimai

Kelis karo laivus atitraukus 
iš P. Vietnamo vandenų, šiuo 
metu JAV karo laivų puolimai, 
nukreipti prieš taikinius P. Viet 
name ir Laose, susiaurinti vienu 
trečdaliu.

U Thant: karo padėtis
ties Suezo kanalu

J. TAUTOS. — J. Tautų gen. 
sekretorius U Thant Saugumo 
Tarybai vakar pareiškė: padė
tis išilgai Suezo kanalo šiuo me
tu yra pasiekusi tikro karo lygį, 
ji esanti grėsminga. Jo žodžiais, 
paliaubų susitarimas esąs jau 
netekęs reikšmės.

Izraelio lėktuvai puola Jordaną

JERUZALE. — Izraelio lėk
tuvai vakar puolė visą eilę vie
tovių Jordane. Izraelio žinio
mis, aviacija puolusi dvi Egip 
to radaro įrengimų bazes pietų 
Jordane. Tai buvęs atkirtis, E- 
gipto artilerijai ištisą mėnesį 
apšaudžius Suezo kanalo sritis. 
Esą, tos radaro bazės sunaikin
tos.

Izraelio žiniomis, arabai nu
mušė vieną lėktuvą, gi Jorda
nas skelbė apie dar dviejų lėk
tuvų sužalojimą. Ammano, Jor
dane, radijas skelbė, kad vakar 
vykdyti Izraelio aviacijos puoli
mai buvęs patys stambiausi iš
tisų metų tarpe.

Prahos gyventojai uoliai graibsto spaudą

Čekų darbininkai ir režimas
Krašto darbininkai boikotuos 

režimą?
PRAHA. —- Nepasitenkinimo 

naujuoju, maskvinio sukirpimo, 
režimu banga palietusi, pirmoje 
eilėje, studentus, dabar kryps
ta ir darbininkų pusėn. JAV 
spaudos atstovai Prahoje skel
bia, kad profesinės sąjungos vi
soje Čekoslovakijoje šiomis die
nomis nutariusios: nedalyvauti 
gegužės l-sios dienos paraduo
se, žygiavimuose miestų gatvė
mis. Tai būtų tylus protestas 
prieš A. Dubčeko nušalinimą ir 
maskvinės krypties įsivyravi
mą.

Antroji nepasitenkinimo režimu 
apraiška

Prahos Karolio universiteto 
studentams šios savaitės pra
džioje vykdžius 48 valandų 
“streiką”, darbininkų ryžtas boi 
kotuoti tradicinius paradus, 
reikštų nepasitikėjimo bei nepa 
sitenkinimo G. Husaku bruožą. 
Darbininkų unijos krašte turi 
5.5 mil. narių ir numatytas “ty
lus protesto mostas” būtų prie
monė, prieš kurią režimas ga
lėtų vargiai panaudoti brutalų 
ar kitokį atkirtį.

Kitomis žiniomis iš Prahos, 
prof. sąjungų taryba pareiškė 
remsianti naująjį režimą.

Profesinės sąjungos buvo vie
nos pirmųjų, gynusios krašto 
žurnalistus bei rašytojus ir pa-

Arabai skelbė, kad puolimų 
metu žuvę septyni asmenys, iš 
jų keturi kariai ir 22 žmonės 
sužeisti.

Izraelio šaltiniais, sunaikin
tos radaro bazės buvusios aprū
pintos sovietų įrengimais ir jų 
tikslas: iš anksto įspėti apie Iz
raelio aviacijos puolimus. Ra
daro tinklas apėmęs nemažą Iz
raelio teritorijos dalį.
JAV vyriausybė įspėja abi šalis

VVASHINGTON. _ JAV vy
riausybė vakar įspėjo abi šalis, 
arabus ir Izraelį, žiūrėti dides
nio santūrumo ir ypač gerbti 
paliaubų susitarimą.

' Prezidentas Nasseris remia 
Husseino pasiūlymus

NEW YORK. — Egipto pre
zidentas A. G. Nasseris pasikal
bėjime su New Yorko neprikišu 
somo radijo atstovu pareiškė 
pritariąs Jordano karaliaus 
Husseino pareiškimams, jam 
JAV viešėjus, taikos Art. Ry
tuose klausimu.

Jis pritarė pasiūlymui Izrae
liui leisti laisvą laivybą Suezo

sisakiusios prieš režimo puoli
mus.

Kremliaus vyrai sutiko 
atskridus) Husaką

MASKVA. — Naujasis parti
jos sekretorius, G. Husak, va
kar atskrido į Maskvą, daly
vauti šiandien prasidėjusiame 
COMECON — rytų bloko ūki
nės bendrijos suvažiavime. 
Vnukovo aerodrome Prahos 
"Gauleiterį” sutiko ir “broliš
kai” išbučiavo visa Kremliaus 
trijulė: partijos sekretorius L. 
Brežnevas, min. pirmininkas A. 
Kosyginas ir A. Tarybos prezi
diumo pirm. N. Podgornas, be 
to, sutikime dalyvavo ir visa 
eilė kitų aukštų partijos bei vy
riausybės pareigūnų. Iškilmin
gas sutikimas buvo ženklu, kad 
Kremlius patenkintas A. Dub- 
čeką nušalinus. —

Čekų laisvėjimo šalininkai da 
bar laukia, kad Husakas, žmo
gus, kuris patinka Maskvai, ga
lėsiąs tikėtis gauti Maskvos jau 
seniau pažadėtus kreditus, do
leriais ar kita tvirta valiuta, 
Čekoslovakijos pašlijusiam ū- 
kiui stiprint.

Sveikino sovietų kom. partiją
PRAHA. — G. Husak, prieš 

išvykdamas į Maskvą, pasiuntė 
sveikinimą sovietų kom. parti
jos sekretoriui L. Brežnevui, pa 
žymėdamas, esąs pasiryžęs vyk
dyti tą politinę kryptį, kuri bu-

kanalu ir Acjuabos įlankoje, su
tinka pripažinti Izraelio nepri
klausomybę, tačiau pridūrė, kad 
pirmutinė taikos sąlyga pasilie
kanti: Izr ieįis privalo pasitrauk 
ti iš visų, saro metu, jo užim
tų arabų sričių.

Sovietų laivai
Viduržemio jūroje

Vyksta NATO laivyno 
manevrai

VVASHINGTON. — Vidurže
mio jūroje šiuo metu vyksta 
NATO kraštų laivyno pratimai. 
Juose dalyvauja daugiau kaip 
60 laivų ir 300 lėktuvų. Į prati
mus plaukus JAV lėktuvnešiui 
“John F. Kennedy”, viiš laivo 
praskrido du sovietų žvalgybi
niai lėktuvai.

Vakar į Viduržemio jūrą į- 
-plaukė dar trys sovietų karo 
laivai. Šiuo metu soąietų karo 
ir povandeninių laivų skaičius 
Viduržemio jūroje, manoma, šie 
kia apie 60.

Kiek uždirba darbi
ninkas Sovietuose?

Vidutinis uždarbis — 86 dol. 
per savaitę

ŽENEVA. — Sovietų Sąjun
ga pirmą kartą painformavo Eu 
ropos ūkio komisiją Šveicari
joje apie kąi kuriuos ūkimo gy
venimo bruožus. Iš paskelbto 
pranešimo paaiškėjo, kad vidu
tinis dirbančiojo uždarbis per 
savaitę siekia 28.80 dol. Tačiau 
įskaitant viršvalandžius ir kai 
kuriuos priedus, uždarbis pa
kyla iki 36 dol. per savaitę. Pats 
mažiausias dirbančiojo atlygini
mas siekia 14.40 dol. savaitei, 
Igi atostogoms skiriama nema
žiau kaip 15 dienų per metus.

Gen. Žukovas
kelia Stalinę

MASKVA. — Gen. Žukovas, 
vienas žymiausių sovietų karo 
vadų, dabar paskelbtuose atsi
minimuose kelia Stalino vaid
menį. Generolo nuomone, Stali
nas turėjęs gabumų ne tik ka
rinėje, bet ir diplomatinėje sri- 

1 ty. Esą, buvęs diktatorius ti
kėjęsis išvengti karo, dėl to ap
ginklavęs kraštą, vėliau gi ar
timai bendradarbiavęs su kari
niais vadais, vedęs sėkmingus 
žygius prieš nacinę Vokietiją.

— Graikijos karinis režimas 
balandžio 21 d. paminėjo dvie
jų metų sukaktį.

vo numatyta dar prieš sovietų 
invaziją. Husak pareiškė esąs 
laimingas, gavęs sovietų kom. 
partijos ir paties Brežnevo “pil
nutinį supratimą bei paramą”.

Pirmadieni Prahoje minėjus 
99-ją Lenino gimimo sukaktį, 
partijos vadai dalyvavo iškilmė 
se, kuriose pagrindinę kalbą pa
sakė Liubomir Strugal, čekų fe
deralinio krašto kom. partijos 
vadas. Jis griežtai puolė “šim
tus žurnalistų”, partijos narių, 
kurie, esą, negynę partijos nu
tarimų. Be to, iškeltas naujos, 
griežtos disciplinos partijoje rei 
kalas ir nurodyta j “neatsieja
mus ryšius” su Maskva.

Strugal, aiškus Maskvos ša
lininkas ir Novotno laikais bu
vęs vidaus reikalų ministerių, 
kalbėjo apie buvusi “politinį 
chaosą” ir grasino partijai at
siribosiant nuo tų, kurie nepai
są partijos įstatų.

Vietnamo fronte

M. Vaitkui pripažinta 1968 m. 
literatūros premija

Chicago. — Lietuvių Rašytojų 
draugijos tradicinė 1000 dolerių 
premija, kurios mecenatas yra 
Lietuvių fondas, už geriausiąją 
1968 metų knygą balandžio 20 
d. Chicagoje paskirta lietuvių li
teratūros veteranui, poetui, bele
tristui ir memuarininkui Myko
lui Vaitkui. Premija rašytojui 
teko už du atsiminimų tomus 
“Nepriklausomybės saulėj”, iš-

Rašytojas, kan. M. Vaitkus

TRUMPAI
* Peru valstybė P. Amerikoje 

užmezgė diplomatinius santy
kius su Bulgarija. Per kelis pa
staruosius mėnesius kraštas to
kius ryšius užmezgė su visa eile 
rytų bloko kraštų: be Sovietų 
Sąjungos, dar su Lenkija, Veng
rija, Rumunija, Čekoslovakija 
ir Jugoslavija.

— Kanados tariamos ..nacių 
partijos vadas, William Beatttie 
Toronto miesto parke buvo sumuš 
tas ir nugabentas į ligoninę.

— Japonijoje, apie 5.000 stu
dentų domonstravo ties min. pir
mininko E. Šato ir JAV laivyno 
įstaigomis, reikalaudami grąžinti 
Okinavos salą ir neleisti Japoni
jos uostuose lankytis JAV atomi
niams povand. laivams. Policija 
studentus išvaikė ir suėmė 20 as
menų.

• Indijoje, New Delhi, tech
nologijos institutą baigusių net 
16% yra išvykę dirbti į užsie
nio kraštus.

VVashingtone, krašto sostinė, jau traukia turistus ir ypač balandžio 
m., vyšnių medžiams pražydus.

j

leistus Nidos, Anglijoje. Šieme
tinę premijai skirti jury komisi
ją sudarė: K. Bradūnas — pirm. 
P. Gaučys — sekrt. ir nariai — 
N. Jankutė-Užubalienė, dr. A. 
Šešplaukis ir dr. P. Kisielius — 
Lietuvių fondo atstovas.

Įvairios žinios
Čekai pasirenka laisvę

Roma. Trylika Čekoslovakijos 
piliečių, per Jugoslaviją atvyku
sių j Romą, balandžio 10 dieną 
pasiprašė italų valdžios politinės 
globos. Didėjantis sovietų kiši
masis į Čekoslovakijos vidaus rei
kalus kelia gyventojų tarpe ne
ramumą ir verčia ieškoti laisvės 
Vakaruose.

* W. H. Aiuienberg, naujasis 
JAV ambasadorius D. Britani
jai, atvyko į Londoną.

— “Air Canada” lėktuvų susi
siekimas, sustreikavus bendrovės 
tarnautojams, vakar sustabdytas.

— Traukinio nelaimė įvyko 
ties Toronto, Kanadoje. Keleivi
nis traukinys susidūrė su žibalą 
gabenančiais vagonais, žuvo du 
asmenys. Spėjama, kad nelaimė 
turėjosi ryšio su sabotažo veiks
mais.

— “Storąja Argentinos mote
rimi” išrinkta ponia Martinez. 
Jos svoris siekia 442 svarus.

KALENDORIUS
Balandžio 23 d.: šv. Jurgis, 

šv. Elena iš Undos, Daugaudas. 
Patolė.

Balandžio 24 d: šv Fidelis, 
šv. Bona, Valimantas, Gražvy
da.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, kiek vėsiau, 
temp. sieks 50 ir daugiau 1. F., 
ryt — giedra, šilčiau.

Saulė teka 4:59, leidžias 6:40.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

VYRIAUSIA SKAUTININKE KANADOJE Taip 1926 m. Rokišky atrodė pa- 
skautininkas Antanas Deksnys, da
bar pakeltas j vyskupus.Atsisveikinusi malonius londo- 

niečius, vyriausioji skautininke 
išvyko į Delhi, aplankyti jau ket
virtus metus čia gražia veikla be
sireiškiančių Birutės draugovės se 
šių.

Kovo 29 d., atvykusi į Delhi 
lietuvių parapijos salę, vyr. skau
tininke sutikta gražiai išsirikia
vusių Birutės dr-vės skaučių ir 
maloniai besišypsančios šios drau 
govės steigėjos jaunos ps. Ritos 
Augustinavičiūtės.

Įsakymai, sveikinimai ir vietos 
parapijos klebono žodis, kuria
me išreiškiamas pasigerėjimas 
skaučių veikla ir jų skautiška dva 
šia. Po oficialios sueigos dalies 
vaišės, kurių metu kalbėjo tėvas 
Zaremba, S.J. ir skaučių tėvų ko
miteto pirmininkas. Po vaišių su 
eiga persikėlė pas svetingus p. 
Norkus, kur buvo išdainuotos vi
sos žinomos dainos, o dainą pra
vesti pakviesta vyr. skautininke 
seses išmokė dainuoti “Pumpurė
lius”.

Sekančią dieną (sekmadienį) 
po pamaldų Delhi, Birutės drau
govės steigimo įkvėpėja ir nuola
tinė šio skaučių vieneto rėmėja 
p. Augustinavičienė vyr. skauti- 
ninkę nuvežė į Hamiltoną. Susto
jama pas s. Danutę Gutauskie- 
nę, Kanados rajono vadeivės pa- 
vaduotuoją. Sesė Danutė yra ilgą

laiką vadovavusi Hamiltono skau 
čių tuntui, todėl viešniai sutei
kia daug žinių apie vietos skau
čių veikimą.

S. Danutės Gutauskienės lydi
ma 3 v.p.p. vyr. skautininke at
silanko į vietos skaučių sueigą, 
kurioje maloniai sutinkama dar
niai draugovėmis išsirikiavusių 
skaučių, vadovių skaučių tėve
lių, bičiulių ir nuoširdaus prel. 
Tadarausko. Po oficialios dalies 
nuotaikingas lauželis su lėlių te
atru, tautiniais šokiais, dainomis 
ir vyr. skautininkės pasakojimu 
apie keleivį, kuriam klausytojos 
sesės pačios sukuria pabaigą ir 
padaro išvadas. Sueiga baigiama 
giesme “Ateina naktis”.

Po sueigos visos vadovės susi
renka vaišėms pas s. D. Gutaus- 
kienę. Nuoširdžiai išsikalbama a- 
pie vietos skautiškos veiklos atsie- 
kimus ir problemas. Pasidalinusi 
mintimis, vyr. skautininke atsis
veikina su hamiltonietėmis ir su 
Kanada, tikėdamasi, kad visų su
tiktųjų vadovių buvo suprasta, 
jog jai labai gerai yra žinomos 
šių dienų darbo sąlygos ir sunku
mai. Vyr. skautininkės didžiau
sias noras ir linkėjimas, kad vi
sos vadovės stovėtų šalia jaunų
jų sesių, nuolat joms patardamos 
ir padėdamos tesėti ir ugdyti lie
tuviškąją skautybę.

čių ir Elizabetho vadovės: ps. I. 
Vilgalienė, s. D. Siemaškienė, s. 
L. Milukienė, s. R. Lora, ps. A. 
Bartytė, vyr. sk. si. A. Samušytė, 
vyr. sk. si. G. Siemaškaitė, vyr. 
sk. si. D. Leveckytė, vyr. sk. vyr. 
si. Marijošienė, vyr. sk. vyr. si. 
E. Garunkštytė, ps. B. Kidolienė 
ir vyr. sk. vyr. si. Jankauskaitė.

Vyr. skautininke pastebėjo, jog 
New Yorko skaučių draugininkės 
visos labai jaunos-gimnazistės ar 
pirmų metų studentės — ir to
dėl ji teiravosi, kaip joms patin
ka ir, kaip sekasi vadovauti. Po 
to vyr. skautininke ir s. Statkie
nė aplankė seną skaučių rėmėją 
ir globėją p. Novickienę. Vyr. 
skautininke pažadėjo aplankyti 
visas Atlanto rajono vietoves ge-

Vyriausioji skautininke v.s. Malvina Jonikienė simboline juosta papuošia 
Toronto "Šatrijos” tunto vėliavą.

Nuotr. S. Dapkaus

NEW YORKO SKAUTAI PAGERBĖ 
ŠV. KAZIMIERĄ

pasiūlyti, o nuo jos neatsilieka ir 
pačios mažosios paukštytės. Visos 
dirba.

Šarūno d-vės paviljone ant sta 
lų pridėta gražių medžio droži
nių, o norintiems laimę bandyti, 
įvairūs žaidimai. Čia šeiminin
kauja s.v. kand. v.sl. A. Miklas 
su savo pagelbininkais.

Gretimai ir Geležinio Vilko d- 
vės stalai. Ir čia pilna skautų ga
minių, o taip pat ir lietuviškos 
knygos, plokštelės bei pašto ženk
lų rinkiniai. Jaunesnieji susido
mėję dar nematytu žaidimu ir su
sikaupę mėto strėles, į lentoje pa
kabintas nuotraukas, bandydami 
strėle pataikyti į brolio tuntinin 
ko nosį... Iki šiol d-vei vadovavu
sio s.v.v. si. A. Šimukonio ir nau
jojo d-ko psl. G. Mikalausko prie
žiūroje ir prie šių stalų vyksta 
smarki prekyba.

Tėvų komitetas darbuojasi bu
fete. Visi spėja pavalgyti ska
nius pietus, o pavalgę skuba prie 
“Skanumynų trobelės”, kurios 
sienos išmargintos vyr. sk. si. A. 
Kidolytės pyragų ir saldainių pie 
šiniais. D-kė vyr. sk. v.sl. A. Sa
mušytė su kitomis vyr. skautėmis 
vos spėja paduoti pirkėjams ska
nius tortus, sausainius ir riestai
nių virtines.

