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FORTAS,
TEISMAS
IR
PASITIKĖJIMAS

įvykis, sukrėtęs Amerikos 
visuomenę

Šio krašto spauda jau apie 
dvi savaites plačiai rašo apie 
Aukščiausiojo Teismo buvusį 
(jau pasitraukusį) teisėją Abe 
(Abraomą) Fortas, gi Kongre
so nariai, savo griežta laikyse
na, iš tikrųjų privertę Fortą at
sistatydinti, dar ir šiandien rei
kalauja tirti ne tik Forto, bet 
ir kitų teisėjų, ypač gi, Douglas, 
finansinius sandėrius su pašalie
čiais, piniginius veiksmus, ku
rių tikslas — praturtėti.

Teisingai šio krašto rimtoji 
spauda teigia, kad “Life” žur
nalo geg. 5 d. iškeltas faktas 
sukrėtė d'džiąją Amerikos vi
suomenės dalį. Ar gyventojai 
gali būti abejingi, kai paties 
Aukščiausio teismo krašte teisė
jas buvo įsivėlęs į neaiškius veik 
smus su biržos spekuliantu 
Louis VVolfsonu, buvo priėmęs 
20.000 dol. sumą? Maža to. Jam, 
teisėjui, buvo pažadėta mokė
ti, iki gyvos galvos, po 20.000 
dol. kasmet.

Pirmas įvykis per 180 mėtų
Abraomas Fortas, vienintelis 

žydas A. Teisme, praėj. savaitę 
pasitraukė, vykus nemažam 
spaudimui ne tik iš Kongreso, 
bet ir iš visuomenės, spaudos 
pusės. Ligšiol, visuomenei spau
dus, nebuvo pasitraukęs nė vie
nas A. Te;smo narys, per 180 
m. Teismo gyvavimo laiką. 
Ligšiol vos vienas Teismo na
rys, Samuelis Chase, 1804 m. 
buvo Kongreso papeiktas, bet 
tik grynai politiniais sumeti
mais.

Ne tik teisėjai, teisininkai, bet 
ir kraštas yra įsitikinęs, kad 
Forto įvykis gerokai pažeidė 
Aukščiausiojo Teismo vardą. 
Vis labiau aiškėja, kad Teismas, 
turįs didžiulę moralinę galią ir 
galįs lemti teisingumo, teisės, 
moralės klausimus, pasirodo, 
savo tarpe turi žmones, kurie 
tą moralę giliai pažeidžia. Ir 
Fortas — ne vienintelis toks at
stovas...

B. prezidento Johnsono 
patikėtinis, patarėjas

Pastarasis įvykis atskleidė 
vieną nemalonų ir vargiai pa
teisinamą faktą: visi ligšioli
niai prezidentai, kaip Roosevelt, 
Truman, Eisenhower, Kennedy 
ir Johnson A. Teismo nariais 
skirdavo ne teisininkus — giliai 
kvalifikuotus, moraliai be prie
kaišto, asmenis, bet žmones, 
daugiau politiniais sumetimais 
ir, svarbiausia, jų gerus drau
gus ar jiems kuo nors pasitar
navusius.

Tas pats Fortas, prieš John-

Tas, kurio pinigai suviliojo: Lou
is E- Wolfson.
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PRADĖTAS SVARBUS ERDVES ŽYGIS
Vakar pakilę trys astronautai sėkmingai skrieja mėnulio link — Jau sukorė pusę kelio

3.000 tonų erdvėlaivis erdvėje
CAPE KENNEDY. _ Vakar 

12.49 vai. (11.49 Chicagos lai
ku) pradėtas naujas Amerikos 
erdvės žygis. Buvus patenkina
mam orui, nugalėjus kai kurias 
techniškas kliūtis (jos galėjo 
skrydį priversti atidėti), “Sa
turno” raketa iškėlė į erdves 
“Apollo 10’’ žygio tris astro
nautus: aviacijos pulk. Thomas 
Staffordą ir laivyno karius John 
W. Young ir Eugene A. Ceman.

Jei skrydis vyks sėkmingai 
(vakar jis vyko be kliūčių), tai 
du šio krašto astronautai, Staf- 
ford ir Cernan, ateinantį ket
virtadienį, gegužės 22 d. bus 
nusileidę arčiausiai mėnulio — 
vos apie 10 mylių.

Erdvėlaivyje įrengtais spalvotos televizijos ir foto aparatais 
romos žemės ir mėnulio nuotraukos.

šoriui jį teisėju paskyrus, atsto
vavo bendrovę, kurios pajamos 
didele dalimi buvo gautos iš Las 
Vegas lošimų namų. Kaip tei
sininkas, prieš jį paskyrus, jis 
turėjo 150.000 dol. metinių pa
jamų, jo žmona, taip pat tei
sininkė, kas metai uždirbo po 
100.000 dolerių.

Tačiau... Fortas, Johnsono pa 
kviestas, sutiko, Goldbergui, bu
vusiam teisėjui, perėjus į Jungt. 
Tautas, būti nauju teisėju, su 
39.000 dol. metinio atlyginimo.

Jis, nuo seniau geras John
sono bičiulis, buvo virtęs įta
kingu buvusio prezidento pata
rėju, nuolatiniu Balt. Rūmų sve
čiu.

Vos nevirto paties Teismo 
pirmininku

A. Forto pavardė plačiai links 
niuota pernai vasarą, kai lig
šioliniam pirmininkui Earl War- 
renui norėjus pasitraukti, b. pre 
zidentas Johnsonas Fortą pa
siūlė naujuoju Teismo pirminin
ku. Kongresas pasipriešino (tie
sa, pradžioje svyravęs) ir John
sonas buvo priverstas savo bi
čiulio, rėmėjo kandidatūrą at
siimti.

Tai buvo įrodymas, prie ko 
gali privesti asmeniniai santy
kiai ir moralinių principų nebo
jimas. Pernai metų Kongreso 
pasipriešinimas, iš kitos pusės, 
liudijo atsakingumo bei mora
linių principų supratimą, kurį 
dar galima rasti, jei ne visų, tai 
bent dalies tautos atstovų tar
pe. Vienas blaiviausių, ryžtin
giausių sąžinės saugotojų sena
torių tarpe yra šen. R. Griffin 
iš Michigano valstijos. J’s per
nai atkakliai reikalavo netvir
tinti Forto Teismo pirmininku, 
jis ir šiemet teigė: teisėjas pri
valo pasitraukti.

Tai pradžia, kuriems dar 
ateis eilė?

Kongreso nariai šiuo metu ke
lia ir kitų Teismo narių pašali
nių, finansinių veiksmų aiškini
mo klausimą. Pirmieji taiki
niai: teisėjai William O. Doug
las (dabar 70 m. amž.) ir Wil- 
liam J. Brennan. Douglas veiks-

Minios stebėjo skrydžio pradžią
“Apollo 10” skrydžio pradžią

Cape Kennedy stebėjo minios 
žmonių — manoma, kad Flori
doje, pakilimo metu, žiūrovais 
buvo šimtai tūkstančių. Dar 
daugiau įvykį matė televizijoje. 
Pakilimo liudininkais buvo į JA 
Valstybes atvykęs Belgijos ka
ralius Baudouin su žmona, vice
prezidentas S. Agnew, buvęs 
viceprezidentas H. Humphrey ir 
'kt. S. Agnew skrydžio išvaka
rėse su trim astronautais va
karieniavo.
Nusileis-su “Voru” ar “Snoopy”

Abu astronautai, perlipę, tiks 
liau — nušliaužę į specialų prie
taisą, “Vorą” (jis dabar šių ast

da-

mai buvo iškelti jau prieš tre- 
jis metus, tačiau anuomet ty
liai, “šeimyniškai” nutildyti.

Kaltinimai teisėjui Douglas 
nėra eiliniai. Jis turįs ryšius su 
Albert Parvin fondu ir iš jo kas
met gauna po 12.000 dol., ta
riamai, kelionių išlaidoms. Jis 
tuos pinigus panaudoja savotiš
kai — vyksta į komunistinio pa
saulio užkampius ir skelbia į- 
spūdžius (pvz.“Geographical 
Magazine”), itin komunistų by-

Sen. R. Griffin, atkakliai reika
lavęs: teisėjas Fortas turi pasi
traukti.

lai palankius. Būdinga tai, kad 
ir tų fondų šaltiniai — Las Ve
gas nešvarieji lošimų pinigai...

Kitas teisėjas, Brennan, drau
ge su Forto žmona, buvusiu tei
sėju A. Goldbergu ir kitais yra 
įsivėlę į namų pirkimo - parda
vimo biznius šalia Washingto- 
no...

Prezidentui Nixonui — 
atsakingi uždaviniai ir pareiga

Šiuo metu prezidentui R. Nix- 
onui atsiranda reta, istorinė pro 
ga pakeisti ne tik du A. Teis
mo žmones: patį pirmininką E. 
Warren (jis jau 78 m. amž. ir 
pasitraukia į pensiją, sukėlęs 
nemalonių atrūgų" jo vadovau
tais b. prezidento Kennedžio nu
žudymo tyrinėjimais), bet ras
ti naują žmogų Forto vietai.

Kiti trys, tai W. O. Douglas 
su jo finansiniais veiksmais (šlu 
buoja ir jo sveikata), Hugo 
Black, jau sulaukęs 83 m. am
žiaus ir John M. Harlan, 70 m. 
amžiaus su pašlijusia sveikata 
(menkas matomumas).

Taigi, R. Nixonui teks įvyk
dyti paskyrimus, kurie turės

ronautų vadinamas “Snoopy”), 
atliks svarbius tyrinėjimus vos 
9-10 mylių nuo mėnulio atstu. 
Tuo tarpu, pagrindinis erdvėlai
vis, J. Young vadovaujamas, pa
vadintas “Charlie Brown”, vyk
dys skridimą aplink mėnulį apie 
70 mylių atstu ir, reikalui at
siradus, skubės į pagalbą “Vo
rui” ar “Snoopy”.

Taigi, po trijų dienų, astro
nautams pasiekus mėnulio or
bitą, prasidės svarbūs tyrinėji
mai ir jie galės nulemti šios va
saros, liepos mėn., numatytą nu
tūpimą mėnulio paviršiuje.
Kraštas, pasaulis “dalyvaus” 

žygyje
Visa erdvės — mėnulio nu

galėjimo programa JAV-bėms 
atseina apie 25 bilijonus dol. 
Dėl to malonu, kad krašto gy
ventojams (taip pat ir kitiems 
pasaulio kraštams, ypač Euro
poje) suteikiama proga erdvės 
žygį stebėti televizijos keliu.

Numatyta net. 12 TV perda
vimų ir jų dauguma — spalvo
ta. Vakar popiet buvo numaty
tas pirmasis televizijos “spek
taklis”, pagrindiniam erdvėlai
viui “susidūrus” su “Voru” ar 
prietaisu, kuriam po kelių die
nų teks atsiskirti ir vykdyti sa
varankišką skridimą.

Šiandien, pirmadienį, 4,04 v. 
popiet rytų (3,04 Chicagos) lai
ku įvyks antrasis televizijos 
vaizdų perteikimas su žemės ir 
mėnulio vaizdais.

Jau pusė kelio
Vakar pakilę astronautai pa

sieks mėnulį po trijų dienų, tiks 
liau — po 74 valandų. Šian
dien, 6,11 vai. popiet, Chica
gos laiku, jie jau bus sukorę 
pusę kelio mėnulio link, įvykdę 
120.000 mylių kelionę.

Aštuonios skrydžio dienos
“Apollo 10" žygis užtruks aš- 

tuonias dienas. Pasiekę mėnulio 
orbitą, trys astronautai joje 
išbus 61.5 vai. Tuo tarpu mė
nuliui pasiekti prietaisas “Vo
ras” (Snoopy”) savo uždavi
nius vykdys 8 vai.

Vėliau prasidės kelionė atgal 
4 žemę ir ji vyks trumpiau, ne
gu mėnulio orbitos kryptimi, 
nes tik 54 valandas. Pagal nu
matytą planą, “Apollo 10” erd
vėlaivis nutūps Ramiajame van
denyne, 345 mylias į rytus nuo 
Pago - Pago, amerikiečių Samoa 
salos.

Dabar gi, sėkmingai vykstant 
skrydžiui, belieka linkėti — sėk
mės, gi pasauliui tenka su smal
sumu 'bei dėmesiu sekti skrydžio 
eigą.

• Žemės drebėjimas palietė 
Tokio miestą. Nuostolių nebuvo.

reikšmės ne tik metams, ki
tiems, bet ir dešimtmečiams.

Šiuo metu težinoma, kad Nix- 
onas neskubės ir paskyrimus 
vykdysiąs visu atsargumu. Jam, 
galimas dalykas, paskiriant, ne 
iš karto, net penkis Teismo na
rius, taigi, daugumą (iš devy
nių), tai reikštų, kad Nixonas 
galės nulemti viso Teismo atei
ties veidą.

Svarbiausia — atstatyti A. 
Teismo rimtį, prestižą, pasiti
kėjimą krašte. Ne tik šio kraš
to gyventojai, bet ir Amerikai 
draugingi kraštai tikisi, kad 
Teismas bus toks, kuriuo bus 
galima pasitikėti. Priešingai, ne
teks stebėtis nerimą žyminčiais 
balsais- kur vedama Amerika?

V. A.

Kaina 10 o.

Trys astronautai, vakar pradėję “Apollo 10” žygį į mėnulį, paskutinį, prieš liepos m. numatytą nutū
pimą mėnulio paviršiuje. Iš kairės: Eugene A. Cernan, Thomas P. Stafford ir John W. Young. Cernan 
su Staffordu ketvirtadienį nusileis 9 mylias atstu nuo mėnulio.

