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Egiptas “karo paruošties” stovyje” Egiptiečių kare vių transportai ir tankai važiuoja j pozicijas Sina
jaus pusiasalyje prie Izraelio pasienio Tai yra ‘ pasiruošimas karui”, — sako Kairo laikraščiai, jei Izra
elis užpultų Siriją.

Bolševikinio ūkininkavimo reiškiniai
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

“Tikru siaubu mūsų vandens 
gyventojams tapo amoniakinis 
vanduo”, — rašo “Valstiečių 
Laikraščio” bendradarbis gam
tos medžioklės ir žūklės skyriu
je, gegužės 5 d.

Amoniakinis vanduo tai nau
ja Sovietijoj dabar labai madin
ga cheminė trąša, vienas iš dar1 
Chruščiovo pasiūlytųjų “stebak 
lingųjų vaistų” žemės ūkiui. 
Tas vanduo plačiai vartojamas 
ir Lietuvoj, bet, kaip ir visos 
naujos priemonės, ši pradėta 
vartoti irgi be reikiamo pasi
ruošimo. Tam vandeniui reikia 
specialių saugyklų. Instrukcijo
se nurodoma, kad tos saugyk
los turi būti ne arčiau kaip 200 
metrų nuo vandens telkinių. 
Bet, paskubomis įrengtos, sau
gyklos daug kur prakiūra ar 
visiškai sugriūva, ir amoniako 
skiedinys, vietoj išlaistytas, kur

jo reikia, nuteka į šulinius ir j 
upes...

Tai ne koks vienas kitas pa
skiras atvejąs. Štai ką apie tai 
toliau rašo tas pats “V. L.” 
bendradarbis:

—1966 metais amoniakinis 
vanduo pateko į Šventąją, — 
4 km. ruože upė paliko negyva. 
Šių metų pradžioje į Bartuvą 
ištekėjo apie 60 tonų amoniaki- 
nio vandens. Molėtų rajone į 
upę nutekėjo 4,000 litrų šios 
trąšos. Išnuodyta Beržą, Šyša, 
Virinčia, Kruoja ir kitos skaid
rios upės, kur pateko dešimtys 
tonų amoniakinio vandens, ku
rio laukė dirvos...

Be to, daugelyje kolchozų 
sunkvežimiai ir traktoriai esą 
plaunami upėse ar ežeruose, ir 
net naftos sandėliai pastatomi 
kur nors prie upelio kranto. 
Vandenų teršėjai ir nuodytojai 
esą griežtai baudžiami, bet jų

Kodėl kiniečiai demonstruoja 
prieš Britanija

PEKINAS. — Kiniečiai ko- 
munistai Pekine dar tebevykdo 
demonstracijas prieš Britanijos 
politiką Hong Konge. Nepagaili 
jie aštresnių žodžių JAV-bėms 
ir Sovietu Rusijai.

Britanijos kolonijoje Hong 
Konge šiom dienom kiniečiai 
komunistai surengė riaušes. Bri 
tų policininkai ir kariai areš
tavo 400 triukšmadarių.

Raud. Kinija apkaltino An
gliją “barbarišku fašizmu”, pa
reikalavo areštuotus paleisti.

Hong Kongas užima 398 kv. 
"* mylių plotą. Hong Kongo teri

torijoje gyvena 3,790,000 žmo
nių, daugiausiai k’niečių.

* Hong Kongas Britanijai yra
svarbus uostas, bet net vande
niu priklausomas nuo raud. Ki
nijos — iš ten turi jį gabentis. 
Britai šioje kolonijoje turi 7, 
000 karių. Kinija lengvai galėtų 
šią teritoriją pasiimti. Bet jai 
yra intereso neimti, ne3 per 
Hong Kongą raud. Kinija gau
na iš prekybinių santykių kas-

Kalendorius
Gegužės 20 d.: šv. Bernardi

nas, šv. Alfreda, Eidvilas, Aug- 
mantė.

Gegužės 21 d.: šv. Andrius 
Bob., šv. Izberga, Vaidevutis, 
Vydminė.

Gegužės 22 d.: šv. Kastas, 
šv. Rita, šv. Julija, Eimantas, 
Aldona.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
giedra, aukščiausia oro tempe
ratūra apie 60 laipsnių.

Saulė teka 5:26, leidžias 8:07.

met apie 700 mil. dolerių.
Manoma, kad raud. Kinija sie

kia naujo politinio laimėjimo — 
parodyti, kad Britanija jos rei
kalavimus turi vykdyti, kaip 
juos neseniai įvykdė Portugali
ja, kuri turi ten sąvo koloniją 
Macao.

Pekino komunistinis režimas 
kaltina Britanijos pareigūnus 
Hong Konge, kad jie nepaiso 
kiniečių darbininkų reikalų.

Skaitytojas taip
ir nesužinojo

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniuje leidžiamas žurnalas 
“Mokslas ir Gyvenimas” (Nr. 
2, 1967 m.) atspausdino atsa
kymą į skaitytojo paklausimą 
apie Nežinomojo kareivio ka
pą.

Iš pavadinimo sprendžiant, 
rimtas žurnalas anrašė Nežino
majam kareiviui kapų įvairiose 
Europos sostinėse istoriją, pra
dedant nuo pirmojo, supilto Pa
ryžiuje 1920 m. Bet čia to žur
nalo rimtumas pasibaigė: lie
tuviui nebuvo pasakyta, kad 
Lietuvoje Nežinomojo kareivio 
kapas buvo Karo Muziejaus so
delyje Kaune ir, kad jį rusiškie
ji barbarai išardė. To lietuviui 
nevalia žinoti.

—o—
Vizitas

TUNISAS. — Tunisijos už
sienio reikalų ministeris Habig 
Bourguiba oficialiai vizituos 
Washingtoną birželio 4-11 d.d.

— Pakistano ir Indijos kariai 
vakar susikirto prie Kašmiro 

pasienio.

Vidurio Rytai prie karo pakrantes
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų generalinis sekr. U Than- 
tas, reikalaujant egiptiečių pre
zidentui Nasseriui, vakar įsakė 
šios tarptautinės organizacijos 
3,400 karių pasitraukti iš E- 
gipto ir Gazos ruožo. Dabar y- 
ra atviras kelias karui tarp 
Izraelio ir Arabų pasaulio.

Jungtinėje Arabų respubliko
je (Egipte) yra visuotinė mo
bilizacija, o Sirijoje — dalinė.

Egipto pėstininkam, šarvuo
čių daliniams ir lauko artileri
jai manevruojant Sinajaus ty
ruose palei Izraelio rytų vaka
rų pasienį, gen. maj. Abdel Moh- 
sen Mortagi, “rytų fronto” va-

Diplomatų susirūpinimas dėl įvykių Vidurio Rytuose. 
Egiptas graso Izraeliui

das, pareiškė, xad jo kariuo
menė “pasiruošusi šventam žy
giui į Izraelį”. 1

Tačiau Mortagi pridėjo: E- 
giptas tik tada eis kariauti, jei 
Izraelis užpuls Siriją ar kurią 
kitą arabų valstybę.

Prie Egipto ir Izraelio pasie
nių kiekvieną valandą gali kil
ti karinis konfuatas. Diploma
tai susirūpinę rimta situacija 
Vidurio Rytuose, nes Sov. Ru-

sija labai sma'liai žiūri į šią 
apylinkę: jos /adovai ruošiasi 
užpildyti ten tuštumą, ka; Bri
tanija pasitrauks iš Adeno ir 
kitų vietovių.

JAV-bių ambasadorius Jung
tinėse Tautose A. Goidbergas 
vakar susitiko su nekomunistais 
Jungtinių Talių Saugumo na
riais, ieškodamas būdų užkirsti 
kelią kariniam konfliktui Vidu
rio Rytuose.
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padaryta žala neatitaisoma per 
kelelius metus. Pagaliau, ir bv 
džiami “iešmininkai”, tai yia, 
vietiniai pareigūnai, kurie daž
niausia daro tik tai, kas liepta 
iš aukščiau, nors ir nemokėda
mi... Tai yra būdingi vadinamo
jo socialistinio, iš tikrųjų — 
kanceliarinio ūkininkavimo reiš
kiniai. (Elta),

Tropinis uraganas
nusiaubė miestą

LAGOS, Nigerija. — Tropi
nis uraganas, siautęs Nigerijos 
Kadunos mieste, padarė miesto 
gyventojams didelių nuostolių. 
Sugriauta mokyklų, gyventojų 
namų, apgriautas telegrafas ir 
elektrinė. Daug žalos padaryta 
ir vienam iš didžiausių Afri
kos stadionų Achmadu Belo. 
Liūtys su kruša sunaikino di
delę dalį derliaus valstiečių lau
kuose miesto apylinkėse.

Jancs Radvanyi, Vengrijos komu
nistinio režimo diplomatas VVasliing- 
tone, pabėgo laisvėn ir gavo poli- 
in; prieglobsti JAV-bėse.

Lietuvis partizanas
nuteistas mirti

ALYTUS, pavergta Lietuva. 
— Kultūros namų salėje gegu
žės 17 d. pavergtos Lietuvos 
Aukščiausiojo teismo baudžia
mųjų bylų išvažiuojamosios teis 
minės kolegijos posėdžio pir
mininkas Miežėnas paskelbė, 
kad nuspręsta lietuvį partiza
ną Vladą Karpavičių sušaudyti.

Nuosprendis galutinis, kasa
cine tvarka neapskundžiamas ir 
neprotestuojamas.

— JAV-bių specialistai gal
voja, kad Sovietų Rusijos erd
vėlaivis Sojuz I, kuriame buvo 
kosmonautas Komarovas, dar 
prieš leisdamasis neteko kont
rolės ir dėl to jam buvo įsa
kyta leistis. Kaip žinoma, šioje 
kelionėje kosmonautas Komaro
vas žuvo ir iškilmingai buvo 
palaidotas Kremliaus sienoje 
Maskvoje. Kai kurie moksliniai 
stebėtojai mano, kad jau kele
tas Sov. Rusijos kosmonautų 
yra žuvę tolimose erdvėse; ki
tų, sakoma, lavonai dar tebe-

skrieją aplink Žemę.