Beragaudami skanius “balan
dėlius”' ir saldumynus, mugės sve 
čiai pamato, kad stalai tuštėja, iš 
vargę draugininkai jau ima pi
nigus skaičiuoti ir žino, kad New 
Yorko mugė jau eina prie pabai
gos. Momentui visų dėmesį dar 
patraukia tėvų komiteto laimėji
mai: dail. V. Rato paveikslas a- 
titenka p. Jasaičiui, o p. Matu
laičio padovanotas foto aparatas 
p. V. Kerbeliui.

ps. B. Kidolienė
VISUOMENĖS DĖMESIUI
Sekmadienį, balandžio 27 d., 

11 vai. r. Bogen mokykloje, (san
kryža 79 g-vė ir Pulaski Rd.), į- 
vyksta bendra metinė iškilmin
ga visų Chicagos skautiškųjų vie
netų sueiga. Tėvai ir visuomenė 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. 
Tėveliai prašomi uniformuotus 
skautus ir skautes atvežti į mini
mą vietą 10:30 val.ryto.

gūžes menesį.
Atlanto rajone įsikūrė naujas 

skaučių vienetas Washingtone, 
D.C. Įsteigė vyr. sk. vyr. si. Al
dona Kindurienė. Kovo mėnesio 
pradžioje skautės turėjo pirmą iš
kilmingą šventę-Kaziuko mugę. 
Buvo pirmas įžodis ir “Pušyno” 
d-vės vėliavos šventinimas. Was- 
shingtone šiuo metu yra apie 20 
sesių. Taip pat norime pridėti, 
kad iš Detroito atsikėlusi ps. A. 
Bačkaitienė, tuojau įsijungė į dar 
bą ir sesėms labai daug talkinin
kauja.

Balandžio 26-27 d.d., Kenne- 
bunkporte, Maine įvyks skaučių- 
skautų, vadovų-vių Pavasario 
šventė. Ši šventė mūsų rajone pa
sidarė tradicinė ir į ją paprastai 
suvažiuoja autobusais, traukiniu 
ir mašinomis sesės ir broliai iš 
viso rajono. Pernai buvo 250. Iš 
pasisakymų atrodo, kad ir šiemet 
nebus mažiau. Jaunimas turi už
siėmimus, skautiškos diskusijos po 
pietę, pasilinksminimą, laužą ir 

i t.t., o vadovai šia proga aptarią 
Į visus rajone rūpimus reikalus, bū 
na paliečiami stovykos bei kiti 
rajone rūpimi klausimai.

Pasikeitė tuntininkės: Nevv Yor 
ke ps. I. Vilgalienė perdavė sa
vo tuntininkės pareigas ps. Ire
nai Jankauskienei.

Elizabethe, N.J. s. R. Lora per
davė vietininkės pareigas ps. Au- 

| dronei BartyteL Abiem vadovėm 
I sėkmės.

Lituanicos tunto Vinco Krėvės ir 
Perkūno draugovių skautai susido
mėję apžiūri senovės lietuvio kario 
šarvus Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje, Chicagoje.

Nuotr. Gintaro Plačo
New Yorko skautai-ės kovo 2 

d. pagerbė šv. Kazimierą, lietu
vių skautų globėją.

Viešp. Atsimainymo parapijos 
bažnyčion plaukė tvarkingai uni
formuoti, vėliavomis nešini skau 
tai, —- išklausyti šv. Mišių, kurias 
atnašavo s. kun. J. Pakalniškis, 
kuris taip pat pasakė pamokslą.

Po pamaldų visi surinko para
pijos salėn, kur įvyko tradicinė 
Kaziuko mugė. Pro salės duris 
plaukė vis nauji mugės lankyto
jai iš New Yorko, iš apylinkių ir 
net iš tolimesnių vietovių.

Tauro tunto tuntininkui s. Vy- 
tau. Kidoliui vadovaujant, atida
ryta pati mugė. Sugiedojus Lietu
vos himną, brolis Kidolis pasvei
kino susisrinkusius ir pakvietė 
Liet. bendruomenės Rytų apygar 
dos pirm. Aleksandrą Vakselį, 
skautą iš pat vaikystės laikų, ati
daryti mugę. Vakselis šiltu žo
džiu sveikino skautus ir svečius, 
pasigėrėdamas gražiu būriu Nevv 
Yorko skautų, kurių rankos kas
met užpildo mugės paviljonus.

Prie balto kaspino matėsi Nevv 
Yorko ir Atlanto rajono skautų 
vadovai: ps. I. Jankauskienė, s. 
V. Kidolis, Atlanto rajono vadas 
s. A. Bobelis, LSS A. r. vadeivė s. 
L. Milukienė, s. J. Raškys Nevv 
Britain skautų vietininkas, s.v.v. 
si. B. Maurutis iš Waterbury, pre 
lat. B. Balkūnas, Elizabeth skau
čių vadovės ir visa eilė kitų.

Vakseliui perkirpus kaspiną, vi 
si susirinkusieji greitu laiku aps

tojo pilnus gėrybių paviljonus.
Štai vilko galva papuoštas Nevv

Yorko vilkiukų paviljonas, kuria
me darbuojasi vilkiukų draugi
ninkas psl. Algis Kidolis, padeda
mas savo adjutanto Ryčio Bal
čiūno ir visos eilės mažųjų talki
ninkų. Nuo lentynų sparčiai ny
ksta įvairūs žaislai ir kitoki ma
žųjų pagaminti dalykai.

Toliau matome skautiškų reik
menų kioską, kur su malonia šyp 
sena p. P. Ivašauskienė pardavi
nėja reikalingus ženklus ir prog
ramų konspektus. Už poros žing
snių skaučių Birutės draugovės 
paviljonas. Jame darbuojasi vyr. 
sk. v.sl. Danutė Leveckytė su sa
vo skiltininkėmis, vikriai sukda
mos tarp stalų apkrautų gražio
mis tautiniais rūbais lėlėmis, ke
ramika ir įvairiais žaislais, rank
darbiais ir kitokiais gražumynais.

Šalia skaučių, visų akį patrau
kia N.Y. vyr. skaučių židinio ir 
Neringos tunto stalai. Čia ant ak
somo blizga gintarai, stiepias pui
kūs medžio drožiniai, mirguliuo
ja lietuviški audiniai, gražios ke
ramikos vazos ir dar daug viso
kių dalykų. Visiems čia gražiai 
šypsosi vyr. sk. v. si. M. Norei- 
kienė ir vyr. sk. si. Z. Jurienė 
su savo pagelbininkėmis.

Pro susispaudusius mažiuosius 
matome laimės šulinį ir ant il
gų, tankiai apkrautų stalų pauk
štyčių visų metų darbo vaisius. 
Koks įvairumas. D-kė vyr. sk. sh 
G. Siemaškaitė skuba parduoti,

ZINUTĖS IŠ ATLANTO 
RAJONO

Vyr. skautininke Malvina Jo
nikienė ir v.s. S. Statkienė — 
skautininkių skyriaus vedėja — 
lankėsi Nevv Yorke. Jos dalyvavo 
Maironio šeštadieninės mokyklos 
Vas. 16 d. minėjime ir vėliau ap
lankė Nevv Yorko Neringos tun
to skautes darbo sueigoje. Vyr. 
skautininke matė, kaip jaunosios 
draugininkės ir skiltininkės su se
sėmis kruopščiai ruošėsi Kaziuko 
mugei. Sekmadienį, vasario 23 d. 
ps. I. Jankauskienės bute vieš
nioms buvo suruošti pusryčiai. 
Buvo sukviestos Nevv Yorko skau

200 VADOVU DAINAVOJE
Skardėjo lietuvių jaunimo sto

vyklavietė Dainava neregėtais 
svečiais — skautais, kurie užplū
do jos kelius, nudainavo šlaitus 
ir mėlynąjį ežerėlį, nustebino sa
les jaunųjų vadovų pokalbiais, 
diskusijomis ir sueigomis.

Išgyveniminis pašnekesys “In
dividas grupėje”, laisvoji tribū
na, jaunimo rezoliucija, progra
mų moderninirųas šių dienų vei
kime, — tai keletas momentų, 
svarstytų LSS seserijos ir brolijos 
vadovų suvažiavime, kuris įvyko 
praėjusį savaitgalį Dainavos sto
vyklavietėje. Daugiau kaip 200

P. Vakselis atidaro New Yorko skautų Kaziuko mugę.
Ndotr. R. Kisieliaus

PRIVERSTINIS LĖKTUVO 
NUSKRAIDINIMAS

Į visą. eilę priverstinų lėktuvų 
į Kubą nuskraidinimų balandžio 
mėn. viduryje įsijungė dar vie
nas, Ikai ISAM kompanijos lėktų 
Vas, skridęs iš Santa Marta į 
Baranąuilla, buvo priverstas 
skristi į Kubą, bet kadangi ne
turėjo pakankamai degalų, turė
jo nusileisti Kartagenos aero
drome. Po trumpų derybų, Ko 
lumbijos vyriausybei sutikus, 
buvo leista į (lėktuvą pripilti 
benzino. Tai buvo dramatiškas 
momentas, kada išprievartautas 
lėktuvas nusileido į aerodromą, 
kur prisirinko kariuomenės ir 
policijos, bet ir šie nieko nega
lėjo daryti, nes lėktuvo grobi
kai neleido atidaryti lėktuvo 
durų; policija bei kariuomenė 
negalėjo šaudyti. Nesuradus ki
tos išeities, lėktuvas Ibuvo pa
pildytas benzinu ir jam buvo 
leista skristi į Kubą. Į aerodro
mą prisirinko minios žmonių iš 
gretimų priemiesčių, kurie pra
dėjo akmenimis ii' pagaliais dau 
žyti lėktuvą, norėdami tuo būdu 
sutrukdyti lėktuvo pakilimą. 
Kiti ant pakilimo kelio pradėjo 
kloti lentas, pagalius ir skardą, 
kad tuo būdu sutrukdžius lėktu
vui pakilti. Pagaliau policija ir 
kariuomenė turėjo jėga išvaiky
ti žmones ir išvalyti pakilimo 
talką. Gyventojai kaltina polici
ją ir kariuomenę, kad jie padėjo 
grobikams nugabenti lėktuvą į 
Kubą. (kl.)

vadovų, suskridusių iš Kanados 
ir Amerikos vietovių, lietuviškoj 
skautiškoj nuotaikoj aptarė esa
mo momento rūpesčius bei džiau 
gsmus ir pasisėmė minčių bei pa
drąsinimo ateities veiklai.

Kalbėta, svarstyta, siūlyta, vi
sa tai atpinta lietuviška daina ir 
skautiška malda į Kūrėją — to
kia buvo šio gausaus sąskrydžio 
nuotaika. Prie jos dar grįšime se 
kančiame numeryje, o šią trum
putę kroniką norisi užbaigti tary
bos p-ko v.s. A. Saulaičio žo
džiais suvažiavimo dalyviams:

“Šis suvažiavimas buvo skau 
tiškos dvasios išsiskleidimas. Jei
gu grįžę tą nuotaiką perduosite 
savo jauniesiems broliams-sesėm, 
mūsų suskridimas nebus buvęs 

■veltui. Kas sėkmingai įvykdyta, 
bus dėkinga lietuvių tauta šiems 
vadovams, kurie dirbo vienetuo
se su berniukais ar mergaitėms.

Linkiu visiems džiaugsmingo 
skautavimo”.

ŠERĖNAS perkrausto baldus h 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67 th Place VVA 5-8068

MOVING

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 6-5076

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 8241 VVest 66th Plaoe 
TeL: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čloa lr Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vale. 
šeštad. 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VYAlbrrtok B-3018

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą; 
jėl AbatSUlebla, skambinti HU 8-382 B
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Cook County. Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
* Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

U metų 
9.00 
8.00 
9.50

mėn.
5.00
4.50
5.50

mSn.
2.00
1.75
2.25

Redakcija dirba kasdien 
g.30 . 4:30. šeštadieniais
8:30 — 12:00. 2

• administracija dirba kas- r

TeL ofiso HE 4-6849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Str^t 
Vai.: pirai., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., jM-nktad. 1-5, treč. ir Sešt. tik
susitarus. 

Ofiso _ HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Slst Street
Valandos: antradieniais. uenKtadle-

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p.
l.tgonlai priimami pagal sualtartiria

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk- 
tad. 10—4; šeštad. 1(3—2 vai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU LR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medieal Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija lr moterų Ilgos

6132 So Kedzie Avė., WA 5-2610
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K Š A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo l iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuio 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 tkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 63rd Street

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

Ofiso tr buto tel. OLymplo 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. —• REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV, 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
S“ECIAIJRTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestem Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. lr 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. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad tr penkt. 1—4 vai 

Priimln8ja tok susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. I MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybei vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 3 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

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

 Vizitai pagal susitarime

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REUanee 5-4410 
Rez. GRoveblU 6-0417 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija

Telefonas — 925-8296
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Pas kaimynus suomius

KOMUNISTŲ SKILIMAS

ARGENTINA GINKLUOJASI 
Užuot kovojusi prieš skurdą, perkasi ginklus 

K. KLASTAUSKAS

Mus domina Lietuvos kai
mynų gyvenimas, lalėjimai, 
rūpesčiai. Taigi domimės ir to
limesniu šiaurės kaimynu Suo
mija, mums daug kuo artima 
4,5 mil. gyventojų šalimi, ku
ri, kaip ir mes, ilgą laika vil
ko Rusijos jungą ir 1917 m. 
pasiskelbė nepriklausoma val
stybe. Kaip ir mes, suomiai 
1918 — 1919 m. savo laisvę 
ginklu apgynė, sėkmingai nu
galėdami rusų - bolševikų gink
luotas pajėgas. Mes taip pat 
gerai atsimename 1939 — 1940 
m. suomių - rusų karą, kai gy
ventojų skaičiumi mažytė Suo
mija karžygiškai gynė savo 
1265 km. ilgio sieną su Sovie
tų Sąjunga. Šiame ir pakar
totiniame 1941 — 1944 m. ka
re suomiai neteko daug gyvy
bių ir gerų žemių, bet savo 
krašto laisvę apgynė. Suomiam 
prieš rusus atsispirti padėjo 
didelis tautos vieningumas ir 
jos didvyriškumas. Tačiau il
gas karas prieš didįjį kaimyną 
ir sunki karo bei reparacijų 
našta iššaukė ekonominius sun 
kumus, kurių pasėkoje Suo
mijoje gerokai išaugo komu
nistų partija. Ji buvo įkurta 
jau 1920 m. garsaus pasaulinio 
masto komunisto Otto Kuusi- 
nen rūpesčiu. 1930 — 1944 m. 
uždrausta. Pokario metais per 
organizuota, ji išaugo. Veik
dama demokratišku keliu, da
bartiniame parlamente ji turi 
iš 200 daugiau kaip penktada
li atstovų. 1966 m., vadovauia- 
ma Aarne Saarinen, demokra
tišku būdu įėio į koaliciją su 
kitomis kapitalistinėmis ir so
cialistinėmis partijomis. vy
riausybėje gaudama trijų mi- 
nisterių postus.

Reikia pasakyti, kad suo
mių komunistai iš esmės dau
giausia buvo savo krašto my
lėtojai. Rusams okupavus Če
koslovakiją, jų partijos vado
vybė pasmerkė rusus ir protes 
tavo prieš laisvo krašto oku
paciją.

Sovietai visą laiką pasauliui 
Suomiją statė pavyzdžiu, nu
rodydami kaip turi “komunis
tinės ir kapitalistinės šalys su
gyventi”. Tačiau suomiu KP 
laikymasis' Čekoslovakijos at
žvilgiu rusams nepatiko. Ke
turi jų vadai, jų tarpe Aarnio 
Saarinen ir stalinistas Smisa- 
lo, buvo III.26 pašaukti į Rusi
ją ir 6 valandų kietoje kon
ferencijoje turėjo “aiškintis” 
su Brežnevu ir Suslovu. Ofi
cialiai buvo “abieju šalių ko
munistų vienybė” deklaruota, 
tačiau daugelis klausimų liko 
neaiškių. Suomių komunistai 
griežtai skyrėsi kad ir nuo lie
tuvių komunistų, nes buvo gal
voją žmonės. Rusų ir suomių 
komunistų nuomonės ėmė vis 
ryškiau skirtis.

Jos ypač išryškėjo neseniai 
įvykusiame 15-me KP kongre
se, kuriame dalyvavo 500 at
stovų, jų tarpe ir Rusijos ko
munistų delegacija, Pelšės va
dovaujama. Kongresas buvo 
karštas. Buvo kritikuojama 
KP dalyvavimas koalicinėje 
vyriausybėje drauge su agra- 
rais ir socialdemokratais. Pa
sisakyta dėl nišų pasmerkimo 
už Čekoslovalvjos okupaciją, 
smarkiai užpulta Hertta Kuu-

Soandoj ir gyvenime

Vatikanas paskelbė dokumentus, 
pavaizduojančius prez. Roosevelto 
specialaus pasiuntinio M.C. Taylo- 
ro vizitus Vatikane 1941 ir 1942 m. 
Iš paskelbtų dokumentų matyti, 
kad Vatikanas buvo labai susirūpi
nęs Roosevelto turėtomis pažiūro
mis i komunistinę Rusiją ir baimi
nosi dėl taikos perspektyvų nuga
lėjus Vokietiją.

Paskelbtuosius dokumentus prisi
mindamas, “Chicago Tribūne” ve
damasis bal. 13 d. pažymi, kad 
Rooseveltas tikėjo, jog Sovietų^ Są
junga leis religijos laisvę; jis manė, 
kad Rusija yra mažiau pavojinga,

ROOSEVELTAS, VATIKANAS IR SSSR

sinen (jau minėto KP steigėjo 
duktė), dalyvavusi Jugoslavi
jos KP kongrese kaip suomių 
komunistų partijos atstovė. 
Viena grupė norėjo artimesnių 
ryšių su Rusi‘os komunn.ta s 
(stalinistai). ’rie reiškėsi kaip 
liberalūs tautiniai komunistai. 
Pirmųjų vadas buvo ligšiolinis 
Suomijos KP vadas Sinisalo, 
antrųjų, apšauktu “dešiniai
siais revizinnistais”, vadai —
A. Saarinen, Hertta Kuusinen 
ir kt. Stalmistai protestavo 
prieš suomių KP įėjimą į vy
riausybę, kritikavo Rusijos KP 
pasmerkimą dėl Čekoslovaki
jos okupacijos, pasisakė prieš 
pateiktą partijos programos 
reviziją, pagal kurią iš progra
mos būtų išleista “proletaria
to diktatūros” tezė ir pabrė
žiamas siekimas paimti valdžią 
legaliu būdu. Tai buvo “jaunų
jų sparno” suformuluota demo 
kratinė Maskvai nepalanki pro 
grama. Pažymėtina, kad “jau
nųjų komunistų” tarpe yra jau 
minėta “raudonoji ponia” H. 
Kuusinen, 65 m. amžiaus.

Nuomonių skirtumus turėjo 
išspręsti balsavimas, kurio me 
tu 263 balsais prieš 214 pasi
sakyta už dešiniųjų revizionis- 
tų programą. Nebegalint su 
derinti nuomonių, 162 užkietė
ję stalinistai apleido posėdžiu 
salę ir persikėlė atskiriems po
sėdžiams į Koitto namus. Šuo- ■ 
mijos KP suskilimas į dvi par
tijas buvo įvykęs faktas.

Šis skilimas labai nepatiko 
Maskvai. Sovietų pasiuntinys 
Helsinkyje pakvietė suomių re- 
vizionistų ir stalinistų KP va
dus j savo raudonąją reziden
ciją Fabriko gatvėje šiuo kar
tu ne kaviaro ir vodkos parti
jai, bet juos išbarti. Kuo tas 
barimas reiškėsi, tikslesnių ži
nių dar nebuvo turėta, tačiau 
nesunku numanyti. Įvykiai iro
niškai šypsosi rusams: jie da
bar nalaiko suomių stalinistus 
vadovaujamus Sinisalo, nors 
šie dar taip neseniai pasmerkė 
rusų invaziją Čekoslovakijoje.

