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Spaudoje
Sovietų politinis ir karinis spau 

dimas Čekoslovakijoje, kaip ži
noma, pasiekė tai, kad šiuo me
tu Prahoje, Dubčeko valdymo 
tarpsniui pasibaigus, valdo Mas
kvai ištikimi čekų ir slovakų ko
munistai. Įvykius pasmerkė visa 
Vakarų spauda, nė Italijos arba 
Suomijos komunistų neišskyrus. 

Husak — “Gauleiteris” Prahoje

“N.Y. Times” vedamajame pa 
žymėjo, kad, Maskvos akimis, 
naujasis kom. partijos sekretorius 
G. Husak būsiąs tiek pat ištiki
mas “Gauleiteris” Kremliaus 
Brežnevui, kaip savo metu slova
kai yra tarnavę Hitleriui. Dien
raštis ta proga stebėjosi, kad pre- 
zid. Nixonui, dienai po “pervers
mo” Prahoje praslinkus, turėjus 
spaudos konferenciją, nei vienas 
šio krašto žurnalistas nesusipra
to iškelti Čekoslovakijos pavergi
mo klausimo. Nixonas susiprato 
pats pasmerkti rusus, tik pasikal
bėjimo pabaigoje, iškėlus visai ki 
tą klausimą.

Valdys pagal Maskvos norus, 
{sakymus

Netenka abejoti, kad G. Hu
sak valdys kraštą, su priemonė
mis nesiskaitydamas, aklai pak
lusdamas Maskvos valiai bei no
rams. Laukiama dar griežtesnės 
cenzūros, valymų, gal būt, ir ne
priklausomai galvojančių kalini
mo. Tačiau, teigia laikraštis, val
džios vyrams naudojant griežtes 
nes priemones, tuo pačiu metu 
tai stiprins gyventojų įsitikinimą, 
kuris nusakomas žodžiais: mes
esame apgauti... Airijos katalikai laimi

Čekų simpatijos Kinijai

Kokių laukiama pasėkų? Dar 
didesnio pasipriešinimo bei ne
apykantos sovietams. Be to, nau 
joji kryptis gali sužadint jau anks 
čiau įsivyravusias krašto simpati
jas tiek Kinijai, tiek ir kitoms, 
prieš Maskvą veikiančioms jėgom. 
Juk dar prieš mėnesį, krašte vy
kus demonstracijoms, gyventojai 
Prahoje bei kituose miestuose šū
kavo: “Ussuri, ha,ha,ha.”

Maskva, ne kas kitas, nutarė, 
kad buvusios, Dubčeko laikais, 
Prahos pastangos demokratiją de 
rinti su kom. partija, esančios pa
vojingu žaidimu. Tik Maskva at
sakinga už jos pateiktą pamoką: 
kas už demokratinį komunizmą, 
tas... prieš sovietų vyravimą ar 
pranašumą.

Čekoslovaijos gyventojai tos 
pamokos ilgai nepamirš ir ateity 
lauks progos Maskvai atitinkamai 
atsilyginti.

Ko laukiama iš Husako? 
Naujų varžymų

Čekoslovakijos laisvėjimo žmo
nės, liberalai, kiek atsigavę po 
balandžio 17 d. įvykių Prahoje, 
šiuo metu vertina padėtį ir svars
to: ar lauktina Novotno tipo re-

gv. Vaclovo paminklas Prahoje 
tautinė šventovė

Prez. de Gaulle laukia bal. 27 d. 
atsiklausimo----- ar jis laimės?

Washingtone
Kova prieš 

nusikaltimus JAV-se
Taikinys — organizuoti 

nusikaltimai
WASHINGTON. — Irez. Ni- 

xonas vakar pateikė Kongresui 
vieną, iš keturių, pasiūlymą ko
vai su nusikaltimais krašte. Y- 
patingas dėmesys kreipiamas į 
organizuotus, įvairių “sindika
tų’’ vykdomus nusikaltimus. 
Kovai su nusikaltimais pasiūly
ta 61 mil. dol. suma — daugiau 
kaip dvigubai, negu ligšiol buvo 
skirta.

Šalia įvairių priemonių, siū
loma žymiai padidinti policinin
kų, teisėjų skaičių, be to, ko
rupcijos atvejus policijoj laiky
ti federaliniais nusikaltimais.

BELFAST, š. Airija. — Š. 
Airijos min. pirmininkas O’Neill 
sutiko katalikų mažumai su
teikti jos reikalaujamas teises 
vietos rinkimuose. Protestantų 
dauguma krašte tebėra nepaten 
kinta ir vyriausybei gresia kri
zė, vienam jos nariui jau atsi
statydinus. i

Protestantai akmenimis, ply
tomis puolė krautuves ir auto
busus katalikų apgyventoje mie 
sto daly.

• Arabai ir Izraelis vakar vėl
vykdė artilerijos kautynes išil
gai Suezo kanalo.

žimo, ar galimi masiniai suėmi
mai ir pan.?

“N.Y. Times” atstovas Praho
je pateikia kai kurias tų libera
lų nuomones. Būdinga, kad jie 
Husako nelaiko “Kvislingu”, nors 
neabejoja, kad jis būsiąs paklus
nus Maskvos įrankis. Jie teigia, 
kad Maskvai būtų buvę labiau 
priimtini L. Strugal ir J. Piller.

Kraštas, jie mano, šiuo metu 
galįs tikėtis tokios įvykių raidos: 
griežta partinė priežiūra palies vi 
sas gyvenimo sritis, nei knygų ar 
filmų neišskyrus. Vis dėlto, nesi
tikima, kad būtų vykdomi masi
niai suėmimai.

Būdinga, kad tikimasi vieno 
dalyko: Husakui, esą, būsią leng
viau su Maskva susitarti sovieti
nių karinių dalinių atitraukimo 
klausimu. Tai būtų buvę žymiai 
sunkiau, Dubčekui valdžioje pasi
likus. Vis dėlto, čia priduriama, 
dalinių atitraukimas mažai reikš
tų, kai krašte visiškai nuslopin
ta demokratija ir ūkis nebebūtų 
nepriklausomas.

Laukiama žymaus partijos 
narių skaičiaus mažėjimo

Pagaliau, augant gyventojų 
nusivylimo nuotaikoms ir parti
jai pradėjus bausti partijos na
rius, viena tikra: turės mažėti jos 
narių skaičius. Jei dabar jis sie
kia 1.6 mil., tai, spėjama, po ke
lių mėnesių jis jau galėsiąs su
mažėti iki 800.000.

Nesutarimai vis ryškus Maskvoje
Maskvoje vyksta 8 kom. kraštų pasitarimai — Laukiama nesutarimų ūkio suliedinimo 
klausimu — Rumunija už laisvą ūkį, išsiskyrė savo laikysena Čekoslovakijos įvykių 
atžvilgiu — Sovietų kom partija džiūgauj a A. Dubčeką Prahoje nušalinus.

Prahos Husakas tarėsi su 
Kremliaus trijule

MASKVA. — Čia jau antrą 
dieną posėdžiauja rytų bloko 
partiniai ir politiniai vadai. Lau 
kiama karštų pasisakymų ypač 
bloko ūkinės politikos derini
mo, taigi, didesnių varžtų su 
Maskva, klausimais.

Čekoslovakijos kom. partijos 
naujasis vadovas G. Husak, vos 
į Maskvą atskridęs, iš aerodro
mo nuvykęs į Kremlių, tuoj ta
rėsi su Kremliaus vadų trijule: 
Brežnevu, Kosyginu ir Podgor- 
nu.

Politiniai stebėtojai neabejo
ja, kad, pirmoje eilėje, aptarta 
nauja, Maskvai palanki, politi
nė padėtis Prahoje. Iš paties 
Husako tikimasi reikalausiant 
kelių nuolaidų, kaip “atpldą” 
Dubčeką nušalinus. Šalia ilga- 
termininio kredito krašto ūkiui 
stiprinti, kiti du opūs klausimai, 
tai sovietų okupanto laikraščio 
“Spravy” sustabdymas ir bent 
dalinis okupacinių dalinių ati
traukimas. Čekai su slovakais 
linkę reikalauti, kad tie daliniai 
įsikurtų toliau nuo tuštokai ap
gyventų vietovių. Tai turi ryšio 
ir su rusų dalinių apsauga.
Laukiama Rumunijos pasiprie

šinimo Maskvos planams
COMECON, ūkio bendrijos 

pasitarimuose dalyvauja, be blo

Čekų studentų protestai plinta
Jau 20.000 studentų protestuoja 

prieš režimą
PRAHA. — Pasipriešinimo, 

protesto banga čekų ir slovakų 
studentų tarpe plinta. Antra
dienį, šalia 12 sostinės aukštųjų 
mokyklų studentų, pareiškė, 
protestus remią, dar aštuonių 
kitų krašto vietų mokyklų stu
dentai. Jie pasisakė rengsią, 
mokyklų patalpose, streikus, ne
lankydami paskaitų. Vidaus rei
kalų ministerija paskelbė, kad 
tokio pobūdžio streikai esą ne
teisėti.

Reikalauja grąžinti laisvę, 
suverenumą

Ties Karolio universiteto du
rimis buvus milicijos ir karių 
sargyboms, studentai priėmė 
nutarimą - manifestą. Jis buvo 
iškabintas meno fakulteto lan
ge.

Skelbiami tokie reikalavi
mai : turi būti atstatytos pagrin 
dinės žmogaus teisės: žodžio, 
susirinkimo ir judėjimo laisvės, 
'be to, griežtai reikalaujama at
statyti krašto suverenumą.

• Italijos prez. Saragat vieši 
Anglijoje ir jo viešnagė vyks 9 
dienas. Jį priims karalienė Elz
bieta n.

KALENDORIUS
Balandžio 24 d.: šv. Fidelis, 

šv. Bona, Valimantas, Gražvy
da.

Balandžio 25 d.: šv. Morkus 
Ev., šv. Melą, Tolmantas, Ža
da.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, šilčiau, temp. 
sieks 50 ir daugiau 1. F., ryt — 
debesuota, šilčiau.

Saulė teka 4:57, leidžias 6:41.

ko kraštų vadų, kaip Brežnevo, 
Ulbrichto, Gomulkos, Kadaro, 
Živkovo ir Mongolijos Tseden- 
bal, ir abiejų Prahos atstovų, 
Husako ir min. pirmininko Čer- 
niko, taip pat “nario - neklauža
dos”, Rumunijos prezidentas ir 
partijos vadas, N. Ceausescu. 
Jo vaidmuo pasitarimuose įdo
miausias. Vos prieš šešias die
nas, praėj. penktadienį, jis vie
šai buvo pareiškęs, kad Rumu
nija nelinkusi būti, ūkiniu po
žiūriu, “sulyginta” su visu rytų 
komunistiniu bloku.

Tas ūkinis bloko narių integ
ravimas — suliedinimas, tai 
klausimas, kuriam daugiau ar 
mažiau priešinasi ir kiti bloko 
nariai. Kimtį tesudaro R. Vo
kietija, su kuria Maskva sku
biai vykdo bei plečia specialius,

Rumunijos N. Ceausescu

G. Pompidou, buvęs Prancūzijos 
min. pirmininkas, įsitikinęs būsiąs 
gen. de Gaulle įpėdiniu.

"Geriau potvynis, kaip purvinas 
vanduo”...

Toliau manifeste teigiama: 
“Gyvenimui žymiau daugiau 
svarbesni stiprūs, sraunūs pot
vynio vandenys už sustingusį, 
purvu virstančiu vandenį.
Mes negalime pasilikti abejin
gi bei ramūs.

Studentai pabrėžia, kad “20 
komunizmo metų šalį privedė 
prie bedugnės krašto... Novot
no laikmečio taika tebuvo pa
smerktos ir mirštančios tautos 
taika”.

Gali atšaukti gegužės 1 d. 
žygiavimus

Partija, bijodama galimų de
monstracijų, svarsto bent sos
tinėje Prahoje atšaukti numaty
tus gegužės 1-sios žygiavimus 
miesto centro gatvėmis. Parti
jos prezidiumas pasiūlė vietos 
padaliniams bei savivaldybėms 
krašte atsižvelgti “į vietos są
lygas” ir padaryti sprendimą.

Pernai Prahoje vykus gegu
žės 1-sios žygiavimams, gyven
tojai gaivališkai buvo sveikinę 
tuometinį partijos vadą Dubče
ką ir jo paskelbtas laisvėjimo
reformas.

sovietams itin palankius preki
nius sandėrius. Šiuo metu Mask 
vos ūkio apyvarta su rytine 
Vokietija siekia 2.7 bil. dolerių 

f — tie ryšiai su R. Berlynu su- 
j daro 15% visos sovietų preky
bos, gi R. Vokietijoje toji apy
varta siekia net 42%.
Rumunijos vadas ir jo šaltas, 

abejingas žvilgsnis...
MASKVA. — Kremliaus va

dai, balandžio 22 d. Kongreso 
salėje minėję Lenino gimimo 
sukaktį, iškilmes panaudojo Pra 

1 hos įvykiams nušviesti ir sa
vo pasitenkinimui iškelti.

Sovietų kom. partijos laiky
seną nušviesti buvo skirta pa
grindiniam kalbėtojui, centro 
komiteto nariui, Ivan V. Kapi- 
tonovui. Iškilmių 5.000 dalyvių 
stebėjo vaizdą: Kapitonovui iš
kėlus partijos pasitenkinimą 
Dubčeką nušalinus ir pasmer
kus Kom. Kiniją, Husakui ir 
kitiems rytų bloko nariams -vie 
ningai, džiaugsmingai plojus, 
vienintelis Rumunijos preziden
tas N. Ceausescu, šaltu, abejin
gu žvilgsniu sekė publiką, net 
ir nebandęs ploti.

Kapitonovas smerkė Kiniją, 
nes ji, esą, siekianti skilimo ko
munistų stovykloje ir tik ji, Ka- 
pitonovo žodžiais, išprovokavu
si kovo m. pasienio susidūri
mus Usurio upės saloje. Rumu
nija ne tik nebuvo pritarusi 
Čekoslovakijos okupacijai, bet 
Kinijos - Maskvos nesutarimų 
atžvilgiu ji siekia išlaikyti neut
ralią laikyseną.

Jau nebėra pavojaus 
Čekoslovakijoje...

Ivan Kapitonovas nušvietė 
padėtį Prahoje, teigdamas, kad, 
esą, dabar pavojaus nebesą, gi 
Dubčeko pakeitimas Husaku, 
sovietų nuomone, laikytinas So
vietų Sąjungos “dideliu, neabe
jotinu laimėjimu”.

Jis priminė Brežnevo žodžius 
apie tai, kad “sovietų daliniai 
pasirengę atremti agresiją, ne
svarbu, kur ji grėstų”. Tuo tar
pu Rumunijos pažiūra priešin
ga: sovietų kariuomenė esanti 
pagrindinė grėsmė Rumunijos 
nepriklausomybei.

Suomijos komunistai -
toliau nuo Maskvos

Komunistai atsipalaiduoja nuo 
Maskvos priežiūros

HELSINKI. — Vakarų spau
dos žiniomis, suomių komunis
tų partijos vadams pavyksta, 
pirmą kartą per 50 metų, išsi
kovoti didesnę laisvę, atsisakant 
nuo Maskvos priežiūros varžtų. 
Tai išryškėjo per Velykas, kai 
15-me kom. partijos suvažiavi
me pavyko nugalėti ir išstumti 
komunistus — stalininkus.

Būdinga, kad atvykęs sovie
tų kom. partijos atstovas, A. 
Pelšė, priėmimo sovietų amba
sadoje metu buvo pasmerkęs 
Stalino pasekėjus, juos pavadi
nęs “atskalūnais”.

Maskva linkusi nesikišti.,
Veiklusis Suomijos kom. par

tijos vadas A. Saarinen neseniai 
pareiškė, kad Maskvos nesiki
šimą į suomių komunistų ne
sutarimus ir skilimą galima aiš 
kinti rusų noru įmanomai su
gyventi su pasaulio komunistais

Gyventojų įniršis Čekoslovakijoje neatslūgo ta, ypač nerimsta studentai

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Sirhan B. Sirhan 

turi mirti...
Pasiūlė prisiekusieji 
po 11 vai. pasitarimų

LOS ANGELES. — Arabo 
Sirhan B. Sirhan byloje prisie
kusieji, nuo pirmadienio ligi va
kar taręsi, kokią pasiūlyti baus 
mę teisiamajam arabui Sirhan 
B. Sirhan (kaltinamam nužu
džius šen, R. Kennedį), vakar 
nusprendė: kaltinamasis turįs 
mirti. Tie patys prisiekusieji, 
12 asmenų, praėj. savaitę pri
pažino, kad Sirhan esąs kaltas.

Gegužės 14 d. vėl įvyks teis
mo posėdis, kurio metu teisėjas 
Herbert V. Walker paskelbs 
sprendimą. Jis turi teisę pasiū
lytą bausmę pakeisti kalėjimu 
iki gyvos galvos.

Jei Sirhanui tektų mirti du
jų kameroje (čia turės ryšio ir 
apeliavimas, kuris užtruktų a- 
pie metus laiko), jis būtų 79- 
sis miręs Kalifornijos St. Quen- 
tin kalėjimo dujų kameroje. 
Paskutinis mirties nuosprendis 
toje kameroje buvo įvykdytas 
1967 m.

ir toliau sėkmingai bendradar
biauti su Suomija. Jos komu
nistai Vakaruose vienintelė par 
tija, dalyvaujanti (5 partijų su
telktinėje) vyriausybėje. Stip
riausia partija yra socialistai, 
200 parlamento narių tarpe tu
rį 55 atstovus, gi komunistų 
atstovų yra 41.

Šiuo metu Saarinenui pavyko 
stalininkus išstumti iš visų svar 
biųjų vietų partijos politbiure 
ir prezidiume. Saarineno nepri
klausomą kryptį ir norą atsiri
boti nuo Maskvos liudija ne tik 
jo nepritarimas Čekoslovakijos 
invazijai. Antras atvejis — Šuo 
mijos komunistai dalyvavo Ju
goslavijos kom. partijos kon
grese, nors Maskva buvo įsa
kiusi visiems rytų bloko kraš
tams tą suvažiavimą boikotuoti.

• Libane įvyko gyventojų su
sidūrimai su policija, yra žuvu
sių. Reikalaujama vyriausybei 
•aiškiai remti arabus - kovotojus 
ir griežčiau pasisakyti prieš Iz
raelį.

Pekinas puola Maskvą, 
JAV-bes

' Kaltina sovietus, skubėjusius 
(su pagalba

HONG KONG. — Pekinas 
puolė Sovietų Sąjungą, nes ji 
paskubėjus į pagalbą JAV-bėm, 
ieškant numušto lėktuvo liku
čių. Žinių agentūra teigia: “So
vietų revizionistų, išsigimėlių 
klika veiksmingai remia ir tar
nauja JAV imperializmui”.

Maskva nepatenkinta 
JAV laivais Japonų

juroje

Protestas laikomas no griežtu
WAlSHINGTGN. — Sovietų 

Sąjunga, ryšium su JAV karo 
laivų telkimu Japonų jūroje, 

i protestavo Washingtone ir Mas 
kvoje. Protestas ne griežtas ir 
rusai nestatė jokių reikalavi
mų.

JAV vyriausybė priminė pre
zidento Ninono pareiškimus dėl 
reikalo saugoti žvalgybinius lėk 

'tuvus. Be to, patarta protestą 
kreipti Š. Korėjos adresu.

Vietname
Netekta 6 helikopteriu

SAIGONAS. — JAV karinės 
vadovybės žiniomis, P. Vietna
me vakar netekta 6 helikopte
rių. Susidūrus dviems žuvo 16 
JAV ir P. Vietnamo karių, ke
turis helikopterius numušė prie
šas.

• š. Korėja kaltina JAV-bes:
jų laivai apšaudę Š Korėją, į 
šiaurę nuo demilitarizuotos sie
nos. Valst. departamentas va
kar neatsakė į kaltinimus.

Suome — turistinio autobuso pa 
lydovė
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56 VYČIŲ SEIMAS
“Vieningai dirbkime, būdami 

ištikimi savo idealams”. Tai 56- 
jo vyčių seimo moto. Seimas bus 
rugpiūčio 22-24 dienomis. Yra 
organizuojama ir priešseiminė 
programa rugpiūčio 20 ir 21 die
nomis. Seimo šeimininkais bus 
New York- New Jersey apygarda. 
Vieta — Robert Treat viešbutis 
Newarke, New Jersey valstijoje.