Liturginės reformos 
tolimesnė eiga

VATIKANAS. — Gegužės 7 
dieną Vatikane buvo paskelbta 
popiežiaus Pauliaus VI-jo patvir 
tinta antroji Apeigų kongrega
cijos instrukcija, liečianti litur
ginės reformos tolimesnę eigą. 
Pirmoji liturginė instrukcija 
buvo paskelbta 1964 m. lapkri
čio 26 dieną. Ji nustatė pa
grindinius pakeitimus šventoje 
Mišių aukoje ir sakramentų tei
kime. 1

Dabartinė antroji ins •. ūkei ja 
toliau tęsia šios liturginės re
formos vykdymą, paskelbdama 
naujus pakeitimus šventųjų Mi
šrų aukoje, maldose, apeigose 
ir nustato, kad i’’ pagrindini 
f v. Mišių dalis — kanojas gali 
būti kunigo balsu kalbamas vie 
tos žmonių kalba. Naujoji in
strukcija liečia viso pasaulio 
k 1 talikų kunigus bei tikinčiuo- 
s'uo ir pradės galioti 29 birže
lio šv. Petro ir Paulia u šven
tėje.

Nauji rekordai
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Maskvos miesto taryba patvir
tino architektų projektą, pagal 
kurį bus pastatytas aukščiau
sias pastatas Sov. Rusijoje — ■ 
60 aukštų rūmai (TSRS rekor
das).

Pavergtoje Lietuvoje yra į- 
steigta biblioteka, kuri turi il
giausią pasaulyje vardą: Lietu
vos Tarybų Socialistinės Res
publikos Ministrų Tarybos Val
stybinės plano komisijos Res
publikinio mokslinės - techninės 
informacijos ir propagandos in
stituto Centrinė mokslinė - tech
ninė biblioteka. Jos fonduose y- 
ra apie 800,000 spaudinių, ku
rie, kaip rašo “Mokslas ir Tech
nika” Nr. 3, 1967 m., dėl pa
talpų stokos “išmėtyti po visą 
kvartalą”. Skaitytojai, užsakę 
knygas, turi laukti rekordinį lai
ką — po 4-6 mėnesius (pa
saulinis rekordas).

įvairios žinios
— Dabartinis Sov. Rusijos 

slaptosios policijos viršininkas 
atleistas. Jo vietoj paskirtas 
Andrekek, kietas komunistas. 
Dabartinis slaptosios policijos 
viršininkas, sakoma, atleistas 
kad Vakaruose raudonųjų šni
pų lizdai susekti. Be to, Krem
liaus vadovai jį kaltina, jog per 
jo apsileidimą mirusio Sov. Ru
sijos diktatoriaus duktė Svet
lana pabėgusi į Vakarus.

— Amerikoj, kaip skelbia 
“Publishers Weekly”, 1966 m. 
buvo už knygas paskirta dau
giau 200 literatūrinių premijų.

Gamai Abdel Nauer

Uraganas nuvertė
einantį traukinį

NEW DELHI. — Uraganas 
su kruša, kuris praūžė šiauri
niuose Indijos rajonuose, parei
kalavo 32 gyvybių, o 350 žmo
nių buvo sužeista. Apie tai pra
nešė korespondentas iš New 
Dclhi miesto.

Ypač daug pastatų sugriovė 
uraganinės audros Bihore ir 
Utar Pradeše. Audra Utar Pra- 
dešo valstijos rytuose įiuvo to
kia galinga, kad prie Varanario 
miestelio vėjas apvertė visus 
vienuolika einančio traukinio 
vagonų. Dvidešimt keleivių su- 

j žeista, geležinkelio eismas su- 
į trukdytas.

' Labiausiai nukentėjo Kanpū- 
ras, Utar Pradešo valstijoje: 
25 asmenys žuvo, daugiau kaip 
100 sužeista.

Cholera Vakarų Sumatroje
SUMATRA, Indonezija. — 

Choleros epidemijai kilusiai 
vienoje vakarų Sumatros vie
tovėje, nuo vasario mėnesio mi
rė apie 70 žmonių.

NAUJAS PURINO IR 
MASKVOS DIALOIJAS

PEKINAS. — Šiom dienom 
raud. Kinijos užsienio reikalų 
ministerijoje Sov. Rusijos ko
munistų partijos organo “Prav- 
dos” korespondentui Pekine V. 
Pasenčiukui buvo pareikšta, kad 
jis paskelbtas nepageidaujamu 
asmeniu (“persona non grata”) 
ir jam pasiūlyta išvykti iš Ki
nijos liaudies respublikos. Kar
tu kiniečių atstovai korespon
dentą apkaltino, kad rašęs iš
galvotus dalykus “Pravdoje”.

Ryšium su tuo Sov. Rusijos 
užsienio reikalų ministerija įt ' - 
kė gegužės 15 d. Kinijos liau
dies respublikos ambasadai Ma3 
kvoje pareiškimą, kuriame, be 
kita ko, sakoma:

— Sovietų Sąjungos kores
pondentai, akredituoti Pekine, 
sudaro 3avo informaciją, rem
damiesi objeklyviais ir tikrais 
faktais, taip pat Kinijos spau
dos skelbiama medžiaga. Savo 
veikloje jie nuolat vadovaujasi 
Sov. Rusijos ir Kinijos tautų 
draugystės stiprinimo interesais. 
To negalima pasakyti apie Ki
nijos korespondentų medžiagą 
Sov. Sąjungoje. Jų informacija 
nuolat gausi šmeižijkų prasima 
nymų apie sovietinę liaudį, So
vietų Rusijos užsienio ir vidaus 
politiką. Užsienio reikalų minis
terija dar kartą visu rimtumu 
atkreipia ambasados dėmesį į 
tokią Kinijos korespondentų 
veiklą Maskvoje.

Tai, kad Kinijos vyriausybė

VIETNAMO KARO LAUKE
SAIGONAS, P. Vietnamas. — 

JAV-bių karo aviacijos lėktu
vai vakar smogė į elektrinę vi
sai arti Hanojaus, Šiaurės Viet
namo sostinės. Amerikos lėktu
vai padangėse numušė tris ko
munistų Migus.

JAV-bių laivyno sprausmi
niai lėktuvai bombardavo amu
nicijos sandėlį netoli Hanojaus.

Sov. Rusija siunčia naujų ra
ketų Šiaurės Vietnamo komu
nistiniam režimui, nors pati 
Maskva verkšlena, kad, girdi, 
Amerika Vietname plečianti ka
rą, telkdama savo karinius da
linius prie demilitarizuotos zo
nos. Jau apie 5,000 amerikiečių 
karių įžengė į demilitarizuotą 
zoną. Šia zona šiaurės vietna
miečiai seniai jau naudojasi.

Buvęs prezidentas Eisenho- 
vveris, vakar išėjęs iš Walter 
Reed ligoninės Washingtone ir 
grįžęs į savo ūkį Gettysburge, 
Pa., pareiškė, kad generolas 
Westmorelandas, JAV-bių gink

’ -r-

JAV-iy marinas laukia evakuavimo, 
jį sužeidus prie demilitarizuotos zo
nos Pietų Vietname.

luotų pajėgų Vietname vadas, 
šauniai atlieka savo karinį dar
bą ir jis vertas paramos. To
liau buvęs JAV-bių preziden
tas pridėjo, kad anti Vietnamo 
karo demonstrantų Amerikoje 
yra mažuma.

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI CHICAGOS LIETUVIŲ OPE
RAI, ŠVENČIANČIAI DEŠIMTMETI SAVO VEIKLOS IR VAI
NIKUOJANČIAI JĄ OPERA “GRAŽINA”.

ištrėmė “Pravdos” koresponden 
tą, esąs naujas grubus veiks
mas, kuriuo siekiama bloginti 
Sov. Sąjungos ir Kinijos liau
dies respublikos santykius.

Atmesdama nepagrįstus Ki
nijos valdžios kaltinimus “Prav
dos” korespondentui, Sovietų 
Rusijos užsienio reiKalų minis
terija reiškia griežtą protestą 
dėl nepagrįsto nutarimo už to
kių veiksmų padarinius Kinijos 
valdžiai.

Tai paskutinis dialogas tarp 
Pekino ir Maskvos.

Trumpa i iš visur
— Teisėjas Louis Klzas, 64 

metų, gyv. Ciceroje, III., jau 
apklausinėjamas teismo dėl jo 
“švaistymosi užstatais" pateku
siems bėdon žmonėms.

— Senatoriui Thomas J. Dodd 
(D., Conn.) paprašius senate 
partijų vadovus M. Mansfieldą 
(D., Mont.) ir Dirkseną (R., 
III.) atidėti debatus dėt jo elge
sio cenzūravimo, 3enatas šiuos 
debatus atidėjo iki birželio 13 
dienos. Jis nori geriau pasi
ruošti atsakymams dėl kaltini
mų. kad jis rinkiminius pini
gus, suaukotus žmonių, panau
dojęs savo asmeniškiems rei
kalams.

Šen. Russell B. Long (D., 
La.) pagelbės gintis senatoriui 
Doddui.

— Vakar Chicagos metropo
lijai nepristatyta pieno. Vyksta 
išvežiotoji} atnaujintas streikas.

— Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaulle birželio mė
nesį lankysis Lenkijoje.

— Vak. Vokietija, siekdama 
sušvelninti santykius su Rytų 
Vokietijos komunistiniu režimu, 
siūlo megzti kultūrinius ir eko
nominius ryšius.

Tačiau Rytų Vokietijos ko
munistų vadovas Ulonchtas no
ri, kad abiejų kraštų vadovy
bės susitiktų ir tartųsi dėl ge
resnių santykių. Jis tikisi, kad 
toksai susitikimas reikštų Rytų 
Vokietijos komunistinio režimo 
pripažinmą.