Maskva visomis išgalėnrs 
rūpinasi atkurti suomių KP 
vienybę. Rusams labai nepatin 
ka, kad suomių komunistai pa
laiko ryšius su Jugoslavijos 
(Tito) KP. Jie puola “revizio- 
nistus”, pravardžiuodami nu
krypėliais, sukilėliais. Maskva ( 
visomis išgalėmis stengiasi gel 
bėti stalinistus, nors jiems ir 
buVo pareikštas suomiu KP 
daugumos nepasitikiėiimas 
(Ville Pessi. 25 metus išbuvęs 
KP gen. sekretorium, nebebu
vo šioms pareigoms perrink
tas). Balandžio 27 d. šaukia
mas stalinistinių komunistu 
kongresas “atkurti” Suomijos 
komunistų partijai.

Iškyla ir suomių komunistų 
koalicijos vyriausybėje klausi
mas. Socialdemokratai, agra- 
rai ir kt. pasisakė ir toliau 
bendradarbiausią su komunis
tais, dabar dešiniaisiais revi- 
zionistais, Aarinen vadovauja
mais. Atrodo, kad ir provinci
joje jie turės didesnę parama 
kaip stalinistai.

Aklieji kačiukai praregėio, 
kad ir po daugelio metų. Suo
mių komunistai galvoja, o tai 
yra geriausias tiesos ieškoji
mo būdas. b. kv.

kaip Vokietija, nes Rusija teveikian
ti komunistine propaganda. Deja, 
Rooseveltas tos nuomonės nepakei
tė net ir tada, kada Rusija užgro
bė dalį Lenkijos, kai užpuolė Suo
miją, kai okupavo Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, kai nuo Rumunijos pa
grobė Bukoviną ir Besarabiją.

Paskelbtuose dokumentuose ran
damas ir prel. Tardini, Vatikano 
valst. sekretoriaus pavaduotojo, me
morandumas apie Rooseveltą iš 
1941 m. rūgs. 3 d. Memorandume 
rodomas susirūpinimas, kad Roose
veltas visiškai nesijaudina dėl bol
ševizmo ateities, o tai Europos ir

VĖL ŽIEMA ČEKOSLOVAKIJOJE
Nadjas kompartijos sekretorius varžo laisvę 

GEDIMINAS GALVAAudringas politinis pavasaris 
buvo staigus. Studentai, rašy
tojai pirmieji laužė storus mas- 
kvinės santvarkos ledus Čeko
slovakijoje. Slovakas Aleksan
dras Dubčekas 1968.1.5 tarė: 
mes norime suteikti žmogiškąjį 
veidą komunizmui. Komunisti
nio teroro aukoms pareikšta pa
garba. Spaudai suteikta laisvė. 
Užsimota pertvarkyti ūkinį gy
venimą. Pamažu slinko pavasa
ris Karpatų kalnais...

Čekoslovakija nesulaukė poli
tinės vasaros, kuri subrandintų 
pasėtą grūdą. Sovietinės įgulos 
praėjusio rugpiūčio 20 d. atne
šė grėsmingas politines sute
mas. Nuo to meto Maskva vis 
sparčiau Prahą spaudė pasirink
ti sovietinį kelią. Pirmieji poli- 
inio pavasario žiedai buvo mas- 
kvinės šalnos pakąsti, tačiau 
tauta ir jos politinė vadovybė 
spyrėsi Sovietams iki ledo ru- į 
tūlio žaidynių laimėiimo. Kuris 
atnešė pralaimėjimą bežaidžiant 
ant plono politinio ledo.
Naujas kompartijos sekretorius

Kai kurie įvykiai Čekoslova-j 
kijoje gaubiami tamsos. Mes 
nesame tikri, kad Prahoje pra
ėjusio mėnesio drumsties dieno
mis Maskva nedėjo pastangų 
įtempt; santykiams. Įtarimą 
stiprina, nes kompartijos cent
ro komiteto susirinkimas buvo 
sukviestas ką tik no riaušių. 
Spaudoje tebuvo skelbta, kad 
centro komitetas pakluso Mask
vai, račiau lieka paslaptyje jos 
panaudotos priemonės spausti 
jo nariams išrinkti naują sek
retorių.

Naujasis kompartiios seketo- 
ius slovakas Gustavas Husakas 
devynerius metus buvęs kal
bamas Antonin Novotny val
dymo metais, prisišliejęs prie 
reformų Čekoslova kijoie šalimu 
kų. Sovietų įguloms įsibrovus 
vedė dvigubą, žaidimą: taiks-

viso pasaulio ateičiai nežada nieko 
gero, daugiau blogo. Kaip pažymi 
“Chicago Tribūne”, Rooseveltas ta
da ruošėsi JAV įvesti j kariaujan
čių tarpą ir jis, santykiuose su Va
tikanu, siekė paveikti JAV katali
kus izoliacionistus, kad sušvelnėtų 
jų priešingumas Amerikos Įstojimui 
į karą bei teikimui karinės paramos 
Sovietams.

Rooseveltas, anot artimai su juo 
išsikalbėjusios Frances Perkins, gal
vojęs, kad Stalinas visgi yra buvęs 
seminarijos auklėtinis, tai jame tu
rėjęs pasilikt koks prielankumas re
ligijai...

“Chicago Tribūne”, priminusi, 
kad istorikas Gibbon skelbia, jog 
Romos imperijos nykimas prasidėjo 
nuo Septimo Severo, sako, kad is
torikai tvirtins, jog JAV nykimas 
prasidėjęs nuo Roosevelto politinio 
neapdairumo. J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Ateik čia, mama, — parodė karininkas stalą,— 

tai yra jūsų blankas? — jis paklausė, rodydamas į lapą. 
pą.

Motina svarstė. Tada karininkas vėl paklausė:
— Ar čia jūsų parašas? — jis parodė pirštu apa

čioj blanko.
— Taip, tai mano parašas, — ji nusilenkė kari

ninkui.
Tada karininkas kažką sušnibždėjo vertėjai ir pasa

kė:
— Sėskis, mama, — jis parodė į kėdę šalia stalo 

ir ji atsisėdo. — Dabar man pasakyk, kodėl 1944 m. 
palikai Lietuvą?

— Žinote, raudonieji, tie baisybės, tie bedieviai 
žmonės persekiojo mus. Jie areštavo mano dukters vy
rą ir išgabeno jį j Sibirą. Mes buvome taip išgąsdinti, 
kad išbėgome į Vokietiją, — atsakė moteris.

— Ar jūs išbėgote į Vokietiją savanoriškai? Ar gal 
jus vokiečiai prievarta liepė palikti Lietuvą.

— Ne, mes atbėgome savanoriškai. Aš taip bu
vau išsigandusi komunistų.

— Ar jums vokiečiai ką nors darė bloga? Gal jus 
jie persekiojo?

tesi Maskvai ir puse žodžio te- 
gynė reformas.

Centro komiteto susirinkime 
jis buvo nuosaikus, nes jis taiks 
tesi reformų šalininkų balsų. 
Veik visais balsais jį išrinkus 
kompartijos sekretoriumi pra
dėjo kitą šnektą: grasinti so
cializmo ir Sovietų priešams. Jis 
tarė panaudosiąs visas priemo
nes revoliucijos priešams pa
laužti.

Pirmieji žingsniai
Čekai ir slovakai vėl išgirdo 

Husako grasinimus revoliucijos 
priešams, nors jis pats buvo 
kalintas. Spauda, radijas ir te
levizija sulaukė naujų žąslų. Su 
ėmimai tebevyksta. Policija nau 
doja jėgą viešose vietovėse su
sirinkusiems išskirstyti. Užs'e- 
nio spaudos atstovai jau nebe
sinaudoja komunistų komparti
jos ar vyriausybės palankumu 
žinių gauti. Užsieniečių lagami
nus muitininkai žymiai atidžiau 
tikrina.

Darbininkų sąjungos, didžiau 
sias reformų ramstis, įspėjo na
rius nuosaikiai laikytis. Prahos 
universiteto studentai dairosi į 
darbininkus. Darbininkų sąjun
gos tarybos pirmininkas Karei 
Polacekas išrinktas į komparti
jos prezidiumą. Kai kuriose mo
kyklose studentai pasmerkė 
kompartijos naują posūkį. 

Sveikinimai ir kaltinimai

Sovietų komunistų partijos 
general'nis sekretorius Leonid 
I. Brežnevas šiais žodžiais pa
sveikino Husaką: “Jūs. princi
pinis kovotojas pasižymįs nuo
seklumu ir dideliu komunisti- 
v’u nare:gingumu painiavose ir 
aštrioje kovoje prieš grėsmę so
cializmui Čekoslovakijoje”.

Sovietų spauda ir radijas te
begarsina Husaką. Ulbrichtas 
ir Gomulka, ištikimieji Maskvos 
ginklanešiai, linkėjo Husakui 
stiprinti socializmą. Jie, spaudę 
Maskvą jntramdyti reformų ša
lininkus Čekoslovakijoje, dabar 
gali džiaugtis savo darbo vai
siais.

Italijos kompartija reikalau
ja atstatyti visišką Čekoslova
kijos nepriklausomybe ir sutruk 
dyti bet kur, Įsikišimą. Ji pa
smerkė A. Dubčeko nušalinimą. 
Jos dienraštis L’Unita nurodė, 
kad Sovietų karinis žygis ir nuo 
latinis politinis spaudimas Če
koslovakijoje pažeidė pasitikė
jimą Sovietais, kurie sulauksią 
atkirčio artimoje ateityje.

JAV prezidento jspė.j’mas
Prez. R. Nixonas balandžio 

18 d. pareiškė spaudos atsto

vams; “Sovietai žino, kad mes 
nepritariame jų žygiui. Ameri
kiečiai ir visos pasaulio laisvo
sios tautos stebi šį, tur būt, 
paskutinį čekų ir slovakų di
džiosios tragedijos veiksmą ko
munistinėje santvarkoje. Mes 
tikime, kad jis nepaskutinis. 
Tikime, kad liks laisvės pėdsa
kai”.

Šie žodžiai nepakeis padėties. 
Komunizmo tautos tinkamai su
pras žodžius, kai jie atitiks veik 
smus. Sovietų veiksmas Čeko
slovakijoje iššaukė naujas pai
niavas.

Italų ir kitų tautų komunistų 
kompartijos nepritaria Maskvos 
politikai. Jų aštrų žodį turės iš
klausyti birželio 5 d. pasitari
me. Prez. R. Nixono pareiški
mas gali turėti įtakos į nesklan 
džiai pradėtus JAV - Sovietų pa 
sitarimus.

Čekoslovakijos tragedijos 
veiksmas pareis ne nuo Husako 
ryžto tramdyti čekus ir slova
kus, bet ir nuo jų sprendimo 
išblokšti naująjį partijos sek
retorių iš balno. Ir nauios žie
mos metu tautos nepamiršo lais 
ve dvelkiančio pavasario.

— Amerikos Taikos korpo 
nariai dirba 20 Lotynų Ameri
kos valstybių.

Maj. Charles Robb, buvusio prez. Johnsono žentas, baigė tarnybą Vietna
me ir grįžta į Texas. Jis čia matyti prie Da Nang bazės.

— Ne, ne, jie buvo mums labai geri.
— Kur jūs gyvenote, kai amerikiečių armija okupa

vo Vokietiją?
— Čia, šitame mieste su vokiečiais. Jie davė mums 

porą mažų kambarėlių.
— Kokias maisto korteles jūs turėjote?
— Ne dideles, tokias pat kaip ir vokiečiai turėjo. 

Ne daug buvo ko valgyti.
— Tau patinka Hitleris, mama, — paklausė staiga 

kitas, jaunesnis karininkas.
— Aš nežinau, kas per žmogus jis, — moteris pa

traukė pečiais, — aš girdėjau apie jį truputį, bet aš 
nepažįstu.

— Ar tau patinka fašistai ar naciai, mama, — vėl 
paklausė tas pats karininkas.

Senoji moteris vėl patraukė pečiais ir nežinojo, ką 
atsakyti.

— Tai viskas, mama, jūs galite eiti, — vyresnysis 
karininkas baigė apklausinėjimą.

Senoji Budrienė giliai nusilenkė ir išėjo. Netoli du
rų ji ant krūtinės padarė didelį kryžiaus ženklą.

— Sekantis, prašau, — garsiai sušuko karininkas.
34

Nuo ankstaus ryto buvo matyti susijaudinimas 
lenkų stovykloje. Sunkvežimiai ir automašinos ūžė apie 
pastatus, įvažiuodami ir išvažiuodami. Septynetas šim
tų lenkų buvo pasiruošę vykti į Lenkiją. Dauguma jų 
buvo praradę išvietintųjų asmenų statusą.

Boleslavas aplankė Vytauto šeimą tą rytą pasku
tinį kartą. Kai jis atsisveikinėjo, senoji Budrienė pra
dėjo verkti taip gailiai, kad ji nebegalėjo ištarti jokio 
žodžio. Ji žiūrėjo į jį su tokiu giliu žvilgsniu, kad jis 
matė jos širdyje didelį liūdesį. Milda ašarojo taip pat

Neseniai Buenos Aires uostas 
pergyveno ypatingą dieną, kada 
į jį atplaukė laivas “Lago Lacar”. 
Uoste susirinko aukštieji Argen
tinos karininkai ir tai reiškė, kad 
čia vyksta kažkas nepaprasto. Ir 
tikrai šis laivas atvežė pirmuo
sius 10 tankų AMX-13 tipo, kurie 
buvo užsakyti kariuomenei Eu
ropoje pagal specialų pirkimo 
planą. Šie tankai buvo iškilmin
gai nugabenti į kariuomenės da
linius. Tai naujo tipo prancūzų 
tankai, išbandyti Izraelio 6 die
nų kare ir pasirodę kaip vieni iš 
geriausių ir pajėgiausių. Tai tik 
pirmieji 30 užsakytų tankų. Liku
sieji taip pat netrukus atplauks 
j Argentiną.

Šis Argentinos žygis aiškina
mas jos noru pasidaryti kariškai 
nepriklausoma nuo Amerikos ka
rinės kontrolės.

Kai 1967 m. Prancūzija, pra
dėjo derybas dėl pristatymo gin
klų Argentinai ir Peru,New York 
Time rašė ir įspėjo Washingto- 
ną, kad Pietų Amerika, (Peru ir 
Argentina), be JAV žinios, iš 
Prancūzijos perka lėktuvus ir tan
kus. Washingtono susirūpini
mas nebuvo be pagrindo. Toks 
Pietų Amerikos valstybių biznis 
žymiai paliečia Šiaurės Amerikos 
interesus, nes pagal susitarimą, 
JAV laiko monopolį parduoti 
ginklus Pietų Amerikai. Tuo tar
pu Argentina šį susitarimą sulau

Ir kai Boleslavas ėjo durų link, abi moterys pra
dėjo garsiai verkti. Senoji Budrienė keletą kartų per
žegnojo Boleslavą ir slėpė delnuose savo drėgną veidą. 
Vytautas palydėjo Boleslavą ligi traukinio stoties, kur 
ilgas, sunkiai pakrautas traukinys laukė lenkų. Stotis 
buvo pripildyta įvairių tautybių žmonėmis. Charlottė 
jau ten laukė ir susitiko Vytautą ir Boleslavą. Minia 
buvo triukšminga. Buvo girdėti nuolatiniai šūkavimai. 
Buvo daug jaudinimosi. Senyvas vyras, palipęs ant 
traukinio laiptelių, sakė kalbą. Kitoj pusėj jauni žmo
nės dainavo linksmą dainą. Tai šen, tai ten buvo ma
tyti senyvos moterys, besimeldžią su rožančiais ar mal
daknygėmis rankose. Ten buvo daug glebėsčiavimosi, 
nepabaigiamų atsisveikinimų, garsaus juoko, ašarų ir 
kalbų.

— Kelionė į tėvynę, — Vytautas parodė į minią.
Pagaliau žmonėms buvo įsakyta sėsti į vagonus. 

Boleslavas prisiartino prie Charlottės ir pasilenkė:
— Panele von Gropp, — jis pradėjo kalbėti, — 

aš vykstu namo! Aš nežinau, ką rasiu ten savo tėvy
nėj, bet aš noriu ten vykti, nes ten laukia manęs mano 
motina, — jo balsas virpėjo ir jis momentui nutilo.

— Jūs esate labai geras sūnus, ponas Fernandezai, 
— tarė Charlottė, — aš jums pavydžiu, jūs turite mo
tiną, aš gi neturiu, — jos balsas užsikirto.

— Ačiū, panele von Gropp, — tęsė Boleslavas, 
—aš į Lenkiją išsivežu geriausią apie jus prisimini

mą, aš niekada neužmiršiu tavęs ir Vytauto. Aš taip 
daug jums skolingas. Jūs taip labai nuoširdžiai ir su 
atsidėjimu man padėjote mano ligos metu. Vokiečiai 
jumis turėtų didžiuotis, panele von Gropp. Ir aš dar 
kartą iš visos širdies gilumos dėkoju, — Boleslavas pa
kėlė jos ranką ir pabučiavo. Tada atsisuko į Vytautą:

£Bua daugiau}

žė, nes Prancūzų kariniai atsto
vai pasiūlę pirkti ginklus iš jų už 
pusę kainos. Iš šalies žiūrint ši 
prekyba atrodo puiki. Tačiau Ar
gentinos karinė valdžia žvelgia 
ir toliau. Iš 60 perkamų tankų iš 
Prancūzijos, pusė, pagal prancū
zų specialią licenziją, bus sumon
tuojami pačioje Argentinoje. A- 
teity numatoma pastatyti pačio
je Argentinoje apie 120 -350 šar
vuočių. Reikia nepamiršti, kad 
Argentinoje jau dabar yra gami
nami pistoletai, šoviniai, šaud
menys. Taip pat įruoštos dirb
tuvės statyti karinius laivus iki 
10.000 tonų, kurios jau veikia 20 
proc. pajėgumu. Argentinos gink
lų gamyba ne tik nori patenkin
ti savo krašto karinį pareikala
vimą, bet planuoja ginklus par
duoti ir kitiems Pietų Amerikos 
kraštams.

Be šių atgabentų tankų iš 
Prancūzijos kitas laivas atvežė 
artilerijos pabūklus. Reikia ne
pamiršti, kad praeitais metais 
Argentina iš Italijos taip pat pir
ko nemažą kiekį artilerijos pa
būklų, lėktuvų ir kitų karinių a- 
paratų.

Gilės dienraštis “Diario Ilustra- 
do” klausia, ką reiškia šis Argen
tinos ginklavimosi? Ar ji nori sa
ve apsisaugoti? O gal, kai Argen
tinos apsiginklavimas pasieks au
kšto lygio ji pasidarys agresyvi 
kuriam nors savo kaimynui?

Argentinos karo laivynas yra 
pasenęs, didžioji dalis laivų plau
kioja jau daugiau 20 metų. To
dėl jau 1968 metais Argentina 
užsakė 6 minininkus, dvi frega
tas prieš povandeninius laivus ir 
du povandeniniu laivu.

Be to ji iš Amerikos pirko lėk
tuvų, šiam reikalui išleisdama 
60 mil. dolerių. Karo aviacija no
ri pirkti lėktuvų Fokker F -27, 
bombonešių Canberra ir tran
sporto lėktuvų

Čilės laikraštis “EI Mercurio” 
reiškia susirūpinimą, ar kartais 
Argentinos ginklavimasis nereiš
kia grąsinimo savo kaimynams. 
Taip pat ir Brazilijos laikraščiai 
kelia susirūpinimą dėl Argenti
nos ginklavimosi.