Lietuvos vyčiai, tautinė orga
nizacija, kurios narius sudaro 
praktikuoja lietuvių kilmės kata
likai, gyvuoja jau 56-tuosius me
tus. Jos tikslai yra išlaikyti savo 
narių tarpe pagarbą lietuvių kal
bai, papročiams ir kultūrai, pa
dėti kovoje dėl nepriklausomy
bės Lietuvai ir kitoms komunistų 
pavergtoms tautoms. Tų tikslų 
siekdami atstovai, jų pavaduoto
jai ir svečiai iš kuopų, po visas J. 
A valstybes išsisklaidžiusių, va
žiuos į seimą, kur dalyvaus pasė
džiuose dienos metu, vidurdienio 
Mišiose ir pasilinksminimuose 
bei kultūriniuose parengimuose 
vakarais.

Posėdžiuose bus dedamas svo
ris ne j pranešimus, 0 j svarsty
mus, koncentruojantis į įvairius 
lietuviškos veiklos ir kultūros as
pektus, į organizacijos patobuli
nimą, į vienybės klausimą vyčių 
organizacijoje ir lietuvių tarpe 
apskritai. Šeštadienį ir sekmadie
nį vidurdienio pertraukos metu 
seimo dalyviai dalyvaus Mišiose, 
kurias atnašaus vyčių kuopų 
dvasios vadai. Taip pat tomis 
dienomis bus iškilmingesni ben
dri pusryčiai, su rinktiniais kal
bėtojais ir atžymėjimais, poilsis 
ir kartu pramoga nuo posėdžių 
pavargusiems seimo dalyviams.

Susipažinimo pobūvis ketvirta
dienio vakare bus su tikra Hava
jų muzika ir vaišėmis. Jis bus 
Lietuvių katalikų bendruomenės 
centre Kearny mieste.

Penktadienį atstovai ir svečiai, 
kartu ir didelis skaičius vietinių 
lietuvių, dalyvaus kultūriniame 
vakare Šv. Jurgio lietuvių salėje 
Nevvarke, kur melodingas lietu
viškas dainas jiems dainuos “Rū
tos” ansamblis ir spalvingus tau
tinius šokius šoks 41-mos kuo
pos (New York) vyčiai. Po pro
gramos bus šokiai G. Gutausko 
orkestrui grojant.

Nauja centro valdyba, kuri bus 
išrinkta šeštadienį po pietų 
(rugpiūčio 23-čią), bus pagerbta 
seimo baliuje šeštadienio vakare. 
Jis bus Robert Treat viešbučio 
pokylių kambaryje. Gros Gene 
Mitchko orkestras.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Elizabeth mieste bus pagrindinės 
seimo Mišios sekmadienio rytą, 
rugpiūčio 24-tą. Prieš Mišias 
bus prisaikdinta naujoji centro 
valdyba ir į ketvirtą laipsnį bus 
pakelti tie vyčiai, kurie tą garbę 
pelnė. Po Mišių bus pusryčiai 
Šv. Juozapo lietuvių salėje.

Seimas baigsis įspūdinga puo
ta Robert Treat viešbutyje. Pa
grindinis jos momentas bus ap
dovanojimas garsaus vietinio 
kitataučio, kuris yra pasižymė
jęs susidomėjimu lietuviškais rei
kalais ir yra prisidėjęs prie jų sa
vo darbu. Puotos metu dainuos 
moterų sekstetas “Žibuoklės”.

Į priešseiminę programą įeis 
ekskursijos trečiadienį į N. B. C. 
stotis Nevv Yorko mieste ir į 
Budvveiser alaus daryklas Nevv
arke, ir diena Jersey pajūryje ket 
virtadienį.

Seimo garbės pirmininkas yra 
dr. Jokūbas Stukas iš Hillside 
centro valdybos pirmininkas. Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapijos 
Elizabeth mieste administrato
rius kun. Petras Žemeikis yra 
seimo rengimo komiteto dvasL

nis patarėjas. Laurynas Janonis 
iš Bronx yra pirmininkas, o Da
rata Dutkutė iš Mayvvood yra 
sekretorė. Rengimo komitete dar 
dalyvauja p.p. Schmidtai iš Ir- 
vingtpn, Loreta Stukienė ir Liu
das Stukas iš Hillside, Marija 
Stonytė ir E. Orange, Virginija 
Dutkutė iš Mayvvood, Ona Mit- 
chell iš Elizabeth, p.p. Kober ir 
Nancy Kober iš Port Washing- 
ton, Milda Grinevičiūtė iš Kear
ny ir Pranas Vaškas iš Nevvark.

Loreta Stukienė

SENJORŲ SUSIRINKIMAS 
CLEVELANDE

CIevelande vyčių K. ir U. Gai
žučių namuose kovo 30 d. įvyko 
senjorų mėnesinis susirinkimas, 
kurį malda pradėjo ir puikiai pra 
vedė pirmininkas Antanas Mačio 
kas. Negalėjo dalyvauti sekretorė
M. Trainauskaitė ir iždininkė St. 
Sankalaitė, kurios buvo išvyku- 
sios į Youngstovvną, kur buvo L. 
Vyčių organizacijos centro vy
riausios vadovybės suvažiavimas. 
Šiam susirinkimui sekretoriaus pa 
reigoms buvo išrinktas Petras Zig 
mantas. Jis perskaitė paskutinio 
susirinkimo protokolą ir suma
niai ėjo sekretoriaus pareigas.

Daug pranešimų nebuvo. Ne
buvo pranešimų apie A.L. Tary
bos ir C.L. Kul. darželio sąjun
gos veiklą, nes šie sambūriai ne
turėjo savo susirinkimų. Bet fi
nansiniai pranešimai buvo du. 
“Saulėtos dėžutės” pranešimą pa
teikė Rožė Sadauskienė, o apie 
kortų pobūvį — vytė R. Sanka- 
lienė. Kortų pobūvis buvo sėk
mingas — nariai ir svečiai gau
siai parėmė. Pirmininkas ir visi 
nariai šio pobūvio rengimo komi
sijai pareiškė didelį ačiū, nema
žesni ačiū ir namų savininkams 
vyčiams Ig. ir A. Visockams. 
Rengimo komisijoje darbavosi ši
tos vytės: J. Salaševičienė, R. San 
kalienė, K. Petkūnienė, St. San
kalaitė ir M. Trainauskaitė.

Prieš baigiant susirinkimą bu
vo perskaitytas inž. Kudukio laiš 
kas. Iš jo paaiškėjo, kad Clevelan 
do lietuvių kolonijoje yra suda
rytas komitetas, kuris pasiryžęs 
sujungti visas Clevelando lietu
viškas draugijas bei organizacijas, 
kaip ir seniau čia kad veikė vi
sų Clevelando lietuvių draugijų 
sąryšis. Inž. Kudukio ir jo pagel- 
bininkų gražus pasiryžimas yra 
girtinas šimtu nuošimčių. Seniai 
jau reikėjo šitaip padaryti toje 
veiklioje lietuvių kolonijoje.

. Susirinkimas buvo baigtas mal 
da. Ją atkalbėjo pirm. A. Ma- 
čiokas.

Kaip paprastai po kiekvieno su 
sirinkimo, namų savininkai vi
sus susirinkime dalyvavusius pa
vaišino. Mieli vyčiai K. ir U. Gai 
žūčiai tikrai mokėjo parodyti sa
vo vytišką širdį. Clevelando vy-

Populiariai vadinamos Leirnon seserys nuo šių metų rugsėjo turės savo programą televizijoje 
paaktadienio vakarais. Įft k. i <&s Dtaupe. Kathy ir

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. balandžio 24 d.

lAlvudo Vaikų teatro ramsčių dalis su grupele aktorių prieš pakylant 
penktosios premjeros A. Kairio “Du broliukai’’ uždangai. Iš dešinės: 
tėvas— Renatas Stanislovaitis (11 metų, deš.), Kiškis — jo broliu
kas, 12 m., Gražinutė - Rita Kekštaitė (12 m.), baletmeisteris Simas 
Velbasis, motina — Marija Bružaitė (12 m.), dail. Juozas Kiburas, 
akt. ir rež. Alfas Brinką, specialių šviesų pritaikytojas lietuvių sce
noje Vytautas Žygas ir šio skyriaus redaktorius. Klūpi Jonas Ilčiu- 
kas (iš k.) —Meškinas, Algirdukas — Arvydas Žygas (11), kiškiu
kas — Andrius Sobieskis (8), Vytukas — Kęstutis Černiauskas (8).

Nuotr. Liet. foto arch.

DIEVO TAUTOS VEIKLA 

PARAPIJOJ
Asmeninis ryšys ir dialogas parapijos veikloj

TITAS NARBUTAS

Vis daugiau ir daugiau tikin
tieji įsijungia į parapinį veikimą. 
Neseniai teko dalyvauti parapijų 
tarybų narių susirinkime. Atsira
do besiskundžiančių, kad kuni
gai permažai jiems duodą progų 
aktyviai įsijungti į parapijos veik
lą. Kunigai gi pasiskundžia, kad 
labai sunku priraginti žmones da 
Iyvauti liturginiame, visuomeni
niame, labdaros ir kitose parapi
jos veiklos srityse.

Tinkamas dialogas

Labai naudinga yra parapijos 
tarybos veikla, jei tik susidaro 
tinkamas dialogas ir bendra veik
los nuotaika visų tarybos narių. 
Tiesa, ne visi į tarybą parinkti 
supranta savo veiklos paskirtį. 
Ims dar laiko, kol visi pajėgs įsi
gilinti ir pilnai suprasti pareigas 
ir teises. Kiti neperpranta demo
kratinio tarybos pobūdžio. Kai 
kas, manydamas, kad jo tartam 
žodžiui turi visi būtinai pritarti 
kaip vieninteliai gerai nuomonei, 
kai pamato, kad jo nuomonė ne
turi visumos pritarimo, nusime
na ir net nebeateina į tarybos su
sirinkimus. Toks taria: “Jei ma
no nuomonė nesvarbi, tai ir -ma
nęs nereikia” Tokiu elgesiu pa
rodoma ne asmenybės iškilumas, 
o tik menkavertiškumas. Nuo
monės, pasiūlymai, projektai, ar
gumentai svarstytini, bet ne vi
suomet viskas priimtina.Reikia su 
prasti ir kito nuomonę. O krikš
čioniškai galvojant reikia prileis
ti, kad kito nuomonė gal ir ge
resnė. Geros valios ir kilnaus nu
siteikimo bent vidutinišką išsi
auklėjimą turįs žmogus darbuo
jasi, kaip gali ir ką gali, nežiū
rėdamas, ar reikia vykdyti jo pa
ties sugalvotą dalyką ar kitų pa
siūlytą, kad tik tai būtų parapijos 
gerovei ir tikinčiųjų naudai.

Per staigūs pakeitimai
Vieni sparčiau, kiti lėčiau jun

giasi į liturginiį parapijos gyveni
mą. Kai kuriose bažnyčiose buvo 
per griežtai ir per staigiai iš visų 
pareikalauta bendruomeniniam

čiai senjorai reiškia vytišką ačiū 
mieliems vaišintojams ir jų sūne 
liui.

Senelis I

pamaldose dalyvavimui. Atsiti
ko, kad iš tų bažnyčių kai kurie 
pabėgo į kitas, kur to griežtumo 
neparodyta. Ir net nuostabu, 
kad ir tie pamažu savanoriškai 
prisideda prie bendruomeninės 
maldos. Labiausiai gi žmonėms 
nepatiko nurodymai, kada stoti, 
kada klaupti ar sėstis. Juk dauge
liui užteko vieno paaiškinimo. 
Bet kai visada pradedama įsaki
nėti, tai daugeliui pasidarė labai 
grasu. Tai buvo suprasta ir vys
kupų. Vienas vyskupų, kuris iš 
pirmųjų įvedė visas naujoves sa
vo vyskupijoje, pasakė: “Pirmas 
dalykas, kurį įvedžiau ir vėl turė
jau panaikinti, tai komentato
riai”.

Parapijos vadovai turi supras
ti ir tautinį žmonių charakterį. 
Kai vieniems koks viešas liturgi
jos dalyvavimas yra labai leng 
vas, tai kitiems tas labai sunkiai 
sekasi. Kartą či&s Santiago kate
droje dekano man buvo pasaky
ta, kad paskelbčiau prieš Mišias 
procesiją. Pradėjau aiškinti, kad 
nieko iš to neišeis, nes apie tai 
niekas iš anksto nežinojo. Kas ga-

Ohio taryba; susirinkimai daromišv. Kryžiaus parapijos Daytone, 
kas mėnesį.

Ii tikėtis, kad procesija per porą 
minučių paims ir susiorganizuos. 
Dekanas gi šyptelėjo ir liepė pas
kelbti. Ir koks buvo mano nus
tebimas, kaį per keletą minučių 
vyrai susirinko,susiorganizavo ir 
padarė neblogesnę už kitas pro 
cesijas. O taip nepavyktų dauge
lyje kitų tautų bažnyčiose. Juk y- 
ra tautų ir vietų, kur reikia paski
rai kiekvieno paprašyti. Čia, ži
noma, daug reiškia žmonių išau
klėjimas, bet neužmirštinas ir 
tautinis charakteris.

Daug kur gali padėti parapijos

žmonių talentų registracija. Vi
siems parapiečiams išdalinti 
klausimų lapai, kokį kas darbą 
parapijoj norėtų ir galėtų atlikti. 
Kartais gaunama nelauktų at
sakymų. Viena moteris atsakė, 
jog niekas netinkanti, o tik pikt
žolėms rauti. Parapijos taryba pa
galvojo, kad tai tik pasijuokta iš 
tos registracijos. Bet po kurio lai
ko parapijai prisireikė apie šven
tovę pasodintų gėlių prižiūrėto
jos. Prisiminta ir užkalbinta ta 
moteris. Ir buvo gauta labai gera 
gėlių prižiūrėtoja per visą vasarą.

Nelengvas yra jaunimo orga
nizavimas. Ypač sunku gauti jau
nimo psichologiją suprantančių 
suaugusiųjų, kurie jaunimui pa
gelbėtų, keletą kartų teko pergy
venti nepasisekimus, kai suaugu
sieji nepajėgė pabūti gerais pata
rėjais jaunimui, nors turėta ir la
bai daug gerų norų.

Parapijos gyvenime yra daug 
sričių, kur parapiečiai gali labai 
naudingai pasidarbuoti. Užkalbi
nus kartą gatvėje bevaikščio- 
jantį pensininką.

— Daug laiko turi, galėtum 
ką padirbti parapijoj, sakau.

— Fiziškai dirbti negaliu. Bet 
raštinėje, jeigu reikia, galiu pa
gelbėti, atsakė užkalbintasis.

Ir gavau gerą knygų tvarkyto
ją-

Parapijos parengimai, pikni
kai, bazarai, jau bebaigiu išnyk
ti, bet jie turi ir visuomeninės 
rie kitaip nepajėgia įsitraukti į pa 
reikšmės. Jie sujungia parapiečius 
į vieną šeimą, duoda progos pa
rapijai pasidarbuoti ir tiems, ku
mpinį darbą. O ir kunigas turi 
galimybės ssusikti tuos, kurių ki
tur nesutinka ir bažnyčioje ne
mato.

Asmeninis pokalbis su žmo
gumi yra pats svarbiausias daly
kas beorganizuojant parapiniam, 
visuomeniniam, labdaros darbui 
ar net liturginiam dalyvavimui. 
-Kartą paskelbus reikalą ir papra
šius savanorių laiškų rašymui, 
nesulaukta nė vieno savonorio. 
O asmeniškai paprašius nė vie
nas neatsisakė. Asmeninį kon
taktą gerai atlika parapijos tary
bos nariai, organizacijų vadovai 
ar kiti parapijos varovo papra
šyti žmonės. <■

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 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 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOtb Place 
Tel.: REpubllo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

AKUŠERIJA ER MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą; 
jot nsstteUlepia, skambinu TO 8-9222
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* Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus,

• Redakcija dirba kasdien S 
8;30 — 4:30, šeštadieniais £
8:30 — 12:00. ~

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie-

5 prašymus. * niais — 8:30 12.00.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antį'., penktad. 1-5, treč. ig šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pairai susltarlma
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

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

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE — NERVU 

EMOCINES LIGOS
Cravvford Medical Building 

0149 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija ir 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 JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

2656 VVest OSrd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 v.v. 
Seštad. nuo 1 lkl 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 lkl 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 
lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta. 

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8-8 
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. vale. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

. DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTU

MEDICAL, BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. ir 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., Seštad. 
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 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 6Srd Street

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

Priiminėja tilt apsitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 68rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7007

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Seštad. 8 v. r. Iki 3 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 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, H

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

_______ Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. Gltovehill 6-0*17 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 va 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p. 
Ir vakarais pagal susitarimą,.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st SnJ,, 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v,, penktad. 10__ l
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. vi 
karo. Sekinta. ir trečlad. uždaryti 
________ Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 
Tel. FRospect 8-1223

„t80 : . Pirm., antr., Trei
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 i 
'.J' ®eStad. 2—4 vai. popiet Ir 

laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-2128, Namų GI 8-1

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

Priiminėja ligonius tik susitar 
Vai.: 2—4 p. p. ir g__ e v

Trečlad. Įr Seštad. uždaryta
Tel. FRospect 6-9401

DR. ONA VAšKEVh
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRI
6(548 So- Albany Avei

lai.: pirm., antr d., ketv 6 
vak pęnkt ir šeštad į— 

ir kitu laiku pagal sueit*

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. H1

OR. F. C. WINSKUI
GYDYTOJAS IR CHIRI

.. . . ?107 West 71 st Stre
v" 4 v. p. ir 7 iki

freč. ir žežtad. pagal susi

Ofiso tel. 767-2141. Namų 63

®R- PETRAS ZLIOB
GYDYTOJAS ir CHIRUR 

^49 So. Pulaski Rojui
ir<LlfiR Ptrmad’, antrad'' Ponkta 
fikul'u v,« ketvirt. 6-8 v. i 
šeštadieniais lįst, popiet.



Laikas, kada

DAINA TAPO TIKROVE
Gerėja JAV - Sovietų santykiai

Ne kartą mūsų rašytojam 
buvo padaroma priekaištų, kad 
jie savo novelėse ar romanuo
se yra pavaizdavę neigiamų 
personažų lietuvių, kurie esą 
tam tikra prasme blogai ates
tuoja lietuvius, nepaisant kad 
tai ir literatūra. Daugeliui at
rodo, kad lietuvių tarpe nėra 
nei vagišių, nei girtuoklių nei 
narkotikų vartotojų, o visi lai
mingi ir sveiki darbu oiasi ir 
savaitgaliais lanko kultūrinius 
parengimus. Bet ir lietuviu tar 
pe yra įvairių žmonių, lietu
viai nėra apsaugoti nuo blogio, 
o taip pat ir nelaimių. Todėl 
Salia gerai įsikūrusių ir lai
mingai gyvenančių yra tokių, 
kuriems gyvenime — net ir šio 
je laimės šalyje — nepasise
kė dėl savo ar ne savo kaltės. 
Ir jei tais lietuviais, kurie gy
vena ne šiame krašte, dar rū
pinasi mūsų didžioji šalpos or
ganizacija, tai šio krašto pa
galbos reikalingi lietuviai dau
gelį metų buvo palikti ameri
kiečių įstaigom, o dažnai ir į 
jas nebuvo kam pasukti tų ne
laimingųjų. Todėl gera, kad 
beveik prieš dešimtmetį įsistei 
gė moterų draugija — Lietu
vos Dukterys, kurios ėmė rū
pintis tais pagalbos reikalin
gaisiais.