— Graikijos nauja karinė vy
riausybė uždraudė įsileisti tu
ristus, kol jie nenusiskuta barz
dų ir nenusikerpa plaukų. Taip
gi reikalauja, kad jie turėtų 
bent 80 dolerių, jei nori išbūti 
10 dienų Graikijoje. Vidaus rei
kalų ministeris uždraudė taip 
pat mokyklose dėvėti trumpus 
sijonukus (vad. “miniskirt”).

— Australija kritikuoja. Kai 
Kanados užsienio reikalų minis
teris planuoja, kaip sustabdyti 
karą Vietname, Australijo* už
sienio reikalų ministeris kriti
kuoja Britaniją, kad ji į tą ka
rą neįsijungia.

Australija Vietname turi apie 
5,000 karių.
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SAS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 21 d., 
įvyks Chicagos SAS draugovės 
susirinkimas Jaunimo centre, 
204 kamb., po 10 vai. Mišių.

Dienotvarkėj numatyta rin
kimai sekančių metų valdybos 
ir pranešimai apie stovyklą bei 
statutinį suvažiavimą.
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CHICAGOS ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Ch cagoje gyvena daugiau lie
tuvių, kaip bet kuriam šiaurės 
Amerikos mieste, tai nenuosta
bu, kad Chicagos ateitininkų 
skyrius narių skaičiumi yra di
džiausias visoje šiaurės Ameri
koje. Visuomet Chicagos sen
draugių valdyboje vyraudavo 
vyrai, bet šiais metais iš penkių 
valdybos narių yra keturios mo
terys ir skyriaus pirmininkė yra 
p. A. Skrupskelienė.

Chicagos sendraugiai per 
šiuos metus turėjo keletą getų 
paskaitų visuomenei. Rudens 
metu buvo suruoštas puikus ba
lius, gegužės 14, Sekminėse, val
dybos, o ypatingai pirm. Skrups 
kelięriės dėka, sendraugiai su
rengė Chicagos ateitininkų šven
tę. Šventės išvakarėse buvo 
susikaupimo vakaras tėvų jė
zuitų koplyčioje su tėvo K. Tri
mako, SJ, tai progai pritaikytu 
pamokšlu.

Pati šventė prasidėjo geg. 14 
šv. Mišiomis ir pamokslu tėvų 
jėzuitų koplyčioje, kuri buvo pil
nutėlė žmonių. Daugiausia da
lyvavo sendraugių ir mokslei
vių. Mažiau matėsi studentų — 
mat, mokslo metų pabaiga.

Per pamaldas pradžioje pasi
gesta giesmių, bet vėliau visi 
dalyviai savaime susiorganizavo 
ir giesmės buvo giedamos labai 
harmoningai. Tuoj po pamaldų 
šventė tęsėsi Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, kame dalyviai 
pusryčiavo ir tuo pat laiku bu
vo atliekama programa. Salėje 
savo trumpa kalba šventę ati
darė sendraugių pirmininkė A. 
Skrupskelienė. Maldą sukalbėjo 
tėv. Trimakas, SJ. Programą 
pravedė P. Narutis su Algiu Ja
saičiu ir p. Dalevičiūte. Šventės 
metu buvo pagerbti šiais metais 
mirusieji ateitininkai;

Feliksas Kudirka — lituanis
tas mokytojas, Leopoldas Krum 
plyš, Mykolas Rauchas, Anta
nas Gylys, Edvardas Turaus
kas, kun. Alfonsas Sušinskas, 
dr. Petronis, Izabelė Matusevi
čiūtė, Ant. Šerkšnas ir kun. Sta
sius Būdavas.

Išreikšta vieša padėka šven
tės šeimininkėms - ateitinin
kėms: Alenskienei, Beleškienei, 
Jurgutienei, Žygaitienei. Pagerb 
ti kuopų globėjai: Marąuette 
Parko Br. Polikaitis, Rušėnie- 
nė; Pr. Dieiininkaičio: L. Valan
čius — bern. globėjas, J. Juo- 
zevičiūtė ir R. Jaraitė — jau
nučių globėjos; Cicero Vysk. 
Valančiaus: dr. P. Kisielius, 
Radvilienė, A. Tauginas — jau
nių glob., Palionienė — jaunių

merg. glob., J. Stangenbergaitė
— vyr. merg. glob., V. Kuprys
— vyr. bern. glob., S. Venclo- 
vaitė — jaun. merg. glob., K. 
Lauraitytė — jaunučių merg. 
glob.; Lemonto Pr. Dovydaičio 
globėja p. Razmienė, kun. Lip
niūno kuopos glob. inž. J. Šal
čius.

Programą atliko: 1) Cicero 
Vysk. M. Valančiaus MAS kuo
pa vaidino A. Barono pasaką
— “Miško pasaka”, kuri visiems 
patiko, ypatingai vaikams.

2) Studentų ateitininkų d-vės 
programą atliko Aušra Gyly
tė; dainavo: “Siuntė mane mo
tinėlė”, “Solveigos Dainą”, pia
nu palydint Manigirdui Mote- 
kaičiui. Visuomenė juos palydė
ta gausiais plojimais. Laimos ir 
Viktorijos Bačinskaičių duetas 
sužavėjo visus. Jos padainavo: 
“Šlama šilko vėjas” ir “Mamy
tei”.

3) Pr. Dieiininkaičio MAS 
kuopos programą atliko dūdų 
orkestras^ grojęs “Kepurinę”: 
Dainė Narutytė, Mirga Šerep- 
kaitė, Linas Rimkus, Jonas Juo
zevičius, Pranas Pranskevičius, 
Jurgutis ir Vyt. Paškus; Kristi
na Gaučytė padeklamavo “Ai
das” Julijos Švabaitės - Gylie
nės; Neringa Ambrozaitytė ir 
Vida Paškutė sušoko baletą, 
pianinu skambinant Danutei Ro- 
žėnaitei. Dieiininkaičio kuopos 
pasirodymas visiems patiko.

4) Lemonto prof. Dovydaičio 
MAS kuopos pasirodymas: pra
nešėjai — Algis Lieponis ir Al
gis Kerpė. Buvo muzikinis pasi
rodymas: piano, akordeonu ir 
smuiku. Be to, buvo nemažai 
paskaityta kupletų.

5) Kun. Alf. Lipniūno kuopos 
pasirodymą išpildo Živilė Pas- 
kočimaitė, Audr. Pavilčiūtė, 
Vikt. Dirgilaitė. Jos išpildė dvi 
daineles gitaromis.

Šeimos šventės minėjimas už
baigtas ateitininkų himnu. Šių 
metų šeimos šventėje dalyvavo 
rekordinis dalyvių skaičius: sa
lėje buvo užimtos^ visos kėdės. 
Dalyviai buvo patenkinti tiek 
vaišėmis, tiek programa. Visi 
parsivežė gerus šeimos šventės 
įspūdžius. Jonas P.

STATYS PAMINKLU
A. A. KUN. A. SUŠINSKUI

Sudarytas kun. Alf. Sušinsko 
paminklui statyti komitetas, į 
kurj įeina Augustinas Paško
nis — pirmininkas ir nariai: dr. 
Jonas Juozevičius, Ona Stu- 
kienė, Kazys Kriaučiūnas, dipl. 

1 inž. Adomas Rušėnas.

Prano Dieiininkaičio 1966/67 ,m. m. valdyba

Prano Dieiininkaičio moksleivių ateitininkų kuopos orkestras

PRANO DIELININKAIČIO KUOPOS 
ŠVENTE MARŲUETTE PARKE

Jau eilė metų, kai Prano Die- 
lininkaičio moksleivių at-kų kuo 
pa savo metinės šventės datą 
pasirenka gegužės mėnesį. Šiais 
metais kuopos šventė ivyko ge
gužės 7 d. Uniformuoti moks
leiviai at-kai ir jų tėveliai bei 
svečiai jau nuo 7:30 vai. ry
to rinkosi į parapijos salę, kur 
su vėliavomis žygiavo į 8 vai. 
pamaldas. Į šventę atvyko ir Le 
monto moksleivių at-kų kuo
pa su savo globėja Razmiene.

Po pamaldų parapijos salė
je įvyko iškilmingas posėdis. Jį 
pravedė kuopos pirm. Algis Ja
saitis. Įnešus vėliavas ir sugie
dojus at-kų himną, buvo duoda
mos priesaikos, pradedant nuo 
jaunučių grupės, baigiant vy
resniųjų moksleivių “Credo”. 
Priesaiką priėmė kuopos dvasios 
vadas kan. V. Zakarauskas, o 
ženklelius bei juosteles įteikė 
kuopos vėliavos kūmai dr. Da
nilevičienė ir dr. Juozevičius.

Jaunučio įžodį davė: Saulius 
Acalinas, Vida Baronaitytė, 
Lionytė Bradūnaitė, Seigūnas 
Degutis, Vytas Jurgutis, Irutė 
Pranckevičiūtė, Audrius Ruse
nąs, Morkus Šaulys ir Vitas Un- 
derys. Jaunesniųjų moksleivių 
įžodį davė Neringa Ambrozai
tytė, Ronaldas Jurgutis, Marytė 
Kazlauskaitė, Vida Lietuvnikai- 
tė, Danutė Mataitytė, Vida Paš
kutė, Eloa Runzaitytė ir Algis 
Underys. Vyresniojo mokslei
vio juosteles gavo Nora Baltru
šaitytė, Daina Danilevičiūtė, 
Laimutis Degutis, Vida Galė
naitė, Danutė Gaižūnaitė, Kris
tina Gaučytė, Jurga Gylytė, 
Algis Jasaitis, Nijolė Kybar- 
taitė, Jonas Lieponis, Gailė Mi- 
kalonytė ir Aldona Rušėnaitė.

Lemonto kuopos įžodžius da
vė: Linas Mastis, Algis Liepo
nis, Regina Ambrasaitė, Jonas j 
Abromaitis ir Antanas Razma.

Pranckevičienė ir O. Rušėnienė.
Gražus oras, kerą nuotaika 

ir gausus dalyvavimas prisidėjo
prie šventės pasisekimo.