Atrodo, keista, kad Argentina, 
nežiūrint ekonominių sunku
mų, meta milžiniškas sumas gin
klavimuisi, kada tuo tarpu visi 
Pietų Amerikos kraštai yra dau
giau susirūpinę pakelti savo eko
nominę pažangą ir sumažinti gy
ventojų skurdą. Argentinos kari- 
nori užmiršti, bandydama neži- 
nori užmiršti, bandydami neži
nia kuriuo tikslu pasidaryti grasi
nančia karine pajėga.

— Amerikos Raudonasis kry
žius suorganizuotas 1881 m. 
gegužės 21 d. daros Barton.

f
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DIEVO TAUTA PRADEDA REAGUOTI
Modernistai ir tradicionalistai Prancūzijoj

Iki šiol atrodė, kad visokie | teises ir privilegijas iš Romos 
naujovininkai, visokie Bažny
čios reformatoriai, siekią netgi 
pasikasti po uola, ant kurios 
Kristus pastatė savo Bažnyčią, 
viskam prieštaraują, nieko ne
pripažįstą, kas Bažnyčioje am
žių bėgyje buvo sukurta, ima 
viršų. Ir pop. Pauliaus VI žo-

imperijos teisyno ir pagrįstas 
vien tik autoritetu. Prieštarau
tojai tvirtina, kad tokios teisės 
ir privilegijos yra priešingos 
žmogaus kilnumui, individo iš
sivystymui.

Pagamintame viešumai rašte 
| reikalaujama naujų formų ku
nigų ir vyskupų santykiuose, ki
tokių santykių tarp dvasiški- 
jos ir pasauliečių. Tarp kitų 
reikalavimų yra ir kunigo tei-

džiais tariant, nori susinaikinti 
iš vidaus. Tie, kuriems visa tai 
atrodė kažkokia netvarka, ne
drįso išsitarti .ginti senąsias 
Bažnyčios tradicijas, jos moks- , sė pasirinkti mėgiamą atlygi-
lo pagrindines tiesas, nes bijo- 'namą darbą bei tarnybą, pi
jo būti apšaukti atsilikėliais, . na politinės veiklos lai=vĄ ir, 
nesuprantančiais susirinkimo j žinomą, panaikinimas celibato.
dvasios ir pan. Betgi, atrodo, 
kad .jau tie visokie reformato
riai perpildė taurę: prasideda 
reakcija, pasipriešinimas, gyni
mas to kas Bažnyč:oje neturi 
būti diskutuojama — dogmos, 
popiežiaus primatas, jo moko-

“Fchange et Dialogue” atsi
radimas ir jų suformuoti rei
kalavimai prancūzų katalikų 
dvasiškių ir pasauliečių tarpe 
sudarė sprogusios bombos į- 
spūdi. Nors buvo atskirų vie
nuolių. kaip pvz. jėzuitas Mi-

moji galia ir kit. Ir toji reakcija , R1quet kuriCi nors ir ne
ima reikštis ten, kur labiausiai 
siaučia reformatoriai.

Prie senojo katekizmo

Šių metų kovo mėn. Pary
žiaus Mutualite salėje susirinko 
keli tūkstančiai katalikų pro- 
testųnfi prieš kunigų ir net vys- 
kur^rper daug modemistiškas 
tendencijas. Susirinkimo tema 
buvo naujasis Prancūzijos ka- 
tekjzmas, tiesa, dar nepaskelb
tas, bet jau prancūzų vysku
pų aprobuotas. Diskusijose pa
sisakė patys kovingiausi katali
kų tradicionalistų vadai, kaip 
kun. Georgės de Nantes (prieš 
penkerius metus Troyes vys
kupo suspenduotas už per daug 
modemiškas idėjas, šiandien re- 
habilituotas), kun. Noel Barba
ra (kuriam Tours arksivyskd- 
pas uždraudė sakyti pamokslus 
savo vyskupiioje), Pierrie Le- 
maire žurnalo “Defense du Fo- 
yer” redaktorius. papeiktas 
prancūzų vyskupų už per daug 
atsilikusias idėjas, ir kiti.

To sus!rinkimo dalyviai priė
mė rezoliuciją, reikalaudami, 
kad vyskupai rimtai peržiūrė
tų naują katekizma. kurio kai 
kurios dalys katalikams esan
čios nepriimtinos, ir leistų nau
dotis senaisiais katekizmais. Pa 
gal ka'bėtoių pasisakymus, nau 
jasis katekizmas iškreipia Šv. 
Raštą, nes ineko nekalba apie 
pragarą, nuodėmę, auką, atgai
lą. Be to. išjuokia Marijos ap
sireiškimus La Sąlette, Liurde, 
Fatimoje. Kalbėtojų sprend:mu 
prancūzu katekizmas yra olan
dų katek:zmo imitacija. Esą, 
nauiaiame katekizme “Kristus 
navaizduotas kaip koks dikta
torius. žadas minioms geres
nę ateitį”. Kryžiaus mirtis pa
vaizduota lvg koks automobiliu 
važiuojančio incidentas. Atpir
kimas pavaizduotas apgaįlėti-

gindami modernistų tezių, ra
gino suprasti jų reikalavimus, 
tačiau dauguma vienuolių, ku
nigui ir pasauliečių, ypačiai ka
taliku rašytojų, visame tame 
ii'ūręįo pavoių didelės krizės, 
kuri slypi Prancūzijos Bažnv- 
čioje ir kuri gali privesti prie

schizmos.
Popiežiaus autoriteto gynimas

Žymusis prancūzų rašytojas 
'Francois Mauriac stoio prie
kyje katalikų pasauliečių, kurie 
yra pasiryžę ginti Bažnyčios ir 
popiežiaus autoritetą nuo mo
dernistų puolimų. Jis sako, kad 
savo ilgame praktikuojančio ka 
taliko gyvenime nieko baisesnio 
nepergyvenęs, kaip tą “šešių 
šimtų prancūzų kunigų priešgi- 
niavimą šiuo istoriniu Bažny
čios momentu”. Jaunas Mauriac 
simpatizavo modernizmui, bet 
šiandien jis jau priešingame 
fronte. Jis labiausiai susirūp1- 
nęs. kad Bažnyčia nereaguoja

1969. IV. 13 Chicagoje. Vyčių salėje, įvyko Alto Chicagos skyriaus metinė konferencija. Nuotraukoje konfe
rencijos garbės" prezidiumas. Iš k. į d : LB Chicagos apyg. pirm. A. Juškevičius, Lietuvių fondo atstovas A. 
Rėklaitis. Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis, Lietuvos pasiuntinybės patarėjas Šveicarijoje dr. A. Gerutis, 
Alto Chicagos skyr. pirm. A. Pužauskas, dr. P Grigaitis ir ALT S-gos pirm. T. Blinstrubas. Konferencijos metu 
dr. A Geručiui buvo įteiktas medalis, išleistas Lietuvių fondo Lietuvos valstybės atkūrimo paskelbimo 50 metų 
sukakčiai paminėti. Dr. P. Daužvardis įteikė medalį dr. A. Geručiui. Nuotr. P. Maletos

SOL. V. KOJELIENĖS 

KONCERTO BELAUKIANT
Lietuvių kultūrinis gyvenimas 

yra gana intensyvus, apstu įvai
rių koncertų ar parengimų ir tai, 
reikia pripažinti, yra sveikintina, 
nes tai liudija mūsų kultūrinį gy
vastingumą, kas ypač būtina ko
voje už ilgesnį tautinį išsilaiky
mą. Visa tai dažniausia vyksta 
lietuvių kolonijų salėse, todėl ma 
lonu, kad kartais išeinama ir to
liau iš savo brangių, mūsų pačių 
kultūrai reikšmingų, namų ir į to
limesnes, daugiau amerikiečiam 
žinomas plotmes. Tokiu pavyz
džiu gali būti dailininkai, kurių 
ne vienas dalyvavo amerikiečių 
parodose, rašytojai, kurių vieno 
kito knyga pasirodė anglų kal
ba, kompozitoriai, kurių kūrinius 
grojo žinomi amerikiečių orkes
trai, chorai, dainavę amerikiečių 
visuomenei ir, pagaliau, indivi
dualūs solistai. Viena tokių solis
čių, ne kartą davusi amerikie
čiams rečitalius, yra solistė Va
lentina Cinkaitė Kojelienė, kuri 
amerikiečių kritikų buvo gerai j- 
vertinta, dėl jos tikrai reto mu
zikinio pasiruošimo. Tačiau Chi
cagoje solistė amerikiečių salėje 
pasirodo pirmą kartą ir iš viso 
toks paskirų solistų Orchestra

Toks rečitalis yra taip pat ir ban
dymas ne tik pačiai solistei,bet 
taipgi viso mūsų muzikinio pa
jėgumo ir mūsų visuomenės kul
tūrinio įvertinimo. Amerikiečiam 
pasisakius, kurių vertinimo kri
terijus yra tik menas, mes galėsi
me diskutuoti ir iš viso koks mū
sų menininkų lygis. Todėl kar
tais mūsų menininkai turi pa
bandyti išeiti į platesnę sceną ir 
parodyti, kad turime ir individu
alių menininkų, o ne tik daž
niau amerikiečiams pasirodan
čių tautinių šokių grupių. Be a-

... . . Hali pasirodymas reikia manytinnes gresianti pavoiu, nes, jo ..................... 7
, . i , . , x. • Chicagos lietuvių istorijoje ne-zodžiais’ tariant, šiandieniniai , ~ . , ,
prieštarautojai siekia sugriau
ti viską. “Prieš bet kokius svar
stymus, rimtas diskusiias tie 
kunigai steigiasi atsinalaiduoti 
nuo savo kunigiškos padėties, 
nuo pastoracinės veiklos ir vys
kupų valdžios. Visa tai veda į 
Bažnvčios naikinimą, nes ji y- 
ra gyvas kūnas, su įvairiais 
organais, kurių kiekvienas turi 
savo funkciią ir yra subordi
nuotas kitiems. Tai, kas mane 
baugina, tai hierarchijos nedrą
sa viešai reaguoti. Tiesa, ism'n- 
tis ir meilė padiktuoja Pran
cūzijos vyskunams tokį elgesį. 
Suprantu ir įų norą išvengti 
dar blogesniu padarinių. Bet 
k«a gali būt’ dar blogesnio? 
Blogybė ne tame kad kai ku
rie, tiesa dar negausūs palie
ka Bažnvčia bet blogis yra tas,

■ buvo gausus. Tai jau yra bandy 
mas išeiti į platesnę viešumą, kur 
mūsų lietuviškuosius talentus ga
li greičiau ir kiti pastebėti. Be a- 
bejo ne visada pasisekimas ir į- 
vertinimas priklauso nuo vietos, 
nes kaip jau žinome, amerikiečių 
spauda yra pastebėjusi ir teigia
mai įvertinusi mūsų pastatymus 
mums įprastoje salėje ir kartais 
nieko neužsiminusi apie miesto 
centre surengtus parengimus, 
tačiau šiaip ar taip yra daugiau 
galimumų, kad reprezentacinėje 
salėje surengtas koncertas dau
giau patrauks svetimųjų dėmesį.

nu būdu”. Pagaliau susirinkimo kad daugelis jų pasilieka Baž-

lią surišti ir išrišti, šiame es
miniame punkte jie prarado ti
kėjimą. Šiandien viskas susive
da ypač dvasiški jos tarpe į ti
kėjimo krizę ir nusisukimą į 
pasaulinius reikalus”.

Dr. J. Sav.

V. Kojelienė

bėjo tokiam pasirodymui turi bū
ti tikrai gerai muzikiniai pasiruo
šęs solistas, kokia specialistų nuo 
mone yra sol. V. Kojelienė.

Tačiau leiskime kalbėti ameri
kiečiams kirtikos vertintojams. 
Štai “The Boston Globė” recen
zentas Harvey Siders rašo: “Nuo 
stabi buvo pirmoji reakcija, pa
mačius Lietuvoje gimusią Valen 
tiną Kojelienę, lyrini koloratūri
nį sopraną, kuri debiutavo Bosto
no Jordan Hali salėje. Ji sceno
je atrodė statuetiška, tartum skul 
ptoriaus atliktais bruožais, aplink 
save sukurianti aristokratišką at
mosferą. Puiki dikcija, muzikalu
mas ir interpretacija, Debussy 
ir Duparc kūriniai tapo aukščiau 
siu koncerto įvykiu”. Jeigu ma
nytume, kad šis recenzento atsi

liepimas yra kiek atsitiktinis, ga
lima prisimint kito Bostono laik
raščio “The Boston Herald” re
cenziją, kurioje sakoma :“Su nuo
stabiu tobulumu buvo išpildyti 

i tie kūriniai, kurie stato didelius 
muzikinius reikalavimus. Ypatin 
gai puikiai ji interpretavo Brahm 
so ir Schubersto kūrinius. Daini
ninkės viena didžiausių vertybių 
yra puiki kvėpavimo kontrolė. 
Iš viso interpretavimas buvo at 
liekamas su dideliu sugebėjimu”.

Galime pacituoti ir “New 
York Herald Tribūne”, “Nevv 
York Times” ar “Musical Ame
rica” atsiliepimus. “Nevv York 
Times” recenzentas tarp kitko pa 
žymi: “Buvo aišku, kad rečita
lis buvo paruoštas rūpestingai ir 
kad solistė turi visišką muzikos 
pažinimą”. Reikia tikėtis, kad dau 
gelis muzikos mylėtojų sutiks su 
tais recenzentų žodžiais. Reikia 
tikėtis taip pat, kad Chicagoje ji 
atkreips recenzentų dėmesį ir mū 
sų pareiga ne tik padėti pripil
dyti salę, bet mums taip pat ma
loni proga pasiklausyti koncerto. 
Tenka pastebėti, kad muzikos 
vertintojai, vertindami solistus, 
neretai prisimena ir publiką, tei
gdami ar ji priaugusi koncertui 
ar ne, todėl mūsų svečių, kurie 
atvyks į koncertą gegužės m. 4 d. 
Orchestra Hali salėj, prašytina 
nesivėluoti ar programos metu 
perdaug nesidalinti įspūdžiais.

Koncerto pelnas skiriamas Bal 
fui, todėl koncertu domisi ne tik 
muzikos mėgėjai, bet ir šalpos rė
mėjai, juo labiau, kad solistė pa
dainuos ir lietuvių kompozito
riaus K. V. Banaičio trejetą dai
nų. Džiaugdamiesi, kad solistė 
galėjo patekti į ne taip jau leng
vai patenkamą salę, pasinaudoki 
me proga išgirsti išskirtinai gerai 
pasiruošusios solistės koncertą.

P. Janulis

— Nedarbas atsiranda, kai dide
lis skaičius žmonių negali rasti 
darbo. —Calvin Coolidge

dalyviai aštriai pasisakė prieš 
žymiausius teologus modernis
tus pavadindami juos veidmai
niais ir melagiais.

Kova tarp katalikų

Min;mas Paryžiaus katalikų 
tradicionalist;u susirinkimas lai
ko nožiūriu buvo paskutinis e- 
pizodas jau anksčiau vykusios 
Prancūzijoje kovos tarn katali
kų tradicionalistų ir modernis
tu. Būta ’r gana smarkiu at
skiru susirėmimu, pvz. Saint 
Germaine - dės - Prus t’km+ieii 
sukilo prieš savo kleboną ku
ris į pamaldas ivedė džiazo mu- | 
ziką. O žurnalo “l’Homme nou- 
vėau” redaktorius buvo t’esiog , 
apkultas. Bet didžiausios reak
cijos susilaukė įsteigimas nuo
latinio prieštaravimo centro 
“Echange et Dialogue”. aplink 
kuri susi spietė daugiau kaip 

600 kunigų ir vienuolių. Tas 
“Echange et Dialogue” irgi da
ro savo susirinkimus (steigia
mame susirinkime dalyvavo net 
dvi vedusių kunigų žmonos). 
Juose reikalauja griežtos “dva
sininku kastos” reformos — na- 
naikinti dvasiškuos paveldėtas

nors netik Petro ga

Amerikiečių lėktuvai Pietų V.etname meta dūmų uždangas, kad galėtų padėti savo vyrams, kovojant su komu
nistų puolimais.

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

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

Prel. dr. F. BARTKUS

Tai nedidelis, 93 psl. leidinėlis, 
kuriame autorius išsamiai nupa
sakoja lietuviškosios Seinų ku
nigų seminarijos likimą, o vė
liau ir Vilkaviškio seminarijos 
įsteigimą ir gyvavimą.

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

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

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

BENDRUOMENĖ DIRBA SAVO 

SRITYJE
Paaiškinimas dėl aukų, kurios renkamos bendruomenės

Keletos paskutiniųjų savaičių luoti vykdymo instrukcijom, 
bėgy tiek JAV LB centro valdyba, (3) JA V LB, telkdama lėšų 
tiek jos paskiri nariai dalyje mū- Vasario 16-sios proga ir sau, ne
su spaudos susilaukė itin aštrių siekia griauti jokios kitos lietuvių 
užsipuolimų dėl Lietuvių bendruo institucijos. Kitas institucijas 
menėje pakartotinai pasireišku-; griauti ar stiprinti tegali tik or- 
sios inciatyvos Vasario 16 -sios ganizacijos ar asmenys, kurios jas 
proga rinkti aukas ir bendruome-, sudaro.
nei. Pastangos susitelkti Vasario | Vykdydama savo vajų LB
16-sios proga lėšų tai bendruo- apylinkių rengiamuose Vasario 
meninės veiklos sričiai, kuri išei- lg sjoj. minėjįmuose, LB, kaip ir
na už lietuvių visuomenės ribų ir 
tuo būdu pasitarnauja ne tiek 
tautiniam išsilaikymui, kiek Lie
tuvos ir jos padėties garsinimui 
kitataučių visuomenėje, susilau
kė kai kuriuose mūsų laikraščiuo
se reakcijos pasižyminčios ne 
tiek racionaliu reikalo svarstymu, 
kiek kupinos asmeniškų įžeidinė
jimų. Siekdama įnešti aiškumo 
esamon padėtin, JAV LB centro 
valdyba pateikia jūsų maloniam 
dėmesiui šiuos konstatavimus.

(1) JAV LB centro valdybos 
bendrarašČiuose, kurie regulia
riai siuntinėjami lietuvių spau-

anksčiau, siekė ypatingai respek
tuoti aukotojo valią. Buvo suda
rytos visos reikiamos sąlygos, kad 
aukotojas galėtų nurodyti savo 
norimą paremti instituciją, ir vi- 

' sos LB institucijos buvo aiškiai į- 
i pareigotos aukas, skiriamas ne 
LB-ei, nedelsiant persiųsti auko
tojų nurodytoms institucijoms.

(5) Faktą, kad aukas rinkti 
tikriems savo uždaviniams 

vykdyti yra visuotinis JAV LB 
nusistatymas, o ne vien kurios 
vienos jos institucijos užgaida, 
liudija ir aplinkybė, jog Vasario 
16-sios proga surinktos aukos ne-

dai ir šiais metais padarytas pa- pereina vien JAV LB centro val- 
raginimas bendruomenės paren- dybos dispozicijai. Labai žymi 
gimuose laisvo apsisprendimo tuo būdu sutelktų lėšų dalis lie- 
prineipu telkti aukas Vasario 16 ka T JI apylinkių žinioje.
-sios proga ir bendruomenei, ne- Išvardintiems teigimams 
sudarė jokio posūkio JAV LB lai
kysenoje. Jau ne vėliau, kaip nuo 
1961 -1962 metų tai buvo nuolat 
daroma su tuometiniu LB insti
tucijų centro valdybos, apygar
dų ir apylinkių valdybų prita
rimu. Per eilę metų ir vėliau šie 
vajai buvo LB rėmuose vykdomi, 
nesusilaukiant tokios reakcijos, 
kaip 1969 metais.