Mes daug kartų dainavome 
ar girdėjome dainuojant dai
ną apie gale lauko augančias 
epušes, kurių viena sako “kad 
mergelė būčiau, jauna piovėjė- 
lė, svieto gailias ašarėles pr’e- 
juostėlėn rinkčiau”. Ir dabar 
Chicagoje atsirado net dau
giau trijų šimtų moterų, ku
rios tikrai mūsų lietuvių a- 
šarėles savo prieiuostėlėn ren
ka, kurios randa visus tuos 
lietuvius, nematomus kultūri
niuose parengimuose, apie ku
riuos laikraščiai nerašo, kad 
jie lankėsi ar posėdžiavo gra
žioj rezidencijoj. Tos moterys 
tikrai, anot posmo, rūpinasi 
į vargą patekusiais. O tokių 
yra ir gana nemaža. Vieni pa
teko į sunkumus dėl savo pa
ties kaltės, nesirūpindami bū
sima diena, kiti pateko dėl li
gos, treti buvo paliesti katas
trofos. Ogi yra našlaičių, naš
lių, protinėm ligom sergančių, 
pagaliau nemokančių ar ne
galinčių susiieškoti pagalbos 
pas amerikiečius. Ir tos Lietu
vos Dukterys daugelį jų su
randa. Jos neklausia, kokiai 
grupei žmogus priklauso, jos 
neklausinėja, dėl kieno kaltės 
pateko žmogus į nelaimę, jos 
neieško priežasčių, jos tik žiū
ri, ar jmogui reikia pagalbos.

Kada daugeliui organizacijų 
reikia oficialių formalumų ir 
raštų, šios organizacijos mo
terys veikia ir sprendžia greit.

Soai’doj ir gyvenime

nes nelaimė nelaukia. Jei kar
tais ir nėra šalpos sumos e- 
fektingos, bet dažnai ir mažos 
sumos padeda tam kartui žmo
gui atstumti vargą, o paskui, 
užvedamas ant tinkamo kelio, 
jis jau pats pajėgia atsitiesti 
ir sau padėti. Dukterys per 
metus išdalina keletą tūkstan
čių, daugiausia Chicagoj. bet 
padeda ir kituose miestuose 
gyvenantiems lietuviams. Tom 
darbščiom dukterim nėra jo
kių savų ar svetimų, nėra par 
tijų, religijų ir kitokių skirtu
mų, o tėra tik pagalbos rei
kalingas. Ne kartą be šalpos 
moterys padėjo senesniems 
susirasti ligonines, padėjo už
pildyti eiles reikalingų forma
lumų kokiai pašalpai ar paga
liau pensijai gauti, surado kam 
barius ar prieglaudas, sutei
kė drabužių ar pagaliau iš li
goninės ištraukė ir rado vie
tą, kur prisiglausti. Visam tam 
darbui reikia ne tik lėšų, bet 
ir širdies bei aukos.

*
Lietuvos Dukterų steigėjas 

yra kun. dr. F. Gureckas. da
bartinė pirmininkė yra Sofija 
Adomaitienė, tos draugijos vai 
dybose yra buvę daug žinomu 
moterų, jos narių tarpe yra 
daug tylių darbininkių. Tai nė
ra poniučių organizacija kavai 
gerti ir dalintis įspūdžiais, ku
rios kvartalas ir kurios rūbai 
geresni, bet tai yra organ’za- 
cija kuriai svarbu, kam, kur 
ir kiek reikia pagalbos. Tai y- 
ra organizacija ne šukuosenai 
aptarti, bet pavargusiųjų gal
vas pakelti. Kad tai galėtų ge
riau vykdyti, organizacinis 
vienetas yra pasidalinęs į se
niūnijas, narės stengias’, kad 
pagalba ateitų per valanda, 
eina į talką skubiai, nes ir 
varge, kaip ligoje, greita pa
galba veiksmingiausia. Pašal
pai užtenka vieno parašo, nes 
kiekviena narė yra revizorius

Daugelis nepagalvoja, kad 
šalia prabangos, šalia viduti
niškumo, pasitaiko žmonių, pa
klydusių ar nuskriaustu. Jei 
buvo tokių daug tais laikais 
apie kuriuos rašė amerikietis 
rašytojas Upton Sinclair, to
kių yra ir dabar, reikalingu 
ne tik duonos, vertėjų, bet ir 
patarimų. Kai Baltas stengia
si, anot tos dainos, viso svie
to vargelį savo nuolatine šal
pa aparti, tai Lietuvos Dukte
rys, tylios, kantrios ir sku
bios, lietuviškojo pasaulio a- 
šarėles renka, seniai dainuo
tą dainą pavertusios konkrety
be. Tegu tų mergelių priejuos
tėlė būna turtinga, laimingie
ji ir turtingieji padėkime joms, 
kad jos turėtų iš ko palaimą 
ir paguodą dalinti. Al. B.

Jau Karolis Marksas kartą 
buvo pastebėjęs, kad nuo Pet
ro P;rmojo laikų Rusijos užsie
nio politika visad krypo ne tik 
į išsiplėtimą bet ir į neaprėžtą 
dominavimą Kita proga jis dar 
griežčiau pabrėžė Rus’ios pas
ta neras patapti “pasaulio impe
rija”. Taip rašydamas iis ne 
tik turėjo galvoje koki konkretų 
planą bet Rusi jos valstybės po
būdį ir jos dvasią. Šį Rusrios 
polinki mes ryškiai matome ir 
dabartiniais laikais.

Tačiau carų viešpatavimo me 
tu tas rusų svetimų žemių gro
bimas buvo vykdomas su per
traukomis. Paryžiaus sutarties, 
kuria buvo aprėžtas Rusi jos lai
vyno dydis Juodojoje jūroje, ji 
laikėsi ligi 1871 m., kai atsira
do patogi proga ją sumindž’o- 
ti. Taip pat, Rusija susilaikė 
nuo grob’mų daugiau nei de
šimtmetį prieš 1939 m.
Sovietai — sutarčių laužytojai 

Amerikiečių mokslininkas Ro
bert Conųuest, daugelio knygų 
apie Rusiją autorius, pažymi, 
kad Rusija, pasirašydama tarp
tautines sutartis, visada Iškil
mingai pasižadėdavo amžinai jų 
laikytis. Kaip to pavyzdį, R. C 
iškelia labai jautrų Baltijos val
stybių atvejį. Su jomis Rusija 
pasirašė visą eilę sutarčių, šias 
pastarąsias apsaugančių nuo 
betkokio galimo spaudimo. Au
torius, imdamas Lietuvos atve
jį, pabrėžia, kad Rusija 1920. 
VU.12 rasirašydama taikos su
tartį, “visiem laikam atsisakė 
visų suverenumo teisių”, o 192b 
m. rugsėjo 22 d. nepuolimo su
tartimi, kuri dukart buvo pra
tęsta, visais atvejais garantavo 
Lietuvos suverenumą. Visa tai 
buvo sustiprinta 1933 m. kon
vencija aptariančia agresrą. 
kurioje pabrėžiama, kad “jokie 
politinio, karinio, ūkinio ar ki
tokio pobūdžio sumetimai nega- 1 
lės jos pateisinti”. Netgi ir 1939 
spalio 10 d., kai Rusijos spau
džiama, Lietuva pasirašė “sa
vitarpinės pagalbos paktą”, pa
gal kurį rusų kariuomenei su 
teikiamos bazės Lietuvoje, jo

Abi šalys nutnorinčios karo 

P. GAUČYS

7 paragrafas garantuoja, kad 
tai “jokiu atveju nepažeis susi
tariančių šalių suvereninių tei
sių, o ypatingai valstybės sant 
varkos, ūkinės ir sočiai nes sis
temos, karinių priemonių ir ben 
drai nesikišimo į vidaus reika
lus principo”. Prijungimas, pa
brėžia R- Conųuest. atėjo se 
kančią vasarą (ir tai buvo vie 
na Stalino smurto priemonių, 
kurių Chruščiovas nepasmer- 

'kė). Ir tikrai, iš daugelio sutar
čių, Rusijos pasirašytų su sa
vo kaimynais, tėra tik viena jos 
Skrupulingai įvykdyta, ir tai bu 
vo su valstybe, turėjusia milži
nišką karinę jėgą — Ribentro
po -Molotovo paktas. “Ką mes 
padarėm, skundėsi Molotovas 
vok’ečių ambasadoriui kai vo
kiečiai pradėjo žygį į Rytus, — 

'kad to užsitarnautume?’’
Gudrūs agresoriai

Užsienio reikaluose Stalinas 
gali būti laikomas gudriu agre
sorium. Jo 1939 m. įs’veržimai 
į Lenkiją ir Suomiją, 1950 m. 
Korėjos užpuolimas buvo įvyk
dyti jam esant įsitikinusiam, 
kad rusams negresia joks pavo
jus. 1949 m. Berlyno blokada 
buvo brutaliai vykdoma ir at
šaukta, kai išryškėjo jos sužlu
gimas.

Iš viso ko matyti, sako R. C., 
kad Stalino įpėdiniai ir mokiniai 
— dabartiinai Rus;jos valdovai 

; — žengia tuo pačiu keliu. Jie 
J neatsisakė priešiškumo Vaka
rams. Iš to seka tai. kad ame
rikiečiai turi klabenti ne į jų 
gerą valią, bet j ių išminti. Jų 
noras išvengti atominio karo, 
neabejotinai yra nuoširdus. Ru
sų pramonės didžiulė pažanga 
yra laikoma vienu svarbiųjų ko
munistų laimėjimų. Patys rusai 
įsitikinę, kad JAV su Rus'ja a- 
tominis susikirtimas baigtųsi a- 
biejų pusių visišku sužlugdymu. 
Kaip vienas rusų karinis apžval

rdoje storėjo siunčiamų raštų ap
lankai. Sį rudenį, prasidėjus pirmie
siems šalčiams, dar vieną raštą pa
rašė pats apygardos statybos ob
jektų viršininkas draugas Afanas- 
jevas. Jis labai griežtai pareikala
vo iš darbų vykdytojo J. Azarevi- 
čiaus “nedelsiant išvykti į vietą iš
spręsti klausimo dėl vandentiekio 
remonto, o apie rezultatus praneš
ti iki spalio penktos dienos”.

J. Azarevičius neišvyko ir nepra
nešė. Slinko mėnesiai...

Neišmatuojama žmonių kantry
bė. Jie vis laukė ir tikėjosi — kaip 
stambaus išlošimo eilinėje loterijo
je”-

J. Žvilb.

Nepastovi sovietų politika
Daug svarbesnis dalykas, ra

šo R. C., yra rusų politikos di
delis nepastovumas. Tuo atžvil
giu Molotovas, nors daug agre
syvesnis, buvo daug išmintin
gesnis už Chruščiovą. Rusų ka
riniai sluoksniai priešinasi švel- 

' nesnei laikysenai, nes ji, girdi, 
pasitarnauja kapitalistams, su
mažindama jų baimę įr leisda
ma imtis “agresyvios” iniciaty
vos Trečiajam pasaulyje, tuo 
pačiu palauždama komunistinių 
šalių vienybę ir revoliucinį di- 

į namizmą. Komunistų požiūriu 
tai svarbus argumentas ir, aiš
ku, dabartiniai vadai bent iš 
dalies į jį atsižvelgia.

1967 m. rusų pradėta vykdyti 
antiraketinių raketų sistema bu 
vo dalinė nuolaida tiems akty
vistams. Tačiau kartu su tuo, 
reikia pripažinti lygiai svarbų 
motyvą, bendrą JAV ir Rusijai: 
norą sulaikyti atominių ginklų 
plitimą, o ypatingai susirūpini
mą Kinijos augančia atomine 

'jėga.
Rusijos pradėtas tarpkonti- 

nentinių raketų tobulinimas y- 
ra iššūkis JAV toje srityje, kur 
lemiančiais faktoriais yra pa
žengusi technologija ir ūkiniai 
Ištekliai. Rusijos technikiniai ir 
ūkiniai ištekliai, jeigu būtų pil
nai panaudoti, sudarytų stiprią, 
nors ir žemesnę, priešjėgą JAV 
atominiai gynybai. Antiraketi
nių raketų rungtynės tarp dvie
jų šalių labai brangiai kainuo
tų JAV, o Rusija jas privestų 
prie ūkinio lūžio.

Sovietai vengia konflikto
Rusijos politika tebėra “puo

lamoji” tik principe. Praktiko
je ji yra tokia tik srityse, kur 
numatomos viltingos išdavos ir 
kur Amerikos interesai ir įsipa
reigojimai laikomi nesudarą pa
grindo tiesioginiam ir pavojin
gam susikirtimui. Dabartiniu 
įmetu rusai laikas nuo 'laiko su
kelia triukšmą dėl Vakarų Ber
lyno, tačiau visvien vengia rim
to konflikto. Taip pat neatrodo, 
kad jie ryžtųsi skverbtis į Va
karų Vokietiją, nes penki pas
tarieji JAV prezidentai ne kar
tą buvo pareiškę, kad tokiu at
veju automatiškai prasidėtų a- 
tominis karas. Kitas reikalas 
kai eina kalba apie Rytų Euro
pos įvykius, kurie paskatina ru
sų intervenciją, kaip kad 1956 
m. Vengrijoje ir 1968 m. Čeko
slovakijoje. Šią erdvę rusai lai
ko savo aštrioje priežiūroje ir 
JAV įsikišimas galėtų sukelti 
griežtą rusų atkirtį.

Pietų Amerika irgi negali bū
ti laikoma tinkama rusų įsikiši
mui arena. Jeigu rusai rimčiau 
pamėgintų ten skverbtis, to ne
pakęstų JAV. Nepaisant glau
džių ryšių su Kuba, rusai dabar 
nepritaria ir neremia Castro pa
stangų ten kelti sąmyšius.
Rusų rūpesčiai Azijoje ir kitur

Azijoje, kur daugiausia reiš
kiasi Kinijos įtaka, rusai turi

>

gininkas rašo, tuo atveju ne tik 
žūtų pusė pasaulio gyventojų,, 
bet ir labiausia gabių, aktyvių 
ir civilizuotų. Pagristai galima 
spėlioti, kad dabartiniai santū- 
rūs rusų vadai laikosi ne v:en 
tik atominių ginklų lygybės prin 
cipo. Jeigu nieko pikta neatsi
tiks, galima tikėtis, kad toji lai
kysena pavirs pastoviom paliau 
bom. Tač’au tai nėra tikras da
lykas ir Vakarai turi būti visad 
budrūs.

Ir suskilęs komunizmus 
pavojingas

Neretai galime girdėti pasi
sakymų, nurodančių į komuniz
mo suskilimą. Esą, komuniz
mas, praradęs vieningumą, ne- 
besąs pavojingas. Tai klaidinga 
pažiūra, pažymi R. C. Juk, sa- 

'vo laiku, krikščionybė buvo su
skilusi, bet jos tarpusaviai vai
dai neišgelbėjo saracėnų Kry
žiaus karų metais. Trišalis pak
tas jokiu 'būdu nebuvo mono- 

I litinis, tačiau jis sudarė ameri- 
j kiečiams nepaprastai didelių bė- 
I dų. Skilimai ir priešybės, be a- 
| bėjo, tuos pavojus daro mažiau 
veiksmingus, bet jų nepašalina.

Kad didėjantis agresyvumas 
veda į atominį karą, Rusijos 
valdovams neabejotinai aišku. 
Ryšium su tuo pavojum didelis 
nesutarimas kariniuose sluoks- ■' 
niuose buvo pasireiškęs dar, 
1961 m. Tačiau 1965 - 66 m. vy
ko labai atviras “kietos laiky
senos” išsakymas. Rusų karinė
je spaudoje pasirodė visa eilė 
straipsnių, įrodinėjančių, kad 
atominio karo atveju rusai gali 
laimėti, nes tai priklauso nuo 
tobulesnio apsiginklavimo, ir 
peikiančių siūlymus atmesti to
kio laimėjimo galimybę, kaip 
pasidavimą pesimizmui ir ne- 
ve’klumui. Vėlyvesnieji rusų pa 
sisakymai buvo karinigesni ir 
pralenkė netgi Chruščiovo Ku
bos krizės metu aidėjusius iš
šūkius.

Izraelio min. pirm. Goldą Meir lanko moterų karių dalinius prie Suezo 
kanalo.

Gynybos sekret. Malvin Laird sako, 
kad Sovietai išbandė naują priešrake- 
tinės gynybos sistemą, kuri yra ne 
tik prieš Ameiriką, bet ir prieš Kini
ją.

rimtų rūpesčių. Vietnamas su
daro ypatingai sunkų atvejį. 
Iš vienos pusės, rusai džiaugia
si JAV įklimpimu. Jeigu rusai 
liautųsi rėmę Hanojų, tai su
silpnintų komunistų lojalumą vi 
sam pasaulyje. Rusų ginklų iš
mėginimas irgi jiems labai nau
dingas. Iš kitos pusės, rusai la
bai bijo rimto karo išsiplėtimo, 
nes jiems ten sunku suvaldyti 
Ho Chi Minh’ą.

Tačiau jiems dar daugiau sun 
kūmų sudaro Vietnamas san
tykyje su Kinija. Kinų noras 
turėti moderniausius ginklus, 
kad galėtų nugalėti amerikie
čius, susiduria su nepatogumais, 
nes jų tegalima gauti tik iš ru
sų. Bet, juo daugiau rusai pa
siunčia ginklų į Vietnamą, juo 
daugiau sukelia priešiškumo 
Mao politikai ir juo daugiau ga
limybių prorusiškai nusiteiku
siems kinams nuversti Mao. Ki
nų pasiekta atominė pažanga 
sukomplikuoja visas išeitis.

Afrikoje rusų politika visą 
laiką buvo nepaprastai žliba. 
Atstumai buvo labai dideli, o 

i rusų remiami afrikiečių vadai 
| nebuvo pakankamai stiprūs ir 
gana greit buvo nušalinti. Nors 
.dabar rusai pradėjo gudriau 
siekti savo tikslų, tačiau neat
rodo. kad jiems geriau pavyk
tų įsitvirtinti Afrikoje.

Lieka Vidurinieji Rytai, kur 
rusai labai aktyviai reiškiasi. 
Kišasi kur mažiau pavojaus
Kaip matome, pažymi R. C., 

rusai stengiasi įsikišti ten, kur 
mažiausias pavojus arba mėgi
na sulaikyti amerikiečius nuo 

' tokio pat įsikišimo. Tačiau ži
nant rusų priešiškumą Vaka
rams. geresni santykiai su jais 
palieka labai riboti. JAV ryž
tingumas visad gali rusus su
laikyti, teisingai pastebi R. C.

' Kai Kremliaus kraštutiniųjų i- 
niciatyva sutramdoma ir jiems 
parodoma į kokį pavojų jie 
veda, jie visada pralaimi. Rim
tą pavojų sudaro ir vakariečių 
politikų pro pirštus žiūrėjimas 
ir kraštutiniųjų padrąsinimas

Nukeltu t 4 ppl i

PAVOJAI SVEIKATINGUMUI 
LIETUVOJE

Sovietinis biurokratizmas atneša 
nepakeliamų sunkumų Lietuvos 
gyventojams. Štai pavyzdys, aprašo
mas Vilniuje leidžiamos “Tiesos” 
Nr. 27 (vasario 1 d.). Čia infor
muojama apie naują namą Kapsu
ke (buv. Marijampolėje), Mokyklos 
g-vė Nr. 20:

“Namas tas žinybinis, statė jį ge
ležinkelio statybininkai Pastatyt pa 
statė, žmones įkurdino o elektros — 
nėra, vandens — nėra, kanalizaci
ja neveikia.

— Kiaura vandentiekio linija, — 
prieš dvejus metus signalizavo gy
ventojai į Vilnių geležinkelio vado
vams.

— Patvarkysime, — gavo atsaky
mą iš statyboms vadovaujančių 
draugų.

Ir, žinoma, nepatvarkė. Tada gy
ventojai patys prisijungė elektrą. 
Vogčiom. Paskui, nesulaukdami re
montininkų, patys ėmė plauti ir de
zinfekuoti vandentiekio liniją. Van
denį vogė naktimis iš kaimynų. Iš
plovė. Vanduo vamzdžiais ėmė te
kėti švarus, atitinkantis sanepide-

to komunalininkai prijungė namą 
prie vandentiekio linijos. Prijungė, 
bet ištryško fontanai gatvėse.

— Vandentiekis kiauras. —vėl 
visais kanalais atėjo signalai į Vil
nių.

— Vandentiekio tinklo plovimas 
vykdomas. Atlikus minėtus darbus, 
vanduo bus prijungtas. O vasarą 
minėto namo vandentiekio tinklas 
bus suremontuotas, — ne nemirk
telėjęs pažadėjo pats apygardos vy
riausias inžinierius. Pažadų buvo 
išplatinta keli egzemplioriai: namo 
gyventojams ir redakcijai.

Tai buvo praėjusiais metais pa
vasariop. Raštą įsegė į bylą. O gy
ventojai vėl patys mėgino remon
tuoti vandentiekį, surado keturias 
skyles. Tas užlopė, bet prakiuro ki- 
minės stoties reikalavimus, ir mies- 
tur.