“MOKSLEIVIO BALSAS”

Tai neperiodinis leidinys, ku
rį išleido Hamiltono moksleivių 
ateitininkų kuopa. Mūsų sky
riaus redakcijai jie prisiuntė su
sipažinimui. Šio leidinio redak
torė yra “Draugo” ateitininkų 
skyriaus skaitytojams žinoma, 
mūsų korespondentė iš Hamil
tono Gabija Juozapavičiūtė, ku
ri ir daug savo kūrybos yra at
spausdinusi minėtame leidiny. 
Viena kas krinta į akį, kad ra
šo beveik vienos moksleivės, 
kai tuo tarpu moksleiviai - ber
niukai vos įstengė užpildyti pu
sę puslapio. Tiesa, Jonas Orvy
das padėjo iliustruoti. “Mokslei
vio Balse” išskirtinas Rūtos Bi- 
kinaitės patriotiškas eilėraštis 
“Žinau”, kurio pradžią susipaži
nimui čia paduodame:

“Žinau, kad ten žydėjo vosil- 
kos parugiais, / Šiandien ten be
liko dilgynės patvoriais. / Ži
nau, kad tėvelis arė ten tėviš
kės laukus, / Šiandien kruvinas 
maskolius juos sutrypė- visus”.

Mes džiaugiamės Hamiltono

JURGIO MARINO 
ĮPĖDINIAMS

Šių metų balandžio mėn. Brook
lyne miręs Jurgis Marinas, Ameri
koje žinomas kaip George Marin, 
testamentu yra užrašęs savo gimi
naičiams nuo penkių šimtų iki kelių 
tūkstančių dolerių kiekvienam. 
Tarpe visos eilės paminėtų yra ir 
tokių, kurių adresai šiuo metu ne
žinomi, būtent: broliai Juozas ir 
Pranas Marinai; brolio Jono Mari
no vaikai; sesers Antaninos Never- 
dauskienės vaikai, kurių tarpe mini
ma duktė vienuolė, esanti vienam 
Šveicarijos vienuolyne; sesuo Mar
celė Milašauskienė arba jos vaikai.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji malonėkite rašyti Lietuvos Ge
neraliniam Konsulatui New Yorke:

Consulate General of Lithuania 
41 West 87nd Street 

Nevv York, N. Y. 10024

VLADO BRADAUSKO 
ĮPĖDINIAMS

Pereitų metų pabaigoje Connec
ticut valstijoje mirė Vladas Bra- 
dauskas, Amerikoje žinomas kaip 
Walter Bradauskas, palikdamas ke
lis tūkstančius dolerių. Apie velio
nį žinoma tik tiek, kad buvo 78 
metų amžiaus ir kad į Ameriką at
vyko 1913 metais. Jo motinos pa
vardė buvo Ališavičiūtė. Velionio 
giminės arba apie juos žinantieji 
malonėkite rašyti Lietuvos Genera
liniam Konsulatui Nevv Yorke:

Consulate General of Lithuania 
41 VVest 87nd Street 

Nevv York, N. Y. 10024

Cosmos Parcels Express Corp.
Prisijungusi prie Podarogifts, Ine.

PRIIMA Sovietų Sąjungoje gyvenantiems giminėms 

užsakymus BUTŲ, o taip pat. Sovietų gamybos pre

kių : — AUTOMOBILIŲ. ŠALDYTUVŲ, TELEVIZIJOS 

APARATŲ, SKALBAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir 1.1.

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

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniaiL 
8:30 — 12:00.

HIGH (ĮUALITY WORK ON
ALL GARMENTS
e CLEANING • PRESSING 

• DYEING
Expert Repairs And Alterations 

Shirt Serviee Aini Bachelors Buiulles 
Shirts Beautifiilly ljaundered. 

LITTLE VILLAGE CLEANERS 
3619 W. 26th St. Tel. 762-9193 

(Formerly Brodsky Cleaners And 
Tallors)

Open daily S A. M. till 8 P, M. 
Saturday 9:30 A. M. till 8 P. M. 

Closed Sunday.

Skelbkitės “Drauge”.

Platinkite “Draugę”.

SINCLAIR

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street 

Tel. GR 6-3134 ir GR 6-3353 
Sav. Juozas (Joe) Juraitis

• Pagrindinis taisymas vietiniu lr 
užsieninių autoriiobilii) * Elektroni
nis motorų tikrinimas. • Chicago 
Motor Club patvirtinti kvalifikuoti 
mechanikai. * lįarbas garantuotas ir 
prieinamos kainos). * Turime vilkikų 
ir (Courtesy cars). Atsilankykite lr 
įsitikinsite.

Sveikinimo žodį tarė MAS cen 
tro v-bos atstovas Adomas Vi- ' 
liušis ir kun. Lipniūno kuopos 
pirm. Jurgis Bradūnas, kvies- . 
damas visus aštuntokus į savo 
kuopą.

Po metinės k-pos apyskaitos, 
kurią skaitė Nora Baltrušaity
tė, išeinančių iš kuopos vardu 
atsisveikinimo žodį tarė Vida 
Galėnaitė.

Kuopos pirm. Algis Jasaitis 
pristatė sekančių metų valdybą, 
kurią sudarys: pirm. Linas Rim | 
kus, sekr. Birutė Bružaitė, iž
dininkas Dovas Šaulys, merg. 
seniūnė Giedrė Čepaitytė ir 
bern. seniūnas Linas Danilevi
čius. Būsimam pirmininkui per
davė kuopos vėliavą,ir tuo bai
gė oficialiąją šventės dalį.

!
Po to sekė meninė programa 

ir pusryčiai. Kuopos globėjas 
Bronius Polikaitis nuoširdžiai pa 
dėkojo tėvų komitetui, kuris per 
dvejus metus labai sąžiningai 
ir stropiai ėjo savo pareigas. Jį 
sudarė: pirm. dr. V. šaulys, Z. 
Degutis, dr. A. Juozevičienė, O. 
Jurgutienė ir M. Žigaitienė. 
Taip pat padėkojo ir visiems 
kuopos globėjams. E. Rožėnie-, 
nei, L. Valančiui, Jūratei Juoze- 
vičiūtei, Ritai Jaraitei; globėjų 
padėjėjoms. D. Rožėnaitei, Jūra
tei Jasaitytei ir darbelių va- i 
dovei Degutienei. Pusryčių me-! 
tu buvo sudarytas tėvų komi
tetas sekantiems mokslo me- 
tams. Į jį įeina pirm. Juozas 
Paškus, A. Astrauskas, A. Lie- 
tuvnikienė, E. Mikalionienė, S. I

INFORMACIJŲ IR NEMOKAMŲ KATALOGŲ GALITE GAUTI 
VYRIAUSIOJE ĮSTAIGOJE ARBA VISUOSE MŪSŲ SKY
RIUOSE.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 W. 45th Street, New York, N. Y. 10036 
Tel. — CI 5 - 7905

IT

Mechanical & Chemical 
ENGINEERS

FOR A MAJOR NEW COMPANY
Chemplex Company a new plastics producer with a multimillion 
dollar expansion program, seeks experienced Mechanical & 
Chemical Engineers for Maintenance and Engineering at ita Clinton, 
Iowa plant. 3-5 years experience in ethylene and/or polyethylene 
produetion desirable. Experience with rotating and reciprocating 
eąuipment preferred.

Chemplex’ completely new $60 million facility in Clinton will 
produce ethylene and a full range of polyethylenes.

These positions offer a liberal salary and benefit program, 
plūs the opportunity to participate in the start of a new company.

Send confidential resume to* Chemplex Company 
Robert G. Koons, Manager of Employe Relations 

P. O. Box 819, Clinton, Iowa 52732
’.Ve are an equal opportunity employer.

CHEMPLEX
A joint venture of American Can Company and Skelly Oll Co.

strick Corporation]
CHICAGO’S COMPANY 0N THE MOVĖ
IS NOW STAFFING THEIR 

NEW PLANT

Immediate Openings For:

Press Brake Operators 

Trailer Repairmen
E X P E R IE N C E NECESSARY

W E OFFER:

• LIFE, SICKNESS AND • VVORK CLOTHES FURN’D 
ACCIDENT INSURANCE • 9 PAID HOLIDAYS

• HOSPITAIZATION AND • PAID VACATIONS 
MAJOR MEDICAL INSUR. • COST OF LIVING ALL’CE

D O N ’ T W A I T
Come In To See Us 8:30 A.M. to 4:30 P.M.

PERSONNEL DEPARTMENT STRICK CORPORATION 
5300 West 73rd Street, Chicago, Illinois 60638
..  . ............... ............ j?

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. AU PHONES WA 5-8202
MAY-GEGUŽES MEN. 19 IR 20 D.D.

*-

OTARD IMPORTED COGNAC Fifth $4.98
IIINE Imported FIVE STAR

COGNAC Fifth $5-49
ROYAL TORO 10 Year Old PORTUGAL

BRANDY 80 Proof Fifth $3.09
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
CINZANO VERMOUTH Imported

Dry or Sveet 33 oz. Bottle $1.89
POPULAR BRAND of Imported Blackberry,

Cherry or Apricot LIQUEUR Fifth $2.79
GOLD DUCK New York State Champagne

and Sparkling Burgundy Fifth $1.98
BARCLAY’S Extra Dry GIN i/2 Gal. $6-39
CREME YVETTE CORDIAE Fifth $4.98
CARLSBERG BEER

Case of 24 — 12 oz. T. Away Botties Case

*



Tėvynės vardu —

NE TĖVYNEI TARNYBA
Vliko pirmininkas Clevelande Rimties valandėlei

INSTINKTAS IR MEILE

Mūsų susiklausymas, nors ir 
nevisuomet pavyzdinis, vistik 
buvo geras bent tuo atveju, 
kai reikėjo parodyti tvirtą nu
sistatymą Lietuvos okupanto 
atžvilgiu. Ilgą laiką okupantui 
ir jo tarnams nuolaidų neda
rėme ir savo tautos siekimų 
neišdavėme. Tik vėliau atsira
do mūsų tarpe žmonių, kurie 
pralaužė kovos dėl laisvės lini-

’ jas, pradėdami bendravimą su 
okupanto ištikimaisiais pri
pažindami okupacinę valdžią. 
Mūsų eilėse atsirado tokių, ku
rie svetimųjų įtakoje pradėjo 
“statyti tiltus” į vieną pusę — 
tais tiltais iki šiol ėjo komu
nistinė propaganda mūsų tar- 
pan ir okupacinės valdžios vi
lionės darė neapskaičiuojamą 
žalą.