Po rumunų viešnages Maskvoje - vis ryškūs 
nesutarimai komunistų tarpe

Rumunija atkakliai pabrėžia nepriklausomybės reikalą

Į Nori patirti Maskvos pažiūras, 
/ nenusileis rusams

VIENA. — Rumunijos prezi
dentas ir partijos vadas N. Ce- 
ausescu išvyko į Maskvą, kur 
jis sieksiąs patirti sovietų kom. 
partijos vado L. Brežnevo pa
žiūras. Vakarų spaudos atstovų 
žiniomis, Rumunijos vado vieš
nagė Maskvoje nereiškia, kad 
rumunai būtų pasiryžę keisti 
savo ligšioline laikyseną.

Rumunija nuo Čekoslovakijos 
invazijos pradžios buvo rusų 

1 spaudžiama atsisakyti nepri
klausomos laikysenos ir savo 
politinę kryptį derinti su Rytų 
Vokietijos ar Lenkijos politikų 
vedamąja. Rumunams sutikus 
dalyvauti birželio 5 d. Mask
voje kviečiamame kom. partijų 
suvažiavime, spėliota, kad Bu
kareštas keičiąs kryptį.

Rumunija Įsitikinusi —
> jos laikysenai pritariama...

Priešingai, Rumunijos politi- 
; kai įsitikinę, kad jos ligšiolinė 
laikysena jau randanti atgar
sio. Dėl jos reikalavimo — ne
sikišti į kito krašto partijos 
vidaus reikalus — rusai atsisa
kę būsimame suvažiavime pasiū 
lyti bendrą visų suvažiuosian
čių “pritartą” Raud. Kinijos pa
smerkimą. Būdinga tai, kad Ce- 
ausescu išskubėjo Maskvon, 
nors buvo numatytas Brežnevo 
lankymasis Bukarešte, kur tu
rėjo būti pasirašyta draugišku
mo sutartis.

Komunistai prieš Maskvos planus
Laukiama nesutarimo 

suvažiavime

VIENA. — Rumunija, pabrėž 
dama kom. partijų savarankiš
kumo reikalą, čia paskelbtomis 
žiniomis, dar prieš viešnagę 
Maskvoje, tarėsi su penkių Vak. 
Europos kom, partijų vadais. 
Svarstyta deklaracija, numaty
ta pateikti birželio 5 d. numa
tytam kom. partijų suvažiavi
mui Maskvoje. Joje iškeltas pa
skirų kraštų kom. partijų sa
varankiškumo pradas. Galimas 
dalykas, apie šią deklaraciją tar 
tąsi Rumunijos prezidentui Ce- 
ausescu viešėjus Maskvoje.

Be to, spėjama, kad rumunai 
painformavo vak. Europos kom. 
partijas apie savo planą: pasi

Išvyko atgal nesusitarę
Rumunijos vadai, be Ceauses- 

cu, dar ir min. pirmininkas Ion 
Maurer, gegužės 16 d. grįžo at
gal į Bukareštą. Paskelbta, kad 
su Kremliaus vadais “atvirai” 
pasikeista nuomonėmis, o tai 
reiškia, kad... nebuvo susitarta.

Gerai informuotais šaltiniais, 
rumunai nusivylė Kremliaus no
ru būsimame kom. partijų su
važiavime priimti visoms “so
cialistinėms” šalims galiojantį 
nutarimą, kuriuo būtų pripaž'n- 
ta neseniai Maskvos paskelbta 
samprata apie “ribotą suvere
numą”.

Mirė kard. J. Beran
VATIKANAS. — Kardinolas 

Josef Beran, 80 m. amžiaus, Va
tikane gyvenęs Čekoslovakijos 
arkivyskupas, gegužės 17 d. mi
rė, pakirstas vėžio ligos. Paty
ręs apie artėjančią kardinolo 

*— kankinio mirtį, pas mirštan
tį buvo nuskubėjęs popiežius 
Paulius VI.

W. Rogers lankė kovų sritis
Šiuo metu pietryčių Azijoje 

viešįs JAV valst. sekretorius W. 
Rogers lankėsi Mekongo deltoje 
ir kitose krašto srityse. Šian
dien jis dalyvauja SEATO - Piet 
ryčių Azijos sąjungos organi
zacijos posėdžiuose Bangkoke. 
Atvyko sąjungos narių užsienio 
reikalų ministeriai.

priešinti, jei birželio m. konfe
rencijoje būtų smerkiamos ar 
kritikuojamos Kinija, Jugosla
vija ar Albanija. Rumunai su 
tais kraštais, ideologiniais Mas
kvos priešais, palaiko gerus, 
draugiškus santykius. Rumuni
ją remia ypač Italijos kom. par
tija, pati stambiausia Vak. Eu
ropoje, be to, dar norvegų, švei
carų ir belgų komunistai. Svy
ruoją pasirodė esą Prancūzijos 
komunistai.

• Belgijos karalius Baudouin
su žmona Fabiola užvakar at
vyko šešių dienų viešnagei į JA 
Valstybes. Vakar jie stebėjo 
erdvėlaivio pakilimą Floridoje. 
Ryt jie pietaus Baltuosiuose Rū
muose.

Nr. 117

Rumunija gi yra kraštas, ku
ris kaip tik prisibijo galįs būti 
kraštu, kuriam gali būti pritai
kinta toji samprata, taigi, Mask 
vos skelbiama teisė “įsikišti”. 
Rumunai ją atmeta ir, greičiau
sia, trumpoje viešnagėje Mask
voje apie tai nurodė Kremliaus 
vadams.

30,000 dol. L. Fondui
NEW YORK. — Lietuvių fon

do vakarienė New Yorko apy
linkės lietuviams įvyko gegu
žės 17 d. Dr. J. Kazickui va
dovaujant ji turėjo nepaprastą 
pas:sekimą — fondui surinkta 
30,000 dol.

Vakarienėje dalyvavo ir fon
dui aukojo pats vakarienės ini
ciatorius dr. J. Kazickas su žmo 
na, VLIKo pirm. dr. J. K. 'Va
liūnas su žmona, gen, kons A. 
Simutis su žmona, prel. J. Bal- 
kūnas, Balfo reik. vedėjas kun. 
P. Geisčiūnas ir kt. LF vakarie
nėj dalyvavo ir kalbą pasakė 
LF valdybos pirm. dr. Ant. Raz
ma, nuskridęs iš Chicagos (pla
čiau savaitės bėgy).

KALENDORIUS
Gegužės 19 d.: šv. Celestinas 

V, šv. Pudencija, Gilvinas, Tau
ra.

Gegužės 20 d.: šv. Bernardi
nas, šv. Alfreda, Eidvilas, Aug- 
mantė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien iš 
dalies saulėta, šilčiau, tempera
tūra sieks 60 ir daugiau 1. F., 
ryt — be pakitimų.

Saulė teka 5:27, leidžias 8:07.

Rumunijos prezidentas N. Ceau- 
sescu tebesipriešina Maskvai.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gegužės mėn: 19d.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Washington, D. C.

PAGERBTA PATRIOTE 
LIETUVE LIUDVIKA 

JURKIENE
Jungtinėse Amerikos Vals

tybėse gimusi, niekuomet ne
mačiusi Lietuvos, Liudvika Jur 
kienė-Jančaitytė yra gražus 
pavyzdys, kaip su pasiaukoji
mu ir meile galima dirbti įvai
riose lietuvių organizacijose, 
lankyti sergančius ir padėti ne
laimėn patekusiems. Ji visuo
met turi laiko ir sąžiningai at
lieka prisiimtas pareigas. Todėl 
V/ashingtono lietuviai, senieji 
tr naujieji ateiviai, išreikšdami 
jai savo dėkingumą, ir meilę, 
suruošė jos 75 metų amžiaus 
proga priešpiečius gražiame 
Shoreham viešbutyje, kur daly
vavo netoli šimto asmenų.

Lietuvos atstovas Juozas Ka 
jeckas ta proga pasakytoje 
kalboje gražiai apibūdino su- 
kaktuvininjkės nueitą kelią. Jis 
tarp kitko išsireiškė, kad “Po
nia Jurkienė Lietuvai ir lietu
vybei yra tikrai daug nusipel
niusi. Ji pradėjo nešti Lietuvos 
aukos gėles, Ikada dar nebuvo 
Jurkienė, bet p-lė Liudvika C. 
Jančaitytė. Kai JAV preziden
tas W. Wilson 1917 m. lapkri
čio 1 d. paskelbė Lietuvių die
ną ir apeliavo į amerikiečius

sveikinimo žodį pradėjo liaudies 
dainos žodžiais: Oi daugel, dau
gel mūsų brolelių nevisi pas tė
velį. Vieni broleliai rytų šalelėj, 
o kiti vakarėlių... Jubiliatę svei 
kino taip pat Washingtono lie
tuvių draugijų, kuriose ji da
lyvauja, pirmininkai — Barbara 
Darlys, Amerikos Lietuvių drau 
gijos vardu, Elena Mažeikienė 
Washingtono moterų klubo, J. 
Vytėnas Washingtono ateitinin
kų ir p. Milaknis Washingtono 
bendruomenės skyriaus vardu.

Liudvikai Jurkienei buvo į- 
teikta dovana — B. Kviklio 
veikalas Mūsų Lietuva keturi 
tomai.

Elena Jurgėlaitė paįvairino 
programą, gražiai ir jautriai pa
dainuodama keletą dainų.

L. Jurkienė trumpais žodžiais 
padėkojo susirinkusiems už jos 
pagerbimo suruošimą, už dova
nas ir žadėjo perskaityti Mūsų 
Lietuvą, besėdėdama sūpuokli- 
nėje kėdėje.

L. Jurkienė yra duktė mylin
čių savo tėvynę suvalkiečių: jos 
motina kilusi iš Liudvinavo, tė
vas — iš Griškabūdžio. Jie dar 
vaikais būdami atvyko į JAV. 
'Čia susipažino, apsivedė ir įsi
kūrė Forest City, Pa. Pradžio
je tėvas dirbo kasyklose, vėliau 
įsigijo krautuvę ir lietuviškoje 
dvasioje užaugino 8 vaikus. Fo
rest City nebuvo lietuviškų mo-

Viktoras Vaitkus kalbai į Naujosios Anglijos Nek. Pr. M. Marijos se
serį) rėmėjus 1969 m. balandžio 27 d. vykusiame seime. Toliau matyti 
prezidiumas: .motina M. Aloyza, A. Lipčienė, K. Marijošienė, seimo 
pirmininkė, J. Miliauskienė ir Naujosios Anglijos rėmėjų pirmininkas , 
prel. P. M. Juras.

ir po to buvo atliktas ilgiausias 
dalykas — montažas “Motina”. 
Jį atliko X skyr. mokiniai, teks
tas sudėtas mokyt. S. Sakalie- 
nės. Į eilėraščių pynę buvo į- 
jungtos mintys apie žemę mo
tiną, tėvynę motiną, pavergtą 
motiną, išeivijos motiną ir Ma
riją motiną.

Daina pritarė X skyr. moki
nės, paruoštos A. Kuolienės, 
kanklėmis kankliavo VILT sky
riaus mokinės, paruoštos Stp. 
Kairio, eilėraštį “Motina” la
bai gražiai padeklamavo III sk. 
mokinukė Lana Vytė, o monta
že kubilą pašoko VIII skyr. mo
kiniai.

ši dviguba iškilmė baigta 
Tautos himnu, o visi jaunieji 
ir mažieji šventės dalyviai tė
vų komiteto buvo pavaišinti ka
vinėj bulvių drožlėmis ir minkš
tais gėrimais. Mokytojų su sve
čiais baigiamasis posėdis įvyko 
Šv. Jono parapijos salėje.

Pr. Alg.

Š

paremti tos dienos rinkliavą, kyklų. Tėvai išmokė vaikus lie-
p-lė Jančaitytė, tuo metu gy
venanti Rochester, N. Y., pra
dėjo belstis į to miesto lietuvių 
ir nelietuvių duris ir širdis, pra
šydama aukoti Ikaro nualintai 
Lietuvai ir lietuvių tautai.

Kai 1918 metais Ikovo mėn. 
buvo suruoštas lietuvių sąskry
dis Madison Sųuare Garden, 
N. Y., p-lė Jančaitytė, 'kaip Ro- 
chesterio lietuvių delegatė nu
vyko ten paremti lietuvių tau
tos teisėtas aspiracijas į laisvą 
nepriklausomą Lietuvą.

Kai lakūnas ltn. Feliksas 
Vaitkus atvyko Washingtonan 
telkti lėšų Lituanikos H trans
atlantiniam skridimui į Lietu
vą 1935 m., ta proga gimė Wa- 
shingtono Lietuvių draugija. 
Ponia Jurkienė viena jos kūrė
jų, valdybos narių ir nuolatinė 
jos susirinkimų organizatorė 
bei dalyvė. Ji taip pat rviena iš

tuviškai melstis ir skaityti, 
drausdami jiems kalbėti namuo
se angliškai.

L. Jurkienė mokėsi Forest Ci
ty, vėliau išvažiavo laimės ieš
koti į Rochesterį, N. Y. Dirbo 
Kodako fabrike, dalyvaudama 
lietuviškuose vaidinimuose ir 
chore. Įsigijusi gailestingos se
sers profesiją, dirbo Veteranų 
ligoninėje Washingtone.

Likimas lėmė, kad 1925 m. 
Lietuvos pasiuntinybėje susipa
žino su laivyno orkestro muzi
kantu Jurkum ir po dvejų metų 
už jo ištekėjo. Prieš keletą metų 
jos vyras mirė, o Liudvika, ne
paisant susikaupusių deimanti
nių metų skaičiaus, nenuilsta
mai dirba. Atstovauja ji Wa- 
shingtono moteris ir lietuvių 
moterų klubui suvažiavimuose, 
nuoširdžiai lanko įvairias lietu
vių ruošiamas paskaitas, šešta-

Vasario 16 dienos .minėjimų dieninės mokyklos paren^mus 
domisi kultunniu ir politiniuWashingtone ruošėjų.

Lietuvos atstovas taip pat 
Išsireiškė, kad, jei Lietuva bū
tų laisva, tai L. Jurkienė nea
bejotinai būtų Lietuvos vyriau
sybės apdovanota ordinu.