— Negalime šito leisti! — tarė 
miesto komunalininkai. — Ir atjun
gė namą.
Daug mėnesių gyveno žmonės be 

vandens. Neveikė sanmazgai ir ka- 
nalizaalja. Užtat geležinkelio apyga

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Mano, drauge, labai man sunku tave palikti. 

Mūsų draugystė niekada nebuvo nutrūkusi tų siaubin
gų dienų metu. Jūs buvote toks man draugiškas ir at
sidavęs. Jūsų motina ir Milda taip pat. Perduokite di
džiausią padėką Donaldui. Jis yra puikus vyras ir man 
tiek daug padėjo. Pasakykite, kad aš visuomet ji prisimin 
siu ir linku jam laimės. Gaila, kad neturėjau progos 
jo vėl susitikti, — Boleslavo balsas virpėjo, jis nerado 
žodžio ir staiga apkabino Vytautą. —Aš turiu eiti 
į traukinį, — ištarė jis pagaliau susijaudinęs, riedant 
ašraroms skruostais.

— Ponas Fernandez, tegu Dievas tave laimina, 
perduok mano geriausius sveikinimus motinai, — pa
sakė Charlottė.

Boleslavas nieko nebegalėjo atsakyti ir paliko 
juos. Jis pavargusiais žingsniais nuėjo prie ikitų lenkų 
ir įsimaišė j jaunų jo laukiančių vyrų būrį. Grupė dabar 
išsirikiavo drauge su Boleslavu. Vienas vyras, dėvįs len
kų kario uniformą, išėjo į priekį ir pasakė keletą žo
džių. Po to jis davė ženklą ir visa eilė garsiai sušuko:

— Dieve, saugok ir laimink Lenkiją ir nubausk 
jos priešus.

Tada visa grupė nusiėmė kepures ir trumpai pa
simeldė. Kai ceremonijos buvo baigtos, vyrai sušoko į 
vagonus. Boleslavas nuėjo paskutinis. Jis lėtai lipo į vago
ną ir jo veidas buvo išblyškęs ir liūdnas.

Traukinys pradėjo judėti. Visi keleiviai pradėjo 
giedoti tautinę, religinę giesmę:

Mes grįžtame atgal pas tave,
Mūsų palaiminta Čenstachavos Motina.
Traukinys pradėjo eiti greičiau ir greičiau ir šim

tai rankų abiejuose pusėse mojavo pro langus ir iš pe
rono.

Traukinys posūkyje truputį sumažino gieitį ir 
dingo.

Žmonės pradėjo skirstytis.
Vytautas ir Charlottė paliko peroną paskutinieji. 

Jie pasuko pagrindine gatve, kuri buvo apsodinta kaš
tanais. ,

— Aš negaliu įsivaizduoti, kaip Fernandez gyvens 
Lenkijoj, — pasakė Charlottė. — Pirmiausia kraštas 
yra sugriautas, bet blogiausia, kad ten tebėra raudonie
ji. Ne, ne, mano vargšė galva negali to suprasti...

— Charlottė, tu gi žinai jį. Jis yra nepataisomas 
idealistas.

— Taip, Vytautai, jis toks yra, bet jis vyksta gy
venti kaip balandis tarp vanagų. Vargšas Fernandez.

Abu ėjo miesto centro link. Rugsėjo saulė veržėsi 
pro tankias kaštanų šakas, oras buvo malonus ir šil
tas.

— Vytautai, žiūrėk, — Charlottė nutvėrė jį už 
rankos. Jis pakėlė galvą.

— Ten, ten, Vytautai, netoli tų raudonų rūmų,—
|i rodė.

— Kasgi atsitiko? — Vytautas žiūrėjo per žmo
nes.

— Milda ten, dabar jie eina tiesiai mūsų link.
— O taip, dabar matau, kas gf dabar atsitiko? 

Eime susitikti, — patraukė ją ir nuskubėjo Mildos link.
Milda skubėjo. Ji veržėsi per žmones, kurių buvo 

pilni šaligatviai.
— Labą dieną, panele von Gropp, — pasi

sveikino Milda, ir tuoj automatiškai pasisuko į brolį 
ir pasakė vokiškai, — Vytautai, aš atnešiau blogas ži
nias. Mama yra išmesta iš stovyklos.

— Ką? Ji yra išmesta? — nustebo Vytautas.— 
Einame į šoną, čia per daug žmonių.

Jie nulipo nuo šaligatvio ir sustojo po plačiaša
kiu medžiu.

— Milda, tai yra negalima, — nenorėjo tikėti 
brolis.

— Bet, Vytautai, tai yra tiesa. Kai tu išėjai 
su Boleslavu į stotį, tikrinimo komisija iškabino iš sto
vyklos išmestųjų sąrašą. Ten radau ir mamos vardą.

— Ponia Milda, nieko apie tai nesakykite moti
nai, — pasakė Charlottė.

— Aš jau pasakiau, panele, kadangi nėra priežas
ties slėpti, nes vistiek kas nors iš pašalinių pasakytų.

— Ir ką pasakė mama? — paklausė Vytautas.
— Žinai, vargšę mamą. Ji apsiverkė, pasiėmė ap

siaustą ir išėjo į bažnyčią.
— Klausyk, Milda, nesirūpink per daug, — įsiter

pė Charlottė. — Vytautai, man atėjo mintis į galvą, 
atgabenk savo motiną į Gruenbergą. Aš vykstu namo 
ir ten rasiu kur nors jai kambarį. Gruenbergas yra neto
li miesto, ir jūs galėsite ją kada tik norėsite aplankyti.

£Bus daugiau}
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TIESA PRIE PADEGTŲ NAMŲ

Bostone ir kitur destruktyvi studentų mažuma diktuoja 
daugumai

PAULIUS ŽIČKUS
Neseniai Bostono žiniose rašė-įvo paaiškinime sakęs, kad stų-. 

me apie “Pirmąsias kregždes”, dentų reikalavimai esą be pa- 
Galvojame ne apie barzdočius, grindo, o tik ieškant prieka- 
kurie griauna mokslo instituei- bių. S.D.S. reikalavę panaikinti 
jas, naikina jų turtą, demorali-1 R.O.T.G. Universitas jau seniau į 
zuoja ne tik studentus, bet visą! esąs padaręs nutarimą, 
kraštą ir griauna valstybės pa-Į Laikraštis rašo, esą gaila, kad
matus. Pirmosios kregždės buvo 
tie, kurie išėjo su šūkiu: “Lauk 
iš universiteto S.D.S.”. nei

daugelis profesorių nežiną, kad 
S.D.S. esanti valdoma ne studen
tų, bet profesorių agitatorių.

televizijos nei spaudos reporteriai Jų tikslas esąs ne pagerinti ar pa
jų nepaminėjo ir juos ignoravo. 
Mes turėjome viltį, kad gėris tu
ri iškilti į paviršių. Ir šiandien 
jau galime nors truputį pasi
džiaugti. Kai Harvardo ir kituo-

taisyti padėtį, o sugriauti akade 
minę sistemą.
Neryžtingi universiteto vadovai 

Mark Rudd, kuris buvęs S.D.S.

SS
Putneyville, Pa., vietovėj tiltas yra nestiprus, per jį leidžiame važiuoti 
tik pustrečios tonos svorio, o kadangi autobusas su mokiniais yra 
5 tonų. tai mokiniai tiltą pereina pėsti, pervažiuoja autobusas, o tada 
vėl visi į jį sulipa.

kylelą Chicagoje, tą darbą dir
busi ir A'..MD Vaikų narneUm-
se 6 .-nei t 3

— Tad kokia priežastis, kad 
pereinate dirbti j nau,ją Varnas 
Montessori, Vaiku židinėlį? —
teiravausi šios uol:os pedago
gės.

daug vargingesnės šeimos nau
dojasi Montessori darželių pa
tarnavimu ir savo vaikus lei
džia. Lietuviai dažnai suabejoja 
mokyklėlės prasmingumu ir tuo 
daro didelę žalą savo vaikams. 
Finansiškai lietuviai pilnai pa
jėgtų savo vaikučius leisti i Mon

— Ankstyvesnioji ALMD Vai tessori mokyklas, o dabartinė 
kų namelių mokykla tvirtai į- praktika rodo, kad mokykla 
sikūrė, išaugo ir nebeturės sun- naudojasi kaip tik neturtinges- 

1 kūmų ateičiai eserai vc'kt; Tuo nių lietuvių tėvų vaikučia . Čia 
Varnas Montessori Vaikų j reikėtų gerai tėveliams įsigilin- 

ž:d;nėlis reikalineras tvirtesnės ti kad Montessori metodas ne- 
^Ubos didesnių pastangų kad žaloja vaiko, bet ugdo jo asme- 
’š’iktų ir kad augtų. Tikiuosi nybę, o lietuviškoje apl nkoje 
šiuo atvehi būsiu čia naudinga jam įdiegia lietuvių kalbos ir 
ir dėl susidėiusių anUnkvb’u per Lietuvos meilę. Tai labai svarbu 
einu dirbti nuo rudens į ši židi- priešmokyklinio amžiaus vai

sė universitetuose buvo šaukia- į pirmininku Columbijos universi- 
ma ir rėkiama prieš Amerikos 
vyriausybę, prieš universitetų va
dovybę, Bostono kolegijoj rinko
si tos naujos organizacijos—
Young Americans for Freedom 
nariai ir simpatikai, kurie svarstė 
anų rėksnių tikslus ir taktiką, 
kaip jie griauna Ameriką. Pagrin 
diniu kalbėtoju buvo buvęs ko
munistinių organizacijų narys, 
kuris pažino jų tikslus ir išmoko 
jų taktika. Pamatęs savo klaida,

tete, padaręs plana praeitais 
metais universitetų sistemos su
naikinimui, rašė: “Jeigu mes lai
mėsime, kontroliuosime jūsų pa į 
šaulį, jūsų korpofacijas, jūsų uni
versitetus. Mes jūsų valdymo ga
lią sunaikinsime pirmiau, negu 
užimsime”. Jo žodžiais pasekę 
Bostono universitetų studentai - 
S.D.S. Jų agitatorius kalbėda
mas 250-čiai Harvardo demon
struojančių studentų sakęs, kad

KAD ŽIDINĖLIS NEIŠBLĖSTŲ
•IIJKGIS JANUSA1TIS

jis sugrįžo į gerą kelią. Ir šiame i jų tikslas per visą Ameriką akade 
susirinkime jis aiškino susirinku-1 minę sistemą padaryti “cripple”. 
siems, kaip komunistų agitato-1 Todėl universiteto valdomasis ar
riai dirba. Jie pradeda su vienu 
šūkiu ir viena organizacija, bet 
jei pamato, kad su tuo nesiseka, 
ieško naujų vardų, naujų organi
zacijų ir naujų, šūkių, bet tikslas 
pasilieka tas pats — sugriauti 
Ameriką. Televizijos 5-ji stotis

mokomasis personalas, kuris tikįs, 
kad taikiu būdu galima juos su
tvarkyti, esąs nerealus.

Harvardo universiteto moko 
masis personalas, susirinkęs ap-l 
tarti Pusey veiksmams, milžiniš-Į 
ka dauguma balsų nepritarė iš- į

— Mieli tėveliai, rūpinkimės 
priešmokyklinio amžiaus vaiku
čiais, skiepinkime jiems lietu
vių kalbos meilę — kartą vie
name susirinkime kalbėjo mo
kytoja Janina Juknevičienė, 
kreipdamosi į jaunas motinas, 
kurių vaikučiai buvo susirinkę 
j Amerikos Lietuvių Montessori 
draugijos vaikų namelius pačio
je Marąuette Parko širdyje, 
69-ie gatvėje.

Ir teko stebėti tos mokyklė
lės anlinką, vaikučių gyvenimą 
ir darbus užsiėmimų metu. Kiek 
čia daug širdies ir dėmesio ma
žajai vaikučio sielai.
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žinios jau parode sį susirinkimą kvietimui policijos. Iš kelių šim. 
irrdave dali ano kalbėtojo kai- susirinkusių> tik keiiolika pri 
bos. Sekančią dieną žiniose ta
pati stotis, kalbėdama apie stu
dentų riaušes, kurios dar yra ne
sibaigusios, vėl minėjo tą naują 
organizaciją, kuri nepritarianti
riaušėms, bet nebeminėjo jos 
vardo, o tik sakė, kad tai yra 
konservatyvi organizacija.

Reiškėsi tik 300 iš 15,000

Record-American laikraštis, 
kuris sekmadieno laidą vadina 
“Sunday Advertiser” balandžio 
13 d. vedamajame rašė, kad jokia 
akademinė institucija, jokia ben
druomenė negali išsilaikyti, jei
gu mažuma privers daugumą pa
klusti jų valiai ir diktatui, atme
tant visus įstatymus. Kai neatsa
kingai veikdama maža grupė stu
dentų užima universiteto pasta
tus, sulaužo slaptų bylų spintų 
duris ir reikalauja uždaryti uni
versitetą, tada jokios kompromi
sinės derybos nebeįmanomos. Tas 
atsitikę Harvardo universitete. Iš 
15000 Harvardo studentų, kurių 
6000 yra undergraduate, apie 
300 studentų ir pašalinių užė
mė universiteto salę, išvarė iš sa
vo patalpų keturis fakultetų de
kanus ir kitus tarnautojus, kol jų 
reikalavimai bus patenkinti.

Po septyniolikos valandų ir po 
daugelio įspėjimų apleisti salę 
jiems nepaklausius, Harvardo 
universiteto prezidentas dr. Na- 
than S. Pusey, kad išvengus vi
siško chaoso pašaukė policiją. 
Tas veiksmas, norint atstatyti 
tvarką, negarantavo tvarkos ir 
taikos, nes antroji pusė, studen

tą rė jam. Tai esą blogai. Dr. Pu-! 
sey buvęs priverstas atšaukti kri- ; 
minalinius kaltinimus studen
tams už užėmimą pastatų ir su
naikinimą bei išplėšimą slaptų 
sakymas prieš savo prezidento 
teisingą elgesį esąs paskatinimas 
bylų spintų. Toks profesūros pasi- 
riaušininkams įlaimėjimą. Dr. 
Pusey supratęs reikalą, o dau
guma jo kolegų nesupratę.

Šis laikraščio vedamasis yra 
tiesa prie padegtų namų, kurie 
dega, bet net gesintojams trukdo
ma gesinti.

Anos nakties Harvardo apsupi
me policija suėmė 196 asmenis, 
kurie buvo užėmę universiteto sa
lę ir laikė apsuptą namą bei iš
plėšė slaptas bylas. Iš tų suim
tųjų 36 buvo nestudentai, atvy
kę iš kitur.

Rašant šias eilutes, reikalas 
nėra užsibaigęs. Vakar Harvar
do stadione studentai sušaukė 
mitingą. Dalyvavo ir eilė profe
sorių. Spauda ir televizija sakė 
ir rodė, kad dalyvavo apie 6000. 
Patys studentai pripažinę, kad 
daug buvo ir nestudentų. Tie 
triukšmadariai nenurimsta ir 
streikuoja, bet didesnioji dalis 
studentų eina į klases ir paskai
tos vyksta. Streikuotojai ir toliau 
platina lapelius, raginančius u- 
niversiteto griovimą. Vakar die
ną Bostono universitete tos pa
čios organizacijos nariai užėmė 
kai kurias universiteto patalpas 
ir stato tokiuos pat, kaip ir Har
varde, reikalavimus. Bostono u- 
niversitetas studentų skaičiumi

ALMD Vaikų nameliai buvo 
įsteigti 1963 m. Montessori me
todo mokytojos Stasė Vaišvi- , 
lienė ir Janina Juknevičienė įdė
jo daug širdies ir sielos, kad 
tie nameliai išaugtu į gražią ir j 
pavyzdingą mokyklėlę. Gi šias j 
pastangas nuoširdžiai materia
liai ir globa parėmė uolus visuo 
menininkas dr. Leonas Kruau- 
čeliūnas su savo žmona Irena. 
Vėl’au Stasė Vaišvilienė išėjo 1 
dirbti i kitą mokvklą ir šių na
meliu sunkų darba, tęsė moky
toja Janina Juknevičienė ištisus 
šešerius metus.

Po trejetos metu. 1966 m. 
balandžio m. Montessori idėjo
mis gyvenančios Marijos Var
nienės ir prof. Adomo Varno 
iniciatyva, atsiradus lietuvių en 
tuziastų būreliui, gimė ir išau
go nauji namai — Varnas Mon
tessori centras Vaikų židinėliu 
vadinamas.

Ir jeigu kada keliausime 59 
gatve, stabt.elkime ties 3038 na
mo nr. Gražūs, patrauklūs, šiai 
mokyklai prita;kvti namai. Gai
la, kad iki šiol šioje mokykloje 
teveikė viena lietuvių klasė, gi 
kitomis naudojosi amerikiečų 
vaikučiai. Turėta, su šia mokyk

la daug sunkumų, dėta daug pa
stangų, kad ji batų lietuvių ran 
koše. Juk tai brangi dovana lie
tuvių vaikučiams, tik ja reikia 
mokėti naudotis.

Ir džiugu, kad po didelių šio 
židinėlio direktorių pastangų, 
reikalai ėmė klostytis gerąją 
linkme. Nuo ateinančio rudens 
šios mokyklos vadovavimą per
ima kaip tik šioje srityje prity
rusi mokytoja Janina Juknevi
čienė.

Iš profesijos ji yra mokyto
ja, moky tojų sem nuri ją baigusi 
Lietuvoje, iš viso mokytojavusi 
28 metus, organizavusi Mon
realyje, Canadoje lituanistinę 
mokyklą 1955 m. baigusi Mui- 
tessori mokytojų parengimo mo

nėlį.

— Tad kokių naujų sumany
mų turite, kad Varnas Montes
sori židinėlis neišblėstų?
~ Mano svajonė — mokyklą 

pastatyt į aukštą lygį. Suda
ryti sąlygas, kad kuo prieina
miausiai galėtų šia mokyklėle 
naudotis lietuvių tėvų vaiku
čiai. Noriu, kad ši mokyklėlė 
'būtų vienu iš gražiųjų centrų 
mūsų mažųjų. Čia turėtų vykti 
mūsų mažųjų šventės, įvairios 
pramogos, jiems skirti minėji
mai. Norėčiau sudaryti sąly
gas, kad mūsų jaunesnio am
žiaus mergaitės, sakysime iau 
nuo 13 metų ir vyresnės čia 
rinktųsi ruoštis gyvenimui. Čia 
būtu joms dėstoma nraktiškieii 
dalykai, mokoma šeimininkavi
mo, gražaus apsiėūmo, auklėii- 
mo, duodama praktiškų patari
mų ir kreipiamas dėmesys j 
nraktiškus gyvenimo dalykus. 
Paskarios ar pokalbiai būtu ve
dami nritvrusių tos srities žmo
nių. Čia rastu subuvimams vie
tą ir berniukai. Būtų ugdomas 
gražus lietuviškojo juanimo ben 
dravimas

— Ar tam turėsite tinkamas 
patalpas?

— Židinėlio patalpos tam pil
nai tinka. Dvi didelės erdvios 
klasės ir puikiai įrengtas rū
sys, kuris tinka ir d;desnio mas 
to parengimams Sa’ėie rūsyje 
talpinama iki 150 asmenų. Pa
talpomis galėtų pilnai naudotis 
mūsų jaunimo organizacijos sa
vo susirinkimams, kukliems no- 
buviams, nes dabar dėl perpil
dyto Jaunimo centro mūsų jau 
nimas kartais neturi kur susi
burti. Tns šiuos namelius pada
rytų mūsų mažųjų ir augančių 
tikru lietuviškuoju centru. Tai 
planuojame ir daryti.

— Ar lietuviai tėvai pajėgūs 
savo vaikus leisti į tokius dar
želius ?

— Nuostabu, amerikiečių

kams. Čia turime visi parodyti 
daugiau supratimo ’r visomis 
išgalėmis ugdyti Montessori Vai 
kų namelius, židinėlius, gražiai 
visiems kooperuojant ir nuo
širdžiai šių mokyklėlių darbus 
visiems remiant.

— Tad koks jūsų būtų dar 
pageidavimas lietuviams?