šioje srityje dalis mūsų iš
eivių tiksliai pasekė baltųjų

* rusų pėdomis Ir mes, kaip ir 
jie, bėgome nuo komunizmo, 
bet ir mūsų dalis, kaip ir jų, 
pradėjo tėvynės vardu tarnau
ti ne tėvynei o priešui, kąi 
pasidavė defetistinei nuotai
kai, kad laiko negalima pa
keisti ir kad kovoti jau nebe
apsimoka. Juk ir prieš komu
nizmą kovoję Rusijos gene
rolai, pabėgę didikai, net eili
niai šviesuoliai vėliau tapo ko
munistų šnipais, jų propagan
dininkais, o jų vaikai tokioje 
Prancūzijoje — net komuniz
mo skleidėjais ir vadais.

Toks pat likimas gresia ir 
mus, vyresniesiems pralau
žus kovos linijas, o jų pėdo-

*’ mis pradėjus sekti svetur iš
augusiam lietuviškam jauni
mui. Bendravimo su okupan
to valdžia nuotaikos griauna 
mūsų išeivijos tautinius pa
grindus, ardo veiklos vienin
gumą, palaužia mūsų siekimus 
ir mus išstato pnvojun suby
rėti. Prisimintini nelemti įvy
kiai Nevv Yorke ir Paryžiuje, 
neskaitant kitų netokių žymių 
mūsų tautinių‘šifjJnybių, kurio
mis pasireiškė paskiri žmonės 
ir kurios prisidėjo prie susi
skaldymo mūsų politinėje ir vi
suomeninėje veikloje. Tie blo
gi pavyzdžiai buvo blogos pa
mokos su sunkiai pramatomis 
išdavomis.

*
Pastaruoju metu vėl nuste

bino mus naujos nelemties 
grėsmė. Kurį laiką buvo kuž
damas! slaptai, o dabar jau 
išeina ir viešumon kai kurių 
mūsų sporto žmonių ryšiai su 
okupuoto krašto įgaliotiniais 
ir jų pasiryžimas ten vykti 
organizuotai su krepšinio iš
vyka. Lietuvių visuomenė 
džiaugėsi ir rėmė krepšininkų 
išvykas Pietų Amerikon ir 
Australijon, nes tai buvo mū
sų tautos reikalų ir mūsų var
do reprezentavima3 svetimųjų 
tarpe. Dar nenorime tikėti, 
kad ir maža sportininkų dalis 
pasiduotų politiniuose tautos 
reikaluose nesiorientuojančių 
asmenų kurstymui ir dėtųsi 
prie okupanto kėslų — dar la-

X biau suskaldyti mūsų visuo
menę išeivijoje, bet jeigu gan
das jau pasiekė viešumą, tai 
rodo, kad mūsų sportininkų 
dalis stovi ant klaidingo ke
lio, vedančio juos komunizmo 
tarnybon ir tėvynės reikalų 
išdaviman.

Tokiai išvykai neįmanoma 
pasiruošti per trumpą laiką. 
O jeigu ji buvo ruošiama slap

Kardinolo žodis
Ukrainos Lvovo arkivysku pas-met- 

ropolitas kardinolas Slipyj, pagal Ju
lijaus kalendorių švenčiant unitų sta
čiatikių velykų Prisikėlimo šventę, šv. 
Petro bazilikoje prie Bazilijaus Didžio
jo altoriaus, aukojo iškilmingas šv. 
Mišias rytų unitų apeigomis. Kartu su 
kardinolu šventąsias Mišias aukojo uk 
rainų Philadelfijos metropolitas Her- 
maniuk prelatas Choma ir ■ kunigas 
Harasymovyčz.

Šv. Mišių metu kard. Slipyj tarė 
žodį Ukrainos tikintiesiems, pabrėž
damas, kad pirmieji prisikėlusiojo Kri 
staus žodžiai žmonijai lietė taiką — 
taiką su Dievu, taiką savyje, taiką su 
artimui Toliau kardinolas nurodė, kad

tu būdu, nepaisant nei mūsų 
vadovaujančių veiksnių, netu
rint nei sporto sąjungos įgalio
jimų, tai reiškia, kad patys 
kurstytojai ir jų pritarėjai jau 
tė darą nusikaltimą, suprato 
išduodą savo kovos draugus 
ir savo pavergtuosius brolius. 
Jie jautė taip pat, kad nusi
kalsta prieš aukščiausią savo 
tautos tikslą — įsipareigojimą 
niekada nenusileisti pavergė
jui ir iki galo tęsti kovą už 
pavergtos tautos laisvę bei jos 
skriaudų atitaisymą. Toks or
ganizuotas bendradarbiavimas 
su okupantu, — nepaisant nai
vių pasiteisinimų, kad tai ben
dradarbiaujama su tauta, — 
yra juo didesnė išdavystė, kai 
okupantas kėsinasi mus įtrauk 
ti į okupacinio jubiliejaus mi
nėjimą ir kai laisvieji lietuviai 
yra savo atgautos laisvės pus
šimčio sukakties išvakarėse.

*
Laiške vienas iš pavergtos 

Lietuvos rašo apie mūsų spor
tininkų galimą atvykimą tuo 
metu, kai čia apie tai tik slap
tai tebuvo planuojama, tokiais 
žodžiais: “Nejaugi tai tikra, 
kad jūsų jaunuoliai žada at
vykti?” Daugiau ir negalėjo 
pasakyti. Bet tdo “nejaugi" 
pasako daugelio nuotaikas ir 
nusistatymą, kad mūsų orga
nizuotas pasirodymas ten ne
pageidaujamas niekam, išsky
rus okupantą. Mūsų sportinin
kai ir kalbėti tegalėtų tik oku
panto įtaigotais žodžiais.

Mūsų veiklai, kovai už lais
vę ir kultūriniams poreiškiams 
reikalingas susiklausymas ir 
vieningumas. Susiklausymas 
reikalingas net ir naujesnių 
veiklos būdų ieškojime. Vienin 
gumas būtinas plečiant savo 
darbo ir kovos lauką įtrau
kiant daugiau jaunu ir gerai 
pasiruošusių jėgų, kad mūsų 
veikla neišblėstų ir neužgestų 
sustingime.

Tačiau niekas negalės patei
sinti išdavikiškos veiklos, sa
vo tikslų pardavimo ir sąmo
ningo ar nesąmoningo tarna
vimo komunistinei propagan
dai. Lietuvių visuomenė dar 
nėra tokia siaura, kad kiek
vieną naują pasireiškimą įrė
mintų tėvynės išdaviman ir 
kiekvieną asmenį, iškeliantį 
naujų idėjų, įtartų komunistu. 
Bet sveikoji visuomenės dalis 
labai gerai -atskiria g°ra nuo 
blogo ir tarnybą tėvynei nuo 
tarnybos okupantui. Ir šiuo 
atveju mūsų visuomenė pasi
darys išvadas ir nusistatys su 
tokiais žmonėmis santykiavi
mo būdus. Išeilami pilės lie
tuvių tautos interesus, jie pa
tys save nusirašo į nuostolius 
tautai, nors šiuo metu turėtų 
būti kiekvienas lietuvis viso
mis priemonėmis tausojamas.

Mes negalime smerkti pa
vienių žmonių, kurie, šeimos 
sentimentų vedini, vyksta lan
kyti savųjų, negalime smerkti 
ir tų, kurie višnu ar kitu bū
du turi progą atvykti pas sa
vuosius į šį kraštą. P.M;, kol 
dar nėra pervėlu. šiuos nelem
tus kėslus turėtų sustabdyti 
patys kurstytojai ir jo dėl 
tautos turėtų atsižadėti mūsų 
sportininkai. To reikalauja o- 
kupuoto krašto reikalai, to 
reikalauja ir mūsų kilniausieji 
tikslai, kuriems reikalinga pa
aukoti net ir savo pomėgius.

Pr. Gr.

stačiatikiams
Kristaus Prisikėlimas visai pakeitė a- 
paš.talų laikyseną: jų dvasinį prislėgi- 
mą ir nusiminimą pakeitė džiaugsmas 
ir entuziazmasl Tačiau — pabrėžė 
kardinolas Slipyj — Kristus įspėjo a- 
paštalus ir visus tikinčiuosius, kad šį 
džiaugsmą lydės kartu ir didelės sun
kenybės ypač skelbiant Kristaus gerą
ją Evangeliją (Naujieną) pasaulio tau 
toms. Kaip mane persekiojo — kal
bėjo Kristus — taip persekios ir ju
mis... Bet Kristus tai žinodamas, drą
sino savuosius likti ištikimais savo pa- 
vaukime ir nesibijoti aukų — nes aš 
nugalėjau pasaulį — kalbėjo Kristus 
ir būsiu su jumis iki amžių pabai
gos.

(Pabaiga)
Vliko pirm. papasakojo apie 

savo keliones po Pietų Ameri
ką ir po Europą. Esančios Lie
tuvos atstovybės yra didelė rak 
štiš sovietams. Norima plėsti 
dažnesnė ir platesnė informaci
ja Lietuvai. Norima atgauti lie
tuviškoji radijo valanda per 
Madrido radiją. Ši transliacija 
buvo ministerių kab'neto nuta
rimu nutraukta. Prancūzijoje 
nusistatymas pozityvus. Pirmą 
kartą Vlikas buvo oficialiai pri
pažintas. Tai dar karta įrodė, 
kokios svarbios reikšmės turi 
Vliko tęstinumas.