Toliau savo įkalboje J. Kajec- 
kas atkreipė dėmesį į laimingą 
lietuviams Pennsylvanijos kam
pelį, pastebėdamas, (kad p. Jur 
kienė yra kilusi iš Forest City, 
Pa., tai yra iš to miesto, kur 
mažas buivo iš Lietuvos atvež
tas Balys Mastauskas, kuris, 
Lietuvai kuriantis, kaip veikė
jas suvaidino didelį vaidmenį. 
Iš tos apylinkės yra kilęs A. O. 
Šalna, dabartinis Lietuvos kon
sulas Bostone, prelatai J. Bal
konas ir L. Mendebs, dr. Bra
žinskas ir daug (kitų žymių lie
tuvių.

Be savo tiesioginio gailestin
gos sesers darbo gydytojo įs
taigoje, Liudvika Jurkienė yra 
abiejų Lietuvių Amerikos su
sivienijimų narė, Washngto- 
no Lietuvių moterų Iklubo ir 
Washingtono Amerikos Lietu
vių draugijos iždininkė, Lietu
vių bendruomenės bei Washing 
tono ateitininkų narė.

Ją pasveikinti ir pagerbti 
atvyko jos sesuo ir artimųjų 
bei draugų būrys, jų tarpe dr. 
Bražinskas, buvęs Amerikos 
Lietuvių draugijos pirmininkas, 
atsilankė į minėjimą tuo laiku 
Washingtone viešėjęs dr. Ba
lys Matulionis iš Rhode Island, 
kun. dr. Viktoras Gidžiūnas iš 
Brooklyn, N. Y. Lietuvis poe
tas laureatas dr. Nadas Raste
nis atvykęs iš Baltimorės savo

lietuvių gyvenimu ir, reikalui 
iškilus, visuomet prisideda savo 
darbu ir aukomis.

Gražina Krivickienė

Rockford, III.
PIRMA IŠVYKA Į GAMTĄ
Balfo 85 skyr. valdyba ren

gia pirmą išvyką į gamtą — 
gegužinę birželio 1 d. lietuvių 
klubo parke 1 vai. p. p.

Programą išpildo svečiai iš 
Chicagos, V. D. Šaulių kuopos

“Trys linksmieji”, kurie padai
nuos kupletus ir šiaip duos į- 
vairaus humoro.

Vėl visi turime progą išvykti 
į gamtą, pabūti tarp žaliuojan
čių ąžuolų ir žydinčių gėlių.

Pietūs bus paruošti laiku, pra 
šome nesivėlinti. Veiks baras 
su gėrimais ir užkandžiais. Be 
to, bus ir vokiško alaus su prie
du užkandžiams, virtais sūriais 
žirniais taip, kaip buvo prakti
kuojama Lietuvoje alinėse.

Kviečiame visus gausiai da
lyvauti pirmoje Balfo išvykoje 
— gegužinėje. Savo dalyvavimu 
prisidėsite prie šalpos.

Šie metai yra Balfo jubilieji
niai metai, o ir Rockfordo 85 
skyr. spalio mėnesį sueis 25 m. 
Taigi šiemet ypatingai prisidė
kime prie Balfo veiklos auko
mis bei darbais. Valdyba

Worcester, Mass.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų sąjungos Rytų 
apskrities suvažiavimas įvyko 
balandžio 27 dieną Aušros Var
tų parapijos salėje Worcester, 
Mass., 69 kuopos globoje. Sei
mui (vadovavo vicepirm. Marce
lė Watkins ir apskrities rašt. 
Antonia M. Waokell, Marcelė 
YVatkins 5 ikp. Worcester, 
Mass. pasveikino seimo dalyves 
ir pakvietė valdybos nares už
imti vietas ir apskrities dvasios 
vadą kleb. kun. Joną Jutt pra
dėti seimą malda. Metinio su
važiavimo protokolą skaitė rašt. 
Antonia M. Wackell; paskaitą 
skaitė Marija IBaskienė. Prane
šimą apie iždo stovį padarė 
Elzbieta Kalvynienė. Išklausius 
pranešimus, kuopų atstovės už
simokėjo metines duokles. Bu
vo atstovaujamos šios kuopos: 
4 kp. Cambridge, Mass., 5 kp. 
YVorcester, Mass., 15 kp. Brock 
ton, Mass., 58 Ikp. Nashua N. 
H., 69 kp. Worcester, Mass. 
Balandžio 27 dieną apskrities 
iždas turėjo pajamų $23.68

(Eg. K.j

...MIDLAND B-vS patar
nauja taupant tr duoda 
namams įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikėjimą 
ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.
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Toronto Ont.
DVIGUBA MOKYKLOS 

ŠVENTE
Gegužės 11 d. Prisikėlimo pa

rapijos salėje įvyko Toronto 
Eetuvių Maironio vardo šeštadie 
ninės mokyklos užbaigimo ir 
Motinos dienos minėjimo sudė
tinė šventė. Iškilmėse dalyva- 
yo pilnutėlė salė žmonių.

Invokaciją perskaitę kun. 
Rafaelis, OFM, o atidaromąjį 
žodį tarė KLB Toronto apyl. 
valdybos pirm. Švėgždaitė. Po 
to kalbėjo mokyklos vedėjas 
J. Andrulis, kuris vėliau buvo 
ir oficialiosios iškilmių dalies 
konferuotojas.

Mokyklos 10-ties metų kursą 
baigusiems atestatus (lietuvių 
ir anglų kalbomis) įteikė gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, o 
mokyklos tarybos pirm. kun. 
P. Ažubalis įteikė dovanas — 
albumus rašinių konkursą lai
mėjusiems ir geriausiai mokyk
lą baigusiems mokiniams. 
Šiemet šią mokyklą baigė pats 

didžiausias skaičius abiturientų 
nuo mokyklos įsisteigimo die
nos. Atestatus gavo net 52 mo
kiniai. Baigusius sveikino gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, ku
nigas P. Ažubalis, tėvų komi
teto pirm. Z. Girdauskas ir auk 
lėtojų vardu mokyt. J. Jankai
tis. Iš abiturientų pusės padė
ką išreiškė jo atstovas R. Sun- 
gaila. Šis kalbėtojas kalbėjo ste 
bėtinai gražia lietuvių kalba.

Motinos dienos minėjimo pro 
gramos konferuotoja buvo 9 
skyr. mokinė Rasa Bukšaitytė.

Pirmiausia K. Totoraitytė pa
skaitė savo sukurtą rašinį “Mo
tina”. Tada sekė jaunųjų gru
pės, vadovaujamos V. Balsie
nės, tautinis šokis malūnas, o 
žemesniųjų klasių choras, va
dovaujamas A. Paškausko, išpil 
dė sutartinę “Trinku, trinku 
tilteliai”, liaudies dainą “Plau
kia antelė” ir “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”.

IX ir X skyrių šokėjai, vad. 
V. Balsienės, dar pašoko šustą

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies lr nritomo- 
blllo pas
FRANK ZAPOLIS

3403% VVest 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiniiiiiuimiiiiiiiiiiiiiinimminuniniii»

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 60th St. Tel. WA 5-2787
2601 60Sh St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas.

E. ir V. ŽUKAUSKAI

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobiliu,f fSl N sveikatos, blz- 
| WBMw/JLįWHNNr| Dlo.

Patogios Išal.
mokėjimo
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2238

iiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimmiiiimmmmt

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiii

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-607A

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 '

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

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

Route 25, Elgin. Illinois

Airijoj atostogauja su žmona bu
vęs Prancūzijos prez. de Gaulle.
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Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai 

s so savo nuožiūra. Nesunau- 
~ dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita

S
I

$15.00
$18.00

P.00 
9.50

4.50
5.50

1 75 
2.25

• Redakcija dirba kasdien 
g-30 _ 4:30. šeštadieniais
8:30 — 12:00.

AND LOAN ASSOCIATION
4M ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS MS32 
PHONEi 294-4471

MMNTH SAVINGS CERTIFICAm
(Minimum $10,000)

♦TON SAVING? CERTIFICAm
(Minimum $5,000)

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tek: PRospect 8-1717

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre 
čladienials uždaryta. Antradieniais 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 va

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čtos ir California 

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

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

Resid. tel. VVAlbrook 5-3048

Fel. ofiso HE 4-5840, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar- 7-0 
antr., penktad. 1-5, trec. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle

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

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt, ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo B iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-696C

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 71st Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso b* buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta,
Tel. ofiso lr buto OLymplo 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 Soutb VVestern Avenue 

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

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PrlimlnSja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7Ist Street

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
gydytojas ik chirurgas

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
peniktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
CNKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 830-1071

 Vizitai pagal susitarimą

Adresas: 4255 VV. 63rd Streel 
Ofiso tel, REliance 5-4410

Rez. GltovehlU 6-0617 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 v 
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Mūsų statybos ir

LIETUVIŠKA architektūra DABARTINIS GYVENIMAS KINIJOJE
Mes džiaugiamės ir didžiuo

jamės, kad gera dalis mūsų 
ankstesniųjų ir vėlesniųjų lai
kų lietuvių išeivių šiame kraš
te prasigyveno, sunkaus ir 
Įtempto darbo dėka ekonomiš
kai sustiprėjo ir yra finansiš
kai pajėgūs. Gėrimės, kad lie
tuvių parapijos statosi erdves 
ir puošnias bažnyčias, pato
gias mokyklas, kad iškilo dai
lūs vienuolynų pastatai, salės, 
jaunimo centras. Nemažiau 
tenka džiaugtis, matant, kad 
mūsų tautiečiai statosi ar per
kasi patogius namus, reziden
cijas. Kai kurie mūsų architek
tai yra apskaičiavę, kad JAV 
lietuviai kiekvienais metais sa
vo privačios ir visuomeninės 
statybos reikalams išleidžia 
apie 20 milijonų dolerių. Tai 
nemaža suma. Reikia tik 
džiaugtis, kad pajėgiama tiek 
pinigų sukaupti, tačiau tenka 
sustoti ir peržiūrėti, ar tie pa
tys pinigai negalėtų dar dau
giau lietuviškam reikalui pa
tarnauti.

Sis klausimas verčia mus 
sustoti ir pasvarstyti lietuviš
kos architektūros reikalus išei
vijoje.

*
Kaip žinoma, senos ir kultū

ringos tautos turi savo staty
bos būdus, dvasią, formą, pla
ną, apraiškas, tam tikrą gro
žį. Visa tai mes architektūra 
suprantame. Lietuvių tauta 
gali didžiuotis savo senos sta
tybos apraiškomis. Jos mūri
nės statybos tradicijos siekia 
XII—XIII amžių. Ano meto 
lietuviai nebuvo laukiniai: pui
kiai sugebėjo nelengva to me
to technika suorganizuoti sta
tybines medžiagas ir jas su
rišti. Vien tiktai Trakų pilies 
statybai jie suvilko 30,000 ku
binių metrų akmenų, mokėjo 
išdegti geras plytas, žinojo, 
kaip pagaminti kalkes ir tvir
tą rišamąjį skiedinį.

Lietuvių medinė architektū
ra, žinoma, yra žymiai senes
nė, tačiau dėl medžiagos (me
džio) nepatvarumo ligi mūsų 
dienų ano meto statybos pa
minklai neužsiliko. Vis dėlto 
ligi nepriklausomybės gyveni
mo pabaigos vartotos kaimo 
statybos pastatų formos siekė 
XVI amžių, nuo kurio nedaug 
kuo pasikeitusios ir išsilaikė.

Visiškai pagrįstai mes gali
me didžiuotis savo gražiais gy
venamaisiais namais, jų ir sto
gų formų įvairumu, puošme
nomis, siluetais, žirgeliais, lan
ginių drožiniais, klėtimis, prie
klėčiais. O mūsų medinės baž
nyčios ir varpinės — aukščiau
sia medinės statybos apraiš
ka, verta pasaulio architektų 
dėmesio.

Tiek bažnyčias, tiek varpi
nes, tiek kitus dailius pasta
tus statė vietos staliai - daili
dės be architektų projektų ir 
kelti tų nežinom architektų be- 
be jų pagalbos. Čia reikia iš- 
galinę išmintį, didžiulį grožio 
pajautimą. Kai kurie mūsų 
meno istorikai ir architektai 
(P. Galaunė, J. Gimbutas) tei
gia, kad senovinė lietuvių baž
nyčių statyba buvusi labai pa
naši į gyvenamuosius namus. 
XVH—XVIII a. medinės baž
nyčios ir ypač kapinių koply
čios išsaugojo amžiams senovi
nes liet. architektūrines for
mas. Vėlesnių laikų medinėse

Spaudoj ir gyvenime

JAV PREZIDENTŲ RELIGIJA
Tarp naujesnių knygų atranda

me gana stambų veikalą “God in 
the White House”; parašė E. Ful- 
lcr ir D. E. Green (išleido Crown 
Publishers, Ine., Netv York, 1968 
m. 245 dusI.. $9.95).

Knyga apima 36 iki Nixono bu
vusius JAV prezidentus, pradedant 
Washingtonu ir baigiant Lyndon 
Johnsonu. Duodamos suglaustos 
prezidentų biografijos, atskleidžian
čios ir laikotarpj, kuriame jiems te
ko vadovauti JAV-bėms. Ypač sten

bažnyčiose ir varpinėse galima 
vis daugiau rasti istorinių sti
lių elementų. Tačiau nuo XX 
a. imta vis dauigau domėtis 
senąja lietuviška statyba ir 
jos elementas įlieti į naujų mū
rinių bažnyčių statybą. Nepri
klausomybės metais Lietuvoje 
pastatyta visa eilė tokių baž
nyčių.

Amerikos lietuviai, statyda
mi savo bažnyčias ir jas įruoš- 
dami, taip pat neatmetė lietu
viškos statybos elementų. Jų 
galima rasti pirmose liet. baž
nyčiose, statytose Pennsylva
nijos kalnuose ir kituose At
lanto pakraščiuose. Gegužės 
10 d. mūsų kultūrinio priedo 
paraštėje kaip tik ir buvo iš
keltas klausimas tokią medžia
gą surinkti, bent jau ją nufo
tografuojant.