— Domėtis šios rūšies vaikų 
auklėjimu, mokyklėlių išlaiky
mu ir maloniai visus kviečiu at
silankyti balandžio 27 d. nuo 2 
iki 5 vai. į Varnas Montessori 

(Vaikų židinėlį, 3038 West 59

Donaid Rumsfeld (R.-IH-) Pr®z. 
Nixono pakviestas ekonomijos di
rektorium. Sakosi pasitrauksiąs iš 
kongreso.

gatvė, kur bus gera proga susi
pažinti su šios mokyklos aplin
ka ir židinėlio apžiūrėjimo me
tu bus teikiamos plačios infor
macijos ir registruojami vaiku
čiai ateinančių mokslo metų se
zonui.

Būčiau labai dėkinga, kad 
šias pastangas visi lietuviai šil
tai paremtų, — baigė malonų 
pokalbį uoli pedagogė Janina 
Juknevičienė.

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1.895 00

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

800 vartotu ir gerame stovyje automobilių — 
pirksite labai pigiai — urmo kaina

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 62ll So. Western PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmaciieniais ir ketvirtadieniai, nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai vak Sekmadieniais atdara nuo I2 iki 5

tai, to nenorėjo. S.D.S. studentai, yra pats didžiausias Bostone, be- 
esą pasinešę uždaryti universite- | rods apie 30.000. Žinia nuo Paei
tą. Universiteto pprezidentas sa-ifiko sako, kad panašiai vyksta

ii5*
Britanijos princą Charles sveikina Wales kolegijos pareigūnė, į kurią 
princas atvyko 9 savaičių studijoms. Oficialiai princas į karališkąją 
šeimą bus įvesdintas liepos 1 d.

ir Stanfordo universitete. Taip 
nat girdisi panašios žinios ir iš 
kitų vietovių.

Taigi aiškiai matosi, kad šio 
griovimo darbo, kaip ano laik- 
kraščio vedamajam rašoma, cen 
tras yra vienas. Labai gaila, kad 
daug kas iš studentijos ir profesū i 
ros, kurie nepriklauso tom orga-, 
nizacijom, nesupranta reikalo ir 
užkibę ant jų meškerės masalo 
padeda griovėjams.

GĖRĖJA . .. SANTYKIAI

I Atkelta iš 3 pal.) 
į navoiineus žygius.

Da bartiniu metu Vakaru snau 
doie matome ryškiai pabrėžia
ma minti, kad santykių tarp 
JAV ir Rusijos pagerėjimas yra 
naremtas ne grynai abiejų pu- 

' ei u ’nteresu išvengti atominio 
1 karo bet taip pat ir neva vis 
rungiančiu rusų pakantumu — 
kas iš pagrindų yra klaidinga,

: sako R. C. Tas pagerėjimas y- 
ra svarbus abiem pusėm. Esant 
palankiom aplinkybėm, jis gali 
išsivystyti i pastovia taika, b°t 
i’s nėra paremtas rusų pritari
mu bet kokiam pastoviam ben
dradarbiavimo principui ar jų 
taikingu nusiteikimu.

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

PRIE VIEŠPATIES 
DAIGYNO

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

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

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

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4J4%- Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖMĖNESINĖS
SANTAUPOS

|2 YRS. 4 YRS. 16 YRS. ! 8 YRS. I 10 YRS. |
$10.00! $252.13 $524.08| $833.30| $1,167.46 $1,534.511
20.00' 504.26 1,058.1611,666.59 2,334.91 3,069.021
30.001 756.39 1,587.2512,499.89 3,502.37 4,603.531
40.0011,008.53 2,116.3313,333.18 4,669.82 6,138.041
50.0011,260.66 2,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.551
60.0011,512.79| 3,174.4914,999.78 7,004.73 9,207.061
70.0011,764.92 Į 3,703.58! 5,833.07 8,172.19 10,741.571
80.0012,017.0514,232.6616,666.37 9,339.65 12,276.08!
90.0012.269.1814,761.7417,499.66 10,507.10 13,810.591

100.0012,521.3215,290.8218,332.96 11,674.56 15.345.09!

SAFETY DEPOSIT BOXES

TI KTAS SIEKIA VIRŠ S9n.IMHI.lMI0<M>

SAFETY
S*/ YOUR SAVINGS

INSURED
U P TO 

$15,000

on $8,000.00 
Certificates

on Pass Book 
Accounts

lili;
JOHN Pakel, Presldent

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575

H O l K S . Mon 12 P M to 8 P.M. Tuea 9 to 4, Thurs & Pri. 9 to 8. Sat: 9tol2’30
2 FREE PARKING LOTS



trumpai

— Debiutančių balių “Kartą 
pavasarį” ruošia abiejų skautų 
tuntų tėvų komitetai balandžio 

_ d. 8 vai. L namuose. Specia
li policija rūpinsis automobilių 
apsauga.

— Golfo sezono ..atidarymo 
turnyras, kurį tuošia sporto klu
bas “Kovas” golfo sekcijos na
riam, įvyks balandžio 27 d. 11:15 
vai. ryto Sylvan Glen Club lau
kuose (Rochester Rd. tarp 17 ir 
18 Mylios). Detroito skautai fi
listeriai laimėtojui paskyrė tau
rę. Čia skelbiamas tas pats tur
nyras, kuris turėjo įvykti gegužės 
4 d., bet dėl motinos dienos mi
nėjimo atkeliamas vieną savaitę 
anksčiau. Į turnyrą buvo užsire
gistravę 50 lietuvių golfininkų. 
Informacijas teikia Algis Rugie
nius tel. 755-0736.

— Sporto klubas “Kovas” y- 
ra suorganizavęs keturias moterų 
ir mergaičių tinklinio koman
das, kurios neblogai pasirodė 
ŠALFAS S-gos pirmenybėse Cle- 
velande. Šios mergaitės rungty
niavo tinklinio sporte Clevelan- 
de: Vilija Baukytė, Aldona Ciun- 
kaitė, Nijolė Jaškulytė, Nijolė 
Šlapelytė, Viktorija Viskantienė, 
Birutė Baltrušaitytė, Siga Duobai 
tė, Milda Baltrušaitytė, Irutė Sve- 
ntickaitė, Ramunė Mikulionytė, 
Rita Simutytė, Silvija Leonavi
čiūtė, Rūta Baublytė, Audronė 
Kasputytė, Birutė Kvietytė, Aida 
Arlauskaitė, Rūta Kaunelytė, Gi- 
ntra Duobaitė, Aldona Petraus
kaitė ir Lilė Vizgirdaitė.

— Motinos dienos minėjimą 
rengia L.B. apylinkės valdyba ge 
gūžės 4 d. 12 vai. L. namuose. 
Programą išpildys abiejų lituanis 
tinių mokyklų mokiniai mokyto
joms Eugenijai Bogutienei ir Ste
fanijai Kaunelienei vadovaujant.

— L. bendruomenės lituanis
tinė mokykla mdfSlo metus už
baigs iškilmingai gegužės 25 d. 
12 vai. L. namuose. Programa 
bus paskelbta vėliau.

— LB apylinkės lituanistinės 
mokyklos metinis tėvų susirinki
mas kviečiamas balandžio 27 d. 
12 vai. L. namuose. Tėvams la
bai svarbu dalyvauti, nes bus ren 
karnas sekantiems metams tėvų 
komitetas.

— Antanas Janavičius, 74 m. 
mirė po sunkios ir ilgos ligos 
balandžio 13 d. Iš Šv. Antano baž 
nyčios buvo palaidotas Holy Se- 
pulchre kapinėse. Liko nuliūdę 
žmona Ona, du posūniai ir kiti 
giminės.

— Kęstutis Brokas šiuo metu 
tarnaująs Detroito policijoje, ry
šium su vieno policininko nužu
dymu ir kito sunkiai sužeidimu, 
suredagavo atvirą raštą — laiš
ką visuomenei, kuris dabar iš
spausdintas ir platinamas. Įvykis 
plačiai nuskambėjęs JA valstybė
se, įvyko kovo 29 d. prie New 
Bethel Baptist bažnyčios, kur ne
grų seperatistų grupė be jokio įs
pėjimo pradėjo šaudyti į patru
liuojančius policininkus. K. Bro
kas tame rašte sako, kad šį bai
sų darbą atliko žmogžudžiai ir 
bailiai (vėliau pasislėpę negrų 
bažnyčioje). Laiške visuomenė 
skatinama priminti politikieriam, 
kad žmonės laukia šiame kraš
te tvarkos ir saugumo. Žuvęs jau
nas policijos tarnautojas buvo K.

Broko mokslo draugas ir kartu 
baigęs policijos akademiją. Pažy
mėtina, kad jūsų korespondentas 
prieš kelioliką mėnesių yra rašęs 
“Drauge”, kaip Kęstutis Brokas 
savanoriu vienus metus kariavo 
Vietname, ten keletą kartų pa
sižymėjo ir buvo apdovanotas į- 
vairiais pasižymėjimo ženklais.

— Dail. Vytauto Ogilvio dai
lės paroda atidaryta balandžio 20 
d. L. namuose, globoja Detroito 
šauliai. Atidarant trumpai pakal
bėjo Vladas Mingėla, Justas Pus- 
dešris ir pats dailininkas. Išstaty
ta 45 paveikslai (aliejus, paste
lė ir akrilika). Dail. V. Ogilvis 
yra realistinio meno atstovas ir 
detroitiečių jo paveikslai labai 
mėgiami. Anksčiau dviejose to
kiose jo parodose visi paveikslai 
realistinio meno gerbėjų buvo 
“likviduoti”. Parodos uždarymas 
— balandžio 27 d.

Debiutante Rita Marija Osteikaitė 
aktyvi skautė, šoka tautinius šo
kius “šilainėje”, skambina pianinu 
ir priklauso “National Honor So
ciety”. Baigus gimnaziją studijuos 
Wayne State universitete — medi
cinos technologiją.

— Akademinis skautų sąjūdis 
ruošia rašytojui Algirdui Lands
bergiui priėmimą balandžio 27 d. 
3 vai. pas Danguolę ir Jurgį Jur 
gučius. Informacijas galima gau
ti pas Jurgučius tel. 477-9541.

— Skautų brolijos ir seserijos 
vadovų suvažiavime balandžio
19 ir 20 d. Dainavoje, Detroito 
vadovai aktyviai dalyvavo. Tun- 
tininkas Česlovas Anužis atidarė 
suvažiavimą ir buvo suvažiavimo

! Šeimininkas. Aras Vaitiekaitis pa 
talkinant Valentinai Hotraitei 
ir Vilijai Bąukytei pravedė regis
traciją. Rimas Bulota su vyčių 

' būreliu tvarkė dalyvių rekalus. 
Gabijos tunto vadovės rūpinosi 
suvažiavimo dalyvių transporta- 
cija iš ir į aerodromą. Be sumi
nėtų dar dalyvavo sekantys va
dovai: Vytautas Rėklys, Rober
tas Selenis, Edvardas Sventickas, 
Kastytis Karvelis, Antanas Paš- 
kus ir vadovės — Irena Lepars- 
kaitė, Irena Sventickaitė, Gra
žina Petrauskaitė, Liuda Rugie- 
nienė ir tuntininkė Audronė Ta- 
mulionytė.

— L. Bendruomenės JAV tary 
bos suvažiavime balandžio 19 ir
20 d. Chicagoje dalyvavo mūsų 
apylinkės tarybos nariai dr. Vy
tautas Majauskas ir inž. Algis Za

Detroito skelbimai
PETRASP U T R I U S

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
[deda ''‘Plaster Board". Visu rūšių

grindų ir sienų plytelSs.

12737 Grandmont Rd., Detrolt 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 

RADIJO VALANDA
WJLB stotis — banga 1400

Trylika mėnesių išbuvęs Vietkon- 
go nelaisvėje amerikietis karys 
Van Putten ištrūko iš nelaisvės. 
Jis čia matyti pakeliui į Scott oro 
bazę, III. Vyras prarado 65 svarus 
svorio.

, Bandža 
iaparackas

:00 iki 4:00 p. p. 
tel. 278-3265 
tel. 549-1982

. vedėjas—RALPH J. VALATKA
15750 “*<«*•

illIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlliKttiMIIIIIIIII'""**1"11

Debiutante Vida Bliūdžiūtė aktyvi 
skautė, šoka tautinius šokius “Pa
švaistėje”, skambina pianinu ir ki
tus moko, akomponuoja per lietu
viškus parengimus, deklamuoja ei
lėraščius ir būna parengimų. prane
šėja. Baigus Rosary gimnaziją, 
pradės studijas Michigan State 
university — pre-dentistry.

parackas. Suvažiavimą stebėjo 
Detroito apyl. pirm. inž. Jonas 
Gaižutis.

— Paminėjo Mažosios Lietu
vos sūnų a.a. majorą Joną Šim
kų. Detroito šauliai balandžio 20 
d. L. namuose gražiai prisiminė 
prieš metus mirusį šaulį, mažlie- 
tuvį, majorą Joną Šimkų. Velio
nis dalyvavo kautynėse dėl Lie
tuvos su vjsais Lietuvos priešais: 
lenkais, bermontininkais ir bol
ševikais. Paminėjime dalyvavo 
našlė Marija Šimkuvienė, sūnūs 
Jonas, Arvydas, marti ir kiti ar
timieji. Minėjimą pravedė kuo
pos pirm. Vincas Tamošiūnas, 
apie velionės nueitą gyvenimo ke 
lią kalbėjo Vladas Pauža.

— Chicagos “Aidučių” an
samblio (vad. Alice Stephens) 
koncerto visą pelną rengėjai — 
SLA 200 kuopa ir jūrų šauliai 
— skiria jaunimui: šeštadieni
nėms mokykloms, tautinių šokių 
grupėms, jaunimo chorui, skau
tams ir pan. Šis aukšto lygio an
samblio koncertas įvyks kovo 3 
d. 7 vai. L. namuose. Po kon- į 
certo veiks bufetas ir šokiam gros 
jaunimo orkestras. Jūrų šauliai 
užtikrina automobilių apsaugą.

— Broliai Jonas ir Arnoldas 
Šimkai yra suorganizavę ir sėk
mingai vadovauja (bei verčiasi) 
importo bendrovei East-West Co. 
Daugiausiai importuojama iš An 
glijos.

— Anelė ir Antanas Pašuko- 
niai L. namuose dalyvaujant a- 
pie 90 artimųjų bei draugų gra
žiai atšventė 25 metų vedybų su
kaktį.

— Aldona ir Robertas Tamu- 
lioniai sukūrė šeimą prieš 25 me
tus, ta proga jų duktė Audronė 
suruošė jiems pobūvį.

— Dalia Juknevičiūtė ir Jus
tas Pusdešris režisuoja veikalus 
Antano Škėmos akademijoje —

, spektaklyje gegužės 10 d. 8 vai.

LIETUVIU FONDAS - ARUODAS 
LIETUVYBEI IŠLAIKYTI

VYTAUTAS KUTKUS

Lietuvių fondo suvažiavimo 
darbotvarkė buvo gana plati. Iš 
girdome ne tik Lietuvių fondo 
tarybos, valdybos, investavimo, 
kontrolės ir pelno skirstymo ko
misijų pranešimus, bet ir patys 
suvažiavimo dalyviai galėjo pa
reikšti savo nuomones tiek apie 
tuos pranešimus, tiek bendrai 
apie visą Lietuvių fondo veiklą 
ir pasiūlyti savo sumanymus dėl 
sėkmingesnės t ’etuvių fondo 
ateities. Lietuvių fondas jau 
turi savo sąskaitoj daugiau pu
sės milijono dolerių. To kapita
lo šeimininkai yra visi Lietuvių 
fondo nariai, tačiau LF suvažia
vimas yra vyriausias sprendė
jas visų Lietuvių fondo reikalų, 
todėl kiekvienas LF narys ta 
teise galėjo pasinaudoti ir su
važiavime dalyvauti.

L. namuose.
— Bubulis ir Dundulis Det

roito scenoje. Linksmas vaidini
mas, geras pastatymas, puikiai su 
vaidintas Bubulis ir Dundulis, 
dėl per dažnų parengimų sutrau
kė vos 140 žiūrovų balandžio 19 
d. L. namuose. Rengėjai — tau
tinės sąjungos skyrius turėjo nuo
stolio.

Antano Rūko parašytą veikalą 
režisavo Algimantas Dikinis, dai
lininkas Jurgis Daugvila, kostiu
mų eskizai Bronė Jameikienė, sce 
nos technika Česlovas Rukuiža 
ir apšvietimas Kazys Cijūnėlis.

Vaidino Chicagos scenos dar
buotojai — Juozas Kelečius, Sta
sė Kielaitė-Kelečienė, Laima Pet- 
ravičienė, Leonas Barauskas, Ar
vydas Dikinis, Juozas Valentinas, 
Algimantas Dikinis, Julius Balu
tis ir Elena Petrokaitė — Rukui- 
žienė.

— St. Butkaus šaulių kuopos 
metinis susirinkimas įvyko balan 
džio 20 d. L. namuose. Valdybos 
rinkimų šiais metais nebuvo, nes 
valdyba renkama dviem metams. 
Susirinkimą pravedė ir valdybos 
vardu pranešimą padarė pirm. 
Vincas Tamošiūnas. Moterų sek
cijos vad. L. Mingėlienė pranešė 
apie rūbų vajų Punsko lietuviam. 
Rūbai jau supakuoti ir galima 
jau siųsti to trikampio lietuviam, 
tačiau jų pasiuntimui reikalinga 
150 dol. Kuopa labai dosni vi
siems lietuviškiems užsimojimam, 
bet iš iždininko Petro Bliudžiaus 
pranešimo matyti, kad kasoje 
šiuo metu yra per 1,500 dol. Su
sirinkimas baigtas bendra kavų-i 
te ir užkandžiais, dalyvavo apie 
60 šaulių.

(sln)

Po suvažiavimo grįžtant atgal 
Jau šiandien tiek visi buvusio

Lietuvių fondo nariai, suva- 
žavmo dalyvai gali pagrįstai di
džiuotis supylę į lietuviškus a- 
modus virš pusė3 milijono do
lerių. Aruodai dar nepilni, dar 
ne visi javai iškulti ir dar ne 
visi sunešė į juos shvo dalį, bet 
lietuviškas gyvenimą^ vietoje 
nestovi, todėl LF jį remia. Kaip 
geras Lietuvos ūkininkas žiū
rėjo, kad jo šeima būtų soti ne 
tik javams prinokus, ne tik ge
ram derliui esant, bet ir žie
mos šalčiams užėjus, kad pa
kankamai liktų sėklos ateinan
čiam pavasariui. Lietuvių fon
das gyvena ne tik šia diena, bet 
žiūri tolimesnėn ateitin. Jis jau 
šiemet iš savo puspilnių aruodų 
lietuvybės išlaikymo reikalams 
paskyrė 29,800 dol. Kiek jėgų 
ir energijos seniau tiek JAV Lie 
tuvių benruomenės centro val
dyba, tiek ir kitų organizacijų 
vadovybės būtų turėjusios su- 

! naudoti vien tik tų pinigų su- 
' telkimui, atitraukdami nuo savo 
taip svarbaus tiesioginio dar
bo. Tai nėra daug, bet dar nors 
vienais metai3 JAV LB centro 
valdyba turėjo tiek pelno? Tai
gi Lietuvių ėoidas yra ne tik 
ateičiai, bet ir šiai dien?;. 
Švietimui daugiausia dėmesio

Čia, manau, man pilnai pri
tars mūsų JAV LB centro val
dybos švietimo vadovas Jonas 

, Kavaliūnas, nes aš mačiau, 
koks pasitenkinimas žėrėjo iš 
jo akių, kada Lietuvių fondo 
pelno skirstymo komisija nuta
rė apie 50% šiemetinio pelno 
paskirti švietimui. Jis į posėdį 
buvo atsinešęs savo sąmatą švie 
timo reikalams, į kurią .ėjo net 
švietimo tarybos susirašinėji
mo išlaidos ir LF pelno skirsty
mo komisija nutarė maždaug 
80% tos sąmatos padengti iš 
Lietuvių fondo peino. Tiesa, ne 
be pagrindo švietimo vadovas 
Jonas Kavaliūnas sakė, kad juo 
daugiau pinigų švietimui pas- 
kirsime, juo daugiau jam būsią 
darbo, nes reikės visus remia
mus projektus įgyvendinti, bet 
be fondo talkos jų įgyvendini
mas būtų daug sunkesnis.