Šiuo metu Elta leidžiama pen 
kiomis kalbomis, nuo liepos 1 d. 
bus pradėta spausdinti ir por
tugalų kalba. Sutarta ir dėl 
prancūziškos Eltos laidos. Ban
doma gauti radijo transliacijas 
iš Vokietijos.

Vlikas turi vos vieną kukliąi 
apmokamą žmogų, visas kelio
nės ir vizitų išlaidas dengia 
pats pirmininkas. Dr. J. K. Va
liūnas mano, kad Tautos fon
das turi garantuoti Vliko dar
bą ir, kad jo stiprinimas yra 
pirmutinė visų mūsų pareiga.

Minint 50 metų nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį, no
rima sekančiais metais duoti 
visos valandos programą per 
Amerikos televizijos stotis. Čia 
reikės talkos, pinigų ir žmonių 
(viena valanda kaštuotų apie 
60,000 dol.).

Pirmininkas baigė savo 40 
min. puikiai paruoštą kalbą, nu
rodydamas, kad mes turime 
daug problemų ir turime didelę 
jėgą, kuri dar nėra kaip rei
kiant išnaudota. Ją naudoti tu
rime tol, kol mūsų kraštas Lie
tuva bus laisva.

Darnus bendradarbiavimas
PLB pirm. J. Bačiūnas, nuo

širdžiai pasveikinęs dr. Valiūną, 
naują Vliko pirmininką, padė
kojo už supažindinimą su mū
sų visų darbais ir uždaviniais. 
Tai parodo darnų mūsų bendra
darbiavimą. Pirmininkas J. Ba
čiūnas pasidžiaugė, kad beveik 
po ketverių darbo metu su PLB 
galįs pasakyti, kad organizaci
niai darbai jau priklauso pra
eičiai; kad PLB išryškino sa
vo veidą konkrečiais darbais, 
kad pradėjo veikti naujoje plot
mėje — žvelgti į ateitį, išlai
kyti tautos gyvybę, atstatyti 
nepriklausomybę. Esam pasiry
žę talkinti ir politinėje srity, 
jei ten būsime šaukiami. Ke
liaudamas po pasaulį įsitikinau, 
kad Lietuvių bendruomenės idė
ja yra gyva ir stipri.

Komunikatas
Abiejų pirmininkų pranešimai 

gausiąi susirinkusiųjų buvo pri
imti su gausiais plojimais ir 
pasitenkinimu.

PLB vykd. vicepirm. St. Barz- 
dukas perdavė PLB ir Vliko 
pasitarimų santrauką. Komuni

i
į Šventąją Žemę

REGINA RASLAVIČIENĖ
Pasikeliam keltuvu į viršų, o ten koridoriai ir 

kambariai — tikra meno galerija. Viename koridoriu
je, kuris juosia visą namo šoną, yra pagal Rafaelio 
škicus jo mokinių pieštos ištraukos iš Senojo ir Nau
jojo Testamento. Prieš Sikstinę koplyčią salė, kurios 
lubų ir grindų ornamentika visai sutampa savo li
nijomis, o šonuose paveikslai per visą sieną. Siksti- 
nę koplyčią matome tik trumpai, bet, naujai nuvalius 
tris šoninius paveikslus, kurie išryškėjo naujomis 
spalvomis, likusieji atrodo migloti ir neaiškūs. Iš čia 
užsukam į popiežiaus koplyčią, kurioje jis meldžiasi 
prieš nusileisdamas šalimais esančiu keltuvu į bazi
liką iškilmėms ar audiencijoms. Aplankom kambarį, 
kuriame popiežius kalba per televiziją: labai turtin
ga ir graži grindų mozaika, kelios kėdės pašaliuo
se, o prie vidurinės sienos stalas, ant kurio stovi 
masyvus kryžius, už stalo Kristaus paveikslas.Šali- 
mais yra privačių audiencijų kambarys, o už jų kuk
li patalpa, kur vyksta popiežiui ir jo artimiesiems re
kolekcijos.

Kitam kambary stovi popiežiaus Pijaus XII ra
šomas stalas, pilnas mažų stalčiukų. Atrodo, kad ten 
būtų sunku ką surasti, bet jam, matyt, patiko.

Visur prie durų stovi sargybos spalvingose uni
formose. Kai popiežius planuoja kur pajudėti, jau va
landą iš anksto apie tai žino visas Vatikano persona

katas bus išsiuntinėtas spau
dai. Komunikate pasisakoma 
dėl veiksnių konferencijos, dėl 
PLB trečiojo seimo, patvirtin
tas Jaunimo kongreso kontro
lės komisijos aktas ir išreikšta 
padėka rengėjams ir rėmėjams, 
sutarta dėl lietuviškos televizi
jos programos Vasario 16-sios 
proga, pasisakyta dėi Paryžiaus 
įvykių, kurie nesiderina su lie
tuviška drausme ir veiksnių nu
tarimais, nepritarta sportinin
kų užmačioms vykti į Lietuvą, 
pasisakyta dėl galimų Lietuvos 
meno ansamblių gastrolių po A- 
meriką ir reikalauta J. Smeto
ną atšaukti skleidžiamus šmeiž
tus “Laisvoje Lietuvoje” apie 
PLB valdybą.

Diskusijos

Diskusijose dalyvavo daug 
asmenų, iškeldami įvairių klau
simų, į kuriuos meistriškai at
sakinėjo daugiausia dr. Valiū
nas. Tiktai į porą klausimų at
sakė šio susirinkimo modera
torius V. Kamantas.

Pr. Razgaitis vėl kartojo se
ną istoriją dėl okup. Lietuvos 
jaunimo atsikvietimo į Pasau
lio lietuvių jaunimo Kongresą. 
V. Kamantas dar kartą pabrė
žė, kad PLB jaunimo iš Lietu
vos nekvietė ir prašė Pr. Raz- 
gaitį šiuo klausimu su juo, jei 
nori, asmeniškai dar aiškintis.

P. Stravinskas, pareikšdamas 
užuojautą J. Smetonai už rei
kalavimą atšaukti šmeižtus, iš
kėlė jo nuopelnus, pabrėždamas 
jo mokslo laipsnius įgytus Kau
ne, Paryžiuje ir Amerikoje ir 
jo didelę humoro dovaną, kuri 
atsispindi ir jo straipsniuose 
“Laisvoje Lietuvoje”. Susirin
kusieji teisininko P. Stravinsko 
“gynybos” kalbą taip pat dau
gelis palaikė už humoristinę 
kalbą.

Visi kiti klausimai buvo ak
tualūs. Juose atsispindėjo visos 
lietuviškojo gyvenimo proble
mos ir rūpesčiai. Diskusijose 
dalyvavo dr. K. Pautienis, St. 
Lazdinis, F. Eidimtas, Pr. Ka
ralius, J. Smetona, J. Virbalis, 
kun. K. Žemaitis, J. Daugėla, 
A. Kasulaitis, Pr. Balčiūnas, dr. 
H. Brazaitis, J. Stempužis, J. 
Budrys, dr. Butkus, S. Laniaus
kas, M. Bernais ir kt.

Vliko pirm. apgailestavo, kad 
tokie įvykiai čia Clevelande 
vyksta. Jis neabejoja PLB pat
riotiškumu. Jei kas turi kokių 
asmeniškų reikalų ir eina į spau 
dą su įžeidinėjimais, blogai da
ro. Ieškokime, kas mus riša. 
Pakelkime mūsų spaudos lygį.

Tokių žmonių, kaip prof. Ku
biliaus ar dr. A. Juškos atsiun
timas į Ameriką, turi aiškų 
tikslą — susilpninti mūsų ko
vą. Mūsų diplomatinės tarny
bos tęstinumas yra jautrus 
klausimas. Šiandien oficialiai 
valstybių vyriausybės, mirus 
atstovui, atsisako priimti nau

las. Mūsų viltis, kad jį netikėtai kur koridoriuje su
tiksim, subyrėjo.

Viename iš kambarių pagal lubas sukabintos po
piežių, kurie čia gyveno, emblemos, paimtos iš jų vė
liavų.

Dabartinis popiežius gyvena trijuose nedideliuo
se kambariuose, kurių langai išeina į bazilikos aikštę.

Kiemai tušti, nes į juos gali įeiti tik. žmonės, tu
rį specialius leidimus.

Nežinome, kaip padėkoti viršininkui už jo malo
nią paslaugą, todėl tik pasitenkinam trumpu “ačiū”, 
bet širdyje tikrai esame dėkingos.

Dar apžiūrim Vatikano parką ir ten esančią po
piežiaus emblemą iš gėlių. Pasižiūrim į tuščius arkiv. 
Samore rūmų langus ir važiuojam pro vartus, ku
riuose stovinti sargyba saliutuoja mus, lyg kažkokius 
garbingus svečius.

Užeinam į baziliką, kur tarp visų nuostabių sto- 
vylų vos nepraeinam pro Michelangelo Pieta, kurios 
vienos užtektų sutraukti turistų būrius. Apžiūrim pa
laimintojo rytų apeigų vysk. Koncevičiaus kūną, gu
lintį altoriuje po stiklu, išlikusį nepasikeitusį. Nusi
leidžiam į rūsį, kuriame yra popiežių karstai — vie
ni jų labai išpuošti, kiti kuklūs, treti užmiršti. Bet 
Pijaus XII ir Jono XXIII antkapiai skęsta gėlėse. Sa
koma, kad čia vyksta stebuklai.

Popiežius Pijus XII buvęs labai punktualus. Kas
dien tuo pačiu laiku vykdavo į sodą pasivaikščioti. 
Žmonės buvo taip įpratę, kad, pamatę popiežių, pa
gal jį nusistatydavo laikrodį.