*
Nemažą indėlį lietuviškos 

architektūros plėtimo JAV ir 
kanadoje kryptimi yra įdėję 
kai kurie mūsų architektai 
išeiviai. Argi nemalonu, einant 
pro marijonų ir jėzuitų vienuo
lynus bei jų koplyčias Chica
goje, iš tolo pastebėti lietuviš
ko stiliaus bokštus, kryžius, 
papuošimus ? Chicagoje nebu
vęs ir negyvenęs lietuvis, at
vykęs į Marąuette Parką, bus 
maloniai sutiktas lietuviško ar
chitektūros stiliaus didingos 
mūrinės bažnyčios. Panašaus 
stiliaus, tik kiek mažesnę, jis 
ras ir negausioje East St. 
Louis lietuvių kolonijoje, kur 
ji pastatyta prel. Antano 
Deksnio (dabar vyskupo) rū
pesčiu. Mūsų architektai lietu
viškų motyvų įkombinavo To
ronto, Kanadoje, Prisikėlimo, 
Roselando, Chicagoje, Visų. 
Šventųjų ir kitose bažnyčiose. 
Tokie didingi mūriniai pamink 
lai gali būti ir amžini. Keleivis, 
keliaudamas pro juos, dabar ir 
ateityje žinos, kad čia gyveno 
ir kūrė kūrybinga tauta — lie
tuviai.

Panašiu būdu gerai visus 
nuteikia ir privatūs gyvena
mieji namai bei rezidencijos, 
kai matai jose įpintą kad ir 
tik vieną kitą lietuviškojo sti
liaus detalę. Paprastai tokie 
dalykai finansiškai ne ką dau
giau teatseina — lietuvis ar
chitektas randa būdų pats be
tų viškus elementus įpinti. Va
dinas, už tuos pačius pinigus 
nuperkamas lyg ir naujas lie
tuvybės paminklas.

Tenka dar pasidžiaugti, kad 
lietuviškuoju stiliumi ir lietu
viškais liaudies statybos ele
mentais vis labiau ima domė
tis ir kitų šalių architektai ir 
konstruktoriai. Net kai kurie 
kitataučiai, statantieji reziden
cinius pastatus, patys prašo 
mūsų architektus į juos įpinti 
ir lietuviškų elementų.

Taigi reikia pagirti tuos mū
sų parapijų klebonus, kurie, 
statydami naujas bažnyčias, 
šaukiasi savų lietuvių archi
tektų pagalbos ir leidžia jiems 
pinti lietuviškos architektūros 
elementus. Tuo jie parodo ne 
tik savo meilę tėvų žemei, bet 
ir iškelia aukštą meno pamink
lų supratimą. Pagirtini namų 
statytojai, įpiną į savo staty
bas lietuviškojo stiliaus deta
les, ir mūsų architektai, jas 
išpildą ten, kur yra tikslu ir 
įmanoma. b. kv.

Kinai savo svečius pasitinka, 
arbata ir cigaretėmis. Pirmiausia 
atliekama kelionės ir skiepijimo 
pasų kontrolė. Keleiviai dabar 
turi išlipti iš traukinio. Turistai 
kinų yra nuvedami į puikiai į- 
rengtą arbatinę geležinkelių sto
ties pastate. Kiekvienas gali ger
ti arbatos. Bet šiuo laiku kiekvie
nas turistas gauna sava kalba 
Mao citatų. Turistai, važiuoda
mi per Mandžiūriją, įsitikina, kad 
Mao kultas yra totalinis: jis api
ma visą Kiniją.

Didelės žmonių masės matyti 
ryžių laukuose. Dalis žmonių u- 
niformuoti. Traukiniai pilni 
žmonių, langai, durys, laiptai, 
anglių vagonai yra aplipę žmo
nėmis, kurių didesnę pusę suda
ro vaikai.

Viešbučiai su klausymo 
įrengimais

Turistų grupė po trijų kelio
nės dienų pasiekė Pekiną. Diplo
matams yra skirtas “Peking” 
viešbutis. Svečiams iš užsienio y- 
ra vienintelis “Minshu” viešbu
tis. Šito viešbučio kambarys ro
do kinietišką komfortą: arbata, 
karštas vanduo ir klausymo įren
gimai. įtemptos vielos po kili
mu: jų galai nueina kažkur į šil
dymo sistemą. Gretimame vokie
čių turistų kambaryje yra apgy
vendintas kinas palydovas. Min
shu viešbutis sutalpina 1500 lo
vų. Bet tą dieną tik 50 lovų bu
vo užimtos.

Gyvenimas Pekine — ne mi
nutės be garsiakalbio. Niekas ne
gali išvengti Mao Tse tungo 
žodžių. Miestai yra pilni Mao

Wilson. Pagal priklausymą religi
nėms bendruomenėms, 6 prezidentai 
buvo episkopalai, 6 presbiterionai,
4 unitarionai, po du iš olandų re
formatų, metodistų, baptistų ir 
Kristaus mokinių Bažnyčių, po vie
ną kongregacionalistą, kvakerj ir R. 
kataliką. Nebuvo surišti su kuria 
nors viena bažnyčia, bet lankydavo
si pamaldoms į įvairias šventoves 8 
prezidentai.

Prezidento valstybinė našta yra 
gana sunki ir daugelis jų jautė tai, 
ką L. Johnsonas išreiškė šiais žo
džiais: “Joks žmogus negalėtų gy
venti name, kuriame aš gyvenu, ir 
dirbti prie stalo, prie kurio aš dir
bu, nejausdamas reikalo ir neieško
damas paramos rimtoje ir dažnoje 
maldoje”.

Knyga atskleidžia daugelį nežino
mų faktų. Pvz. Johnsonas, kada 
įsakė bombarduoti karinius centrus 
ties šiaurės Vietnamo sostine, ties 
Haiphongu, susirūpinęs savo duk
rai Liucijai pratarė: “Tavo tėvas ga
li įeiti į istoriją kaip pradėjęs III 
Pasaulinį karą”. Liucija pasakė, kad 
kai ją slegia rūpestis, ji aplankanti 
vienuolyno šventovę. Ir tada pats 
prezidentas vidurnaktį nuvažiavo į 
domininkonų vienuolyno kopyčią ir 
čia su savo dukterimi tyliai, bet 
karštai meldėsi... J. Pr.

giamasi Įžvelgti j prezidentų religi
nius nusistatymus. Jų ryšys su 
Bažnyčia, su Dievu pavaizduojamas 
iš jų pasakytų kalbų, jų laiškų, 
jų priklausymo Bažnyčiai. Skaity
mas gyvas ir vaizdus.

Atrandama, kad visi prezidentai, 
vieni daugiau, kiti mažiau, buvo pa
lankūs religijai. Anot knygos auto
rių, ypač religingi buvo Adams, Jef- 
ferson, J. Quincy Adams, Lincoln, 
A. Johnson, Hayes, Garfield, Har
rison, McKinley, T. Rooscvelt, W.

Vokiečio turisto įspūdžiai

V. LITAS

paveikslų. Vien tik jo veido pa
veikslas uždengia labai didelį 
plotą. Smakro karpa užima iki 
pusės kvadratinio metro. Gatvių 
kampuose yra Mao citatos. Na
mai, stulpai, medžių kamienai y- 
ra aplipinti sieniniais laikraštė
liais.

Mao kulto apraiškos
Kinai mėgsta masines eisenas. 

Milžiniškos pėsčių, dviratinin
kų ir sunkvežimių masės plau
kia gatvėmis. Dainuoja tik apie 
Mao Tse tungą. Vakarinės gies
mės vėl šlovina Mao. Štai kaip 
atrodo vienos giesmės ištrauka: 
“Mes mylim tėvą ir motiną, bet 
Mao Tse tungą mes mylime dau
giau”.

Kiekvienas kinas turi turėti 
Mao “bibliją”. Šis reikalavimas 
taikomas ir užsieniečiajns turis
tams. Teatras ir kinas praside
da Mao raštų citatomis. Tuo pa
čiu ir baigiasi. Be Mao Tse tun
go raudonosios knygos yra rizi
kinga pasirodyti gatvėje.

Miestą galima gerai matyti
nuo “Raudonosios gvardijos” 
aukštumos. Pekinas padalintas 
į aštuonis rajonus. Imperatorių 
laikais miesto centre eilinis ki
nas negalėdavo pasirodyti. Impe
ratorius “Dangaus šventovėje” 
atlikdavo maldas. Kultūrinės re
voliucijos uždavinys -nutraukti 
senas tradicijas ir kovoti prieš 
kapitalizmą. Seni kultūriniai 
muziejai uždaryti. Tik užsienių 
turistai gali juos aplankyti. Kiti 
kultūriniai pastatai yra prieina
mi visiems. Jų pastatai apklijuo
ti plakatais.

Mao Tse tungas moko: “Me
nas ir literatūra priklauso ku
riai nors klasei. Meno, kuris būtų 
aukščiau klasių, iš viso nėra. 
Mūsų literatūra ir menas turi 
tarnauti tautos masei. Pirmiau
sia darbininkams ūkininkams ir 
kareiviams”.

Kinų konstitucija užtikrina ti
kėjimo laisvę. Bet tikintieji turi

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDAVAS
Iš anglų kalbas vertė Al. Baronas

93
— Dabar jūs galite eiti į koridorių ir laukti dak

taro.
Buvo priešpiečiai. Antrojo aukšto koridoriuje bu

vo susigrūdę žmonių. Ten nebuvo jokios vietos ant 
suolų. Visi kampai buvo prisikišę ligi paskutinio colio. 
Didelė grupė laukė sustojusi ant laiptų.

Vytautas apsidairė ir matė senus ir jaunus 
įvairaus amžiaus belaukiančius žmones. Jis girdėjo kal
bant įvairiomis Europos kalbomis. Kai kurių veiduose 
buvo matyti įtampa, kai kurie nekantravo ir jaudinos. 
Dauguma rankose laikė jau paruoštus dokumentus.

Po kiek laiko daktaro kabinetas prasivėrė ir dak
taras, vilkįs baltą chalatą, šūktelėjo.:

— Ponia Ona Budrienė, prašau-
Senoji moteris pasikėlė nuo suolo- Ji buvo susi 

maišiusi, ji stovėjo, kaip sustingusi žvakė ir nežinojo 
ką daryti. Tada Milda pribėgo prie daktaro ir pasakė 
vokiškai:

— Daktare, mano motina nekalba jokia kita kal
ba, tik lietuvių. Gal aš galiu kartu su ja pabūti ka
binete.

Daktaras sutiko linktelėjimu.
— Mama, eime, aš einu kartu, — Milda kreipė

Andrews oro bazėje, Md., jaunuoliai sušoko ant karinio lėktuvo ne protestui, bet norėdami paremti Ame
rikos karines pajėgas, ypač laivyną. Jie sako. kad įvr/rCtros komunistų af’entJų sukurtiems gaivalams 
niekinant kariuomenę, nori parodyti savo tėvynės kariams draugystę.

si į motiną ir abi įėjo i kabinetą.
Minia koridoriuje vis augo. Po valandėlės jauna 

mergina pradarė raštinės duris ir paprašė tylos. Tada 
ji pasižiūrėjo j rankose laikomą sąrašą ir pasakė:

— Dėmesio, prašau. Visi, kuriuos išvardinsiu, pra
šomi vykti į miesto ligoninę krūtinės peršvietimui, — 
tada ji garsiai perskaitė numerius ir vardus.

Koridoriuje susijaudinimas ir klausinėjimai padi
dėjo:

— Ką tai reiškia?
— Ar kas nors su manimi blogai?
Didelė grupė žmonių apsupo merginą ir klausinėjo.
— Aš manau, kad yra abejojimų dėl jūsų svei

katos, — pasakė ji trumpai ir dingo už raštinės durų.
Keletas moterų pradėjo verkti.
— Panele Gropp, prašau, — pakvietė apklausinė

jimo valdininkas, pasirodęs tarpduryje-
Charlotte pasikėlė nuo suolo- Ji įėjo i vidų ir val

dininkas pasakė jai žemu balsu:
— Sėskitės, prašau, — parodė kėdę-
Ji atsisėdo veidu j valdininką, kuris, pasižiūrėjęs 

į popierius rankoje, pasakė:
— Ar jūs kalbate angliškai?
— Taip, pone.
— Mes galime kalbėti angliškai, panele Gropp, — 

pasakė vyras, vis dar žiūrėdamas į lapus savo rankose.
— Ar aš galiu kai ką patikslinti?
Valdininkas pakėlė galvą ir žvilgtelėjo j ją tiriamai.
— Koks patikslinimas, panele Gropp?
— Mano pilnas vardas yra Charlotte von Gropp-
Valdininkas žvilgterėjo į vieną, paskui į kitą lapą 

ir nepasakė nė žodžio. Jis veikė lėtai ir miegūstai. Po

prisilaikyti valstybės nuostatų. 
Kas yra teisė, nustato valstybė. 
Bet vokiečių turistu palydovas 
paaiškino: “Kova prieš prieta
rus ir religiją yra svarbus užda
vinys. Mes išpažįstame materia
lizmą”. Misionieriai išvaryti iš 
kinų žemės. Kinai dabar tiki, j 
kaž kokią pomirtinę “Šaltinių 
žemę”. Bet šiuo metu kinų šven
tyklos daugiausia uždarytos ir 
išplėštos. Buddhos statulos ap
daužytos.