Žvilgterėkime kokius švieti
mo vadovo darbus LF paspar
tino ir kokius projektus parė
mė:

1. Stipendijos lituanistikai stu 
dijuoti Fordhamo universitete, 
pedagoginiame institute ir ki
tur — 4000 dol?; 2. Penkiems 
vadovėliams paruošti — 2100

GOLD EAGLE
Passbook Savings Account

Minimum amount $50.00, add any amount at any time. Your Gold 
Eagle passbook will earn 5% per annum paid quarterly. After your 
money has been on deposit for 90 days or more, you may’withdraw 
funds without notice at any dividend date or 10 days thereafter. 

On all accounts —
Savings in by the 10th Earn from the 1st. Earnings Paid Ouarterly.

CELEBRATING OUR SOth ANNIVERSARY

8 month Certlflcate* 
(minimum perlod) 
$10,000.00 or larger 
In multlples ot 
$1,000.00.

% Regular
Passbook Account* 
Current rat*

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M.-8 P.M. 
Tues., Frl. 9 A.M.-4 P.M. 
Sat. 9 A.M.-12 Noon

Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue at Sacramento 
Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
Assets over $138,000,000.00 
Reserves and Surplus over $11,500,000.00

VVed. — No Business Transacted (more than twlce legal reguirements)
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dol.; 3. Visų aštuonių skyrių 
ir priešmokyklinio auklėjimo 
pratimams paruošti — 2000 
dol.; 4. Priešmokykliniam auk
lėjimui skatinti ir remti — 500 
dol.; 5. Mokytojų studijų savai
tei — 1200 dol.; 6. Mokykloms 
parama išimtinais atvejais — 
1300 dol.; 7. Jaunimo skaitinių 
paruošimui ir premijom — 700 
dali.; 8. Dailiojo žodžio plokš
telėms ir juostoms rengti — 500 
dol.; 9. Mokyklinei spaudai
(Eglutei, Tėvynės žvaigždutei ir 

Švietimo gairėms) — 800 dol. 
Viso švietimo tarybai paskirta 
13,700 dol.

Susirūpinimas sava istorija
Savo paskutiniame pelno pa

skirstyme Lietuvių fondas pa
darė istorinį sprendimą, nutar
damas paremti prof. dr. Zeno
no Ivinskio Lietuvos istorijos 
paruošimą. Su prof. dr. Z. Ivins
kiu susitarta, kad jis paruoš 
trijų tomų Lietuvos istoriją. 
Kiekvienas tomas bus apie 1000 
puslapių dydžio ir jo paruoši
mas užtruks maždaug po 20 mė 
nėšių.

Kiekvienas Lietuvos istorijos 
tomas bus atskiras vienetas; I 
tomas — iki 1492 m., II tomas 
— XI - XVKI a. iki padalini
mų, III tomas — XIX - XX a. 
iki 1945 m. su žvilgsniu iki šių 
dienų — sintezė.

Baigdama darbą LF pelno 
skirstymo komisija taipgi nu
tarė kreiptis ir į prof. dr. J. 
Puziną aiškinantis dėl Lietu
vos proistorijos paruošimo. 
Panaudoti savo mokslininkus

Manyčiau, kad Lietuvių fon
das turėtų vis daugiau savo 
pelno nukreipti panašiems už
daviniams įgyvendinti, ypač ga
limai greičiau paremti tuos mū
sų tarpe dar esančius moksli
ninkus, kalbininkus, rašytojus, 
muzikus, menininkus ir kitus 

< lietuvių kultūros darbuotojus, 
kurie savo žinias kiekvienu mo
mentu gali nusinešti į amžinybę 
ir dėl mūsų pačių apsileidimo 
mums nieko nepalikti. Nors ne
gražu, bet “išnaudokime” juos

sutinku su Draugo kultūriniu 
priedu, sakyčiau, savotišku už
metimu Lietuvių fondui, kad, 
besielodami mūsų jaunimo švie
timu, neužmirštume ir tų, kurie 
šiandien yra savo aukščiausioj 
kūrybinėj galioj. Tačiau laikau, 
kad Lietuvių fondas šia linkme 
padarė gerą pradžią.

Likusioji šių metų pelno da
lis buvo paskirstyta kitiems 
svarbiems lietuvių kultūriniams 
reikalams. Pats skirstymo dar
bas buvo gana sunkus, nes į-

(Nukelta į 6 psl.)

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

KELIAS Į ALTORIAUS 
GARBĘ

J. VAIŠNORA, MIC

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

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

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

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

PAS H. SEIGAN JAU PAVASARIS!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Groshire, Botony “560”, Phoenix ir kitų.

čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų, 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE IS KO DAUGIAU PASIRINKT.

S E I G A N ’ S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVE 

4640 South Ashland Avenue
TEL. YArds 7-1272

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

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys

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

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIG

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

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

2.00

3.00

5.00

4.00

2.75

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3246 SO. HALSTFO STRF-FT Telef — C4 5 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI E VIZIJOS APARATAI
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Reita Faria, pasaulio gražuolė 1966 m., baigė Anglijoj medicinos moks
lus ir ji čia matyti apžiūrinti vieną pacientę Kongs kolegijos ligoninėje, 
Londone, Anglijoj.

NEMATOMOSIOS UPĖS
Techniškoji pažanga tunelių statybos darbe 

J. DUNČIA
Amerika yra aukštai pažengu- votiški plieno milžinai, kurie rau

stos technikos kraštas. Čia visose 
darbo srityse yra išvystyti ir pri
taikyti įvairiausi įrankiai bei prie 
taisai, kurie lengvina vieną ar 
kitą darbą.

Kas dieną rinkoje pasirodo 
naujesni ir naudingesni išradi
mai komplikuotiems darbams at
likti.

Norisi “Draugo” skaitytojus 
trmpai supažindinti su viena po
žeminių statybos darbų dalimi, 
būtent tunelių statyba ir padary
ta pažanga šioje srityje.

Tuneli kasimo darbai, pa
prastai, yra susiję su gilia pože
mine statyba. Statant naujai 
greitkelius, geležinkelius, vedant 
kanalizaciją ir vandentekį, tenka 
dažnai panaudoti tunelius.

Tuneliavimo (tunelių staty
bos) darbai yra savotiškai įdo-

CLASSIFIED GUIDE
PARDAVIMUI

Parduodama Lietuviška Enciklo
pedija. Pusė kainos. Skambinti po 
6 v.v. Tei. — 476-4364

MISCELLANEOUS 1 ’ C E I. L A N E O (1 S REAL ESTATE
___>*'<< IPIIM IMA IO|f KINI

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

r. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ak. 
Chicago, III. 60632. Tel. VA 7-5980

, Brighton Parke savininkas parduo-

Mn »/ i 9 1 n da 2'jų auk£tU mūr. namą, 2 mai.
V V I iM Ci* garažas. Po 6 v.v. skambinkit

AERENAS perkrausto baldus u 1 927-8633
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel PorHiinSamo,,, rantuodamas biznio namas — pa-lirnai ir pilna apdrauda. I . . e

miiHihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll '

iiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

BANGA

siasi po žeme.
Detroite teko tuneliuoti 20 pė

dų diametro tunelį.Tam tikslui 
vietinėje dirbtuvėje buvo pastaty
ta mašina su 22 pėdų diametro 
propeliniais peiliais, apsupta ci
lindrinė plieno plokštė.

Kad ją nugabentų į darbo vie
tą, buvo suprojektuota ir pastaty
ta spec. sunkvežimiui priekaba.' Radio, Stereo, Spalvotom tele-

, , , ,. . . vizijom antenos. Pard. ir taisymas.Gabenimas vyko nakties gatvėse. 2648 w 63rd gt , Te, 434’_0121 
Gabenant atrodė lyg pusantro Vakarais skambinti WA 5-3607 
aukšto namas buvo vežamas. Ge- P. Rudėnas K. šimulis
rokai atsargumo reikėjo kol tas
gigantas buvo nuvežtas {darbovie
tę. Dar daugiau dilgino ne vie
nam nervus, kai tą geležinį mil
žiną reikėjo nuleisti į 60 pėdų gi
lumo šulinį.

Tuneliavimo mašina operuo
jama elektros jėga.Ji vidutiniai 
per dieną ištuneliuoja 50-55 pė

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

mūs, kartais gana klastingi, susi- ^as‘ Grupė darbininkų anksčiau į 2346 W. 69th Street 776-1486
su mechaniškais kastuvais ištune- 
liuodavo tokio pat dydžio tune
lio apie 15 pėdų per dieną. Ištu- 
neliavimas vienos pėdos tokie kai 
nuoja apie 350 dolerių. Galima 
suprasti kad tokia mašina, pa
greitindama darbą nepaprastai 
padidino rangovui pelną. Jos pas
tatymas kainavo apie 300 tūkstan 
čių dolerių.

Mašinos lengvina darbą
Darbininkų darbas labai pa

lengvėjo ir dabar susideda iš ma
šinos valdymo ir kitų mecha
niškų operavimo darbų.

Paskutiniu metu dar prisidėjo 
svarbus pagerinimas tuneliavi- 
me: “Laserio Spindulys”. Jo pa
gelba labai tiksliai galima išlai
kyti teisingą tunelio kryptį ir 
nuolydį. Raudonas spindulys iš 
tunelio pradžios atsispindi prieky
je raudono taško formoje rodyda
mas tunelio centrą. Mašinos vai
ruotojas atidžiai seka raudoną 
tašką ir tuo pačiu vykdo projek
to numatytą kryptį ir nuolydį.

Vienos dienos tuneliavimą se-

ję su pavojais žmonių gyvybei. Y- 
ra žinoma, kad nevienas anksty
vesnių lietuvių ateivių yra nete
kęs gyvybės dirbant Amerikoje 
prie tunelių statybos.
Plieno milžinai riausia tunelius 

Tuneliavimo darbai yra įdo
mūs ta prasme, kad čia susiduria
ma su įvairiausiomis problemo
mis į kurią pilno atsakymo tech
niškose knygose negalima rasti.

Sprendimai dažnai daromi re
miantis ankstyvesniais savo ar ki
tų patyrimais. Viena iš sunkiau

sių problemų yra nustatyti apy
tikrį žemės slėgimą į tunelio 
sienas. Tuneliuojant dažnai su
siduriama su požeminiu vande
niu, natūraliomis dujomis ir 
smėliu. Šios visos kliūtys priver
čia projektuotojus ir darbų vyk
dytojus galvoti ir ieškoti geriau
sių techiniškų priemonių saugiai 
ir tikslingai atlikti darbus.

Tuneliavimo darbai dalomi į 
dvi pagrindines grupes: tunelia- 
vimas uoloje ir tuneliavimas pu
siau kietame arba minkytame po
žemyje . ka naktjnįs betonavimo darbas.

Šiame rašinėlyje trumpai api- Įsidėmėtina, kad betalnavimo 
budinsiu tuneliavimą vidutinio darbai paskutiniu metu atlieka-

Namų tel. — PR 6-1063

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele 
vizijom antenos. Pard. ir taisymai- 
2649 W. 6Srd St.. Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K šimulis

= =
REZIDENCINIAI,

E KOMERCINIAI,
s MEDICINOS IR
E KITOKĮ PASTATAI E

M51 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

’047 W «7th Plan-

■ kp ')f

BUTAI: rinktiniams nuomininkams
Best Ageney. 2925 W. (13. PK 8-6032 
Nelaukit užsiregistruoki! du bar'
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me 
tus. Savininkai krelpkliės dėl pn 
tarnavimo nemokamai.

talpa dviem krautuvėm ir butas. IŠNUOM. gražus kamb. prie vieno 
(VA 5-gu«? Marąuette pke. apylinkė'®, ant 71- asmens. Dirbančiai moteriai ar vy-

oc. Skambinkit BE 8-2161.

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr oonditioning ) 
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 
HEATING * SffF.CT METAI 
(III S. \Vestem, Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7.3447.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairiu atstumu

A. VILIMAS
823 MESI 34th PLACE 

Telef — FRontler 6-1882

R E A L^ ESTATE

Mūr. 2-jų aukštų — 5 ir 4 kamb., 
įrengtas beismentas. Apyl. 63 ir 
Mozart. Tel. HE 4-6700, Ext. 228,

! Mrs. Silms. po 5 v. v. skambinkite 
! G R 6-4364.____________________

Brighton Parke parduodamas biz
nio namas. — Krautuvei patalpa ir 
4 kamb. butas apačioj: 5 kamb. ir 
3 kamb. butai viršuj. RE 5-6209.

NAMAS—MŪRAS—TAVERNA 
3 butai — lotas 

GR 6-9683

rui. Su atskiru įėjimu. Galima 
naudotis virtuve: ir kitas patogu
mais. Tel. 456-0771.
Išnuomnjamas namas, Marąuette 

«. 4 bu„ „am„, Puito,1 rUgP' 28
j apsodintas. 50 p. sklypas. 6—6— 
j 5—4 kamb. Labai geroj vietoj. 
Į Pietvakariuose. Apyl. Kildare i' 
1 28. Leiskit jį parodyt. SVOBODA, 

3739 W. 26th St., LA 1-7038

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame jvairius pataisymus 

PETRAUSKAS
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

Maišto krautuvės su namu ar nuo- Į 
moti patyrusiam ar pradedančiam. 
Teiraukitės.

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

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

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. Ir 7 kamb. 69 ir Kedzie. 
375,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2787 W. 43 St. — CL 4-2390

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

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

6 kamb. 1 5 metų mūras. 2 vonios, 
auto mūro garažas. Apie 71 —

Mozart. $24,900.
1 aukšto mūras. 2 butai, 2 auto 

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

2 butų niūras. Platus lotas. Mūro5 kaimh mūr Georo-iar, „o - w,t,» mūras. Platus lotas. Mūre. . Georgian Stiliaus na- ! garažas. Prie pat Marąuette pko
mas. Gazu apsild. Garažas. $17,900. į $29,900.
ApyL 73rd ir Talman. 434-6837.

Arti Marąuette pko
Skubini parduodamas ' Marąuette 

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

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

NAMU PIRKIMAS _
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tai 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500.

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

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $65,900.

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

(I kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetal, alr oonditioning, 
lnter-oomm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

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

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų įmetu patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname tr vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

AGENTCRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių,
svei kates, 
nlo.

blz-

Patogios IŠsl.
mokėjimo są-
lygos.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

m»>«.l,.«M ■■ Ml.tf.MIII.OIII III f

REALTY
I BACEVIČIUS 

trt55 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

HELP VVANTED — MOTERYS

EKPER’D FULL CHARGE

BOOKKEEPER
N.C.R. operator. Excellent pay, In
surance, other fringe benefits. 
Contact Frank Koncel — 733-0422

CLERK-STENO
Pleasant diversified vvork in con- 

genial office. Typing and short
hand essential. Salary open.

APPLY TO MR. GUDINĄS

6 8 6 - 7 0 3 5

BUTLER AVIATION
O’Hare Field

GENERAL OFFICE
Need good typist — part time 

help. Hours flexible. Excellent 
conditions.

Call — 263-0313

HELP VYANTED — VYRAI

IndustriaI Metai 
Fabricator

L e 1
— n e e d s —

ARC WELDERS
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

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

ALL METAL MFG. COMPANY 

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

kietumo požemyje, arba geriau 
pasakius, pilkame molyje.

Didesnieji tuneliai šiuo metu 
tuneliuojami su tuneliavimo ma
šinomis. Jos pradėtos vartoti pas
kutiniame dešimtmetyje. Tai sa-

(Atkelta iš 5 psl.)
kol dar galime. Todėl beveik 
vairių prašymų buvo maždaug 
80,000 dol. sumai ir tik gerą 
trečdalį L F pelno skirstymo ko
misija galėjo patenkinti.

Kultūrininkų įnašas
Lietuvių fondo parama jau 

stipriai juntama lietuviškame 
gyvenime. Tikėkime, kad vis 
daugiau ir daugiau Lietuvių tai 
supras ir į LF įsijungs. Many
čiau, kad ne vien tik pareigos 
jausmo vedini, bet ir Lietuvių 
fondo tikslus įvertindami jo gre 
tose susiburs ne tik daktarai, 
inžinieriai ir kiti profesionalai, 
bet ir mūsų kultūrininkai, ku
rie LF galėtų prisidėti ne. tik 
pinigais, bet ir moraliai ir pilnai 
remdami. Juk jo gretose jau 
yra daug pensininkų ir neturtin 
gų asmenų, kurie, turėdami ge
rus norus, atidavė savo šimti
nes ar didesnes pinigu sumas.

mi nuo žemės paviršiaus.
Žemės paviršiuje išgręžiama 

skylė iki tunelio lubų. Ir specia 
lauš -E sunkvežimio nuleidžia
mas tam tikras vamzdis ir beto
nas spaudimo būdu pumpuoja
mas į tunelio sienų paruoštas for
mas.

Po poros dienų jau galima 
vaikščioti arba važinėti po naują, 
gražiai išlietą tunelį, kuris elek
tros šviesoje sudaro įspūdį užbur
tos nesibaigiančios salės.

Čia aprašytas tunelis yra dau 
giau kaip penkių mylių ilgio, skir 
tas surinkti vidurinės Detroito 
miesto dalies ir jo apylinkių lie
taus vandeniui.

Po didesnės liūties tunelis bū
na pilnas vandens ir neša jį į De
troito upę.

Sunku kartais įsivaizduoti, kad 
tai savotiška dirbtina upė, kuri 
pasislėpusi giliai po žeme, nema
tomai tarnauja civilizuotam žmo 
gui, kurio medžiaginiai reikala
vimai ir patogesnio gyvenimo no
rai kas dieną darosi vis didesni.

— Niekad nebus išrasta tokia sis
tema, kuri prašalintų darbo būti
numą. •—Henry Ford

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

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

(I kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungal6w. prie Marąuette pko. ,1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

IK aukšto, 2 butai—6 Ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $36,000.

2 po 5 kamb. (3 mleg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 Ir Callfornla 
$28,600.

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

5 K kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk $18.50o

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St.

Prie 68 Ir Western 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,600.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 8 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

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

70 Ir Washtenaw. Mūras 
5 kamb. Ir butas rūsy 8-Ju 
$28,900.

TRUOK MECHANICS
Large eonimon ęarrier, new facllitlos, 
good worktng conditions.

BRADY'MOTORFRAJTE 
Bedford Park. illinois 

CALL PAUL OSBORN 735-4222 
- An eąual opportunity employer —

MACHINISTS
rs -j j -$• i0!r 1111 around job shop wo>rk inpo pietų Perduodama: vėliausių small shop. Top wa-ges for cxperi- 

oasaulinių žinių santrauka ir ko- eneed hUp.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va)

mentarai muzika dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkus, Biznio reika 
lais kreiptis į Baltic Florists — 

kamh° Sėlių bei dovanų krautuvė. 562 E 
Broadway. So. Boston, Mass Tel

XACT MACHINE 
& ENGINEERING 

7011 W. Archer. Phone 586-6040

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

Tel. 925-6015 j 4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

REAL E STATE

A N 8-0489. Ten pat gaunamas u 
dienraštis ‘‘Drangas"

HELP WANTED MOTERYS

ALUMINUM SIDING 
APPLICATORS

Household door and window in- 
stalier. Contact:

P & S INSTALLATION
TEL. 543-5832

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69tb St.
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 tiekiai į Lietuvą..

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

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai. .

E. ir V. Žukauskai

» po « kamb. mūr. Modernios vo 
nis. alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto garažas. Marąuette pke. $29,900.

, .... _ ___  2 no 5 $4 kamb. Ir 4 kamb angį Iš-
Tel. VVA 5-2787 ! kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros

šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67.000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, Al- 
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų į- 
stalgos ti 3,900

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

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

12 butų 1 metų modernus I rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukitSs.

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. TelraukltBs.

6 kamb. mūr. “Bullt-lns”, kokli- i 
nūs plyteles, karšto vandens šildymas ' 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1H aukšto mūr. 5 tr 6 kamb 2 
įėjimai Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas 67 Ir Oaklsy (1V.600

Experienced Secretary
With knotvledge of Dictaphone 

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

Close to Public Transportation

Apply in person or Call 
CARL PIETSCH 334-7960

T S C
4747 NO. RAVENSWOOD

A. ABALL ROOFING G0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 30% piginu mokėsb 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 ir GIS 6-4330

T5tmkxt^^Draugą\

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

EXPERIENCED OFFICE 
YVORKERS

Temporary & part time

ELAINE REVELL, INC.
Chicngo’s Prestige Office Service

2251 W. 79th St. 737-116 į
NURSES, R. N. SUPERVISOR
For afternoon shift of modern North 
suburban nursing tome. Sal. up to 
$770 per monht. L.P.N. by educa- 
tion for nite shift. Sal. up to $550 
mionth. Mušt have own transporta- 
tlon.