(2) Šiais metais, kaip ir bet 
kada anksčiau, LB labui Vasario 
16-sios proga vykdytas vajus nė
ra JAV LB centro'valdybos ini
ciatyvos išdava. Tiek anksčiau, 
tiek ir šių metų pradžioje įvairūs 
apygardiniai suvažiavimai bei a- 
pylinkių pasisakymai išreiškė 
bendrą nusistatymą JAV LB vi
sumoje. JAV LB centro valdybai 
liko tik pareiga šiuos nusistaty
mus, kuriems priešintis ji neturė
jo pagrindo, susumuoti ir formu-

pa-
remti JAV LB centro valdyba tu
ri reikiamus dokumentus. J re
dakcijų turimus klausimus ar pa
sikalbėjimų pageidavimus centro 
valdyba yra pasirengusi tuoj at
sakyti. Savo ruoštu JAV LB cen
tro valdyba šiuo rašiniu nori JA 
V LB pozicijų lietuvių spaudoje 
ryškinti. Perdėti aštrumai ir net 
asmeniški įžeidinėjimai, kuriuos 
kai kurie lietuvių laikraščiai dau
giau negu su kaupu pabėrė JAV 
LB centro valdybos adresu, kelia 
apgailėtiną įspūdį, jog priežastys 
tokiai atakai yra greičiausiai ne 
Vasario 16-sios vajus, o visai ki
tos.

JAV LB centro valdyba

— Illinois valstijoj 60% vie
sulų įvyksta kovo, balandžio, 
gegužės ir birželio mėnesiais.

If you ignore it, maybe it’ll gp away. 
♦ And other

famous cancer legends.

A
I

Ib aa •U-out effbrt to avoid the trach, people kam 
created tome pretty imaginative phrase*.

Likę the ever-popular “What I don’t know can*t 
hurt me." And “Never siek a day in my life." You 
hear that a lot. Espedally from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight fire with fire with 
•ome more meaningful phrases.

Likę “i in 3 ii being saved now. t in a could be 
••ved if people went for checkups every yeac."

And “200,000 were saved lašt yeac. Aunasi ckede 
opc can help save thousands mote."

What are you araiting for? Don’t yoa veat to «to> 
Joy the peace of mind that comes from knoviag jau’ae 
doing the best thing for your health?

If it’s slogam you srant, ve can give them to yoe» 
WeTl do anything u try to make cancer • legend aa 
its own time. Būt we need your heljk 

Help yourself vith a ehedrop. And ochets vith adatėle.
American Cancer Society

i

K,as tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Ptrmauienlais .r ketvirtadieniai nuo 9 iki 9:30 Kiton, denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5



BOSTONO ŽINIOS
AMERIKOS STUDENTAI APIE 

SAVO TĖVUS

Bostone turime LB. Kultūros 
klubą, kurio gyvenimas artėja jau 
į dvidešimtmeti, turime Kultūri
nius subatvakarius, kurie įžengė 
į savo veiklos antrąjį dešimtme
tį, turime ir visai naują Bostono 
kultūros klubą. Nors tiek gerai, 
kad jų susirinkimai pasiskirstė į 
atskirus šeštadienius. Naujasis 
turi savo susirinkimus antrąjį i 
mėnesio šeštadienį, Kultūriniai 
subatvakariai trečiąjį ir L.B. Kul
tūros klubas ketvirtąjį mėnesio 
šeštadienį.

Šiame naujame klube, kuriam 
pirmininkauja inž. Eikinas, ba
landžio 12 prelegentu buvo 
prof. dr. Antanas Sužiedėlis iš 
washingtono, D.C. Jo paskaitos 
tema buvo: “Amerikiečių studen
tų pasisakymai apie tėvus”.

Prof. Antanas Sužiedėlis pra
dėjo, kad L.B. Bostono kultūros 
klubas turėjęs paskaitą prieš ke
letą metų. Spaudoj apie tą pas
kaitą buvę pasisakyta kritiškai, 
todėl ir šiandien čia esąs lyg ir 
nedrąsus . Esą, jeigu kalbėti apie 
astronomiją, tai prelegentas turįs 
būti susipažinęs, nors su telesko
pu, jeigu apie literatūrą, tai rei
kia nors keletą knygų perskaity
ti, apie politiką visi kalbą ir ma
ną, kad išmaną. Kalbėti apie psi
chologiją esą galima, kai pasikal-į 
bi su kaimynais, juos pažįsti ir 
stebi. Prof. tekę dirbti keletą me
tų su kaliniais. Statistika ro
danti, kad dauguma ar daug nu
sikaltėlių esą iš pairusių šeimų. 
Psichologai renką žinias apklau
sinėjimo būdu. Esą du būdai ar 
dvi grupės psichologų: vieni lin
kę į griežtumą, taip ar ne, o kiti
— į gilumą ir meniškumą, lyg 
menininkai piešią žmogaus pa
veikslą. Prieš trejetą metų vienas 
kun. ėmėsi apklausinėti klieri
kus. Tam darbui pasikvietęs prof. 
Sužiedėlį. Jie apklausinėję apie 
7000 klierikų ir apie 2000 kitų 
studentų. Paruošę anketas su 
daugybe .klausimų ir suprastinę, 
kad studentas atsakytų tik dviem 
žodžiais: “Taip ar ne” (Susirin
kusiems prelegentas išdalino
tų klausimų lapus). Klausimai e- 
są vertimas iš anglų kalbos. 1) 
Palyginant su kitomis, mūsų šei
ma labai glaudi — taip ar ne? 
2) Vaikystėje, mano motina daž
niau mane paragindavo, padrą
sindavo, negu tėvas — taip ar 
ne? 3) Mūsų šeimoje, jeigu tė
vas tars žodį, tai “Šventa” —taip 
ar ne? 4) Šeimos kasdieninius da
lykus dažniausia tvarkydavo mo
tina — taip ar ne? 5) Palygi
nant su kitais, mano tėvai ne
kaip sugyveno — taip ar ne? 
Apie 40 tokių panašių klausi
mų. Toliau anketos vienoje gra
foje tuo pačiu klausimu apie mo
tiną, o kitoje apie tėvą. Niekad 
smarkiai nebausdavo (tėvas — 
motina), kai koks rūpestis slėgė,į 
kviesdavo pasitarti (tėvas — mo
tina); visuomet manim pasiti
kėdavo, padėdavo paruošti pa
mokas (tėvas — motina); leisda
vo man daryti, kas ir kaip man 
patinka (tėvas — motina); pri
mygtinai pabrėždavo, kad gyve
nime reikia sunkiai dirbti (tėvas 
—motina); toliau: tėvas meilus

— žodžiais, žėstais išraiškus, mo
tina meili... tėvas draugiškas -
— patarėjas, padėjėjas, bičiulis 
(tas pat motinai); tėvas idealus, 
motina ideali; tėvas netikęs, mo
tina netikusi ir daugybė kitų. Tie 
patys klausimai pagal tėvų tau
tybės kilmę (anglai, airiai, vo
kiečiai, prancūzai, italai, lenkai). 
Aplamai vaikų pasisakymai apie 
jų tėvus esą geri, kartais gal net 
dirbtini. Motina globojanti dau
giau pirmąjį ir paskutinįjį vaiką. 
Jeigu reikia pereiti gatvę, tai su
laikanti vyriausiąjį ir jauniausią- 
jį, o mažiau rūpinantis kitais. Tė
vas dažniau bendraująs su vyres
niuoju sūnum, negu su kitais. Jei
gu tėvas su motina musasi, tai 
ir sūnus panašiai darąs. Kartais 
sūnus mušąs savo žmoną lyg ir 
keršydamas moteriai, nes moti
na mušdavusi tėvą. Vokiškoj šei
moj šeimos galva tėvas, airiškoj 
bosas motina, bet tėvas gerbia
mas, itališkoj šeimoj daug triuk
šmo, bet vadovaujanti motina.

Net ir pas negrus dominuojanti 
motina. Vedybos su savo tauty
bės; anglai 30 proc., airiai -50 
proc., vokiečiai -55 proc., italai - 
54 proc., vengrai - 15 proc. o is
panai net 71 proc. Lenkai ma
žiausia su italais ir vokiečiais, 
prancūzai atrodą, vengia lenkų 
ir italų. Apie lietuvius nieko ne
pasakė, nes tyrimai daryti uni
versitete, kur studentų dominuo
jančios grupės yra aukščiau pa
minėtos.

Pagal šiuos apklausinėjimo 
duomenis paruošę knygą, bet esą 
dar priešingų ar lyg nepalankių 
nuomonių iš katalikiško uni
versiteto vadovybės, kuris būtų 
leidėjas; bet ta knyga pasirody
sianti už kelių metų.

J klausimą, ar šie ir panašūs 
tyrimai yra daromi statistikos, į- 
domumo ar kitiems panašiems 
reikalams, ar yra ir gali būti ko
kia praktiška vertė ar nauda, 
prelegentas paklausė klausėją: 
kokią naudą ar vertę duoda in
žinerijos, medicinos ar fizikos 
mokslas? Klausėjas atsakė: inži
nierius projektuoja mašinas, 
stato namus, tiltus, medikas ti
ria ligas, gydo ir operuoja žmo
nes, fizikas tiria medžiagas ir jų 
sudėtį ir naudoja praktiškam gy
venimui, o kaip su tais psicholo
gijos tyrimais? Prelegentas visai 
neatsakė kokia vertė ar nauda 
ir kam tie tyrimai reikalingi.

MUZIKA, POEZIJA, DAINA

Šv. Petro parapijos choras su
rengė parengimą. Naujosios 
Anglijos konservatorijos studentų 
stygų kvartetas: Edith Haladjoff, 
Carol Paine, Barry Lehr ir Susan 
Gillespie atliko Juliaus Juzeliū
no stygų kvartetą Nr. 1 Allegro 
non troppo, Andante Sostenuto 
ir Allegro con moto. Šis kūrinys 
eiliniam klausytojui gal kiek 
nuobodokas. Kiek nuotaikinges- 
nė paskutinioji dalis.

Aktorius Henrikas Kačinskas 
skaitė Putino ir Radausko poezi
ją. Apie Kačinsko poezijos perda
vimą netenka ir kalbėti, yigi ži
nome jo didelį mostą ir didelį su
gebėjimą įsijausti gal net dau
giau, negu išspausdintose eilutė
se yra. Putino kūryboj “Kėliaus 
iš kapo”, “Dirigentas ir šokė
jas” ir kituose girdėjosi ir poeto 
paslėpta rauda, kurios jis negalė
jo gyvendamas viešai išsakyti. 
Todėl “Kėliausi iš kapo”, jis sa
ko, daug kartų miriau. Arba 
“Dirigentas ir šokėjas” vis kar
toja: šoki ir šoki, šoki ir šoki ir, 
negali nešokti. Kurie žinome są
lygas, kuriose mūsų didysis rašy
tojas paskutinėmis dienomis gy
veno, rodos girdi ir matai, kad 
daug kartų buvo miręs, o taip 
pat turėjo šokti, kaip komunisti
nis dirigentas reikalavo.

Šv. Petro parapijos choras ge
rokai padidėjęs.Jame matėsi eilė 
naujų ir jaunų veidų. Džiugu. 
Diriguojamas muziko Jeronimo 
Kačinsko atliko keletą' dainų ir 
iš operų: Juliaus Gaidelio, žo
džiai Stl Santvaro, “Danos” 2a-

Amerikos lėktuvnešis Hornet. lydimas šešių kovos laivų, plaukia Pietų 
Kinijos jūra, kad galėtų apsaugoti JAV savo lėktuvus ir laivus.

Pianistė Aldona Smilga'.tė - Dvarionienė, profesoriaujanti Vilniaus konser
vatorijoje, su savo draugais muzikais Chicagoje: Ant. Naku (kairėje) ir 
Iz. Vasyliūnu. Visi studijų draugai, susitiko nesimatę 25 metus.

PO $50.00
Maironio Parkas 
Lietuvių Piliečių Klubas
Worc. Llot. Bendruomenė
B. & M. Sldlai.

PO $30.00
M. & K. Čėsnal
P. & J. Mikšiai

PO $25.00

liojoj pievoj, o iš “Pagirėnų” 
St. Šimkaus, žodžiai irgi rodos 
St. Santvaro, Pokylio choras.

MALONI VIEŠNIA APLANKE 
DR. JASAIČIO NAMUS

Šįmet, balandžio 15 dieną, ne-( 
tikėta viešnia aplankė Bostono 
padangę. Tai pianistė Aldona 
Smilgaitė Dvarionienė, kuri bu
vo maloniai priimta dr. Stasio 
ir Laimos Jasaičių jų rezden- 
cijoje Dorchesteryje. Viešniai 
pagerbti pildant jos prašymą ir 
norą buvo pakviesti Smilgaitės 
pažįstami bei buvę draugai į 
vaišingus lietuviškus Jasaičių 
namu3 Buvo skambinta ponams 
Gaideliams ir Santvarams, bet 
jie buvę Chicagoje operos prem 
jeroje ir dar nebuvo grįžę. Į 
Chicagą. skubėjo ir p'anistė Smil 
gaitė Gaidelio operos pasiklau
syti. Dr. Jasaičio ir ponios na
muose malonias kelias valandas 
praleido ponai Vizgirdai, Gir- 
niai, Kačinskai. Mikoniai, Vasy- 
liūnai, Gustaičiai. S.

PAGERBĖ MUZIKA J. 
GAIDELĮ

L.B. Kultūros klubas balandžio 
26 d. 7:30 vai. vakare, Tarptau
tinio instituto patalpose, 287 į 
Commonvvealth avė. Bostone, 
šaukia susirinkimą. Programo
je muziko Juliaus Gaidelio 60 m. 
amžiaus sukakties proga pager
bimas. Apie kompozitorių Gaide
lį ir jokūrybą kalbės smuik. Izi
dorius Vasyliūnas.Be to, progra
moje dalyvauja prof. Vytenis Va
syliūnas ir stud. Birutė Vaičjur- 
gytė.

ŠOKĖJAI TELEVIZIJOJ

Tautinių šokėjų šokėjus, vado
vaujamus Onos Ivaškienės, gegu
žės 5 d. 9:30 vai. ryto matysime 
televizijos 5 stotyje. Dalyvauja 
7 tautybės..

LANKĖSI BOSTONE

Dr. Otonas Vaitkevičius - Vai
tas su šeima, iš Detroito Vely
kų proga svečiavos pas motiną 
Magdeleną Vaitkevičienę So. Bos
tone. Taip svečiavosi ir jo brolis 
inž. Vilimantas Vaitkevičius - 
Vaitas su šeima. Jie aplankė mo
tiną Vaitkevičienę ir žmonos tė
velius Simanavičius. Inž. Vaitas 
tarnauja laivyno departamente

ir gyvena Cuboj Amerikos laivy
no bazėj (Guantanamo bay).

ateitininkų švente
1969.IV .27 d. Bostono ir apy

linkių ateitininkų šventė. 10 vai.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
PAGERBĖ SAVO MOKYTOJĄ

Kazimieras Motušis prieš 5 
metus atsikėlė iš Kanados į Los 
Angeles miestą sveikatos sumeti
mais. Šiame mieste gyvena ir jo 
buvusių Tauragės Aukšt. komer
cinės mokyklos bei Švėkšnos “Sau 
lės” gimnazijos mokinių, kurių 
šiandien ne vienas jų yra atsa
kingose aukštose pareigose: 
prel. Jonas Kučingis, šv. Kazi
miero liet. parapijos klebonas, dr. 
Elena Tumienė, Fullertono uni
versiteto profesorė, Alb. Ruigys, 
“Times” dinr. insp., Juozas Ged- 
mintas, SLA 75 kuopos ir Liet. 
radijo vai. v-bos narys ir kt.

Velykų švenčių metu savo buv. 
mokytoją pagerbė maloniu atsi
lankymu prof. dr. E. Tumienė, 
jos vyras Hermanas ir sūnus Vy
dūnas, Juozas Gedmintas, bičiu
liai - dr. J. Jusionis, dr. A. Žar- 
skus, šeimininkų sūnus Edvardas 
su šeima ir duktė Genutė. Motu- 
šiai mielus svečius pasitiko su 
tradicinėmis Velykų švenčių vai
šėmis. Vaišių metu paaiškėjo 
kad Motušis kaip politinis ka
linys 1944 m. buvo GeŠtapo su
imtas ir kalinamas Rygos kalėji
me. ten pat buvo suimti ir kiti 
lietuviai intelektualai, prof. dr. J. 
Krikščiūnas, prof. dr. A. Gar
mus, prof. J. Elisonas, prof. dr. 
A. Salys, prof. dr. iG. Valančius, 
dr. V. Vileišis, dr. Ancevičius, 
kun. Musteikis, agrn. Tallat-! 
Kelpša ir kt. Kitoje kalėjimo pu-’ 
sėje jau iš anksčiau buvo kalina
mas gen Plechavičius su kitais 
aukšto rango lietuviais karinin
kais.

Šiuo metu K. Motušis, kaip 
dipl. teisininkas, veda atkaklią 
kovą su vokiečių teismais Koel- 
nė, pasinaudbamas Ženevos 
konvencijos tarptautiniais nuos
tatais bei tuo reikalu vokiečių 
vyriausybės išleistu įstatymu (B. 
EG-SG, Str. VI), pagal kurį nu
kentėjusieji, nustoję ne mažiau 
25 proc. darbingumo arba tapę 
kentėję, nustoję ne mažiau 25 prc. 
darbingumo ar tapę invalidais, 
yra atlyginami nustatyta kompen 
sacija bei pensija, ir kad būtų su
darytas precedentas šios rūšies 
bylas, laimėti ne tik žydų kilmės, 
bet ir lietuvių, latvių bei estų kil
mės buv. piliečiams. Šiuo metu y- 
ra vokiečių teismų, sprendžian
čių specialių teismų, nusistaty
mas, kad pabaltiečiai (išskyrus 
žydus) nepriklauso dėl jų “tauty
bės persekiotojų” grupei, nors jie

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius
Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys

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

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC

Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventoja

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
<W4ft HMSTF.I) STREFT Telef _ C A 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

ryto pamaldos, S v. po pfet
Lietuvių Piliečių klubo salėj į
prof. S. SUŠIEDELIO ŠODIS 
prof. S. S. sužiedelio žodis ir 
moksleivių vaidinimas Alės Rū
tos “Žiogas ir skruzdėlė”. Vaidi- 
mą rengia Č. Aleksonienė ir J. 
Ambraziejienė. Po to arbatėlė ir 
šokiai.

RADIJO VALANDĖLEI 

PIKNIKAS

Seniausių, lietuviškų radijo 
programų Naujoj Anglijoj vedė
jai Steponas ir Valentina Minkai 
Praneša, kad šių programų 25 
metų sukaktuvių metinis, links
mas piknikas rengiamas rugpiū
čio 10 d. Ramuvos Parke, 71 Cla- 
remount avė. Brockton Montel-' 
loj.

Prašome nerengti tą pačią die
ną kito pikniko ir kviečiam vi
sus dalyvauti. M.

dėl žiaurių Gestapo persekioji
mo aplinkybių ir tapo invalidais 
arba to pasėkoje mirė. Toks vo
kiečių teismų Koelne savivaliavi
mas prieštarauja Ženevos kon
vencijos tarptautiniams nuosta
tams bei Haagos sutarčių taisyk
lėms. Gaila, kad mūsų konsula- 
rinės atstovybės tuo reikalu ne
padarė griežtos interpeliacijos vo
kiečių vyriausybei dėl vokiečių 
teismų tokio elgesio. Malonu bu
vo patirti, kad p. K. Motušis yra 
pasiruošęs šį reikalaą perduoti 
United States Senate, Committee 
on Public Works komisijai svars
tyti ir prašyti paremti amerikie
čių lietuvių teises. Jei tai negel 
betų, kad nuo nacių nukentė
jusių lietuvių reikalas būtų per
duotas svarstyti Tarptautiniam 
teismui.