Meilė — atgyvenęs dalykas

Maitinimas ir gyvenimo stan 
darias Kinijoje yra identiški. 
Kinai dabar turi du pagrindi
nius uždavinius: pristabdyti gy
ventojų daugėjimą ir kelti žemės 
ūkio našumą. Meilė tarp vyro 
ir žmonos šiuo laiku Kinijoje y- 
ra nemodernūs ir atgyvenę daly
kai. Kinai dabar ugdo meilę tė
vynei, meilę komunistų partijai, 
meilę Mao Tse tungui, meilę vie
šai nuosavybei. Meilė 19 -20 me
tų jaunimo tarpe išbraukta ir vie
šo gyvenimo. Jaunimas auklėja
mas socialistiškai. Meilei nėra 
laiko. Mergaitės ir moterys į vy
riškus komplimentus reaguoja 
piktai. Vyras, kuris apsikabina 
mergaitę ar moterį, nusikalsta. 
Vyras gali vesti būdamas 20 me
tų. Mergaitė turi sulaukti 18 me
tų. Bet dabartinė vyriausybė ne
pageidauja vedybų, kol jaunuo
lis nėra sulaukęs 30 metų. Jauni
mas turi pasišvęsti Mao Tse tun
go mokslui. Vedybos neturi truk
dyti darbo. Vaikų skaičius šito
kiu būdu yra kiek apribojamas. 
Susipažinimo galimybės jauniem 
žmonėms labai menkos. Daž
niausiai susipažįstama darbovie
tėje. Vedyboms reikalingas vals
tybės leidimas. Vyrų ir moterų 
teisės yra lygios. Mergaitės po ve
dybų gali pasilikti savo pavardę. 
Žmona ir toliau dirba fabrike, į- 
staigoj ar kur kitur.

Kinas palydovas šitaip sakė: 
“Kinija seniau buvo nešvariau
sia pasaulio šalis. Dabar ji daro
si švariausia. Išnaikinimas mu-

MOKYKLA BENDRUOMENEJE
Švietimo taryba turėtų daugiau kalbėti 

VYTAUTAS VOLERTAS
Mokinių skaičius

Didesni rūpesčiai nesileidžia 
būti pamiršti. Jie beldž;asi gal
voje, nesitraukia iš minčių, mai 
šosi kalbose. Kur skauda, ten 
užkliūva. Apie tai šnekame. Dėl 
to skundžiamės ir visur užsime
name. Pašaliečiams net pabos
ta, įkyri.

Lietuviškame laikraštyje, kai 
bant apie tautinį auklėjimą, pa
šaliečių nėra. Todėl kartojima- 

f sis bus nuolaidžiau sutiktas ir 
greičiau pateisintas. Gal net at
leistas, jei jį priimsime kaip
neišvengiamą būtinybę.

JAV LB Švietimo taryba su 
cv skelbė, kad šiemet dera pa
didinti (net padvigubinti) litu
anistines mokyklas lankančiųjų 
skaičių. Prieštaravimų nebuvo 
girdėti — juk tai sveikintinas 
užsimojimas. Ir įvykdymas, re
alus. Reikia tik pasiekti neap
sisprendžiančius, principiškai ne 

''prieštaraujančius tėvus, reikia 
tik jiems parodyti, kad lietu
viška mokykla yra svarbesnė už 
'priežastis, dėl kurių jie šešta
dieniais vaikus laiko namuose.

Bet metai jau siekia vasarą, 
jau rengiasi linkti antrojon pu
sėn. Kiek čia liko — užsikurs 
karščiai, užmiršim planus, lei
simės atostogoms, o po jų, net 
nespėjus tvarkingai lagaminų 
iškraustyti, priartės šeštadie
nis, kai reikės vaikus anksčiau 
prižadinti ir išsiųsti lituanisti- 
nėn mokyklon. Tikėkime — ši
taip bus.

šių ir uodų yra komunistų parti
jos nuopelnas. Partija pakėlė 
krašto higieną ir sveikatingumą. 
Partija mums davė moralę”. Be
namiai, elgetos, valkatos yra iš
nykę. Kinams pavyko išnaikinti 
masines epidemijas. Daug ligo
ninių ir sveikatos punktų. Kinai 
turi savo meną ir savo mediciną. 
Gydymas yra nemokamas. Tik 
už vaistus reikia bent kiek pri
mokėti.

valandėlės jis ištarė žemu, šaltu balsu:
— Aš norėjau paklausti panele von Gropp, ar jūs 

savanoriškai nutarėte vykti j Ameriką?
— Taip, pone, aš norėčiau vykti. Tai mano as

meniškas noras.
Dabar valdininkas pakėlė klausimų lapą, pavartė 

ir pasakė:
— Panele von Gropp, ar jūs dalyvavote aktyviai 

visuomeninėje veikloje Hitlerio režimo metais? Ar esa
te buvusi kokios nors nacionalsocialistų organizacijos 
narė?

— Taip, pone, aš dalyvavau.
— Ar galiu aš žinoti tų organizacijų vardus? — 

paklausė vyras tuo pačiu balsu.
— Aš buvau Hitlerjugend, arba Hitlerio jaunimo 

organizacijoj, kai buvau dar paauglė mergaitė.
— Ar dalyvavai kitose organizacijose? — paklau

sė jis vėl, nepakeldamas galvos-
— Buvau Vokiečių Moterų organizacijos narė-
— Ar jūs buvote aktyvi narė? Aš manau, ar turė

jote kokias aukštesnes pareigas?
— Ne, pone, aš buvau eilinė narė, kaip milijonai 

kitų vokiečių moterų.
— Ką jūs veikėte toje Vokiečių Moterų draugijoj?
— Mūsų uždavinys buvo sutikti sužeistus vokie

čius kareivius, grįžtančius iš Rusijos fronto ir kiek ga
lima jais pasirūpinti.

— Ar jūs buvote apdovanota ordinais, medaliais 
ar kitais atsižymėjimais?

— Ne, pone, nebuvau.
— Ar tuo metu dalyvavote kitose organizacijose?

£Bu« daorUig

Ir štai kyla abejonės, kaip 
didės mokinių skaičius, jei, 
džiaugdamiesi cv Švietimo ta
rybos ryžtu, nieko nedarysime? 
Ar užteks paraginimo lietuviš
koje radijo programoje savaitę 
prieš mokyklos darbo pradžią? 
Juk tokie žygiai buvo daryti 
pernai, užpernai. Laišką pasių
sime? Siuntinėjome ir anksčiau, 
'bet lėtesnieji tėvai nepašoko ir 
vaikų neatvežė. Bažnyčioje pa
mokslo metu paskelbs? Skelb
davo, tačiau stebuklų retai pa
sitaikydavo.

Štai kur dera JAV LB cv ir 
Švietimo tarybai kartotis: apy
linkėms ir mokykloms šis ryž
tas turi būti primenamas ir pri
menamas. Juk jau laikas pagal 
voti, kokie jaunuoliai galėtų mo 
kyklą lankyti, bet nelanko, kaip 
juos griebsimės prikalbinti, ko
kias skirtingas priemones teks 
naudoti, kokia įtikinančia kal
ba reikės su neapsisprendžian
čiais tėvais tartis, tartis jų ne
kaltinant, nesmerkiant, tauti
nės pareigos neprikaišiojant, ne 
sirodant geresniais už juos, nes 
šventųjų daugiau privengiama, 
kaip sau lygaus žmogaus.

Jau reikia ką nors šia linkme 
daryti. Laikas nestovi, o žodis 
nei kūnu, nei kitokiu papras
tesnių daikteliu be pastangų 
greitai nepavirsta.

Mokyklos
Antrasis klausimas, pateisi

nąs kartojimąsi, — pačios mo
kyklos. Juk ir šiandien yra vie
tovių, kuriose atrastų kelioli
ka mokinių, bet lituanistinių mo 
kyklų ten dar nėra. Ir š:andien 
kai kur pasigendama vaikų dar
želių, nors jų svarba neabejoja
me. Pasitaiko net prieštaravi
mų: paskelbiame mokslo metų 
pradžią, pagraudiname tėvus, 
susilaukiame pores, trijų naujų 
vaikų, bet jų nepriimame, nes 
lietuviškai vos vos pakalba arba 
net visai nemoka, tad jiems ne
surandame mokykloje vietos .

1 Žinoma, šios problemos nėra 
lengvai išrišamos. Lituanistinei 
mokyklai reikia patalpų ir mo
kytojų. Vaikų darželiams rei
kia auklėtojų. Su visiškai nega
linčiais lietuviškai kalbėti rei
kia turėti mokančių dirbti žmo
nių. Tai didoki sunkumai, tai 
rimtos priežastys. Bet tikslas, 
tur būt, svarbesnis už sunku
mus. LB neturi teisės dėl įvei
kiamų kliūčių pamiršti tautinį 
auklėjimą ir likti lengvoje, į- 
prastinėje vagoje. Minėjimus 
organizuoti gali daug kas, bet 
kūrybingam darbui su jaunimu 
reikia platumos, kurią randame 
tik Lietuvių bendruomenėje.

Norisi paliesti ir iš aštuonių 
lituanistinės mokyklos skyrių 
išėjusius. Anksčiau buvo prisi
minta, kad šie jaunuoliai pir,-

(Nukelta į 5 psl.).



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gegužės mėn: 19 d.

Sldatine J j“®18 SU SŪnumi John Kennedy lankosi arklių parodoje

maldos prašant 
PASAUKIMŲ

Sv. Tėvas Paulius VI pasau
linės dvasinių pašaukimų mal
dos dienos proga, paskelbė spe
cialų atsišaukimą j viso katali 
kiį pasaulio vyskupus, kunigus 
ir tikinčiuosius, ragindamas 
melsti Viešpatį suteikti katali
kų Bažnyčiai daug naujų ir pa
sišventusių kunigų ir vienuolių. 
Kreipdamasis specialiai j šių 
laikų jaunimą Šventasis Tėvas į 
ragina jaunimą išgirsti Kristaus 
balsą kviečiantį sekti jo pėdo-

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Vienintelis tokios plačios a- 
pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su
pažindina su visais anglų kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizmus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais į lietuvių kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se, kaina — $3.50.

Tiražas labai ribotas, todėl už
sisakykite dabar Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
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mis kilniai su pasiaukojimu pa- 
sišvenčiant dvasinio peno išal
kusiai žmonijai, šių dienų jau 
nimas — pabrėžė Popiežius — 
nesitenkina žodžiais, bet nori 
faktų, nori pilnai pasiaukoti ir 
kurti naują pasaulį, kur viešpa
tautų teisingumas, teisė ir lais
vė, kur nebūti] skriaudų ir ken
čiančių ir visi galėtų surasti ke
lią į tikrosios taikos karalystę.

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

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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REAL ESTATE

NERIS
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321
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SALES » MORTGAGES ■ MANAGEMENT

CLASSIFIED GUIDE
K E A I. ESTĄ T E

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisyniiui

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

brighton I’.vkki:
2 po 4 luuub. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$10,000.

Šnarus 2 po 4 kamb. mūr. Rūsys. 
Garažan. Atskira gazo Šilima, 
$22,000

5 Ir 8 kamb. med. ku rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $17.500.

fl, 4 lr 2-jų kamb. mesi. 3 kamb. 
rūsy. žemi mokesčiai $18,500.

Du mūro norimi — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. F'rašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metu, 2 po 5 $4 kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras Šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
— Income Tas 

Notary Public

273* W. 43 rd St. — CL 4-2390

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-jų aukfitų 10 me

tų senumo mflr. namai su garažais. 
Vietoves Marųuette ir Gage parkai.

Geras Investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1% me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mflr. namai.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai 

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6456 S. Kedzie Avė. — PR 3-2233

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4230 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

Laiškas Jums
Lotas 30 p. Marųuette Parke.
Gražus 2 teitų naanas Marųuette 

pke. Naujas centr. Šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

0 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

3 butų mūras. PrižlflrStos, Svarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso. 
$28,500,

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų vlrtuvSs, gazu šildy
mas. įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butų. 2-jų aukštu mūras, pri- 
žiūrėtas. Apie $14.060 pajamų, gara
žas. Marųuette pke. $80,000.

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

Metnber of M L.S.
į A L E X
Maln Office 6727 VV. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2238 

Tarimo štmtus namų Ciceroje, Beruyne, Rlverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mdsų įstaigų 
Ir iMrlnkti U katalogo.

ŠATAS — REALTOR
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DĖMĖSI D

RADIO PROGRAMA

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

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

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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VVRAI IR MOTERYS

HOUSEKEEPING 
Positions Open For 

FLOOR SUPERVISORS 
HOUSEMEN, MAIDS 

Sheraton-BIaekstone Hotel 
636 S, Michigan, Avenue

JANITORS
JANITRESSES

VVANTED
No e.vperienee necessary

One of the largest cleanlng con- 
traetors has openings for evening 
vvork. Good pay, paid vacations. 
hospitalization. Opportunity to
beeomo foremeo, forefadies and 
supervlsors. Two reference letters are 
needed. Applications are taken fro-m 
9 a. m. to 3 p. m. Mon through 
Pri.

Maintenance Services
325 VV. Van Buren Street 

TEL. — 341-1111

HELP VVANTED — VYRAI

PUNCH PRESS
OPERATORS
Experienced Operntors 

Openings on Ist and 2nd Shifi 
ALL COMPANY BENEFITS

THE PATHFINDER C0.
Division of Alton Klectric it 

Eųulpment Company

5445 N. Elston 282 6600

HEIJP VVANTED — VYRAI

REAL ESTATE

Prie 72 lr Lawn<lale — 6 kamt., 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,600.

Prie 68 Ir Western 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 lr Talman — Mūras. S bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $48,600.

70 ir Wasbtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. lr butas rūsy 8-jų kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7-9515
12-os butų naujas mūr. namas 

gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

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

1)4 aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 lr Sacramento 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $36,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 8 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 lr Callfornla 
$28,600.5 kamb. 20 metų mūr. rezidenctja 
prie 71 lr Callfornla. $19,000.

6)4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marųuette pk. $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St. TeL 925-6015

Marąuette Pke, (ant Artesian Ave
nue) parduodamas 7 kamb. mūr. 
namas. Pilna vonia ir 2 *'powder 
rooims’’. Galimybė įrengti kamb 
išnuomavimui. Namas geram sto
vy. 1 auto garažas. Agentai pra
šomi nesikreipti. Nuo pirmad. iki 
penktad. po 6 v vai. skambinkite 
RE 7-6362.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arha dedame naujus kaminus, ti
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą. "tuok 
poinnting”. Pilnai apdraudę Visas 
darbas garantuotas.

Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

MACHINIST 

MILLING MACHINE 

LATHE OPERATOR
FULL TIME STEADY JOB — 

OVERTIME — TOP PAY
Good working cond’s. Paid vaca
tions, holidayB and hospital insur
ance. Small shop in Glenview, III.

TEL. 724-7200

ENGINEERS
SAN FRANCISCO

1*0 318,000
Clvil Engineer with structural and 
Steel building cxporiencc plūs man- 
agoment potcntial. State registered 
license preferred, būt not reųulred. 
Salary commensurate wlth evperl- 
ence and ability. Paid relocation. 
Send resume to:

MICHEL & PFEFFER
212 Shaw Road 

So. San Francisco, Gal. 94686
A n eųual opportunity employer

MACHINE
ASSEMBLERS

For Punch Press manufacturers. 
Mechanical ability or aptltude wlll 
ąualify you.

• Day Shift * Top VVnges 
• Life Insurance

SERVICE MACHINE C0. 
2310 W. 78th Street

SHIPPING CLERK
Good starting salary. Permanent 
position. Many fringe benefits.

APPLY

Lite Food Products
1335 W. ALTGELD ST .
CHICAGO, IIJ.INOIS

Painters - experienced
Union vvages. Steady Work.

6038 W. North Avė.
Tel. — 637-5323

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt Have Experience In 

Automotive Shop 
See Mr. Flscher

AUTO PARTS & GEAR CO. 
2437 Milvvaukee Avė., Chicago
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

HELP VVANTED — MOTERYS

RESTORANUI REIKALINGA

VIRĖJA
5 dienas savaitėj

CLEARING INN
5758 VV. «5th St.

Kreiptis į Mrs. Janus 
TEL. — PO 7-9675

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

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

HELP VVANTED — VARAI

VYRAI
UŽDIRBA IKI

$3.35 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

NAKTINES PAMAINOS
11:30 VAL VAK. IKI 7:30 VAL. RYTO

NE ATI. EII) 21A51E Iš DARBO

Kreipkitės Į MR SPIESS 

Tel. — ES 8-1000

IMMEDIATE OPENINGS
WAITRESSES

Pu 11 time and part time positions. 
various hours, good salary, out
standing employee benefits. Apply to 

MR. BOKKMAN, Food Manager
WALGREENS

1135 Lake Street, Oak Park, III.

EXECUTIVE
SECRETARY

For grovving concern in Eik Grove 
Village. Good company benefits 
and salary. Mušt be intelligent and 
good coordinator.

HOURS: 8:30 TO 5 

Call MR. CRIDER 
437-1950

FABRIKO
DARBAMS
REIKALINGI

MAŠINŲ

OPERATORIAI
PATYRIMAS 
NEBŪTINAS 

MES IŠMOKYSIM

MOTERYS
UŽDIRBA IKI

$2.92 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

BONA ANTVALANDŽIŲ
(Mokama už laiką ir pusę ir dvigubą laiką) 

REIKALINGA SUPRASTI ANGLIŠKAI 
(Pas mus dirba daug lietuvių)

arba
CORPORATION ©

4625 W. Van Buren Street

GIRL FRIDAY
G.rowlng service organlzation far 

large air-oondltionlng manufacturer. 
Typing, biliing and varied duties. 
Congenlal Office. Permanent. Excel- 
lent starting salary.

Phone Mr. Green, DE 7-1900

VYRAI IR MOTERYS

Cosmetic Business
For men & nonien a vvonderful & 
profitable business for the ag- 
gresive & teachable.

$5,000 to $10,000 part-time. 
$25,000 to $50,000 full-time. Not 
door-to-door.

Call 639-3559, for appointment

HELP VVANTED

John Nuveen & Co,
INVESTMENT BANKING 
IMMEDIATE OPENINGS
EXPER. MULTILITH 

PRESSMEN
Mįslei 1230 — 3 yrs. exper. 

Evper. Xerox pinte maker
Top salaries - extra holidays - good 
worklng condltlpns . many other 
benefits. Por appt call

Mr. Sehiavoue at FI 6-2506

VERTICLE MILLING
MACHINE OPERATOR

Some Expeflemgo reąuired.
Top vvages and Benefits.

PHONE — 081-4830

PRINCIPAI. MFG. CORP.
2701 Gardner Kotui. Krondvlevv. 111.

MOLD MAKER OR 
JUNIOR MOLI) MAKER

Good salary, Steady.
8raa|l'. Shop.

CALL: MIL DOLL — 345-2838
Karlstan Die Moki, Ine.

3110 W. North Avenue 
STONK PARK. IEL.INOTH

Work near home

FORGE SHOP
• DIE MAKER

• UPSETTERMAN—3, 4 & 5

• INSPECTOR — Weldshop

• INSPECTOR-Mot & cold
forgings

• BAND SAW — operator

• WELDERS — produetion
are weldlng with 
Innershield experience

Interviewing hours;
8:30 A.M. to 4 P.M. daily

COMMERCIAL STAMPING 
AND FORGING C0. 

5757 W. 65th Street 

CHICAGO. ILLINOIS
An Equal Opportunity Employer

VYRAI IR MOTERYS

IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR
DIRECTOR 0F INSERVICE EDUCATION

B.S. degree preferred and general duty. R.N. experience Excellnt salary 
and fringe benefits. Position avalable immediately. —

ALSO OPENINGS AVAILABLE FOR
REGISTERED NURSES

AU shifts open. — Shift differential.

MEDICAL TECHNOLOGIST
REGISTERED A.S.C.P.

FOOD SERVICE DIRECTOR
Background otf Home economics desiratole, būt not necessary.

Full benefit program including retirement plan. Excelient Salaries. 

VVrite or Call collect: 206-533-0450 
DIRECTOR OF NURSING SERVICE

SAINT JOSEPH'S HOSPITAL
Box 229 ABERDEEN, WASHINGTON 98520

Perskaitę Draugu duokite kitiems pasiskaityti.

j



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
SV. JURGIO LITUANISTINĖJ 
MOKYKLOJ APSILANKIUS

Bridgeporto Šv. Jurgio Li
tuanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas, gegužės 11 d. parapi
jos salėje suruošė gražias iš
leistuves mokyklą baigusiems 
ir tradicinį Motinos dienos mi
nėjimą. (Susirinko nemažas bū
rys tėvelių ir svečių. Prie įėji
mo svečius pasitiko mokinės, 
prisegdamos kiekvienai mamy
tei po gėlę.

Mamyčių garbei, Aušrelės 
Vaičeliūnaitės vadovaujama kan 
klininkių grupė, gražiai ir įspū
dingai pakankliavo visą eilę liau 
dies dainelių: “Tėviškėlė”, “Oi, 

* žiba žiburėlis”, “Stoviu aš pa- 
rymus”, “Ką motulė padarei”. 
Antroje daly skambiai nuaidė
jo: “Motulė mane barė,” “Ant 
kalno karklai”, “ISupynsiu dai
nužę”, “Pas močiutė augau’’, 
"Kanapėlė” ir “Du broliukai”. 
Šią puikią ir gerai susiklausiu
sią grupę sudaro 3 sesutės: Vi- 

<da, Aida ir Regina Miniotaitės, 
Vida Stravinskaitė ir Marytė, 
Nastutė ir (Teresė Bilitavičiūtės, 
Pasigėrėtinai džiugu, kad to
kios mažos rankytės, taip įgu
dusiai valdo kanklių stygas.

Tėvų k-to pirm. akt. St. Ke- 
lečienė, į prezidiumą pakvietė 
mokyklos vedėją mokyt. Magd. 
Šulaitienę, dr. kun. A. Baltinį; 
Bridgeporto LB apyl. atstovą 

, A. P. Bagdoną, bei buvusią šios 
mokyklos mokyt. Eleną Spač- 
kauskienę. Mokyklą šiais me
tais baigė 2 mokiniai, Pranas 
Bičiūnas ir Linas Žeimys. LB 
atstovas įteikė jiems diplomus. 
Taip pat apdovanojo knyga 
“Lietuva, mano tėvų žemė.” 
Atsisveikindamas su mokyklą 
baigusiais, A. P. Bagdonas pa- 

k sidžaaugė jų laimėjimais, iškel
damas motinų dedamas pastan 
gas gerų lietuviškų šeimų ug
dyme.

Kun. dr. A. Baltinis savo svei 
kinime iškėlė motinų nepamai
nomą meilę, pasiaukojimą ir 
nepakeičiamą vietą šeimos ži
diny.

Mokyt. E. Spačkauskienė 
linkėjo mokiniams tęsti mokslą 
ir pasveikino motinas.

Septinto skyr. mokinių var
du atsisveikinimo žodį tarė St.

moji vaiko mokytoja!
Tėvų k-to vardu akt. St. Ke-

lečienė dėkojo mokytojams už 
jų įdėtas pastangas ir nuošir
dų darbą. Taip pat pareiškė 
dėkingumą parapijos klebonui 
Kiškūnui ir seselei M. reginai, 
už sudaromas sąlygas lietuviš
kai mokyklai gyvuoti. Ta pro
ga jiems įteikė knygas “Lietu
vos istorija”.

Meninę programos dalį at
liko mokyklos mokiniai, išpil- 
dydami eilėraščių, dainų ir šo
kių pynę “Motinos diena”, ku
rią paruošė mokyt. Magd. Šu- 
laitienė, o akordeonu palydėjo 
Vyt. Bilitavičius. Programą gra 
žiai pranešinėjo Aldona Naku- 
tytė ir Marijus Kelečius.

Tėvų komitetui energingai ir 
sumaniai vadovauja akt. ©it.

Kelečienė, eidama pirmininkės 
pareigas. Ant. Bilitavičius — 
kasininkas ir Sol. Smiaižienė — 
sekretorė. Parengimų padėjėjai, 
kurie nuoširdžiai ateina į talką 
yra: J. Bičiūnienė, Žeimienė ir 
Vyt. Miniotas. Taip pat visu 
nuoširdumu, visur ir visada 
talkon ateina Kl. Stravinskas, 
bei kiti tėveliai. Po programos 
visi svečiai buvo pavaišinti. Tu
rėjo progos išmėginti savo lai
mę ir pasidalinti mintimis, bei 
pasidžiaugti, ikad nors būdami 
ir nedaug skaičiumi, bendra jė
ga ir pastangomis, pasiekia 
gražių rezultatų auklėdami sa
vo jaunimą lietuviškoj dva
sioj. Š. E.

CICERO KOLONIJOJ

— P. Rudiiiskas, kaip pa
prastai, jau keletą metų žie
mos sezoną praleidžia Floridoj 
taip pat ir šį rudenį išvyko ir 
žadėjo grįžti orui sušilus, bet 
negrįžo, nes (kaip Rudinsko 
dukra iš Detroito pranešė tėve 
lis guli ligoninėj, bet pamažu 
sveiksta ir netrukus bus na
muose, 4837 W. 14 St.

— Lietuvių Namų savininkų 
klubo susirinkimas įvyko ge
gužės 13 d. Liberty salėj. Vice 
pirm. J. Norkus pravedė susi
rinkimą ir plačiai išdėstė orga
nizacijos veiklą. Būtų labai ge
rai, kad visi tai suprastų. Namų 
savininkai yra mokesčių mokė 
tojai, nuo jų priklauso miesto 
ir visos apylinkės gerovė. MiesViščine, o R. Miniotaitė įteikė 

išeinantiems po baltą ramunė
lę.

Atsisveikindamas su liku
siais Linas Žeimys dėkojo mo
kytojams ir tėvams. Išreikšda
mi savo dėkingumą, apdovanojo 
savo mokyt. Magd. šulaitienę 
gražia gėlių puokšte.

įSajvo kalboje mokyt. Magd. 
Šulaitienė priminė Motinų rū
pestingumą, pasiaukojimą ir 
meilę vaikams nuo pat pirmųjų 
kūdikio dienų. Motina, tai pir-

Marijos aukšt. mok. mokinės Arlene Roches ir Debbie Goralski, kurių 
meno darbai išstatyti Balzeko kultūros muziejuje ligi gegužės 31 d., 
Var+,i cn trisdešimt kitu mokiniu.

turi būti sustabdytos. Sekantis 
Namų savininkų klubo susirin
kimas birželio 10 d. Po to va
saros atostogos, bet klubo pa
reigūnai atostogų neturi, jie 
yra pasiryžę visuomet priimti 
savo narių pareiškimus.

K. P. D.

J. BERTULIO MOKINIŲ 
KONCERTAS

Muz. J. Bertulio pianino stu
dijos metų užbaigimas — kon
certas įvyko gegužės 11 d. Auš 
ros Vartų parapijos salėje. Ka
dangi mokinių pasirodymas bu
vo motinos dienoje, muz. Ber
tulis pradėdamas koncertą pa
gerbė trumpa paskaitėle gyvas 
ir mirusias motinas. Po to pa
kvietė savo mokinius paimti po 
roželę, kurias jis buvo parūpi
nęs, ir prisegti savo mamy
tėms. Likusias rožes įteikė se
selei Maureen, kad ji savo mal
dose prisimintų mirusias mamy
tes. Tai tikrai jautrus ir nuošir 
dus muz. J. Bertulio gestas.

Po to sekė mokinių pasirody 
mas. Vieni iš jų išėjo į sceną 
pirmą kartą, o kiti rodė savo 
pažangą po eilės metų darbo. 

‘Keletas vyresniųjų, jau gana 
toli pažengę, išpildė nelengvus 
muzikinius kūrinius. Tėveliams 
tikrai turėjo būti malonu pasi
gėrėti savo vaikučių įdėto 
daifoo ir sugebėjimo rezultatais.