CALL — TE 5-3702

OPERATORS

CORRUGATED
CARTONS

• PRESS OPERATORS

• FOLDER GLUE OPERATORS
• EXPERIENtiED HELPERS

STEADY JOBS — G<X)D PAY
Small town atmosphere — LARGE 
TOWN PAY. Live in sunny Rockford. 
Special incentive.

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

WEYERHAEU$ER COMPANY
2106 23RD AVENUE 

ROCKFORD, ILLINOIS 61110
An Eąual Opportunity .Employer

IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main offiee 5727 W. Cermafk Rd„ Cicero. IU. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtua namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti i mūsų ištaiga 
kr Išsirinkti Iš katalogo.
MIMMIMMMMHMttUMUMllUUHIllUMIlIlUIIUIIUIIUIIUIIUlUlIlIJIlUIIIIIIIIIIIIIIUIIUI

Terrific Openings For First Class

M ACHINIST S
De Vlieg Boring Mills

Surface Grinders — Jig Grinders
Vertical Tuming Lathes Die Makers

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

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

VICETE DIE & ENGINEERING
45241 Grand River, Movi. Michigan

1



UŽGESO DRAUGIŠKOS AKYS Siaubingas nuotykis Marcjuette parke
JURGIS JANUŠAITIS

Mirė Julius Liulevičius

Julius Liulevičius, neseniai 
atšventęs 74 metus, užmerkė i 
kiekvieną draugiškai žiūrėjusias 
akis ir iškeliavo į kitą pasaulį

Šios žemės kelionę pradėjo 
^ryšelių palivarke, netoli Ute
nos, paskutiniu vaiku šeimoje. 
Tačiau teko augti kitoje Ute
nos pusėje, kur jo tėvai buvo 
pirkę ūkį ir persikėlę gyventi. 
Iš čia Juliukas buvo išvežtas 
mokytis į Vilnių, kuriame, priva 
čiai pasiruošęs, lankė gimnazi
ją ir baigė karo mokyklą. I-jį 
Pasaulinį karą praleido fron
te. Buvo sunkiai sužeistas.
* Prasidėjus Rusijoje revoliu
cijai ir bolševikams pagrobus 
valdžią, Julius kovojo pietuose 
baltagvardiečių eilėse. šiems 
pralaimėjus, pabėgo į Graikiją, 
kur teko daug vargti: dirbo sun 
kius fizinius darbus. Iš tos liūd
nos padėties jį išvadavo jo bro
lis Vincas, atsiimdamas per 
Turkiją (kur buvo JAV konsu
las) į Ameriką, kurioje Vincas 
jau anksčiau buvo įsikūręs.

1921 m. pabaigoje atvykęs į 
šį kraštą turėjo gyvenimą kur
ti iš pradžių. Čia jam vėl gelbė
jo tas pats brolis Vincas. Jo 
remiamas baigė chiropraktų ir 
atidarė kabinetą. Vėliau tos spe 
cialybės atsisakė ir, žmonos 
(Marijos Giraitytės, kuri buvo 
baigusi akušerijos mokyklą) re- 

..miamas, baigė balzamuotojo ir 
laidojimo direktoriaus mokslus.

Bandęs savo profesiją pritai
kyti keliose vietose, pastoviai 
įsikūrė Brighton Parke, Chica
goje. Čia sėkmingai dirbęs iki 
1955 m. savo įstaigą perleido 
kitam, o pats su žmona (Vero
nika Tamošiūnaite, kurią vedė 
pirmajai žmonai mirus) išvyko 

^iš Chicagos ir apsigyveno Flo
ridoje. Nors Floridoje gyveno 
brolis Vincas su šeima ir pats i 
vienoje, o vėliau kitoje vietoje I 
buvo gražiai įsikūręs, ibet Chica
goję praleistų dienų ilgesys pri
vertė grįžti atgal. Grįžęs įsi-

KANADOS ŽINIOS

Iskyr
’-Cfl ii

e London, Ont.

YPATINGI LAIMĖJIMAI

Šių metų balandžio 26 d. Lon
don, Centennial Hali įvykstan
tis sportininkų balius yra ypatin
gas ne tik “Grandinėlės” progra
ma, kuri, žinoma, yra pagrindi
nis vakaro numeris, bet taip pat 
šis balius yra žinomas ir karalai
tės rinkimais ir dovanomis, ku
rios bus paskirstytos burtų keliu 
ir yra didelės vertės. Čia ir televi
zija ir montreališkio meninin- 
ko Pr. Baltuonio labai vykusi ir 

” įspūdinga medžio šaknų skulptū
ra “Krepšininkai”. Pr. Baltuo- 
nis turėjo sėkmingas parodas 
New Yorke, Toronte, Detroite, 
Montrealyje ir kituose didmies- 
miesčiuose ir yra vėl pakviestas 
pakartoti 18 dienų ilgumo paro
dą didžiausiame Montrealio dan
goraižyje Place Ville Marie. Be 
to, dar radijas, dovanotas londo- 
niškiams gerai žinomo Br. Mi- 
siaus, p. x, Daniliūnų ir Ramonas 
Custom Tailoring, siuvyklos, la
bai sąžiningai atliekančios kiek- 

* vieną užsakymą. Gr. Mačienė, 
plačiai žinoma šeimininkė ir Ra
guolio kepimo specialistė, vieną
tokį iškeps specialiai.

Televizija dovanota pirmau
jančių Londono verslininkų, bū
tent: Midas Muffler, miesto cen
tro esanti greito ir garantuoto pa
tarnavimo automobilio duslintu
vų pakeitimo įmonė, lietuviams 
duodanti 10 proc. nuolaidą. Jos 
savininkas ir šios dovanos orga
nizatorius — vienas svarbiausių 
parapijos steigėjų (greta kun. B. 
Pacevičiaus), Londonui daug nu
sipelnęs J. Butkus.

Alex Bartkus Plastering Co. 
Ltd. bendrovė, labai sąžiningai 
atliekanti darbą ir vykdanti ir 
didesnių komercinių pastatų tin
kavimą. J°s prezidentas — A. 
Bartkus. A. ir R. Bartkai yra ini- 
ciatoriat parapijos J&M telkimo

Amerikos spaudoje dažnai 
skaitome apie įvairiausius nu
sikaltimus: žmonių pagrobimus, 
žudymus, išprievartavimus, už
puolimus parkuose, gatvėse, į- 
vairiausius apiplėšimus. Taip 

io j tjt- , v i pat nutinka, kad kartais nusi-
£ J Tl™ S*, kalteliai, bėgdami iš nusikalti

mo vietos, įsisėda į kitų žmonių

kūrė Palos Park, III., pasistaty- 
damas gražią rezidenciją, ku
rioje ir atsisveikino su šiuo pa
sauliu.

Julius Liulevičius mirė kovo

Mažeika ir Evans koplyčioje 
Palaidotas kovo 22 d. iš Švč. 
M. M. Gimimo parapijos baž
nyčios Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Paliko dideliame skau 
sme savo gyvenimo palydovę 
Veroniką, tik ką grįžusią iš li
goninės po sunkios operacijos, 
brolį Vincą, gyvenantį Palm 
Beach, Florida, seserį Kazę Be- 
kampienę — Argentinoje ir bro
lį Joną — Lietuvoje bei kitus 
gimines, draugus ir pažįstamus.

Julius buvo jautrios širdies. 
Savo pusbrolį su šeima atsikvie 
tė iš Vokietijos po H-jo Pasau- 

'linio karo ir nuoširdžiai rūpi
nosi pirmaisiais žingsniais ša
me krašte. Nors I-jo Pasaulinio 
karo fronte gautus sužeidimus 
kentė, tačiau šypsnys jo veido 
niekad neapleido. Visiems buvo 
labai draugiškas. Tebūnie jam 
Dievas gailestingas.

P. Kryželiūnas

A. A. Julius Liulevičius

IŠSIRINKITE DABAR
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, III. 60629

JOHN W. PAC’HANKIS 
(Patch)

V ice-preziden tas
Tel.: 585-0242 ; 585-0243

— MOKĖKITE VĖLIAU

riaus, kurio dėka čia klesti vi
sa jaunimo veikla.

“Salon 579”, grožio salionas, 
į jo savininkė — D. Ratkevičiūtė 
j- Judickienė - plačiai žinoma 
įplaukų specialistė. Jos klijentai- 
i Londono ir jo apylinkių diduo- 
| menės ponios. D. ir P. Judickai, 
vieni iš stambiausių parapijos lie- 

I tuviškos veiklos rėmėjų.
Sportininkų baliaus įvykstan

čio Londone balandžio 26 d., ka- 
1 ralaitei dovanas jau įteikė: žy
mioji plaukų specialistė, Ratkevi
čiūtė - Judickienė ir P. Kuzmie- 
nė. Pirmoji pusmetinę šukuose
ną - permanent, o antroji - lietu
vaitei labai tinkamą dovaną iš 
tikro lietuviško gintaro. Be to, V. 
ir P. Kuzmai anksčiau įteikė 20 
dol. ir prašė už tai ką nors kara
laitei nupirkti. Visiems mecena
tams LLSK “Tauras” taria nuo
širdų sportišką ačiū.

P. Kuzmienė yra veikli Katali
kių moterų narė ir vicepirminin
kė, o abu su vyru Vincentu —»la
bai uolūs parapijos rėmėjai.

A.S.

— Neverta padėti žmonėms ne
norintiems sau padėti. Negali stum
ti kopėčiomis j viršų žmogų, kuris 
pats nenori kopti.

— And rew Carnegie

mašinas ir juos priverčia ginklu 
vežti į nurodytas, saugesnes vie 
tas, kur pasislepia nuo polici
jos.

Bet kad atsitiktų toks daly 
kas pačioje lietuviškiausioje lie
tuvių kolonijoje Marąuette Par
ke, tai jau tikra sensacija ir 
kelianti rimto rūpesčio šios ko
lonijos gyventojams. Kaip pap
rastai, taip ir balandžio 16 d. 
2 vai. po p. lietuvių visuomenei 
gerai pažįstama sol. Vanda 
Stankienė nuvažiavo prie Gimi
mo Švč. P. M. parapijos mokyk 
los, Marąuette Parke, pasiimti 
iš mokytklos grįžtančių vaikų 
iSauliuko, Rimučio ir Ramunė
lės. Sauliukas dar liko mokyk
loje, o Rimutis su Ramona, ma-1 
mytės vežini, jau grįžo į na-1 
mus. Buvo tą dieną karštoka irt 
vaikučiai mamytės paprašė nu
pirkti jiems ledų.

Atvykę į 69 ir Maplewood 
kampe esančių ledų pardavimo 
vietą, įvažiavo į mašinoms pa
statyti kiemą. Ponia Vanda Stan 
kienė su dukrele Ramona pasi
liko sėdėti mašinoje, o sūnus 
Rimutis nubėgo nupirkti ledų. 
Kai sūnus sugrįžo į mašiną ir 
visa šeima rengėsi iš kiemo iš
važiuoti, staiga iš užpakalinės 
gatvelės į aikštę įbėgo negras, 
žaliomis kelnėmis, geltonais bal 
tiniais, su ūsiukais. Staiga jis 

, prišoko prie jau bepradedančios 
į iš kiemo išvažiuoti Stankų šei- 
į mos mašinos. Dukrelė Ramonė- 
i lė sušuko: “Mamyte juodas žmo 
gus prie mūsų mašinos”. Ponia 
Stankienė, tuo momentu atgal 
vairuodama mašiną, negro ne
pastebėjo.

Mašinos langas (buvo atda
ras ir mašina iš vidaus neužda
ryta. Negras pilnas išgąsčio ir 
nervingumo įšoko staiga į maši
ną šalia ponios Vandos Statkie
nės ir revolverį prikišęs prie šo
no sušuko: Nešauk, nekalbėk. 
Aš esu didelėje bėdoje. Skubiai 
vežk mane didelėmis gatvėmis j 
ten kur pasakysiu. Nebandyk 
nieko daryti, nes gresia tau gy
vybei.

Negras rankoje turėjo pluoš
tą pinigų ir tuojau pareikalavo 
iš vaikų maišiuko pinigams su
sidėti. Vaikučiai maišiuką pada 
vė. Ponia Statkienė mašiną iš- 
vairavo į 69 gatvę ir pagal jo 
nurodymus jį vežė į negrų gy
venamą rajoną. Bevažiuojant 
pareiškė, kad jis norėtų vykti į 
greitkelį, tačiau ponia Vanda 
ISitankienė jam paaiškino, kad 
ji blogai vairuojanti ir greitke
lyje galį nutikti katastrofos. 
Tada jis nuomonę pakeitė vėl ir 
liepė važiuoti iki 51 ir Indiana 
gatvių sankryžos. Tai juodųjų 
rajonas. Čia jis išlipo ir liepė 
poniai Stankienei važiuoti į 
kairę, nesidairyti. O pats dingo. 
Išlipdamas dar pasiūlė už pave
žėjimą porą dolerių ir pareiškė, 
kad jam išgelbėta gyvybė, bet 
p. Stankienė užmokesčio nepriė
mė.

Kelionės metu plėšikas revol
verio nenuleido, (buvo labai iš
sigandęs ir nervinosi, kad kas 
nors nesutrukdytų jo bėgimo.

Mašinoje sėdėję Rimutis ir

Ramonėlė nepaprastai išgyveno 
baisų išgąstį, matydami, kaip į 
jų mamytę plėšikas nukreipęs 
ginklą.

Ramonėlė po to pareiškė, kad 
ji labai meldėsi į Dievulį, kad 
tik mamytė liktų gyva. Ponia 
Stankienė išgyveno baisų išgąs
tį taip pat.

Tuo pačiu metu saugumo val
dininkai ir policija apsupo Mar
ąuette Parką ir bandė sugauti 
plėšiką, bet jis prieš kelias mi
nutes iš šios apylinkės jau bu
vo pabėgęs.

Paaiškėjo, kad jis ką tik bu
vo apiplėšęs vieną krautuvę 
2444 West 71 st. ir savininkas 
buvo sukėlęs aliarmą, kai kas 
teigia, kad plėšikas net bandęs 
paleisti šūvį į savininką, bet 
ginklas nešovė. Tuo tarpu gat
vėje stovėjusi plėšikų mašina 
pabėgo, o-šį plėšiką paliko vie
ną, kuris, slapstydamasis užpa
kalinėmis gatvelėmis ir atsku
bėjo iki minėtos vietos, kur pa
grobė ponią Vandą Stankienę

ir privertė jį iš nusikaltimo vie 
tos išvežti.

Šis įvykis kelia tikrą susirū
pinimą. Juk iš mokyklų grįžta 
vaikai ir vasarą žaidžia gatvė 
se. O apsaugos, kaip matome, 
net ir tokiais atvejais nėra. Net 
antrą valandą po pietų, prie di
džiausio žmonių judėjimo, nuti
ko toks dalykas

Pažymėtina, kad Marąuette 
Parke dažnai maišosi ir dienos 
metu juodukų, neva ieškodami 
adresų, neva norėdami paskam
binti telefonu ir slampinėja tai 
tavernose ar krautuvėse. O api
plėšimų vis daugiau ir daugiau 
dažnėja. Namų savininkai, orga
nizacijos ir mūsų politikieriai į 
tai tuojau turėtų atkreipti rim
tą dėmesį.

— Amerikoje yra 103 mil. 
vairuotojų ir 97 mil. įvairių au
tomašinų.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GCLIVVČIa 

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

A. + A.
JUSTINUI BAUKUI mirus, 

jo žmoną 0N$, sūnus MINDAUGŲ ir KĘSTUTĮ duk
rą VALĘ DAILIDKIENĘ ir jų šeimas giliai užjaučia 
ir liūdi

Aldona Ir Pranas Totoraičiai

Mirus brangiai motinai

A. + A.
KAZIMIERAI DAPKIENEI, Į

jos dukrą JADVYGA ZALAGENIENĘ su šeima giliai 
užjaučiame.

j, i
Danute ir Vacys Garbonkai į

A. + A-
MYKOLUI NIAURAI

mirus,

jo sūnų ALFONSĄ ir šeimos narius nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Vena ir Aleksas Lauraičiai

A. “Į“ A.
JUSTINUI BAUKUI mirus, 

jo jmoną, dukrą VALENTINĄ DAILIDKIENĘ, sūnus 
MINDAUGŲ ir KĘSTUTĮ ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame.

Saulė ir Donatas Šatai 
Aldona ir Elegijus Kaminskai

Brangiam tėvui mirus,
MINDAUGĄ BAUKŲ,

žmonę OLIMPIJĄ ir vaikučius giliai užjau-
v*
čia

SPORTO DRAUGAI:
A. Prapuolenis, Dr. F. Kaunas, Dr. L. Ragas,
E. Bačinskas, B. Vasys, A. Kolis

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.
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KAZIMIERA DAPKIENE
Gyveno 3347 So. Lituanlcn Avė.
Mirė baJ. 22 d., 100®, 1 vai. ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo IS Telšių apskrt., Žarėnų valse., Kliblų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 20 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jadvyga ZnJiigčnn.s, ien-

klenė su šeimomis.

Priklausė Tretininkų dr-jal, Maldos Apaštalavimo dr-jal.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3310 So 

Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks penktad., bal. 25 d. iš koplyčios 8:30 vai ryto 
bus atlydėta J šv. .Tingio parapijos bažnyčių, kurioje ivvks gedu
lingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus iiulyilėta i 
sv. Kazimiero kapines. J *

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

Nuliūdę: DUKTĖ, SPNUS, ŽENTAS IR ANCKfiS.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIČS:

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

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

PETK

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

AIKATfi M TOMOBII.IAMS STATYTI

TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME a

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS.

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

s -v t-'

9 „<k

rl

„T« jKBPIBfflSf 
2 *

|{j|| ■ Bl

i 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 SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 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. RUDMINI
8319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel, YArds 7-1138-1139

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320'
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X Cicero rajono katalikų mo

kyklų komisija įsteigta aną 
antradienį. Į Patarėjų komisiją 
įeina klebonai, mokyklų vedė
jos ir trys pasauliečiai iš šv. 
Antano, Šv. Atraktos ir Šv. 
Valentino parapijų, šios komi
sijos tikslas yra apsvarstyti 
mokyklų problemas ir 'katali
kiško mokslo reikalus.

X šv. Jurgio Moterų klubas 
bendrai eis prie Šv. Komunijos 
šį sekmadienį per 8:45 šv. Mi
šias. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

X Ramutė Krausienė susilau
kė dukrelės Marijos Onos; tai 
jau bus ketvirtas kūdikis jų šei 
moję.

x Cicero gyventojai ruošia
si gausiai apsilankyti vietos 
moksleivių ateitininkų vakare 
šį šeštadienį, kur mūsų jaunimas 
suvaidins vaidinimėlį ir padai
nuos.

X šv. Jurgio sueigoje balan
džio 27 d. 10:45 v. r. Bogan 
mokyklos salėje, Kernavės tun
to skautės dalyvauja uniformuo 
tos su tamsiai mėlynomis koji
nėmis iki kelių.

X Studentų Korpl Šatrijos 
kovo mėn. susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, 7:30 min. vak. 
6804 (S. Maplevvood Avė., Mar- 
quette Parke, Chicago j. Bus 
proga pamatyti ir aptarti Chi
cagos Meno instituto studento 
Andriaus Baluko susuktą išra
dingą filmą.