Edvardas Sadonis

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. OR 6-4421

KELIAS Į ALTORIAUS 
GARBE

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 geheralinis 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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5.00
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Worcesterio Lietuvių Organizacijų Taryba
Abejuose Vasario 16 d. rainėj tmu<i«e Lietuvos laisvinimo retka 

lams Worcest»ryje surinkta $1,1(65.10. Širdingas ačiū aukotojams.
Siame sąraše pavardės aukotojų, kurie aukojo po $500 

arba daugiau.

Skautų-čhj Tėvų Komitetas, skau
tai ir skautes

Sandaros 16 kuopa
PO $20.00

M. & V. ZidžiOnai
J. & O. J usiali

PO $18.00
M. Baltrušaitytė

PO $15.00
N. N.
E. & J. Jurkūnas
Sus. Liet. Amerikoje 57 kuopa

PO $10.00
A. Miner
Liet. Vyčiu 11C kuopa
Moterų Sąjungos 5 (kuopa
J. Pauliukonis
J. & O. Tarailai
P. Molis
P. & S. Stanelis
J. Jasevičius
J. Matonis
O. Šidlauskienė
P. & M. Blažys
J. & O. Matušalčlai
V. Garays
Kun. A. Steponaitis
J. Matulevičiai
Liet. Tautinė Sąjunga
J. Vidūnai
E. & P. Pauliukoniai
J. Sviklai
Worc. Sus. Amerikoje 41 kuopa
J. & M. Pipiras.

PO $5.00 
A. Kausevičiai 
P. Antakauskienė
K. Korsis
A. & M. Šakaliai
Stalnys
B. Tamulevičius
Babickas
E. Danellenė
P. Juodailts
Wore. MAS Stasio Šalkausko Kuopa 
J. Pal u beekas
šv. Kazimiero Tretininku d-ja 
V Gedmintas

Prašau atleisti jeigu 
visai teisingai parašyta.

kuri pavardė praleista per klaidą arba ne-

ANTANAS M. MINER.
Worc. Liet. Org. Tarybos Iždininkas

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota, 
414 psl. kaina $3.75.

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis. Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI

Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iS- 
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMŲ PASAKOS

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame Ir Pelenė, ir Sniego 
Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli 
mam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl., 
kaiaa $2.50.

JURININKO SINDBABO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Dide'.is formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

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

PO $10.00
Z. & J. Dabrlla
O. & A. Vagells
I. Bulgarauskalte
J. Alytui
B. Mudenas
D. & V. Macys
Tamasaualma
J. 8a jo nas
P. Raclukaičlal
A_ Grabauskas

PO $6.00
Miliauskaitė
A. Basiliauskas
W. Karrytals

PO $5.00
J. Stankevičius
Shuinway
Padulokis
Venclauskal
J. Naikelis
S. VValinaky
E. Grigaitis
J. Poškus
J. Norkevičius
P. Jurgelionis
P. Grlgalauskas
J. Stelnys
Dėdinai
Kun. Yla
J. Starėnas
V. & M. Dabrlla
K. Adomavičius
P. Staras
A. šarkauskas
Jakubauskas
A. & Z. Parulis
A. Okilaltls
J. Žlčkus
B. Juftkauskaa
Klimavičius
E. Meilus
J. Gerasamavlčlufl
A. Urbonas
J. Brantas
A. Zenkus
J. Staras

PO $5.00
J. Londraitlanė
J. Dvareckus
B. Tamulevičius
Vedeekai
K. Vaičekauskas
P. Marcinkus
Aušros Vartų Moterų Soc, Klubas
M. Pauliukonienė
Giedraitis
Baskiai
K. Muzikus
M ii Lauskai

Vasyli%25c5%25abnas.Be


DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio 23 d.

Airijoj įvyko katal kų su protestantais riaušės, kur katalikai yra mažumoj 
ir yra varžomi, net neturi teisės balsuoti.

KAS TA ATVANGA?
Tai Meno Darbuotojų klubas, 

įsteigtas 1968.1.28 Santa Monicoj, 
Calif. kurio branduolį sudaro: gar
bės pirm. Juozas Švaistas, vykd. pir- 
min. Andrius Mironas ir sekr. Al
fonsas Giedraitis, o nariais yra visi 
lietuviai, kurie savo aukomis talki
na šio klubo veiklai.

Paaukojusieji 100 dol. ar daugiau, 
einant Stat, paragr. 6, laikomi At
vangos nariais — mecenatais, ma
žiau 100 dol., bet nemažiau 25 dol. 
—- Atvangos nariais —r ėmėjais. 
Atvanga — pelno nesiekianti org- 
cija, todėl aukas galima nurašyti 
nuo pajamų mokesčių.

Atvangos veikla bazuojama tri
mis pagrindiniais tikslais: ugdyti 
jaunus talentus, gaivinti užmirštus 
grožinės literatūros žanrus, padėti 
toms menų ar mokslų sritims, ku
rioms kiti veiksniai ar fondai nepa
deda.

Šiuo metu Atvanga recenzuoja 
gautus veikalus, vertina menininkų 
pasirodymus, stiprina ir iškelia pra
dedančius talentus. Be to, Atvanga j 
jau baigia atgaivinti visų užmirš-i 
tąjį feljetono žanrą ir paskelbė kon
kursą geriausiem feljetonam para
šyti. Konkursui buvo prisiųsta net 
26 kūriniai. Dabar tuos kūrinius 
svarsto vertinimo komisija Cleve
lande, šios sudėties: Viktoras Ma- 
riūnas, Kęstutis Gaidžiūnas ir rė
žis. Petras Maželis. Jie atrinks ge
riausius feljetonus ir jų autoriams, 
paskirs premijas, o Atvanga tas pre-1 
mijas išmokės laimėjusiems ir steng
sis išleisti premijuotų feljetonų rin
kinį.

Belaukiant konkurso duomenų. 
Atvanga nutarė patalkininkauti mū-i 
sų kalbininkams, padedant patobu-, 
linti kaikuriuos sulietuvintus pava
dinimus (terminus), kurie plačiai 
naudojami mūsų kasdieninėje kal
boje ir periodinėje spaudoje, bet ku
riems tinkamai sulietuvinti vis dar 
nesurasta reikiamų atitikmenų, 
pav., vietoj “apartamentai”, “apar- 
tamentiniai namai”, siūlome varto
ti: butnamis — vienas komerciš
kas namas 2-jų ar daugiau butų, 
ir butnamiai — 2 ar daugiau to
kios paskirties namai (plg. autove- 
žimis).

Pažymėtina, kad mūsų laikrašti
joje pirmas šį terminą praktiškai 
įteisino “Draugas’ ’š.m.III.28 vieno
je, mūsų paruoštoje, kronik. žinu
tėje.

Realtorų, brokerį ir salesmaną 
bandoma sulietuvintai vadinti: Ne
kilnojamo turto pardavėjas. Šis ver
tinys turi 2 pagrindinius netobulu
mus: perdaug žodžių ir nė vienas 
neatitinka dalyko prasmę; jie pa
tys neparduoda, o tik tarpininkau
ja. Turtas galutinai pervedamas Es- 
crow įstaigoj; tai liečia ne vien ne- 
kiln. turtus, bet ir kilnojamus: vers
lą, prekybą-biznį, o taip pat atski-

I rai — tik išnuomavimus, paskolų 
I išrūpinimus ir t.t.

Kadangi viskas rišasi su turtais, 
tai gal būtų tiksliau tokį pagelbi- 
nį tarpininką, padedantį turtą įsigy
ti ar parduoti, išnuomoti etc. va- 

i dinti : Turtorius (plg. graborius, 
stikliorius, dekoratorius), o sales- 
man’ą — Turtoriaus padėjėjas (raš 
tuose ar spaudoj jo titulą sutrum
pintai būtų galima žymėti:Turto- 
rius pad.

Tikėdamiesi kalbininkų pritari
mo, siūlome mūsų laikraštijai mi
nėtas trumpmenas įsisavinti, nes 
šiems terminams dar trumpesnių 
ir tobulesnių sulietuvinimų, nenu- 
sidedant kalbos logikai, atrodo, jau 
neįmanoma besurasti. Minėtiems pa 
vyzdžiams, kaip neįeinantiems į šio 
rašinio temą, tolimesnių - įrodymų 
nepatiekiame. Bet, jeigu spaudoje 
dėl to kiltų kokių ginčų, mielai 
atsilieptume.

Šiomis užuominomis mes jaučia
mės iškėlę Atvangos naudą lietuvy
bei, kaip turinčios teisę egzistuoti 
ir būti apsišvietusių lietuvių remia 
mai. O tokių atvangiečių sąrašas 
vis ilgėja ir spaudoje. Gi norintiem 
stoti nariais į Atvangą, duodame 
šį adresą: Atvanga — Lithuanian 
Arta Club, Box 5178, Santa Moni- 
ca, Ca 90405. A.G.

NEIŠAIŠKINAMAS ŽUDIKAS
Kolumbijoje buvo prisimintas 

įvykis, kai prieš 21 metus Bo
gotos mieste buvo nušautas žy
mus Kolumbijos liberalų veikė
jas dr. Gaitan. Nuo to laiko 
Kolumbijoje prasidėjo neramu
mai, kurių metu iš konservato
rių ir liberalų pusės buvo ne
maža aukų. Nežiūrint to, Gai
tan vardas darosi vis populiares 
nis, nes jo idėjoms vis daugiau 
žmonių pritaria, jų tarpe ir 
daug jaunųjų kunigų.

Žuvimo istorija įdomi tuo, 
kad prieš 21 metus nepavyko 
surasti kaltininko. Dr. Gaitan 
buvo nušautas dienos metu ir 
tokioje vietoje, kur įvyko nema
žas žmonių judėjimas. Iš Angli
jos iškviesti Scotland Yardo 
agentai nieko konkretaus nenu 
statė.

Tuojau po nušovimo teismo 
ėkspertai nustatė, kad dr. Gai
tan buvo nušautas dviem šū
viais. Po 11 metų, atkasus pa
laikus, nustatyta, kad trimis 
šūviais: trečiasis šūvis pataikęs 
į nugarkaulį. Kaip ten bebūtų, 
nuo Gaitan žuvimo laikų Ko
lumbijoje už politinių idėjų skel
bimą nebešaudo.

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

MISCELLANEOUS S C E L L A N E O D S IsMOVIDJAMA FOR RENI

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1066 Archer A>. 
Chicago, UI. 60682. Tel. VA 7-5980
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų įmetu patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

i BOTAI rinktiniams nuomininkams. 
| Best Agency. 2925 W. 03. PR 8-0032 
j Nelaukit — užsiregistruoktt dabar!

Aptarnauja pietvakarine dalį 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname lr vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

APDRAUDŲ AGENTCRA 
Namų, gyvybės

automobilių, 
sveikatos, blz 
nio.
Patogios
mokėjimu
lygos.

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

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

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

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

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K Šimulis

W57 West 69th Street 
Tel HE 4-7482

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI,

|3 MEDICINOS IR 
= KITOKĮ PASTATAlI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113
smMimniBimnimmintitsiiiiiiiuHitiiiiijiiiiti'ii'iini&iiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiriHiiHiiiiiuuiHii*
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

REAL ESTATE

Arti Marfluette pko
Skubiai parduodamas Marąuette 

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

(i 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

Apdraudu Agentūra

BELL &EALTY
I. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

1 2-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

lt kuinb. 10 metų de luxe mū;. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

IK aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 Ir Saeramento 
{ruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

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

5K kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbusi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

Jaukus mūr. bungalotv $18,009.
Marąuette parko liet. centre. Savi
ninkas. HE 6-0494

SECRETARY
STENOGRAPHER

to Sales Manager. Good shorthand 
and typing skills and mature enough 
to make doclsions and keep bosą In- 
formed by phone whtle he travels. 
Excellent tvorking oonditions and 
company benefits. Salary comtnensu- 
ratea tvith experience and ability. 

For app’t. Call 078-0340 
Mr. J. H. Leonard, Sales Mgr.

AMERICAN LaFRANCE 
CORPORATION 

SCHILLER PARK, ILLINOIS

CLERK-STENO

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus vIsų rūšių namo apšjldymo 
pečius ir alr oonditioning J 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HFATTVG * SHF/ET META T 
1141 S. AVestern. Chicago B. IU.

Telefonas VI 7-S447.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A VILIMAS
Anglijos princesė Anne dėvi tokią 
skrybėlę, arklių lenktynių metu Bad-
gūateoa.

i

828 WEST 84tb PEACE 
Telet. — FRontier 6-1882

SIUNTINIAI Į LIETUVJJ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PAKCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 «9th St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai Į Lietuvą,.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagą, ital. lietpalčių ir kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. ir V. Žukauskai

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

IO% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK Z A P O L I S

3208 ii West B5th Street 
Chicago, Illinois 

Tek GA 4.8(154 ir GR 6-4S3D

Platinkite “Draugę”.

I

EXPERIENCED 
METAL POLISHEKS 

VVANTED
Steady Work 

Overtime
2700 W. Van Bnren St. 

Industrial Metai 
Fabricator 
— n e e d s — 

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS 

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY 

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

i

Pleasant diversified work in con- 
! geniai offiee. Typing and short- 

STATOME NAUJUS NAMUS hand essential. Salary open. 
Atliekame įvairins pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

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

3 butų mūr. 6—4 tį—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. S po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
976,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public 

2787 W 43 St. — CL 4-2390

SKELBIMAS
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kiunb. mūras. 2 vonios, 2 auto 

mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

0 kamb. i 5 metų mūras. 2 vonios, 
auto mūro garažas. Apie 71 —

Mozart. $24,900.
1 tį aukšto mūras. 2 butai, 2 aulo 

garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
musų $26,800.

butų mūras. Platus lotas. Mūro
garažas. Prie pat Marąuette pko 
$29,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,600.

3 butų, 15 metų mūras, ir mūro 
garažas. Apie $6,500 pajamų. Mar
ąuette pke. $52,000.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetu virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 60 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

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

<5 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air oonditioning, 
Inter-comm. Mūro garažas, platus 
totas. $84,000. Turime raktus.

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

Prie 08 ir Western 2 butai po 6 
kamb. PlatUB sklypas. $20,600.

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

1% aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

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

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 1 
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. Maplevvood Av., CL 4-7450
iiiiliiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii>iti)i<>ini4iii» 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
uo> visiems prieinamos.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIHIII1

REALESTATE
2 po A kamb. mūr. Modernios to 

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

2 00 5 K kamb. tr 4 ltamb angį iš
kali. rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

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

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ži
luma gazu. Garažas Netoli mūsų 1- 
staigos. 118,VOS

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

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
nlui ir apartmentams Teiraukitės.

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

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

8 kamb. mūr. “Built-ins”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1 $4 aukšto mūr. 5 lr 5 kamb 1 
įėjimai Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas <7 Ir Oakisy Slė.ėOO

NERIS REAL ESTATE
6924 South Wesiern Avenue Tel. 471-0321

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll■llllll■■lllll■llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SALES ■ M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI S ATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų ištaiga 
lr išsirinku Iš katalogo.
HMIMUIIAIšUMIIIMIIIUIIUIMIMIAHUI
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APPLY TO MR. GUDINĄS

686-7035

BUTLER AVIATION
O’Hare Field

SEWING MACHINE OPERS.
Mušt be experiencod.
For Better VVomen’s 

Wear Shiop 
Semi - Seotion work.

IIATES WITH 
HOURLY GUARANTEE 

36% HOUR WEEK 
Paid Vaoatiort 4. 

INSURANCE BENEFITS. 
Convenient to all Trauspoitation

JAMIESON, INC.
1006 S. MICHIGAN, CHICAGO

Experienced Secretary
With knotvledge of Dictaphone 

or Shorthand
Goiod Salary plūs Profit Sharing 
Pension, Medical and Life Insurance 
Benefits.

Close to Public Transportation

Apply in person or Call 
CARL PIETSCH 334-7900

T S C
4747 NO. RAVENSWO'OD

MAINTENANCE
take over our plant muintenanoe, 
Wo need a top maintenance man to 
which includos malntainlng punch 
uresses, printing eąuipment, metai 
sho eąuipment, plant heating pneu- 
matic eąuipment, jigs, and flxures. 
Mušt be able to handle all phases of 
oleotrlcal vvork, supervise and work 
wlth men in maintenance on electrl- 
cal and mechantcal projects. Top pay 
and company benefits. Good steady 
futuro tvith a grtztving co.

EMBQSOGRAPH CO.
1430 Wrlghtwood

Mr. L. Frizano 472-0000

SHEAR MAN
Steel warehouse vvants reliable man. 
Will train someone with some ex- 
perience. Permanent job, good future.

CRAWF0RD STEEL C0.
3720 SO. ALBĄNY FR 6-6969

GENERAL OFFICE
Ne«d good typist - part time 

heilp. Hours flexible. Excellent 
conditions.

Call — 263*0313
---------------------------- •
Reikalinga padėjėja krautuvėje ir 
virtuvėje vasaros metu Union Pier, 
Michigan. LA 3-9507.

HELP MANTE!) — VYRAI

ALUMINUM SIDING 
APPLICATORS

Household door and window in-1 ^pečiai incentive. 
staller. Contaet:

P & S INSTALLATION
TEL. — 543-5832

OPERATORS

CORRUGATED
CARTONg

• PRESS OPERATORS
• FOLDER GLUE OPERATORS
• EXPERIENCĘD HELPERS

STEADY JOBS — GOOD PAY
Small town atfnosphere — LARGE 
TOWN PAY. Live in sunny Rockford.

DRIVER
age 18 to 23

Need responsible man for 
delivery and pick-up.

Mušt ha Ve good driving record. 
Northwest side

763-3350

Write or call Mr. B. Sacrider collect. 
Area Code 815-398-2100

VVEYERHAEUSER COMPANY
2100 23RD AVENUE

ROCKFORD, ILLINOIS 61110• ’ ■ • o t
An Eąual Opportunity Employer

Terrific Openings For First Class

M ACHINIST S
De VIieg Boring Mills

Surface Grinders — Jig Grinders 
Vertical Turning Lathes Die Makers

CHOICE OP SHIFTS — PLENTY OF OVERTIME 
“IF YOU’VE TRIED SOME OF THE RĘST —

COME NOW AND TRY THE BEST’’
Apply, VVrite Or Call:

VICETE DIE 8č ENGINEERING 
45241 Grand River, Novi, Michigan

1%

THE UDYLITE CORP.
NEEDS EXPERIENCED

MACHINE ASSEMBLERS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS

MUŠT READ BLUEPRINTS; OWN TOOLS 

FULL RANGE OF FRINGE BENEFITS 

APPLY IN PERSON, VVRITE, CALL (313 ) 539-3400

MANUFACTURING PLANT 
21441 Hoover Road 

W a r r e n, Michigan
Between 8-9 Mile, Off Toepher 

An Eąual Opportunity Employer



TĖVO NETEKUS
Metinių proga

KRDIvrLAS ŽYGIMANTAS MASIULIS

Balandžio 18 d. bažnyčių var
pai gaudė, primindami visam 
pasauliui, jog Kristus prisikėlė 
iš numirusių ir laikas atėjo gie- 

tl doti džiaugsmo psalmes kartu 
su angelais, tačiau mano sielą 
jų aidas lyg aižyte aižė — šios 
dienos savo likusiame gyvenime 
niekad negalėsiu užmiršti. Tai 
yra diena, kada mano tėvas Bo
leslovas amžinai užmerkė akis.