Pasibaigus mokinių progra
mai, trumpą žodelį tarė prof. J. 
Žilevičius. Džiaugėsi, kad mū
sų jaunimas turi sąlygas ir gau 
šiai lanko pianino studijas. Tai 
gražus reiškinys, duodąs vilčių 
kad muzikos mylėtojų pianistų 
nestokosime- Reiškė nusistebė
jimą muz. J. Bertulio nepails
tamu darbštumu su mūsų jau
nimu, dėstant piano pamokas, 
dirbant lituanistinėse mokyklo
se ir dar surandant laiko mu
zikiniai kūrybai. Ypatingai pa-

to pareigūnai mūsų išrinkti, 
tad ir turi mūsų klausyti ir 
palaikyti tvarką, siautėjimas, 
netvarka, daužymas turi būti 
sustabdytas. Mes čia gyvename 
nuosavuose namuose, esame 
patys valdovai, jeigu valdžia 
nepildo savo pareigų tai mes 
turime juos perspėti ir griežtai 
reikalauti tvarkos. Pirminin
kas prašė paskirti komisiją, 
kuri miesto vadovams padary
tų pareiškimą. Visos negerovės

Mokykla Bendruomenėje
<Atkelta iš 3 psl.)

mą rudenį likdami šeštadieniais 
namie, nuobodžiauja ir net pra
sitaria, — gaila, kad jau viskas 
baigėsi. Tačiau laikas užklos- 

’to jų įgytus įspūdžius, viskas 
užmirštama, pamėgstama ši šeš 
tadienio laisvė, ir pačiame kri- 
tiškiausiame amžiuje jie ima 
prarasti ryšį su lietuviškuoju 
gyvenimu: į pasilinksminimus 
eiti dar mažoki, paskaitų, mi
nėjimų kalbų pilnai dar nesu
pranta, tautinių šokių grupei 
žmonių jau užtenka, skautai, a- 
teitininkai susirenka retai, aukš 
tesnės lituanistinės mokyklos 
nėra, taigi sėdėti namuose, po
rą amerikiečių draugų pasikvie

tus, arba pasiblaškyti, pasiausti 
po gatves, pastoviniuoti prie ar
batinių, palandžioti po abejoti
nos vertės knygynus, teatrus, 
kinus.

Labai labai gaila, jei LB apy
linkės ir tėvai mano, kad as
tuoni skyriai vaikų tautinj pa
ruošimą išbaigia. Iš tikrųjų gai
la.. Keturiolikos, penkiolikos, še
šiolikos metų jaunuoliams rei
kia dar ir kitokio ryšio su lie
tuvišku gyvenimu, kaip tik sa
va šeima. Aukštesniosios litua
nistinės mokyklos šią tuštumą 
geriausiai užpildytų. Jų būtinai 
reikia, šia tema Švietimo tary
ba taip pat turėtų daug kalbėti, 
nesibijodama pasikartojimų. Jie 
V k naudos atneštų.

Grand Rapids, Mich. 
PATIRSI J NIMAS

. .Gegužės 2 d. “Drauge” buvo 
patalpinta korespondencija iš 
Grand Rapids, Mich., apie ren
giamą A.L.R.K. Moterų s-goa 
seimą ir minėto seimo rengimo 
komisijos narių fotografija. Pir 
moję eilėje iš kairės sėdinčios 

• yra; Philomena Glovick, Shirley 
Kryger, Stephanie Kryger, jų 
pavardės yra paminėtos, o se
kančios trys yra išleistos, t. y. 
pirm. Mary Medlin, Uršulė Ast
ras ir A. Vainavicz. U. Astrienė

žymėjo muz. J. Bertulio sukur
tą kantatą “Sugrįžimo giesmė”, 
kuri buvo išpildyta lituanisti
nių mokyklų suruoštame vak a 
re š. m. gegužės 4 d. Jaunimo 
centre.

Tai esąs gražus kūrinys, ver
tas išpildyti ateinančioje dainų 
'šventėje.

Graži popietė buvo baigta 
svečių, tėvelių ir mokinių ben
dromis vaišėmis.

Dalyvis

— Britaniją sudaro daugiau 
kaip 200 gyvenamų salų. Pa
grindinė sala, (kur yra Škotija, 
Anglija ir Valija, yra pati di
džiausia iš jų, jos plotas — 
S4.186 kv. mylios, ir tai yra 
pagal didumą aštuntoji sala 
pasaulyje.

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gegužės mėn: 19d. 5

A. + A.
BRONIUS KIRKUS

Gyveno 6635 So. Troy Street. Chicngo, Illinois.
Mirė geg. 17 d., 1969 m., Sulaukęs 75 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities'. Amerikoje iš

gyveno 19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Leonidą Kazėnas, žen

tas Gediminas, 2 sūnūs: Liudvikas, marti Irena, ir Bronius, 
6 anūkai ir 1 proanūkė. Lietuvoje liko sesuo ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks antrad., geg. 20 d. iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žentas, marti, anūkai ir proanūkė.
Laidotuvių direkt Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600

G£LES
VostuvPms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GfiMNYČlA 

2443 W. 63rd St., Chicago, Ulinois
PR 8-0833 — PR 8-0834 T H RE E

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilitiea

k 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

FUNERAL HOME

Mielam tartybos nariui
A. -Į- A.

KĘSTUČIUI KUDŽMAI 
iškeliavus Aukščiausiojo prieglobstin, jo šeimą gi
laus skausmo valandoje užjaučiame ir jungiamės 
bendrom maldom,

Ateitininku Federacijos Taryba

Mylimai mamytei
A + A

PRANCIŠKAI DUBINSKIENEI mirus, 
jos dukras ONUTĘ ENDRIUKAITIENĘ ir REGINA PU
RIENĄ su šeimomis gyv. U.S A., sūnų PETRĄ ir duk
rą MARYTĘ BALTRUŠAITIENĘ su šeimomis, gyv.
Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

M. LIEGIENE - TOTORAITYTJ5 
A. TOTORAITIS SU ŠEIMA 
KUN P. TOTORAITIS

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.
I

STANISLOVAS BITAUTAS
Gyveno 6542 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė geg. 17 d., 1969 m„ 5:35 v. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Kaltinienių para

pijos, Bartiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 59 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Aurelija, po tėvais 

Paslaviėiutė, sūnus Albertas, marti Margaret, 4 anūkai — 
William, Albert, Edward ir James, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lackavvick koplyčioje, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 20 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs, Tel. R,E 7-1213.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

Mielam prieteliui
A.-Į-A.

KĘSTUČIUI KUDŽMAI mirus, 
jo žmonai GINAI ir sūneliams LINIUI ir DARIUI bei 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime.

Aldona, Viktoras ir Ingrida Naudžiai

A. -Į- A.
PRANUI PUODŽIUKAIČIUI mirus, 

jo žmonai AGOTAI, sūnui GEDIMINUI ir visai šeimai 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Valė ir Kazys Saboniai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 
Vanda ir Zenonas Petkai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F, Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotnvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
Tel. REpublio 7-1213 
Tek VIrginia 7-6672

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

3307 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArda 7-3401

Tel. YArds 7-1911

8319 S. LITUANICA AVĖ

VASAITIS — I
1446 S. 50th AVĖ CICERO. ELL. Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

RD., OAKLAWN. ILL.



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1960 m. gegužės mėn: 19d.

X Lemonto Maironio litua
nistinė mokykla mokslo metus 
baigia šeštadienį, gegužės 24 d. 
Ryte 9 vai. St. Alphonsus baž
nyčioje (State & Custer Streets, 
Lemont, RI.), šv. Mišias atna
šaus klebonas kun. St. Gaučas. 
Po pamaldų mokyklos salėje 
bus mokslo metų užbaigimo 
programa, atestatų įteikimas 
mokyklos abiturientams ir pa
žymėjimų išdavimas visų sky
rių ir (klasių mokiniams. Po bai
gimo iškilmių bus mokyklos ge
gužinė Argonne parke. Šiais 
mokslo metais mokykloje mo
kėsi 48 mokiniai.

X Resurrection ligoninė, 7435 
W. Talcott avė., gegužės 24 d. 
ligoninės patalpose ruošia vadi
namą blynų dieną nuo 8 v. r. li
gi 5 v. v. Rus visi pavaišinti. 
Pelnas — ligoninės statybos 
fondui.

X Marijos aukšt. mok. moks
lo metų baigimo aktas įvyks 
birželio 5 d. 8 v. v. 314 mer- 
gaičių baigia gimnaziją, iš ku
rių 24 lietuvaitės laimėjo sti
pendiją studijuoti įvairiose ko
legijose.

X Loretos ligoninės admi
nistratorė seselė Mary Stepha
nie sklbia, kad talkininkių (can- 
dy stripers) kursai pradedami 
gegužės 29 d. 4—4:30 v. v. li
goninės 8-tame aukšte ir tęsis 
ligi biržel’o 19 d. Kandidatės 
turi būti mažiausia 15 m. amž., 
turį gerus mokslo pažymius, 
tėvų sutikimą ir galėti bent 8 
vai. sava’tėje vasaros metu 
dirbti. Registruotis pas Mrs. 
Madelyn Christenson, Room 
208, Loretto Hospital, 9 v. r.— 
5:30 v. v., ar telef. 626-4300, 
Ext.. 253. Gegužės 28 d. yra 
paskutinė registravimosi diena. 
Ligoninė yra 645 S. Central 
avė.

X Nauja vėsintuvų grupė
Welbllt gaunama Gradinsko 
krautuvėje. Jie tuo ypatingi, 
kad ir mažaisiais aparatais blo
gą orą galima išpūsti ir šviežią 
prisitraukti. 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

x Lietuvių Fondo vakarie
nės proga savo įnašus Fonde 
padidino GUSTONIŲ SO
DŽIUS iš $1,000 iki $1,250, 
kun. Jonas Velutis iš $600 iki 
$700. Izidorius Straukas iš 
$200 iki $300, Juozas Blažys iš 
$200 iki $300. Užsirašyti vaka
rienei galima LF būstinėje, 
6643 S. Maplewood Avė., Chi
cago, IU. 60629, telef. 788-2858. 
Vakarienė įvyksta 5. 25. 69 
Jaunimo Centre. (pr.)

X Jei gyvenate Chicagoje r 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 77 dol., sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.: 
GA 4-8654. (akį)

X Jau artinas atostogų lai
kas. Praleiskite savo atostogas 
pas A. ir E. Mikučius, Harris - 
Ar£lloj, Westfield, Wisconsin 
53964. Telef. 1-608-296-2062. 
Šaukite vakarais. (sk.)

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

X Chicagos Anglijos Lietu
vių klubo valdyba š. m. gegu
žės mėn. 25 d. Bučo Sode 
Willow Springs, Illinois rengia 
linksmą Sekminių gegužinę pra
žydusioje pavasario gamtoje. 
Bus laužo kūrenimas, avinų 
kepimas, šilti ir šalti užkan
džiai, veiks bufetai. Šokiams 
gros Ramonio orkestras. Skait
lingi draugai ir per žiemą ne
matytų pažįstamų sutikimas 
visiems atsilankiusiems žada 
malonią Sekminių popietę.

(pr.)

x Antanas Glntneris, 3221 
W. 61 st., Chicago, UI., spaudos 
bendradarbis, nepaisant kitų at
liekamų organizacinių ir visuo
meninių darbų, paruošė spaudai 
buv. pašto, telegrafo, telefono 
ir radija tarnautojų atsiminimų 
knygą, kuri jau išspausdinta ir 
greitai pasirodys. Knyga pava-1 
dinta: "Nuo krivūlės iki rakė- j 
tos”. Ją išleido Lietuvių pašti
ninkų sąjunga. Tai gražus pa
minklas paštininkų šeimai.

X .J. B. Petrulis dirba sau
gių investacijų firmoje Harris 
Upham & Co. J. Petrulis yra 
baigęs St. Procopius kolegiją ir 
studijuoja De Paul universitete 
teisės mokslus.

X Vytautas Kadžius sutiko 
tvarkyti religinio koncerto ir 
“Reąuiem” pastatymo, kuris 
įvyks pagerbimui žuvusiųjų bir
želio 14 d. Marąuette Parko pa
rapijos bažnyčioje, specialų lei
dinį - programą.

X Juozas Kedys, Willoughby 
Hills, Ohio, džiaugdamasis 
“Draugo” kalendorium ir kalė
dinėm kortelėm, atsiuntė 5 dol. 
mūsų spaudai paremti. Labai 
ačiū.

X SoL EI. Blandytė gegužės 
25 d. dainuoja Clevelande 
įvykstanč^me meno vakare, 
kurį rengia Vysk. Valančiaus 
lituanistinė mokykla.

x Jonas Rėklaitis, Hartford, 
Con.. parėmė mūsų spaudos 
darbą 5 dol. auka. Ačiū.

X Marąuette Parko parapi
jos bažnyčioje birželio 14 d. 7 v. 
v. parapijos choras, dirig. muz.' 
V. Baltrušaičio, ruošia muz. 
Sasnausko veikalą “Reąuiem” I 
— pagerbimui išvežtųjų ir žu- į 
vusiųjų. Programą paruošia 
choras, o kitus darbus atlieka 
LB Chicagos apygardos valdy
ba ir talkininkai. Visos apylin
kės įpareigotos iš anksto išpla
tinti pakvietimus savo vietovė
se. Bažnyčioje galės klausytis 
ko"certo 1,000 asmenų.

i St. Balzekas, Don Gibson ir Chuck 
| Russel iš WIND radijo stoties, kur 

St. Balzekui įteikta dovana.

CHICAGOJ IR
DU NAUJI KUNIGAI

Chicagos (kardinolas John 
Cody geg. 14 d. ISt. Mary of 
the Laite seminarijos koplyčio
je, Mundelein, III., įšventino 35 
naujus kunigus. Jų tarpe yra 
ir du lietuviai.

Kun. Viliamas Zavaskis pri
micijas laikys geg. 25 d. Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioje Wau- 
kegane. Koncelebracijos Mišio
se dalyvaus kun. Robertas Bra-

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys

Šekspyro sonetai
Į lietuvių kalbą pirmą kartą išver
tė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, išsa
mia įžangine studija ir sonetų pa
aiškinimais. 176 psl., kietais drobės 
viršeliais.

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE.”