X Brighton Parko Namų
savininkų dr-jos susirinkimas 
įvyksta balandžio 25 d., 4500 S. 
Talman Avė., Vengeliausko sa
lėje, 7:30 v. v. Žadėjo dalyvau 
ti Crane Savings and Loan Ass. 

i prezidentas Pietkevičius ir pa
daryti pranešimą apie finansi
nius reikalus, todėl nariai ir sve 
čiai kviečiami gausiai dalyvau
ti. Kviečia pirm. A. Marma su 

I valdyba. Bus įdomių praneši
mų.

x Lemonto Maironio Litua
nistinės mokyklos pavasario 
balius įvyks bal. 26 d., 7:30 v. 
v. Union Center salėje, 8156 
Archer Rd., Willow Springs, III. 
Bus linksma meninė programa, 
šokiams gros Neo-Lithuanų or
kestras. Stalų rezervacijas 
tvarko Romas Burba, 11 IS. 445 
Carpenter St., Lement, III. 
60439, tel. 739-5361. (pr.)

x Marijonų bendradarbių 
Maruuette Parko skyriaus susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
balandžio 27 d., 1:30 vai. para
pijos salėje. Yra svarbių reika
lų aptarti. Po sus-mo bus žaidi
mas kauliukais ir vaišės. Kvie
čiami visi nariai ir ne nariai, 
norintieji įstoti į skyrių. Prašo
ma nesivėluoti, nes daugelis po 
susirinkimo norės vykti į Pran
ciškonių bendradarbių banketą 
Brighton Parke.

X Lietuvių Krikšk. demokra
tų są,jungos Chicagos skyrius 
gegužės 10 d. 7 vai. vakare Jau 
nimo centre ruošia viešą pa
skaitą “Komunizmo grėsmė emi 
gracijos kryžkelėje”. Paskaita 
skaitys LKD s-gos centro komi 
teto pirmininkas A. J. Kasulai- 
tis. Visi lietuviai kviečiami pasi 
klausyti gero kalbėtojo įdomios 
paskaitos. Įėjimas laisvas.

X Al. Kumskis, 23 parkų ve
dėjas, skelbia, kad jaunimo šven 
tė įvyks gegužės 12-17 d. Pal- 
mers Parke, lll-ta ir S. Indiana 
avė. Dalyvaus Chicagos ugnia
gesių 65 balsų choras.

x “žiburėlis, Cicero aukšt. 
lit. mokyklos laikraštėlis išėjo 
iš spaudos. Numeryje rašo pa
tys mokiniai, yra iliustracijų, 
paminėtas miręs mok. B. Bab- 
rauskas. “Žiburėlio” redakcija: 
Loreta Radvilaitė, Lidija Ber- 
nardzilkaitė ir Algirdas Reivy- 
tis. Nuotr. Loretos Radvilaitės. 
Redakcijos globėjas: mok. Zen. 
Ašoklis. “Žiburėlio” redakcijos 
ir administracijos adresas: 1515 
So. 50 Av., Cicero, UI., 60650. 
Numerio bendradarbiai:

Baužytė, Bukauskaitė, Ber- 
nardzikaitė, Gečaitė, Haeih- 
nelytė, Reivytis, Skopaitė, 
šulaitytė, Varekojytė, Vasiliaus 
>kas„ Zygas, Baltrušaitis, Balu- 
tytė, Bartkutė, Baukutė, La- 
niauskas, Miliūnas, Navickas, 
Radvilaitė, Radvilaitė.

X Mykolas Vaidyla, Sanda
ros redaktorius, pora mėnesių 
išgulėjo Evangelical ligoninėje. 
Laikinai buvo sugrįžęs į namus, 
bet balandžio 23 d. vėl buvo iš
vežtas į poilsio namus, nes jam 
yra reikalingas tolimesnis gydy
mas ir priežiūra.

X Dr. Vytautas Vygantas, il
gametis “Pax Romana”, tarp
tautinės katalikų akademikų 
federacijos, pirmininkas, atsto 
vavęs lietuvius III Pasauliečių 
Apaštalavimo kongrese Romoje, 
atvyksta į Chicagą kalbėti aktu 
aliomis temomis apie dabartinę 
padėtį Bažnyčioje. Jo paskaita 
— Lietuvių Religinės spaudos 
dieną rengiamoj iškilmingoj 

akademijoj sękmadienį, balan
džio 27 d., 3 vai. p,p. Jaunimo 
centre.

X Inž. Tadas S. Mickus, nors 
yra Borg - Warner bendrovės 
išsiųstas darbui į Europą, ne
praranda ryšio su lietuviškąja 
spauda ir net iš Belgijos atsiun
tė $10 čekį “Draugui” paremti.

X Lietuvių Fronto bičiulių 
susirinkimas įvyks šį penktadie
nį B. Pakšto salėje 7:30 v.v. Bi
čiuliai kviečiami gausiai atsi
lankyti.

x Vincas Ir Konstancija Bro
kai, “Draugo” nuolatiniai skai
tytojai Plymouth, Mioh., džiaug 
damiesi dienraščiu, kalendoriu
mi ir kalėdinėmis kortelėmis, 
prisiuntė 5 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame.

x Prel. Vyt. Balčiūnas šian
dien kalbės per Margučio radi
ją aktualiais religiniais klausi 
mais.
iiniiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimimi

REIKALINGAS 
B A R T E N D E R I S
pilną ar daliną laiką
Skambinti 422-3535

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KODĖL NEGERIA 
MICHIGANO EŽERO 

VANDENIO?
Patirta, kad 19-toa miesto sa

vivaldybės departamentų perka 
iš Wisconsino importuotą šalti
nio vandenį, už vieną galioną 
mokant po 28 centus. Alderma- 
nas John Hoellen miesto tary
boje užklausė, kodėl ir šių de
partamentų tarnautojai negali 
naudotis Michigan ežero van
deninu, už kurio 1,000 galionų 
Chicagos gyventojai moka tik
tai po 20 centų. Akcentuojama, 
(kad vandens tiekimo skyriaus 
tarnautojai geria Chicagos van 
denį.

PAGREITINTAS LAIKAS
Bal. 27 d. 2 vai. ryto prasi 

deda pagreitintas vasaros lai
kas. Patariama šeštadienį, prieš 
einant gulti, pavaryti visus na
muose turimus laikrodžius vie
ną valandą pirmyn.

L-'etuvos Pasiuntinybės patarėjas Šveicarijoje dr. Albertas Gerutis Lie
tuvių fondo būstinėje Chicagoje kalbasi su A. Rėklaičiu, LF Valdybos 
vykd. vicepirmininku ir reikalų vedėju.

Nuotr. V. Noreikos

IŠ AR n IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Feliksas Kentą, pri
klausąs Bostono diecezijai ir da 
bar einąs laivyno kapeliono pa
reigas Mayport, Fla., rugp. 10 
d. minės kunigystės sidabrinį ju
biliejų.

— Kun. Kazimieras Petraus
kas, einąs kapeliono pareigas 
Veteranų ligoninėje, Albuąuer- 
que, N. M., geg. 26 d. minės ku
nigystės 35 metų jubiliejų.

— Los Angeles Šv. Kazimie
ro šeštadieninė Mokykla šven
čia 20 m. sukaktį. Ji įkurta 
1959 m. prel. Jono Kučingio, ši 
sukaktis planuojama paminėti.

— Bronė Pliuraitė, Racine, 
Wisc., šv. Kazimiero parapijos 
choro akompaniatorė, su Wa- 
shington Park aulkšt. mok. 25 
mokiniais balandžio 15 d. išvy-

CHICAGOS ŽINIOS
TV STOTIES VARŽYTYNĖS

Auklėjimo ir švietimo televi
zijos stotis WTTW (11 kana
las) Ihal. 28-geg. 3 d.d., oro 
bangomis praves pardavimus iš 
varžytynių. Norį paremti šią 
stotį, gali telefonu paduoti sa
vo pasiūlymą už norimą pirkti 
TV elkranoje parodytą ekspona 
tą.

REKORDINIAI NUOSAVYBIŲ 
MOKESČIAI

Dar šį mėnesį Chicagos savi- 
ninlkams bus išsiųstos sąskaitos 
už 1968 m. nuosavybės mokes
čius, šį kartą rekordinius, paki
lusius 9 proc. Už $100 nuosa
vybės vertės reikės mokėti 
$6.27 — atseit už $10,000 ver
tės namą reikės mokėti $627.20. 
Už tokį namą 1967 m. reikėjo 
mokėti $578.40. Pirma mokes
čio dalis įmokėtina iki liepos 1 
d., antra dalis iki rūgs. 1 d.

Prieš prasidedant penktajai Alvudo Vaikų teatro premjerai — A. Kairio “Du broliukai“ — žiūrovai. Priekyje 
kun. dr. J. Prunskis su akt. St. Pilka, seselės mokytojos iš Cicero Šv. Antano par. mokyklos, pulk. Povilo ir Ma
rijos ŽiŪų tarpe mok. Dome Petrutytė. Nuotr. M. Nagio

ko vak. Vokietijon šešioms . sa
vaitėms gilintis vokiečių kalbos. 
Grįžus baigs egzaminus. Ji iš 
mokyklos yra gavusi stipendiją, 
kurią panaudos eidama į 
Parkside universitetą, studijuoti 
pasiryžusi Farmaciją, Pliūraitei 

į palinkėjo laimingai sugrįžti Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. P. Cinikas, parapijos cho
ras, giminės, draugai ir pažįs
tami, Racine gyv. lietuviai.

— Religinis koncertas Neką, 
to Prasidėjimo parapijoje.
Cambridge, šįmet balandžio 27 
d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Nekal 
to Prasidėjimo lietuvių bažny
čioje, kur klebonu yra kun. Si
meonas Saulėnas, įvyks įdomus 
koncertas, vienintelis šios rū
šies koncertų dėl savo sudėties 
ir programos. Koncerto atlikė
jais bus: Stasė Daugėlienė — 
sopranas, žinoma dainininkė, 
turinti labai gražų, sodrų dra
matinį sopraną. Stasė Daugelio 
nė nuolat dainuoja kaip solistė 
savo gyvenamoje vietovėje 
Mancfoester, New Hampshire 
Šalia vokalo, koncerte bus smui

1 kas, kuriuo gros Iz. Vasyliūnas 
gerai žinomaš smuikininkas, ir 
vargonais gros Vytenis Vasy
liūnas. Programoje bus lietuvių 
ir svetimtaučių veikalų. Prašo
me gausiai dalyvauti, Nekalto 
Prasidėjimo Bažnyčia (lietuvių) 
yra Cambridge, Mass., Windsor 
gatvėje.

— Inž. K. Astravas, Los An
geles, Calif., Amerikos valdžios 
siunčiamas, išvyko į Indoneziją 
vadovauti žemės tyrimo darbuo 
se. Ten išbus tris mėnesius lai 
ko.

PORTORIKIECIAI
Chicagoje gyvena apie 70,000 

portorikiečių. Prieš 10 metų 
buvo tiktai 35,000.

$5,000 POLICININKŲ 
NAŠLĖMS

Louis Goldblatt, to vardo 
krautuvių prezidentas, įteikė po 
$5,000 nužudytų policininkų Ja 
mes Schaffer ir Jerome Stu- 
big našlėms. Juos nužudė Frank 
Kulak, prisipažinęs palikęs vie
noje krautuvėje bombą, kurios 
sprogimas pareikalavo pardavė
jos mirtį ir kelerių pirkėjų su
žeidimą.

IŠTEKA UŽ JAUNESNIŲ
Cooik apskrityje 1967 m. 5,879 

moterys ištekėjo už jaunesnius 
už save amžiuje vyrus.

— Amerikoj per metus būna 
643 viesulai.

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ
POPIETĖ

Marijonų bendradarbių Chi
cago apslkr. gegužės 18 dieną, 
tai bus sekmadienis, rengia žai
dimų popietę Marijonų vienuo
lyne prie “Draugo”, šios popie
tės pelnas skiriamas paremti 
tėvų marijonų vedamoms misi
joms Argentinoje. Materialinė 
parama ne tiek reikalinga tė
vams marijonams ir jų pragy 
venimui (jie pasitenkina tuo, ką 
gauna iš vietos žmonių), bet 
labiausiai apaštalavimo darbui: 
išlaikyti mokyklas, apmokėti 
mokslą marijonų klierikams, 
besirengiantiems būti kunigais, 
platinti katalikiškai spaudai, 
už kurią patys marijonai turi 
apmokėti, nes vietiniai gyvento
jai apie tai daug supratimo ne
turi. Taip pat yra daug kitų 
apaštalavimo darbų, kuriems 
reikalingos lėšos iš kitur.

Atsilankykite į mūsų rengia
mą žaidimų popietę. Linksmai 
praleisite laiką ir atliksite dide 
lį apaštalavimo darbą, savo au
ka paremdami misijas Argen
tinoje. K.J.K.

Lietuvių operos chore 10 metų išdainavęs Zenonas Paškus, apdovano
jamas tradicine dovana. Iš k. j deš.: dirig. A. Kučiūnas, v-bos pirm. 
A. Kulys, Z. Paškus ir vicepirm. S. Džiugienė. Nuotr. Z: Degučio

FLORIDA TURįĖS PIGESNIUS VAISTUS
Pagal 1967 m. įstatymą Flo

ridos Pharmacijos tarybai su
teikta teisė atšaukti leidimus 
vaistinėms, kurios reklamuos 
kuriuos nors pagal receptą pri
rašomus vaistus arba skelbs par 
davinėjimą papigintomis kaino
mis. Floridos vyr. teismas pri
pažino tokį įstatymą negaliojan 
čiu. Panašūs įstatymai veikia 
'dar kituose 48 steituose, išski
riant Ohio. Floridos teismas y- 
ra pirmas panaikinęs šį įstaty
mą.

Bylą užvedė St. Petersburgo 
Webb City prekybos centras 
orieš Pharmacijos tarybą. Webb 
City yra didžiulis prekybos cen
tras, užimąs keletą blokų mies
to centre. Pasižymi pigesnėmis 
kainomis, kur suvažiuoja mi
nios žmonių iš plačios apylin
kės. Pvz. plaukų kirpimas ki- 
*tur kainuoja apie pusantro do- 

?rio, o ten tik 75 centai. Jų 
vaistinė per metus išpildo 200, 
000 receptų. Tiesa patalpos se
nos ir turi blogą išvaizdą, bet 
kainos patrauklios. Užmiestyje 
pradėjo statybą kito didžiulio 
prekybos centro.

Webb viceprezidentas pasa
kė, kad pagal Amerikos Medi
cinos sąjungos studiją 1967 m. 
rasta, kad panašių vaistų kai
nos tarpe parduotuvių svyruo
ja nuo 100 iki 1200%. Jis pa
sisakė, kad jų tikslas palengvin
ti tiems dešimtims tūkstančių 
ligonių su chroniškomis ligo
mis, kaip: diabetės, širdies ligos, 
aukštas kraujo spaudimas ir t. 
t., kurie reikalingi nuolatinio, 
pagal receptus prirašytų vaistų 
naudojimo. Vaistų kainos yra 
d’delis apsunkinimas, nes negali 
pasirinkti pigesnėmis kainomis.

Jau anksčiau spaudoje bu
vo iškelta, kad ligonys prašy
tų gydytojų, kad vaistus išra
šytų pagal jų genetinį — kilmės 
vardą, nes įvairių firmų išleidžia 
mi tie patys vaistai su firmos 
uždėtu vardu, yra kelioliką kar
tų brangesni. Taipgi tie patys 
vaistai tarpe atskirų gaminto
jų turi didelį kainų skirtumą.

Esant draudimui reklamuoti 
bei skelbti kainas: gamintojai 
nesuinteresuoti konkurencija, 
vaistinės už brangesnius vaistus 
daugiau uždirba, gydytojai ne
turi laiko ir intereso tikrinti 
kainų, kurios firmos vaistai pi
gesni, o vartotojas turi pirkti 
tą, ką prirašo gydytojas ir ne
turi pasirinkimo, nes kainos 
vaistinėse nematomos ir sužino
mos tik gavus vaistus. Mano
ma, kad šio suvaržymo panai
kinimas ligoniams sutaupys 
daug milijonų dolerių.

Floriods teismo nutarimas 
1967 m. įstatymo dalies, drau
džiančio reklamuoti narkotikus, 
sužadintojus, barbiturus, hipno 
tinius ir panašius vaistus.

A. Lupelis

CICERO L. B. APYLINKĖJ

L. B. apylinkės valdyba ir 
Lietuviškųjų mokyklų bičiuliai 
šiuo metu praveda vajų Cicero 
lietuviškoms mokykloms parem
ti. Apylinkės nariams pasiųstas 
laiškas su prašymu prisidėti 
prie bičiulių ratelio ir nors ma
ža auka paremti Cicero apylin
kės lietuviškas mokyklas. Va
jaus šūkis: “Lietuviškas švieti
mas yra ne vien tėvų, (bet visų 
lietuvių reikalas!”

Balandžio 9 d. įvykusiam apy
linkės valdybos posėdyje P. 
Pračkailienės bute A. Milunas 
padarė pranešimą apie vajaus 
eigą. Pasidžiaugta, kad dalis 
tautiečių jau atsiliepė ir prisiun 
tė savo auką, bet dar nemažas 
skaičius apylinkės narių delsia 
ir yra raginami kad ir vieno do
lerio auka ateiti mūsų mokyk
loms į talką. Vieni iš pirmųjįj 
atsiliepė: dr. P. Kisielius, dr. F. 
Kaimas, B. Vasys, J. Elvikis, P. 
Putrim, O. Tamulis, A. Vasi
liauskas, R. Grigaliūnas, L. A. 
Pračkailai, E. ISlkopas, M. Ban 
dziukas, J. Byanskas, V. B. Za

latoriai, M. Rimkus, J. Reivytis, 
■Stuopys, A. Baltrušaitis, A. Mi
lunas, A.Kindurys, A. A. Stul- 
ginkas, L. J. Grigalauskai, A. 
Juodis, J. Rūbas, K. Vabalaitis, 
G. Rudavičius, P. Narutis, S. In- 
gaunis, F. Kasper, K. Augenas,
L. Biohnevičius, B. Paliulis, Ru- 
dzinskai, S. Baniulis, V. Milke
vičius.

Džiugu, ikad pagal vajaus šū
kį atsiliepia tautiečiai gyveną 
ir už Cicero ribų ir remia lietu
viškas mokyklas. L. B. Cicero 
apylinkės valdyba ir mokyklų 
Bičiulių Ratelis dėkingi pirmie 
siems aukotojams. Prašomi ir 
(kiti apylinkės nariai neuždelsti 
ir pasiųsti savo auką Cicero lie
tuviškoms mokykloms: A. Mi
lunas 1920 So. 51st Court, Cice
ro III. 60650. Įteikti asmeniškai 
p-lei V. Rūbai tei La Vergne 
vaistinėj, ar O. Zailskienei Šv. 
Antano taupymo b-vėj.

Valdybos posėdžio metu, pir
mininkaujant IS. Ingauniui, buvo 
aptarta ateinančios MotiiRis 
dienos paminėjimas. V. Rūbaitė, 
valdybos iždininkė, padarė pra
nešimą apie valdybos suorgani
zuotą talką Lietuvių fondo su
važiavimo metu ir gautą pelną 
iš suorganizuoto bufeto. Valdy
ba dėkinga Cicero ponioms Bau- 
žienei, Bobinienei, Dočkienei, 
Jankūnienei, ir Milūnienei, talki
ninkavusioms ir pravedusioms 
svečių vaišinimą. Valdybos nj^ 
rėš Pračkailienė, Laureckienė ir 
Rūbaitė organizavo ir taikiniu 
kavo pasisegusiam bufetui. Gau 
tas pelnas papildė apylinkės 
kuklų iždą. A. Mil.

LEMONTO PAVASARIO*
BALIUS

Lemonto LB apylinkės valdy> 
ba šiais lietuvių šeimos ir švie 
timo metais ypatingai daug re
mia Maironio lituanistinę mo
kyklą. Jos išlaikymui jau pa
skyrė 306 dol., o dabar apylin
kės pirm. dr. Juozas Briedis 
suorganizavo Lemonto LB Dai
nos mėgėjų grupę, kuri atliks 
meninę programą mokyklos pa
vasario baliuje. Įdomu, kad be
veik visi LB apylinkės valdy
bos nariai (pirm. dr. Juozas 
Briedis, vicepirm. Alg. Buinevi-< 
čius, sekr. Irena Jakštienė ir 
švietimo reikalų vedėjas Vita
lis Umbrasas) priklauso šiai 
grupei. Tai yra, turbūt, vienin
telė “dainuojanti” valdyba vi
soje JAV LB.

Lemonto LB Dainos mėgėjų 
grupei talkins muzikas Faustas 
Strolia.

Šakiams gros nuotaikingas 
Neo-Lithuanų orkestras visiems 
svečiams, kurių laukiama iš vi
sų Chicagos apylinkių. k. T

Jūratė ir _J\ci3lųtLs
Muzika Juozo Gruodžio

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 vai. vak. 
II spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 vai. p.p.
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