Popiežius Jonas XXIII nemėgdavo formalumų. 
Kartais netikėtai atsirasdavo savo uniformuotos sar

ją. Ieškoma naujos išeities. Vli
ko santykiai su L. Valiuko re
zoliucijų komitetu geri. Vlikas 
džiaugiasi kiekvienu pozityviu 
pasireiškimu. Mūsų byla tokiais 
veiksmais stiprinama. Jokių 
varžybų tarp Vliko ir diploma
tų nėra. Prez. de Gaulle, sugrį
žęs iš Maskvos, kalbėjosi su 
prof. Baltrušaičiu, mūsų atsto
vu, ir pareiškęs, kad jis Lietu
vos nepamiršęs ir nepamirš. Pa
liesti Lietuvos aukso klausimai 
Anglijoje, Lietuvos etnografinės 
sienos, Vliko dokumentacijos 
paskelbimas ir apsauga, Vliko 
ir Laisvės komiteto santykiai.

Klausta, kas atsitiks, kai kai 
kurių partijų veikėjai išmirs ir 
nebeturės atsiųsti net atstovų. 
Atsakyta, kad partijos turi rū
pintis savo nauju prieaugliu. 
Pasisakyta dėl Tautos fondo 
akcijos stiprinimo ir pabrėžta, 

(kad Vlikas remia Alto darbą 
i ir Vliko pirm. turės atskirą pa- 
'sitarimą su Alto vadovybe.

Kalbėtojų dauguma džiaugėsi 
Vliko atsinaujinimu ir kvietė 
užgydyti žaizdas Clevelande. 
Turime pasitikėti mūsų vado
vaujančiais žmonėmis, padėti 
jiems ir būti dėkingi už jų au
ką mūsų tautos ir valstybės 
reikalams.

Diskusijos tęsėsi per pusant
ros valandos. Jos buvo gyvos, 
kultūringos ir įdomios, išsky
rus jau minėtus atvejus. Su
sirinkusieji buvo patenkinti nau 
jojo Vliko pirmininko pareiški
mu, atsakymais, jo energija, 
erudicija ir pasiaukojimu dide
liam mūsų tautos ii valstybės 
labui. Nors naujasis pirminin
kas tiktai šeši mėnesiai kaip 
įsėdo į šią rūpesčio ir didelės 
atsakomybės kėdę, bet spėjo 
apkeliauti pusę pasaulio ir pa
justi tų darbų ir problemų dau
gybę, kuri guli ant Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo komiteto pir
mininko pečių. Jis ėmėsi darbo 
su meile, dirba visa jėga, pa
naudodamas savo akademinį 
pasiruošimą, dideles pažintis su 
įtakingais asmenimis pasauly ir 
tvirtai tikėdamas, kad didžioji 
pasaulio neteisybė — Lietuvos 
okupacija — turė3 pasibaigti 
laisvės aušra mūsų Lietuvai.

V. R.

Dramaturgas Tennessee Wil- 
liams savo veikalo “The Glass 
Menagerie” ketvirtoje scenoje 
duoda tokį sūnaus pasikalbėji
mą su motina:

Tomas: Žmogus savo instink
tu yra mylėtojas, medžiotojas, 
kovotojas...

Amanda: Sakai “žmogus sa
vo instinktu...” Nekalbėk man 
apie instinktą! Instinktas tai 
kažkas, iš ko žmogus turi išsi
laisvinti ! Instinktas priklauso 
gyvuliams. Suaugusieji krikščio
nys jo nenori.

Tomas: Tai kogi, mama, su
augusieji krikščionys nori?

Amanda: Aukštesnių dalykų! 
Proto ir dvasios laimėjimų! Tik 
gyvuliai teturi tenkinti instink
tus ! Tikrai juk tavo siekimai 
aukštesni, negu instinktai! Skir 
tingi, negu beždžionės, kiaulių...

*
Šis motinos ir sūnaus dialo

gas prisimintinas Motinos mė
nesio proga. Tai visiems skatini
mas skaidrėti savo asmenybė
mis. Ir tai yra ne tik kiekvieno 
individo uždavinys, bet visos 
žmonijos likiminis klausimas. 
Rašytojas Robert Nathan veika
le “Mr. Whittle and the Mor
ning Star”, pirmame skyriuje, 
aprašomo Mr. Whittle lūpomis 
taria; “Mes esame išmokę klai
dingų dalykų. Mes išmokome 
susprogdinti atomą, kitaip sa
kant — medžiagą, iš kurios mes 
patys esame padaryti. Bet mes 
neišmokome sklandžiai savo 
tarpe sugyventi. Ir taip mes tu
rėsime visi draugėje būti iš
sprogdinti”.

Moralės dėsniai nėra vergijos 
pančiai, o gairės, nurodančios 
saugiausią kelią žemėje ir ke
lionėje į amžinybę. Dekalogo 
laužymas anksčiau ar vėliau, 
vienu ar kitu būdu kiekvienam 
atsikeršina. Ir čia reikia tokio 
ryžto, kokį vaizduoja rašytoja 
Mary Eilėn Chasse, savo kny
gos “The Lovely Ambition” ant 
rame skyriuje: “Esu Dievo pla
nų ir kelių ignorantė, bet aš ne
nustosiu į juos tikėjusi, nors jie 
man ir būtų neaprėpiami; ge
riau aš nepasitikėsiu savo pa
čios pajėgumu, negu Jo dės
niais.”

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas su Jūra Gailiušyte ir V. Kamantų, 
JAV LB III apygardoje surinkusiais daugiausia balsų.

Nuotr. V. Pliodžinsko

gybos tarpe ir, radęs juos be šalmų, kardų ir pirš
tinių, būdavo labai patenkintas.

Paulius VI yra labai santūrus, retai kur pasiro
do, o savo nuostabiai gražaus sodo visai nelanko.

Grįždami iš Vatikano sustojom prie bažnyčios, 
kurioje vyksta vestuvės. Bet mes einame į apačią. 
Mūsų vadovas paslaptingai nusiteikęs ir tik veda kaž
kur žemyn. Įžengiam pro duris ir... vos neaiktelim: 
lubos, sienos, visur, kur pažiūri, — kaulai. Ne papras
ti kaulai, bet žmonių. Iš jų suvarstytos ornamenti
kos, sudėstytos sienų dekoracijos, iš kaukuolių su
statytos piramidės ir arkos ar vienuoliškais rūbais 
aprengti skeletai. Tai 4000 tikinčiųjų kaulai, kurie 
čia tokiu būdu palaidoti. Klaikus, bet verčiąs susi
mąstyti vaizdas. Kažkaip pagalvoji — kaip jie čia 
jaučiasi taip išstatyti?

Dar apžiūrim Romą nuo Pinčo kalno, apvažiuo- 
jam apylinkes, net iki Ostijos, kurios krantus plau
na Viduržemio jūros bangos ir į kurias net šiandien 
keli italai įmerkę kojas braido, grįžtam pro Naująją 
Romą, kuri netoli nuo senosios auga dideliais, gra
žiais pastatais, plačiomis gatvėmis, gėlių aikštėmis ir 
į kurią, reikia tikėtis, persikels bent didžioji dalis se
nosios Romos judėjimo, kuris taip drumsčia senovi
nę miesto dvasią.

Mūsų dienos Romoje baigiasi, kaip ir visa trijų 
savaičių kelionė, kuri prabėgo lyg sapnas. Bet niekad 
nesijautėm tokios patenkintos, turtingos ir pilnos gy
venimo džiaugsmo, kaip dabar, pamačiusios bent da
lelę to plataus pasaulio, kuris iki šiol buvo žinomas 
4k iš atlaso.

Romą apleidžiam su viltimi, kad čia dar grįšim. 
(Pabaiga)

*
Artumas su Dievybe duoda 

naujo ryžto gyvenimo keliuose 
ir mūsų likiminiuose uždaviniuo
se. Net George Bernard Shaw, 
kuris laikomas nebuvęs Dievo 
kelių skelbėju (nors dabar pa
sirodė veikalas, kuris kiek kitoj 
šviesoj nušviečia Shaw santykį 
su religija), savo dramos “Saint 
Joan” penktoje scenoje į šv. Jo
anos d’Arc lūpas įdėjo šiuos 
žodžius: “Mano vienišumas bus 
ir mano stiprybė. Geriau yra 
būti vienai su Dievu. Neapvils 
manęs nei draugystė su Juo, 
nei Jo patarimai, nei Jo meilė. 
Jo nešamoje stiprybėje aš vis 
turėsiu ryžto, kol numirsiu”.

*

Žmogaus moralinio taurumo 
kelias yra neatmezgamai susie
tas su jo stiprinančiu ryšiu su 
Dievybe. Vienas iš pirmaujan
čių dabarties beletristų — Gra
liam Greene — savo romane 

, “The End of the Affair” (trečia 
knyga) savo aprašomo persona
žo — Saros — lūpomis lyg mal
dauja: “Leiski, kad aš užmirš
čiau save. Brangusis Dieve, aš 
bandžiau mylėti, ir kokią miš
rainę iš to aš padariau. Jeigu 
aš galėčiau mylėti Tave, aš ži
nočiau, kaip mylėti juos”.

Žmoguje vistiek yra stiprus 
gyvuliškasis pradas, instinkto 
potraukis, gravitacija į medžia
gos trauką, ką rašytojos John 
Galsworthy taip vaizdžiai nusa
kė savo veikalo “The Man of 
Property” antroje dalyje: “Aiš
ku, mes visi esame nuosavybės 
vergai, ir tik belieka klausimas 
— kokiame laipsnyje”. Ypatin
gai religija padeda apvaldyti 
gyvulį žmoguje ir instinktą pa
lenkti dorovės dėsnių kontrolei. 
Ta religijos įtaka kartais pasi
lieka net nusigręžianį nuo Die
vo, kaip tai nusakė W. Somer- 
set Maugham savo veikalo “Of 
Human Bondage” 53-me sky
riuje: “Net ir kai jis nusimetė 
religiją, kurioje buvo išauklė
tas, jis pasiliko nesužalotą mo
ralę, kuri buvo religijos dalis”.