Niekada negalvojau, jam gy
vam esant, kad mūsų išsiskyri
mas bus toks prislėgtas ir grau
dus. Su kiekvienu praeinančiu 

• pavasariu žinojau, kad diena ar
tėja, ir jis paliks šį pasaulį, ma
no motina taps našle, tačiau 
kažkodėl nepagalvojau, kad ma 
no krūtinė bus pripildyta siel
varto ir aš pasidarysiu našlai
čiu. Esant tam nepasirengu
siam, nėra lengva staiga sutik
ti ir apsispręsti su įvykiu.

Prisimenu savo velionį tėvą 
dar tais laikais, kai jo asmuo 
dar nebuvo rišamas su vieta lie
tuvių tautoje kaip valstybinin
ku ir kūrėju tų pagrindinių įsta
tymų, ant kurių turėtų remtis 
lietuvių tauta ir valstybė, ku
rios aš buvau tik trečdalis mi
lijoninės dalies. Jis man buvo 
tik tėvas, kaip ir kiekvienam 
kitam vaikui jų tėvai, kuris tik 
rūpinosi, kad paruoščiau pamo- 

h kas, neapleisčiau bažnyčios ir 
prieš miegant sukalbėčiau po
terius. Man kiek paaugus, rei
kalavimai padidėjo — turėjau 
kalbėti taisyklinga lietuvių kal
ba. Rusicizmai ir kitos svetimų 
kalbų įtakos, kurias kartas nuo 
karto parsinešdavau iš draugų, 
su kuriais Kęstučio gatvės kie
me žaisdavau, turėjo išnykti iš 

h mano žodyno. Kai galų gale įsi
tikinau, kad namie niekad netu
rėsiu ramybės su iš draugų iš
moktais svetimų kalbų “perliu
kais’ ir jų atsisakiau, pajutau, 
kad tėvas pradėtą savo kylį to
liau varė, versdamas mane tai
syklingai kirčiuoti. Nežiūrint, 
kad gimnazijoj nešiau penketu
kus iš lietuvių kalbos, bet kir
čiavimo slogutis užsitęsė iki pa
skutinių dienų čia Amerikoje. 
Gal būt dėl to, kad jis pats ki
lęs iš Tverečiaus, o augęs Pil
velių kaime. Užpalių valsčiuje, 
turėjo bėdos auginti sūnų kau
niškį, gimusį mieste, kuriame 
svetimų įtakų liekanos tik iš
lėto nyko.

Prisimenu tas dienas, kurios 
man dabar atrodo saulėtos, o 
tada tik eilinės kalendoriuje nu
meruotos dienos. Jis man nie
kad net pagalvoti neleido, kad 
esu pono vaikas — varu buvau 
varomas eiti padėti ūkio darbi
ninkams šieną nuimti, galvijus 
iš tvarto į ganyklas išleisti. Į 
juos buvo kreipiamasi kaip į šei 
myną. Tuo laiku pradėjau su
prasti skirtumą tarp šeimos ir 
šeimynos. Jam būnant ministe
riu, mano ribotas protelis ne vi
suomet suvirškino, dėl ko man 
nebuvo leista išsiskirti iš kitų 
draugų, kurių tėvai pramonės 
įmonėse dirbo ar kariuomenėje 
viršilom tarnavo, dėl ko mano 
sviestainiai, kuriuos mano moti
na įduodavo gimnazijon neštis, 
būtinai turėjo būti iš duonos so
džiaus krosnyje keptos ir svies 
tas motinos ūkyje muštas, kai 
tuo tarpu mačiau kitus Paramos 
baltą duonelę , “Karvutės” svie 
stelių suteptą, bcvalgančius. Dėl 
ko tada eidavo tarnybon pės
čias, nors turėjo valstybinį au
tomobilį ir šoferį? Dėl ko tada 
savaitgaliais važiuodavom ūkin, 
kuris buvo prie Išlaužo, auto
busu ir mokėdavom vieną litą 
ir dvidešimt centų už jį ir mo
tiną, už mus vaikus pusę to, lau
kiant dulkinam plente, kai mi
nisterio. Buickas nenaudojamas 
blizgėjo uždarytas ministerijos 
garaže? Esu tikras, kad jo tuo
metiniai bendradarbiai tą pat 
gali paliudyti.

Labai vaizdžiai prisimenu 
fragmentą, bolševikams atėjus 
Lietuvon, kai iš kaimynystės 
stogiadengis, Išlaužo komparti

jos susirinkimo įgaliotas, atvy
kęs mūsų ūkin padaryti inven
torizacijos ir sutikęs tėvą veidu

' veidan, apsimetė visai kitais rei 
kalais atvykęs ir nepasakęs sa
vo misijos iškaitusiu veidu ir 
net kepurę palikęs iškūrė ir nie
kad daugiau nepasirodė... Kai 
šitą ir keletą kitų faktelių su
dedu į krūvą, man ima aiškėti 
to žmogaus būdas, kuris savo į- 
gimtu paprastumu, tiesumu ir 
meile savo kraštui parklupdė 
tautos išgamas, vienu metu gal
vojusius lietuviškai liaudžiai tar 
naujančius, bet suklupo prieš 
žmogų tik dėl jo paprasto ir la
bai žmoniško taurumo.

Šiandien, man netekus tėvo
4r grįžtant mintimis praeitin, 
daug kas aiškėja. Jis paliko sa
vo kraštą, nes jam tarnauti veid 
mainingai nebūtų sugebėjęs. Jis 
mirė čia likdamas kukliu lietu
viu, koks jis buvo augdamas Pil 
veliu kaime, mirė būdamas ne- 
prikl. Lietuvos pilietis, išlaiky
damas valst. tęstinumą. Savo gi 
lų protą naudodamas ne sava
naudiškai gerovei pakelti, bet, 
Rapolo Skipičio žodžiais, pasa
kytais kapuose atiduodamas tai 
'tautai, kurios jis buvo tik eilinis 
narys. Nors laidotuvių išvaka
rėse dangus buvo apsiniaukęs 
ir žadėjo lietų ir audrą sekan
čiai dienai, tačiau į mano susi
rūpinimą mano žmona Erika be 
mažiausių abejojimų pareiškė 
— “mūsų tėvelis buvo per daug 
doras žmogus, kad laidotuvių 
dieną galėtų lyti...” Ne tik jos 
žodžiai išsipildė, bet ir dar dau
giau — turėjom visai giedrą 
dangų be jokio debesėlio, tar- 

i tum pats Dievas parodė, jog 
jis priimtinas aukštybėse.

Šiandien Boleslovo kūnas gu
li Michigano ežero pakrantėse 
laukdamas laiko, kada jis bus 
perkeltas tėvynėn, bet tik po to, 
kai okupanto batas netryps lie
tuviškos žemės. Mano galvoje 

'kažkoks stiprus balsas sako, 
kad jo kūnas priklauso ten, iš 
'kur jis yra atėjęs, o tai ne Vil
nius, ne Kaunas ar Šiauliai, bet 
gimtasis Tverečius arba Pilve
liai.

Red upei ištvinus apsemta Moorhead, Minn., vietovė ir kaimyninės sritys

DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. balandžio 23 d. 7

A. -j- A.
KAZIMIERA DAPKIENĖ

Gyveno 3347 So. Uitunnioa Avb.
MirS bai. 22 <1.. 19(19, 1 vai. ryto.

Gimė Ijietuvoje. Kilo iš Telšių apski-U, Žarėnų vaisė., Klibių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 20 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jadvyga Zidagėnas, žen
tas Kostas, sūnus Bronius, 2 anūkės Sylvia Ir Itynia Sėli, sesers 
duktė Elena Špokas su šeima, sesuo Kotryna Badžius su šeima, 
brolienė Kazė Kiaurekls su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Ijietuvoje dvi seserys Stefanija Stonkienė ir Valerija Šim
kienė su šeimomis.

Ib-iklausė Tretininkų dr-jai, Maldos Apaštalavimo dr-jai.
Kūnas Ims i»»šarvotas treč., I vai. popiet, Jurgio P. Budmino 

koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., bai. 25 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į sv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones sielų. I»o pamaldų bus nulydėta. į 
šv. Kazimiero kilpines.

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

Nuliūdę: DURTE, SENUS, (ŽENTAS IK ANŪKES.

Laidotuvių direktorius Jurgis P. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

PAGERBTI ĮSKILOS TEISININKAI

Liet. teisininkų dr-jos Chica
gos skyrius IV. 20 d. J. Shar- 
kos restorane suruošė dviejų 
mūsų iškiliųjų teisininkų pager
bimą — vakarienę. Pagerbti Jo
nas Gudauskas ir Vladas Mie
želis.

Iškilmes atidarė sikyriaus 
pirm. dr. P. Jakubka, apibūdin
damas mūsų buv. teisininkų veik 
lą, kurios svarbiausi punktai: 
“Teisininkų žinių” leidimas ir 
pagalba mūsų tremtiniams Sibi
re. Skyrius įstojo į LF nariu 
su 1000 dol. įnašu. Vyt. Bulota 
kaD’cėjo apie J. Gudauską, da
bar baigiantį aštuntąjį savo 
gyvenimo dešimtmetį. Sukaktu
vininkas buvo aktyvus mūsų 
tautinio atgimimo darbuotojas 
dar Carinės Rusijos laikais, pen 
kerius metus mokytojaudamas 
Žemaitijoje ir stiprindamas lie
tuvių dvasią. Vėliau perėjo į ad
ministracijos ir teisingumo žiny 
bos tarnybą; vienu metu buvo 
net teisingumo ministeris, pasi
žymėjęs dideliu sumanumu ir 
objektyvumu. I bolš. okupaci
jos metu buvo kalintas.

J. Našliūnas susirinkusiems 
prisatė teis. Vladą Mieželį, ne
trukus išsilkeliantį iš Chicagos.

Šiais metais jam sueina 75 m. 
amžiaus. Tai buv. mūsų ka
riuomenės teismo pirmininkas, 
brig. generolas, karo teisės lėk 
torius ir visuomenės veikėjas 
Chicagoje, pasižymėjęs dideliu 
sumanumu, pareigingumu.

(Sukaktuvininkus žodžiu ar ras 
f tu sveikino: Liet. teis. dr-jos 
pirm. J. Šlepetys, LTS atstovas 
V. Vėbra, S. Baltušis, M. Kli 
mas, P. Stravinskas ir kt. Liet. 
teisininkų dr-jos Chicagos sky
riaus atstovai įteikė dovanas 
^knygomis. Abudu sukaktuvinin
kai dėkojo ir papasakojo įdo
mių atsiminimų. Pagerbimą su
ruošė skyriaus valdyba; ypač 
'daug dirbo Jadvyga Gaųdušienė, 
G. Gaudušas, Cerkauskaitė ir 
kt. Dalyvavo apie 80 (buv. teisi
ninkų, jų šeimos narių ir kitų 
artimųjų. (b.)

PRANAŠAUJA 
REVOLIUCINIUS JUDĖJIMUS

Neseniai iš Londono į Bogo
tą (Kolumlbijos sostinė) sugrįžo 
nepaprastas pasiuntinys Alfon
so Palacio Rudas ,kaip Kolum 
bijos atstovas keletą metų važi
nėjęs po įvairius Europos kraš
tus, rinkdamas medžiagą ekono
miniais ir kt. klausimais. Jau 
aerodrome susirinkusiems žurna 
listams pasakė, kad Europoje, 
kaip ir P. Amerikoje, vykstąs 
naujas politinis judėjimas, Šiu
ris galįs kraštus ir prie revoliu 
rijų privesti. Naujoji revoliuci
ja būsianti nukreipta prieš da
bartines sistemas: tiek prieš 
kapitalizmą, tiek ir prieš komu
nizmą. (kl).

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY BII.BS GELINYCIa 

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

MOSŲ KOLONIJOSE
Miami, Florida

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS
Miami lietuvių kolonija turė

jo malonią viešnią, Amerikoje 
plačiai žinomą pianistę Juliją 
Rajauskaitę šušienę. Ji atskri
do iš Nevv Yorko ir sustojo Mia
mi Beach garsiame kurorte, gra 
žioje vietoje, J. ir S. Jazbučių 
jaukiame motelyje (ColHns 
Avė., 8910 Surf Side, Floiida).

Jos tikslas — atostogos. New 
Yorke pianistė turi «avo studi
ją, kurioje dirba ir sėkmingai 
ruošia gabesnius jaunuolius — 
muzikus. Be to, ji turėjo visą 
eilę fortepiono koncertų. Du di
desnius rečitalius ji davė Nevv 
Yorko un-to Tovvn Hali. Pas
kutiniojo programa buvo jos 
myl. Liszto kūriniai (Ali Liszt 
program). Amerikos spaudos 
muzikos kritikai atsiliepė labai 
palankiomis recenzijomis. Jų 
trumpos ištraukos: “Nevv York 
Times” — ....ji išvystė audrin
gą muzikinę jėgą. Jos didelis 
tonas švitėjo šiluma ir turtin
gumu. Liszto Sonata buvo inten 
šyvi, ir lyg uraganas, nešanti...” 
“Musical American” — “liszto 
B minor sonata davė ugnies t.em 
peramentą ir dainos grožį...”

Lietuvių Moterų Federacijos 
klubas Nevv Yorke suruošė Juli
jos Rajauskaitčs šušienės didelį 
koncertą Camegie Recital Hali. 
Pianistė turėjo dideli pasiseki- 
mą, o koncertui pasibaigus, vie
na lietuvė visuomenininke įtei
kė jai dovaną — stambaus gin
taro varstelį, sakydama: “Te
gul šis gintaras* jums prime-

Į na visų lietuvių pasididžiavimą 
jumis!”

Mūsų iškilioji pianistė ketina 
išleisti plokštelę kai. kurių jai j 
artimiausių Liszto kūrinių. Tuo 
būtų įvykdytas jos vyro a. a. 
inž. Leono Šušio didelis noras, 
nes jis svajojo ir ją ragino įam
žinti savo grojimą Liszto kūri
niais. Be paminklo, kurį Julija 
Rajauskaitė šušienė ruošiasi 
pastatyti jos vyro tragiško žu
vimo vietoje, tai būtų antras 
paminklas, jo šviesiam prisimi
nimui išleista ilgo grojimo plokš 
telė.

Per Atvelykį, balandžio 13 d?, 
garbingoji viešnia sutiko skam
binti Miami liet. piliečių klube 
Moterų klubo pirmininkė p. Sa
bai viešnią koncertantę pristatė 
klausytojams. Dideliu muziki
niu pajėgumu buvo ^pildyta 
“Polonaise As dur — Šopeno. 
Liszto Nocturnas ir jo XII Rap
sodija buvo gerai atliktos. 
Prastas klubo pianinas buvo vi
siškai pasikeitęs! Pianistės dai
nuojančios rankos jį tartum už
būrė... Instrumentas dainuote 
dainavo švelniausias melodijas, 
tai vėl griaudė nepaprasta jė
ga. Dar niekada jis nebuvo teks 
šventiškai didingas, — toks te
galėjo tapti tikro menininko ran 
koše. Pianistė buvo apdovano
ta gėlėmis ir dovanomis.

J. Narūne

i

— Senatvė ir jaunatvė j gyveni
mą žiūri iš priešingų žiūrono ga
lų: vieniems gyvenimas labai ilgas, 
kitiems labai trumpas.

— H. Bsecher

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

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

A. + A.

JUSTINUI BAUKUI
MIRUS,

reiškiame mieliems OLIMPIJAI ir MINDAUGUI RAU
KAMS, VALEI ir ZIGMUI BAILIUKAMS bei jų šei
moms gilią užuojautą.

J. Ambrizas, H. Uokas, S. Budėjus,
A. Firak, W. K. Guzzy, V. Jasaitis,
T. Kojelis, B Poznanski, A. Rindone, 
P. Sniegaitis, A. Tornau

A. -j- A.
JUSTINAS SAUKUS

Gyveno 6514 So. Bell Avenue. Chicago, Illinois.
Mirė bai. 21 d., 1969 imu, 12:30 v. popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskrities, Sintautų para

pijos. Amerikoje išgyveno 19 metų.
Pasliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Leveekaitė), 2 

sūnūs — Mindaugas, marti Olimpija ir Kęstutis, duktė Valen
tina Dailidka, žentas Zigmas, 4 anūkai — Vilija, Saulėna, 
Alvida ir Gintaras, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami

Priklausė Lietuvių Bendruomenei.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 S. West- 

ern Avė, Laidotuvės įvyks ketvirtad., bai. 24 d. iš kepi. 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į igjvč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies- sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv.Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, marti, žentas! ir anūkai.
Laidotuvių diirekt. Mažeika-Evans, Telef. RIE 7-8600.
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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.

PETKUS
TĖVAS TR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOM:
Tel. 476 * 2345 

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE__________________ Tel, Virginia 7-6672

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

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

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

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

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320
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X Prel. Vyt. Balčiūnas šian
dien (kalbės per S. Barčus šei
mos radiją aktualiais religiniais 
klausimais.

X Chem. inž. Kostas Doč
kus, Cicero gyventojas, išvyko 
į Kanadą, kur pagal jo metodą 
yra pradėti gaminti lėktuvams 
šaldytuvai. Inž. K. Dočkus, dir
bąs Borg Warner bendrovėje 
tyrimų srityje, jau yra užpaten
tavęs keletą darbų. K. Dočkus 
yra JAV LB c. v. iždininkas.

x Amerikos Lietuvių taryba 
dar prieš Lietuvių kongresą De
troite organizuoja sritines kon
ferencijas laisvinimo darbui ap
tarti, suintensyvinti, stipriau 
susiorganizuoti. Tokios konfe
rencijos numatyta pravesti Pittg, 
burgh, Los Angeles, New Yorke 
ir Bostone. Konferencijose bus 
aptariamas ir Altos skyrių vi
sose lietuvių kolonijose steigi
mo klausimas.

X Rašytojai K. Bradūnas, J. 
Švabaitė - Gylienė ir Č. Grince- 
vičius skaitys savo kūrybą iš
kilmingoj akademijoj Lietuvių 
Religinės spaudos dieną, sek
madienį, balandžio 27 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre.

X Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijos išleidimo komitetas 
praneša, kad aukotojų sąrašas 
bus paskelbtas spaudoje vajui 
pasibaigus. Aukas siųsti Jonas 
Žadeikis. 4162 So. Fairfield avė. 
Chicago, UI. 60632.

X Kun. B. Vitkus, MIC, bu
vo palaidotas iš tėvų marijonų 
seminarijos praėjusį šeštadienį, 
dalyvaujant būriui giminių, pa
žįstamų ir kunigų bei brolių 
marijonų. Šv. Mišias už jo sielą 
kartu atnašavo kun. V. Rimše
lis, provincijos vyresnysis, Ikun. 
P. Cibulskis, kun. A. Švedas, 
kun. J. Amodeo, kun. A. Gražu
lis ir kun. A. Nockūnas. Pamoks 
lą pasakė kun. A. Nockūnas, pa 
brėždamas ypač mirusiojo užuo
jautos dorybę. Po Mišių laidotu 
vių dalyviai buvo pavaišinti se
minarijos valgomajame. Šv. Ka
zimiero kapuose pamaldoms va
dovavo kun. P. Cibulskis, Cla- 
rendon Hills. namo vyresnysis, 
padėkodamas visiems už daly
vavimą.

X Juozas Matus sunkiau su
sirgęs gydosi Evangelical ligo
ninėje, 54 gatvė ir So. Morgan.