-fgi
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
miiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii

Antanui Valoniui pagerbti banketo dalyviai. Iš k. i d.: Bernice Zaur, Adolfas Baliūnas, Antanas Va- 
lonis, dr. Petras Daužvardis, Anna Valonis, vysk. V. Brizgys, Robert W. Wallestedt. Virginia Jach-Valo- 
nin Josephine Daužvardis, inž. Eug. Bartkus ir dr. Martin L. Gecht. Nuotr. Paris Studio

I S AKT! IK TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. dr. Jokūbas Štokas,
buvęs Sieton Hali Universiteto 
So. Orange, N. J. Tarpt, pre
kybos Instituto direktorium 
trejus metus, pakeltas į Preky 
bos skyriaus direktorius; nuo 
rudens semestro jam suteikia
mas vyr. profesoriaus titulas. 
Šiuo metu jis asistuoja Univer
siteto Prekybos kolegijos deka
nui naujų prekybos kolegijos 
rūmų pastatyme. Naujieji rū
mai įkainuosią pusantro milijo
no dolerių; statyba bus pradėta 
dar šiais metais...

— New Yorke keletas orga
nizacijų bendromis jėgomis ren
gia buvusio Vliko pirm. dr. An
tano Trimako 5-rių metų mir
ties minėjimą, akademiją ge
gužės 18 d. 3 vai. p.p. Apreiš
kimo parapijos salėje. Visi lie
tuviai yna maloniai kviečiami 
dalyvauti.

— Putliame gegužės 5 d. 
po ateitininkų šventės įvyko 
svarbūs posėdžiai jaunimo or
ganizacinio bei tautinio auklėji 
mo klausimais. Įdomių minčių 
iškėlė jauni vadovai Joana Ku- 
raitė iš Windsor ir Vytas Klio- 
rys iš Clevelando. Posėdžiuose 
dalyvavo Sės. M. Viktorija ir 
Sės. M. Jurgita.

_  Washingtono ir apylinkės
LB valdybos pakviestas gegu
žės 18 d. į Waahingtoną atvyks 
ba Montrealio lietuvių jaunimas. 
Tos dienos 6:30 vai. vak. kvie
čiame atvykti pasiklausyti Mon 
trealio lietuvių jaunimo tauti
nių instrumentų orkestro, susi
pažinti, pabendrauti. Valkaras 
įvyks Divine Savior seminari
jos patalpose. Princess Gardens 
Pkwy., Lauham, Md.

APYLINKĖSE
zauakas, O. Carui., Jonas Ku- 
zinskas ar Joseph Gilbert.

Kun. Rapolas Starus primi
cijas laikys geg. 25 d. Our La
dy of Mt. Carmel bažnyčioje, 
Melrose Parke. An.

STUDIJUOJANTIEMS MENO 
SRITĮ

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus (4012 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632) meno di
rektorius, prašo visus bestudi
juojančius meną, tapybą, inter
jero dekoravimą ,dailųjį ir tai
komąjį meną, skulptūrą, teks
tilės dailę, plastikos ir metalo 
raižybą, architektūrą ir kt. me
no šakas, taipgi pagrindines 
studijas jau baigusius ir sie
kiančius šioje srityje mokslo 
laipsnių (magistro, daktaro), 
galima trumpesniu laiku suteik 
ti apie save (šiam muziejui) 
šių žinių: pavardę ir vardą, gi
mimo vietą ir datą, adresą, ko
kioje meno mokykloje (kolegi
joje, akademijoje, institute ar 
universitete) studijuoja ar stu
dijavo, kaip toli yra pažengęs, 
o jei jau baigęs — ar numato 
siekti šioje mokslo šakoje, 
mokslo laipsnio ir kur?

Jeigu dėl kokių nors priežas
čių patys studijuojantieji ar 
studijas jau baigę asmenys, pra

— New Yorke išleista nauja 
knyga apie Vilniaus getą antro
jo pasaulinio karo metu. Kny
gos autorius Isaac Kowalski, 
pats gimęs ir augęs Vilniuje ir 
vokiečių okupacijos metu apgy 
vendintas Vilniaus žydų gete, 
savo knygoje A Secret Press In 
Nazi Europe (slaptoji spauda 
nacinėje Europoje) plačiai ap
rašo geto gyvenimo žiaurumus 
ir mini daugelį lietuvių padėju
sių geto gyventojams.

— Baigusiems Kėdainių gim
naziją 1939 metais. Lietuvoje 
likę šios laidos abiturientai bir
želio 14 d. Kaune, pagal prieš 
30 metų padarytą nutarimą, 
rengia subuvimą ir prašo atsi
liepti šiame kontinente esan
čius draugus. Rašyti Zigmui 
Steponavičiui, Kaunas, Turge
neve 44.

— Pianistė Aldona Kepalai-
tė vėl koncertuoja New Yorko 
Town Hali gegužės 24 d. 5:30 
v. p.p. Programoje Brahmso, 
Mozarto, Chopino, Debussy 
kūriniai. Tarp kitų kūrinių 
skambins Mozarto sonatą in C 
Major, Chopįno sonatą in B 
Fiat Minor, Debussy preliudus 
ir Toccatą. Bilietai nuo $2 iki 
$4. Koncertu galėtų susidomė
ti New Yohko akademinis jau
nimas, nes programa įvairi, gi 
pati menininkė yra stipriai pa
tyrusi atlikėja, jau pelniusi 
geros pianistės vardą New Yor
ko spaudos muzikos kritikų 
tarpe. Ji labai paslaugiai sa,vo 
talentu dalinasi ir su lietuviij 
visuomene, kai šiai prireikia 
jos pagalbos. (oiJ

— L. Žurnalistų s-gos cen
tro valdybos devintame posė
dyje pritarta, pirm. V. Alanto 
pasiūlymui ir nutarta dar prieš 
prasidedant atostogų sezonui 
išleisti “Pranešėją” Nr. 2 padi
dinant puslapių skaičių nuo 8 
iki 12. Taip pat pirmininkui 
pasiūlius nutarta savo organi
zacijos ribose šiuos metus pa
vadinti Vaižganto metais, nes

šomų žinių sutelkti negalėtų, 
tai tas žinias prašomi suteikti 
jų tėvai, globėjai, giminės ar 
draugai, už ką BLKMuziejaus 
vadovybė iš anksto taria nuo
širdų ačiū.

K. V. Baltramaltis

Davis Wilson, 24 m., Louisa, Ky., 
yra aklas, tačiau baigė Kentucky 
universitetą Lexingtone. Su juo ki
ta baigusioji ir jį vedžiojas aviga
nis šuo.

šiais metais sueina lygiai 100 
metų, kai gimė vienas iš L. 
Žum. sąjungos steigėjų ir gar
bės narių — Juozas Tumas - 
Vaižgautas. Iš iždininko VI. Se- 
lenio pranešimo matyti, kad 
centro valdybos kasos stovis 
yra geras, šd centro valdyba iš 
senosios buvo perėmusi 7 dol. 
20 centų, gi posėdžio metu ka
soje buvo 720 dolerių.

— Solistai Stasys Citvaras 
Ir Violeta Bendžiūtė atliks me
ninę programą New Yorko Lie 
tuvių fondo vajaus pavasario 
bankete New Yorke. Banketas 
bus gegužės 17 d. Waldorf As 
toria viešbutyje Manhattane. 
Solistams akompanuoja Alek
sas Mrozinskas. Po vakarienės 
bus 'šeiriai, kuriem groja Joe 
Thomas orkestras.

S. Juškėnas prisega B. Mainelienėi 
Lietuvių skautų s-gos 50 m. ju
biliejini ženklą, skirtą brolijos rė
mėjams. B. Mainelienė daug pa
deda Clevelando skautams.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

ARGENTINOJ
— Leidėjai veikalo “Lietu

viai Argentinoje” praneša vi
suomenės žiniai, kad leidinio 
2-sios laidos psudos darbai ei
na pirmyn. Jau baigiama su
rinkti medžiaga. “Laiko” spaus 
tuvė je apie Buenos Aires orga-' 
nizacijų veiklą. Lieka tik su
rinkti Rosario, Berisso, Sta. Fe,, 
Kordobos, Tucuman lietuvių I 
veiklą. Litografijos paruošta I 
virš 230 nuotraukų. “Laiko” 
spaustuvė jau įteikė medžiagą 
apie kongresus ir visas draugi-' 
jas.

DID. BRITANIJOJ
— Dr. Vinco Kudirkos 110

metų gimimo sukaktis paminė
ta Bradforde. Paskaitą apie jo 
gyvenimą ir daibus skaitė V. 
Ignaitis.

— DBLS-gos Leigh sky
riuje įsteigta lietuvių moterų 
organizacija, kuriai vadovauja 
R. C. Steponavičienė ir Aužkal- 
nienė.

— Antanas Brilius, 60 m. 
amžiaus, 9 mėnesius sirgęs, 
pasimirė ir buvo palaidotas Šv. 
Patriko kapinėse Leytonstone.

_  Pik. J. Lanskoronskis,
nuolat gyvenąs Paryžiuje, buvo 
atvykęs į Angliją ir aplankė 
kai kuriuos savo pažįstamus.

— Tradicinė sekminių šven
tė ruošiama V. 24-25 dienomis 
Lietuvių sodyboje. Bus pamal
dos, (pamokslas, tautinių šokių 
grupių, dainininkų ir kitoki 
pasirodymai. Tikimasi, kad tuo 
metu į sodybą suvažiuos dau
gybė lietuvių. i

CHICAGOS ŽINIOS
REKORDINĖ REGISTRACIJA
Illinois valstijos sekretorius 
Paul Povvell praneša, jog 1968 
m. užregistruota rekordinis 
skaičius — 5,417, 846 automa
šinos, sunkvežimiai, autobusai 
ir motociklai.

DINGSTA DAUG KNYGŲ
Chicagos viešosios bibliotekos 

pareigūnai skundžiasi, kad iš 
centrinio knygyno, prie Wa- 
shington ir Randolph gatvių, 
kasmet prapuola apie 100,000 
knygų. Knygyno sąmata kas
met pramato apie $1,750,000 
naujų knygų ir leidinių pirki
mui.

KYLA PIJENO KAINOS
Atsiradus didesnei paklausai 

laužimam plienui, Chicagos plie
no liejyklos dabar moka $33.06 
už tokio plieno toną. Kaina pa
kilo $5.69 palyginus su pereitu 
mėnesiu.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Dr. A. Jurgelionis balan

džio 14 d. sulaukė 75 m. A. 
Jurgelionis buvo vienas iš uo
liųjų fizinio auklėjimo bei lavi
nimo sikatintojų Lietuvoj. Jis 
buvo pirmas 1934 metais įsteig
tų Kūno kultūros rūmų direk 
torius, taip pat tais laikais pla
čiai paplitusios Sporto Rūmų 
Talkos — “Sporūtos” organiza
torius. Po karo A. Jurgelionis 
ilgą laiką dirbo parazitologijos 
institute Vilniuje, šalia to stu
dijavo gerontologiją — “ilgo gy 
venimo” mokslą. Pastaruoju lai 
ku yra perėję dirbti į Eksperi
mentinės medicinos institutą.

(E)
VOKIETIJOJ

— Kr. valdyboje dirbo 3 tar
nautojai — buhalteris R. Schulz, 
raštininkė V. Povilavičienė ir rei 
kalų vedėjas V. Bartusevičius. 
Nuo 1968 liepos 1, pradėjus 
veikti Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijai, raštininkė buivo at
leista, V. Bartusevičius perėjo 
gimnazijos žinion, o tuo pat me
tu pasamdytas teisin. J. Luko
šius perėmė raštvedybos ir rei 
kalų vedimo darbus.

— Rinkinių į Kr. tarybą me
tu (1968. XI. 23) buvo užregis
truoti 794 nariai, susitelkę į 31 
apylinkę, šiuo metu yra 853 
nariai (neskaitant šeimų narių) 
ir 33 apylinkės. Kr. valdybos 
kadencijos metu buvo atgaivin
tos kelios apylinkės, kaip Leben 
stedt - Salzgitter, Krefeldo, 
Mainz’o, Dortmundo, Miesau. 
Savo laiku nemažai triukšmo 
sukėlęs narių perregistravimas 
davė ir naudos.
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TELEVIZI JOS
Spalvotos ii- paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

•:

I

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEJEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

DAUG STUDENTŲ
JAV-ių švietimo skyriaus raš

tinė praneša, kad Amerikos uni
versitetuose ir kolegijose 1968 
—69 mokslo metams buvo užsi
registravę 7,571,636 studentai. 
Tai rekordinis skaičius.

UŽBAIGĖ SEZONĄ
Chicagos simfonijos orkest- 

ras šiomis dienomis užbaigė 78- 
tą sezoną. Orkestras, pradedant 
rudens sezoną, susilauks ir nau
jo dirigento.

STATO NAUJĄ PASTATĄ
Illinois Central geležinkels 

už 14 mil. dolerių Homevvoode 
stato dizelinių lokomotyvų ir 
vagonų remontavimo pastatą, (y 
kuriame dirbs 600 darbininkų. 
Statyba bus baigta 1971 m.

SIŪLO UŽDARYTI 
7 LIGONINES

Studijinė grupė pasiūlė Chi
cagoje pastatyti penlkias 500 lo
vų rajonines ligonines, tam iš
leidžiant 110 mil. dolerių. Pa-^ 
tarta praplėsti Mount Sinai li
goninę ir atremontuoti didesnę 
dalį Cook apskrities ligoninės. 
Taip pat grupė siūlo uždaryti 
septynias senas ligonines, turin
čias iš viso 1,023 lovas. Šios li
goninės: Bethany, Šv. Antano, 
Garfield Park Community, Ma
ry Thompson, Woodlawn, En- 
glewood ir Provident.

TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-condltioners. Pard. Ir taisymas. 
2648 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

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

BANGA

SIUNTINIAI Į LIETUVA *
ir kitus kraštus

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

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se. 
nūs visų rūSlų namo apšildymo 
pečius lr air conditioning ) 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

IRIMAS ŽUKAUSKAS 
HliATING * SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Olileago », III. 

Telefonas VI 7.3447.

M O V I N G
■Apdraustas perkraustyma* 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882