X Mrs. Janina Davnorow, 
Woodside, N. Y., p ra tęsdama 
prenumeratą pridėjo 5 dol. auką 
mūsų spaudai stiprinti. Dėkoja
me.

X Lietuvos Dukterų ruošia
mas balius įvyks bal. 26 d., 7:30 
v. v., Jaunimo centre. Įėjimas 
6 dol. Vietos rezervuojamos 
pas A. Llkanderienę tel. KE 
7-9057. Paskubėkite užsisakyti 
vietas nes stalų skaičius labai 
mažėja. Programoje akt. Julija 
Cijūnėlienė ir Irenos ISmieliaus- 
kienės tautinių šokių grupė 
“Grandis”. Veiks bufetas, baras, 
laimės šulinys. Gros Bichnevi- 
čiaus orkestras. Ateikite visi ir 
padėkite mums pagelbėti vargs
tantiems. (pr.)

x Chicagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų klubas 
kviečia visus į stintų balių bal. 
26 d., 7:30 v. v. Marąuette salė
je, 6908 S. Western Avė. Bus 
dainos ir šokiai grojant Ramo- 
nio orkestrui. Įėjimas ir stintos 
$2.50 asmeniui. Rezervacijoms 
skambinkit tel. 776-8688 arba 
BI 7-1131. (pr.)

X Didelė 500 vietų salė ir ke
turios mažesnės salės vestuvėms 
bei įvairiems baliams. Taip pat 
patalpos konferencijoms ir su
važiavimams. Kreiptis į Bito 
Bendrovės administruojamą O’ 
HARE CONGRESS INN, 3010 
N. Mannheim Rd., Franklin 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 455 
-4300. , (dk.)

X LB Brighton Parko apyl. 
valdyba, suprasdama, kad LB
c. valdybai labai reikia lėšų per
siuntė jai 200 dol. Apylinkės 
pirmininkas yra J. Žadeikis, ižd. 
Vyt. Šilas.

x Kun. C. Petrauskas, Albu 
querque, New Mexico, pratęsda
mas prenumeratą, pridėjo 5 dol. 
spaudai paremti. Dėkojame.

X Edvardo Žemaičio, kirpė
jo, ilgą pasakojimą įsidėjo Chi 
cagos dienraštis “Sun Times” 
savo balandžio 22 dienos nume
ryje. Iš pasakojimo ryškėja ikir 
pėjo pajamos ir išlaidos, jo su
manus tvarkymasis, jo darnus 
sugyvenimas šeimoje, bendrai 
ir sutartinai veikiant su žmona.

x Lietuvos skautų sąjungos 
Tarybos pirmi ja parėmė mūsų 
dienraštį 75 dol. pinigine auka. 
Ta proga Tarybos vicepirminin
kas v. s. Petras P. Molis mums 
rašo: “Prašau priimti nuoširdžią 
padėką už paramą Liet. skau
tų s-gai ir jos padaliniams spau
dos puslapiuose. Daugelis strai 
psnių ir nuotraukų, o taip pat 
įvairių žinučių iš įvairių vieto
vių dažnai matyti Jūsų laikraš
tyje, o ypatingai buvo gausu 
praėjusiais metais, kai skautai 
šventė 50 m. sukaktį. Mūsų iš
tekliai neleidžia mums daugiau 
prisidėti prie lietuviškos spau
dos palaikymo, bet prašau pri
imti nors simbolinę paramą iš 
mums atlikusių Tautinės sto
vyklos likučių”. Už gražią pa
ramą "Draugas” nuoširdžiai dė
koja.

Vilius Bražėnas, iš Watertown, 
Conn., atvykęs į Chicagą, skaitė pa
skaitą Dogmos ir erezijos išeivijos 
veikloje" ir dalyvavo L. Bendr. tary
bos posėdy.

X Lietuvių Istorijos draugi
jos valdyba maloniai kviečia 
visus L. I. dr. narius ir jų bi
čiulius atvykti į paskaitą tema 
“Voluinės atplėšimas nuo Lietu
vos 1569 m. Liublino unijos iš
vakarėse”.

Paskaitą skaitys “Tautos Pra
eities” redaktorius J. Damaus
kas balandžio 30 d. 8 v. v. A. 
Rūgytės bute, 6547 So. Washte- 
naw Avė.

X L.K.S. 160-tos kuopos vai 
dyba praneša, kad kuopos narių 
metiniame susirinkime kuris į- 
vyks balandžio 27 d. 3 vai. p.p. 
Vyčių salėje, kur be kitų svar
besnių pranešimų ir rinkimų nau 
jos kuopos valdybos bei atsto
vų į 64 seimą, bus išmolnmi ir 
dividendai čekiais. Prašoma vi
sus narius dalyvauti.

X Namie keptų pyragų išpar
davimą ir šiltus pusryčius ruo
šia Marąuette Parko parapijos 
salėje balandžio 27 d. nuo 8 vai. 
ryto iki 1 !val. po p. N. Pr. Ma
rijos kongregacijos Marąuette 
Pk. rėmėjų skyrius. Kviečia vi
sus ateiti.

Su svečiu iš New Yorko dr. Bronium Radzivanu (dešinėje), laikrašti
ninkas J. Janušaitis ir antroji 'Paramos” savininkė Aniceta Mažeikienė.

žinios
AREŠTAVO 

P ARAŠUTIN1NKA
Parašutininkas Roger Pemble 

nusileido ant tarpvalstybinio 
greitkelio nr. 55 netoli Jolieto. 
Jis buvo areštuotas už neteisė
tą įžengimą į kontroliuojamo į- 
važiavimo vieškelį. Smalsuoliai 
vairuotojai, stebėdami jo nusi
leidimą, išvengė katastrofų, su
stodami i»* sulaikydami eismą.

NORI SUMAŽINTI TAVERNŲ 
SKAIČIŲ

Aldermanas John Hoellen iš 
47-to wardo siūlo miesto tary
bai sumažinti Chicagoje taver
nų skaičių. Jų dabar yra 7,535 
— atseit viena taverna 463 gy
ventojams. Jis norėtų, kad bū
tų viena taverna 2,000 gyven
tojų, kaip dabar yra New Yor 
ke, Minneapolis dr Detroite.

ŽUVO GAISRE
Sprogimas ir jį sekęs gais

ras užmušė Alfred Hansen ir 
jo žmoną Irene, jų namuose 
9810 So. Marion, Oak Lawne. 
Namams nuostolių padaryta 
apie $15,000.

NAUJA “L” STOTIS
CTA susisiekimo elektrinių 

traukinių linija pratęsta nuo 
63-čios ir Loomis iki 63-čios ir 
Ashland. Gegužio pradžioje ten 
pat bus atidaryta nauja stotis 
ir kaikurių autobusų maršru
tai bus pakeisti, kad galėtų ke
leivius patogiau pristatyti prie 
greitesnio susisiekimo su mies
to centru.

SUDEGS ODŲ FABRIKAS
Sprogimas ir gaisras sunaiki

no Griess Pfleger odų išdirbimo 
fabriką Waukegane. Žuvo dar 
bininkais. Keturi buvo sužeisti. 
Nuostolių padaryta apie 
$200,000.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Jo šventenybės garbės pre 
latas. Šiomis dienomis popiežius' 
Paulius VI suteikė ypatingą pa
aukštinimą prelatui Pranciškui 
Statkui, pakeldamas jį į Jo 
Šventenybės garbės prelatus. 
Prel. Statkus nuo 1959 m. eina 
JAV-ių kariškių diecezijos vice- 
tkanclerio pareigas New Yorke. 
Prelatu buvo paskirtas 1962 m. 
Kard. Krol geg. 18 d. atliks įves 
dinimo apeigas Šv. Petro ir Po
vilo katedroje, Philadelphijoje, 
iš kur prel. Statkus yra kilęs.

X “Cicero Life” laikraštis 
pagerbė iš Cicero kilusį vysk. 
Pov. Marcinkų, šiuo metu už
imantį Vatikane aukštas parei
gas, parašydami apie jį veda
mąjį. Kaip jau buvo skelbta. 
Atvelykio sekmadienį vysk. Pov. 
Marcinkus suteikė lietuviukams 
sutvirtinimo sakramentą ir taip 
pat turėjo progos pasikalbėti 
su vietos gyventojais.

X Balzeko lietuvių kultūros
muziejus sudarė moterų tarybą, 
kurią įvesdinant balandžio 24
d. priešpiečiuose vadovaus Ire
na Balzekienė.

Žvaigždutė
Įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos sk.

Red. J. Plačas Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė.. Chlcago, BĮ. oOooo

Jau atėjo pavasarėlis. Vytenis Senuta, 10 m., Brockton, Mass.

MANO KELIONĖ Į MĖNULĮ
Aš nuskridau į mėnulį. Ten 

aš mačiau daug žalių žmonių. 
Jie parodė man, kur jie gyvena. 
Vienas žmogus man davė žalią 
sūrį. Tada aš grįžau į žemę ir 
daviau mamai žalio sūrio para
gauti. Jis neturėjo skonio, bet 
katinui labai patilto. Kitą kartą 
aš ir katinas važiuosime į mė
nulį ir eisime ieškoti žalių pe
lių.

Kristina Juzaitytė,
Vinco Krėvės Mokyklos IV-to 
sk. mokinė Philadelphia. 
ATSAKYMAS BERNIUKUI, 
KURIS NEMĖGSTA MOKYTIS

Šių metų vasario mėn. 26 d. 
“Tėvynės žvaigždutėje” skaičiau 
rašinėlį: “Neipėgstu mokytis”. 
Tą rašinėlį parašė Maironio li
tuanistinės molkyklos (Brookly- 
ne) ketvirto skyriaus mokinys. 
Iš pavardės atrodo lietuvis, bet 
nurašė nei šiaip, nei taip. Tame 
rašinėlyje jis sako, kad jo lietu
viška mokykla yra “for the 
paukštus”. Matot, net nesigėdi- 
no savąją įkalbą taip 
darkyti.

Toliau pasisako, kad mokyk- savo gimtadienio, 
loję su draugais išdykauja ir 
kartais net galva pradedanti 
skaudėti nuo šnekų. i Senovėje Velykų dieną Jėzus

Šiuo rašiniu tas berniukas da- prisikėlė iš numirusių. Jėzus nu- 
ro didelę gėdą savo tėveliams, mirė už tai, kad mus mylėjo, 
o ką besakyti apie Maironio mo- Jis buvo prikaltas ant kryžiaus 
kyklą, jos mokytojus. j ir tris valandas kentėjo. Už tri-
Manau, kad vyresnieji draugai jų dienų prisikėlė.. Mes dabar 

bandys “išminčiui” papasakoti einam į bažnyčią Velylkų dieną, 
kokia sena mūsų įkalba, kokia Didįjį šeštadienį visi susiren- 
sena ir garbinga mūsų tėvynė, kam į virtuvę ir dažom margu-

Neįsivaizduoju, kaip galėčiau 
nesimokyti ir visiškai nemokėti 
lietuvių kalbos . Mūsų kalbą mo
kosi svetimtaučiai mokslininkai, 
mūsų kalba yra mokoma kai 
kuriuose Amerikos universite
tuose, o mes ją darkome. Gėda 
mums, vaikai.

Pagaliau reikia būti jau vi
sišku “glušu”, kad nemokėti 
lietuviškai. Tik pagalvokit: mū
sų tėveliai kalba su mumis lie
tuviškai, mamytės mus mažy
čius poterėlių mokė, dainavo ar 
pasakas sakė, net barė ir tebe- 
bara tik lietuviškai. Tai kur jū
sų ausys?

Nemėgstu rašyti, bet šiuo kar 
tu negaliu sustoti, turėčiau dar 
daug ką pasakyti. Bet ką padės 
mano kalba, juk aš tebesu ma
ža (tik 11 metų) kas manęs 
klausys.

Rima Janulevičiūtė, VI kl.
‘Pirmieji Žingsniai” K. Done

laičio lit. m-los mok. laikr. 
nr. 4. 1969. m. 29.

KNYGA
Geriausias mano draugas yra 

gera knyga, o šiais metais — 
lietuviška. Yra sakoma, kai du 
stos visados daugiau padarys.

Levinija Stakytė, 
“Žiburėlis” Cicero aukšt. lit. 

m-los laikr. nr. 10.

LAUKINĖ KATĖ

Pas mus dažnai ateina lauki
nė katė. Ji visa juoda ir labai 
graži. Ji man labai patinka. Aš 
noriu, kad ji pasiliktų pas mus 
gyventi, bet ji niekad neina į 
vidų. Žiemą aš ją maitinau ir 
mes susidraugavom. Dabar ji 
dažnai tupi ant mūsų namo pa
langės.

Audrius Regis,
Dariaus - Girėno lit. mokyklos 
mokinys.

VELYKOS IR MARGUČIAI

Velykos yra, gražus metų lai 
įkąs. Visos gėlės pradeda žydė
ti ir žolė vėl pasidaro žalia. Ve
lykos mums primena, kad mūsų 
Jėzus prisikėlė iš numirusių. Kai 
Velykos ateina, mes dažome da
žais kiaušinius. Tada važiuoja
me pas močiutę susitikti gimi
nių. Per šias Velykas atvažiuos 
mūsų giminės iš Bostono. Mes 
labai jų laukiam. Mano gimta
dienis ateina. Tai bus dvi savai
tės po Velykų. Iš ryto, kai at

balsiai sibundu, tai visi mane apdainuo
ja. Aš laibai laukiu Velykų ir

Raminta Blažaitytė.

čius. Dažom zuikučius ir višty
tes ant kiaušinių. Man labai 
patinka Velykos, man patinka — Nuoširdi padėka dr. Sid-

. , , , ■ ,riui už tradicinę 25 dol. aukądažyti klausimus ir, kad turune j T ėg konkur_
ilgas atostogas. paremtį

Vilija Katinaitė — Skaitytojų ir bendradarbių
Maironio lit. mjlos Brooklyne vardu lietuviškas ačiū!

IV Sk. mokiniai. į Redaktorius

Calif.
Gėlės. Piešė Ginta Palubinskaitė, 5 metų, gyv. Garden Grove,

RIDINĖJAU VELYKAIČIUS
Velykos yra Kristaus Prisikė

limo šventė. Tai labai graži ir 
didžiausia pavasario šventė. Aš 
visada labai laukiu Velykų. Nors 
iš ryto ir sunku atsikelti, bet 
mes visi su tėveliais važiuojame 
į Prisikėlimo Mišias. Aišku, gra 
ži ausiai pasipuošę. Grįžę sėdam 
prie gražiai ir labai įvairiai pa
ruošto Velykų stalo. Po pusry 
čių mes ridinėjam gražiai išmar
gintus velykaičius, kuriais mes 
labai džiaugiamės.

Ramunė Cibaitė, 
Marąuette P. Lit. Mok. IV sk. 

mokinė
ČIURLIONIO KONCERTAS 

DETROITE
Vieną sekmadienį atvyko 

Čiurlionio ansamblis Detroitan. 
Choras gražiai atliko kelias dai 
nas, tada persiskyrė į dvi da
lis; vyrų ir moterų. Solistas 
Algimantas Grigas sudainavo 
Udrio dainą iš operos “Pilėnai”. 
Paskui dar keletą dainų jis 
sudainavo su choru. Solistų Ro
ma Mastienė išpildė keletą dai
nų. Visai salei patiko. Jie labai 
gražiai dainavo.

Kanklių orkestras irgi labai 
gražiai grojo. Mišrus choras su 
kanklių orkestru išpildė dar ke 
lėtą dainų.

Mergaitės atnešė dirigentui 
A. Mikulskiui gėlių. Pabaigoje 
visi atsistojo ir choras sugiedo
jo: “Nuliūdo kapais apsiklojus 
tėvynė”.

Rūta Diuičaitė
6 sflc. mok.

“Skambutis” LB Detroito Apy
linkės Lit. M-los mokinių nepe
riodinis laikr. nr. 1(3).

GĖDOS FLEITA
Senovės Europoje menkaver

čiai muzikai būdavo pajuokiami. 
Jiems ant kaklo pritvirtindavo 
geležinę fleitą, o pirštus sukiš- 
davo į klapanų skylutes. Tą 
fleitą viešai turėdavo nešioti 90 
dienų. Žmonės iš tokių “muzi
kų” juokdavosi. Kas mokydavo
si muzikos, stengdavosi gerai 
išmokti, kad nereiktų su gėdos 
fleita vaikščioti.

NEGERAS NUOMININKAS
Savininkė: — Paskutinį kar

tą aš ateinu Jūsų paprašyti 
nuomos už kambarį.

Nuomininkas: — Ačiū Die
vui, o aš maniau, kad jūs nieka
da nenustosit manęs prašiusi.

GALVOSŪKIAI

Kas išrado oro stabdžius?
(5 taškai)

H
Skaičiais sužymėtos meninin

kų pavardės ir atskirai surašyti 
jų vardai. Atrinkit tikrąjį me-© 
nininko vardą ir pridėkit prie 
pavardės. Pvz. Vijeikis Vladas. 
Už teisingą pritaikymą, gausite 
po 1 tašką.

1) Picasso, 2) Watteau 3) 
Žmuidzinavičius, 4) Holbein, 5) 
Hals, 6) Čiurlionis, 7) Van 
Gogh, 8) Manėt, 9) Varnas ir 
10) Rubens.

Vardai: Antanas, Edouard,' 
Frans, Antoine, Mikalojus-Kon- 
etantinas, Pablo, Adomas, Peter 
-Paul, Hans, Vincent.

in
Pamėginkit iš 29 atimti 1, 

kad gautumėte 30.
(5 taškai)

Atsiuntė Viktutė Jogaitė.
IV

Kuris pasakų raižytojas para- 1 
šė pasaką apie Kalėdų eglutę, 
kurios grožis ir didybė neilgai 
truko, ji buvo išmesta laukan 
ir sudeginta.

(5 taškai)
Atsiuntė Ugnelė Stasaitė.

Surašykite visus jums žino
mus žodžius, kurie baigiasi < 
uolis. Pvz. jaunuolis. Už kiek
vienus 5 žodžius gausite po 1 
tašką.

Galvosūkių atsakymai
1) Žiūrėkite brėžinėlį

2) Goldilocks
3) Dievas, skritulys, žiedas 

ir kt.
4) Kelias.
5) Rainių miškelyje netoli 

Telšių.
— Praėjusios savaitės galvo

sūkių atsakymuose buvo korek
tūros klaida, vietoje Queue iš
spausdinta Quene.

SPEIANIMAS

— Žinoma, aš galiu teisingai 
spelinti, bet aš nesu spelinimo 
fanatikė — sako naujoji įstai
gos sekretorė.

MANO KNYGELĖS

Mano knygelės dar plonos. 
Geltonos, žalios, raudonos. 
Daug piešinėlių dailių, 
Paukščių, žvėrelių, gėlių.

Atbrenda vilkas per sniegą. 
Kiškis pakrūmėje miega.
Bėgsiu tėvelį pašaukt:
Reikia tą vilką nušaut.

Vilkas baisus ir nedoras, 
Didelis, pilkas ir storas. 
Cimpina sau tarp pušų,
Aš kumšteliu jį mušu,

Meil'ai paglostau aš kiškį: 
"Slėpkis greičiau, kiški-piški! 
Lįsk po eglutės skara — 
Knygoje vilkas yra!”

Mano knygelėj nuo seno 
Žvėrys gražiai sugyveno.
Bet atsirado vilkų.
Ir mažiems jau sunku.

Gal man išplėšti tą vilką, 
Didelį, piktą ir pilką?

Onytė,
9 metų, I kl. mok.

Į