*

Tačiau žmoguje, kuris religi
nei įtakai leidžia nevaržomai 
savyje reikštis, moralinis ryžtas 
gali pakilti iki heroiškumo, ką 
Nobelio laureatas T. S. Eliot 
nusako, kalbėdamas apie kanki
nius, įžangoje savo veikalo 
“Murder in the Cathedral”: 
“Kankinys, šventasis yra visada 
Dievo planų padarinys, išplau
kiąs iš Jo meilės žmonėms, sie
kiant juos įspėti, jiems vado
vauti, grąžinti juos į Savi ke
lius. Kankinystė niekada nėra 
žmogaus planas. Tikrasis kan
kinys tampa Dievo įrankiu, pra 
randa savo valią Dievo valioje; 
tiesą sakant, — ne praranda, o 
randa, nes jis randa laisvę atsi
davime Dievui”. J. Pr.
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REAL ESTATE

2 po 5 kapib, mūrinis, vandeniu - 
gazu šildymas, 2 maš. garažas, di
deli kambariai, prižiūrėti. Statytas 
po paskutinio karo. 7028 S. Camp
bell Ave Savin nkas
Mūr. 4 butų bunga|ow. Kampinis 
namas. 3 maš. mūro garažas. Pa
žiūrėkite iš lauko — 7248 Archer. 
Netrukdykite nuomininkų, užeikite 
pas mus pasimti raktą. 3739 W. 
26th St.LA 1-7038,

Gera nuosavybė investavimui. 
Mųr. 6 butų po 4 kamb. 2 maš. ga
ražas, platus sklypas. Pajamų 
$450. Žemi mokesčiai. $38.900.

BI 2-2162 arba LA 1-7088
8 metų, 2Į/2 Po 5 k. 2 vonios 3 

mieg., air-cond., 21/į maš. garažas 
Skambinti sav. (angliškai kalbėt)
585-5478.

Cicero. 2-jų butų namas. Pilna 
kaina $10,500. 2 po 4 kamb. Ap
kaltas. Lietuvių rajone, apyl. 16 ir 
50 Ave. Mokesčiai tik $158. Paja
mų $125. Gaisu apšild. BI 2-2162 
arba LA 1-7038.________________

CICERO. Mūr. 3-jų butų, 6-4- 
kamb. Pajamų $256 mėn. Gazu 

apšild. Modern. kabinetų virtuvė, 
modern. vonia, 2 maš. garažas. 
$21,200. Įmokėti $3,000. SVOBO- 
DA, 2134 S. 61st Ct., Cicero. BI
2-2162.

PROGA PORAI. $1,200 pajamų 
per mėn. “Nursing home”, 5 ir 4 
kamb., 2 vonios. Apyl. 26 ir Ham- 
Un. $22,500. Išsimokėjimo sąlygos.
LA 1-7038.

$11,000 PILNA KAINA. 5 butų 
po 4 kamb. mūrinis. Arti South- 
west krautuvių centro. Mokesčiai 
$210 00 ĮA. Į-7038,_____________
House. For Sale — Southwest 

Open Sunday — 2 To B 
6501 So. Fairfield Ave.

Completely modern. Brick bungalotv. 
Btrch eablnet kitehen. dlnette, vanity, 
bath, 2 — bedrooms, plūs finished 
basement room, garage.
SBE MRS, RITHNEB — 134-4303.

Marąuette Pke. — 2 butai, 4 ir 
2Į/2 kamb. Naujas gazo šildymas. 
Pigus, tik $13.000. RE 7-9515
6 kamb. 18 metų. Mūr. Cape Cod 
namai jfrte 72 ir Kedzie. 2 vonios, 
40 p. sklypas, garažas. Galima tuoj 
užimti. $16,900. VVA 5.6015.
Mūr. 2 butai po 6 k. Naujas gazo 
pečius. Naujos vonios. Kabinetų 
virtuvė’ ’Marąuette pk. Arti mo
kyklos. RE 8-6916.
6 kamb. (4 mieg.) mūr. bungalovv 
prie 71 ir Kedzie. 2 vonios. La
bai gražiai įrengtas rūsys. Dvigu
bas garažas. Galima tuoj užimti. 
Išvažiuoja — parduos nebrangiai. 
VVA 5-6015. 

IŠNUOMOJAMA — FORRENT

Marąuette Parke išnuomojamas 5 
kambarių butas su apšildymu. 
_____ Skambinti tel. 737-6365_____
IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
ar moteriai. Galimybe naudotis vir

tuve. RE 7-6963.
IŠNUOM. gražus 2-jų kamb. bu
tas, antram aukšte, tvarkingam 
dirbančiam vyrui. 6234 S. Albany 
Ave., PB 6-1671.
BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — ui-siregistruokit dabartį 
liest Agency, 2025 W. 03. PR 8-0032
Aptarnauja pietvakarinę dalį 7 me
lus. Savininkai: kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

Marąuette Parke išnuomojami du 
kambariai vyrui.

PR 6-2191I "- 1 1
Išnuom. 5 kambarių butas 

Marąuette Parke
VVA 5-0237

VASARVIETES

Vasarnamyje išnuomojami 3 mieg. 
kambariai su galimybe naudotis 
virtuve. Beverly Shores, Indiana. 
Chicagoj tel. BĮ 7-8850.

VASARVIETES KANADOJE

POPLAR POINT CAMP, 
CANADA

Išnuom. “housekęeping cottages” 
— namukai *'walleys” ir “nor- 
therns’ žuvų meškeriotojahis, Ka
nados šiaurėje.

Charles & Lenore Yore 
Box 527, Red Lake, Ont., Canada

P A R D A V I mTTT”

REAL ESTATE

Namai ne Baronka
Beveik naujas tarp liauju. Moder

nus 6 k. mūras. Gazu Šildymas ir visi 
priedai, $18,950.

5 bu fu mūr. 2 auto. garažas, gazu 
Šildymas. Apie $5,000 nuomos. Arti 
parko $38,800.

8 U. mūras. Alyva Šildymas, uždari 
porčiai, alumin. langai, 2 auto gara
žas. $16,900.

Pnjanių bungnlow. 6 k. butas ir 
$80 pajamų savininkui. $21,000.

3 butų niūras. Arti 66 ir Califor- 
nla. 3 auto garažas, platus lotas. 
Apie $5,000 nuomos. Kaina $35,900.

$8,600 pajamų lr tik $20,000 įmo
kėti. Apartmentinis. Marą. Pke.

2 butu mūras, 6 ir 5 k. Uždari 
porčiai, naujas gazu Šildymas, alumin. 
langai. $26,900.

12 metų, 2 butu po 5 ik. mūras. 
Uždari porčiai, atskiri gazo šildymai. 
Mūro garažas. $44,900.

I Aitas 25 p. ir garažas Marąuefte 
Pke. $6,750.

Atvykite — visi laukianti

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69 St., RE 7-7200
NAUJAS MŪRINIS NAMAS — 3 
mieg. Garažas. Brighton Parke.

Tel. 927-7220 arba 476-0868
Marąuette Pke. med. 2 butai. 4 

kamb. ir 2 H kamb. beismente. 
$13,000.

72 Ir Albany. 6 kamb. su 4 mieg. 
15 metų senumo. $21,500.

71 ir Talman. Mūr, 2 po 6 kamb. 
Platus sklypas. $27,900.

Kampas — 3 namai, 14 butų. Ge
ros pajamos. $39,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-0515.

■ / Nainy, sklypy, bizniy 
V ir ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero, 652-4343

Pardavimui Fox Lake nuosavybė— 
aukštos pajamos. 2-jų butų mūr. na
mas, gazu apšildomas, 2 maš. gara
žas. Silpna sveikata verčia parduo
ti. Susitarimui apžiūrėti skambinkit 
Fox Lake — JU 7-7804.

PIRKITE, PARDUOKITE 
NAMUS

Užtikrintas patarnavimas
BRONIUS LISKUS 

Real Estate
6322 S. VVestem Ave. 476-7225

Savininkas parduoda lotą ant
71-mos g-vės prie Troy priešais 
parką. 30 x 132 p. Skambinti tel. 
581-1637.

Marąuette Manor — Savininkas 
parduoda 5 kamb. mūr. bungalow, 
gerame stovy. 2 mieg. kamb., ap
šildomas porčiud užpakaly, gazo 
šildymas, plytelių vonia, kilimai 
nuo sienos iki sienos, 2 maš gara
žas. $17,900. 737-4150 arba
PB 6-8874.

REAL ESTATE
2 |M> 5 kanib. 12 metų mūr. 2 at

skiri šildymai gazu. Central air-oondi- 
tion, alumin. langai, 2 auto garažas. 
Marąuette pke. Tik $23,900.

IR aukšto mūr. 5 ir 4 kamb., 
"bullt-lns", 2 įėjimai ) 2 aukštą, 2 
kamb. rūsy, 2 maš. garažas. Apyl. 62 
ir Campbell. $23.900.

5 kanib. apynauju, mūr. Gazo ši
lima, 2 auto garažas, platus sklypas, 
Marąuette pke. $23,900.

<1)4 kamb., 10 metų mūr. 1 % vo
nios, "overhead sewers", centrai, air
condition. šiluma gazu. 2 auto mūro 
garažas. Marąuette ake. $28,900.

Liuksusinė 8 kamb. nauja mūr. 
rezidencija. Marmuras, ugniakuras, 
centrai, vėsinimas, 2 auto prijungtas 
mūr. garažas ir daug kitų vertingu 
priedų. Marąuette pke. $59,000.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471 -0321
Mūr. 4 k. 10 metų. Garažas. Pla

tus sklypus. M. p. $19,900.
Mūr. (i k. 40 p. lotas. 72 — Saera

mento- Garažas. $20,900.
Mūr. 2 |M> 6. M. p. centre. Nau

jas šildymas. Garažas. $26,800.
Mūr. 2 po <!. Garažas. Dideli kamb. 

62 — Fairfield. $29,500.
Mūr. 4 butai po 5 k. 50 p. lotas. 

66 — Washtenaw. Garažas. $50,000.
Naujas mūr. Gage p. 2 butai ir 

patalpa — Pasiūlymas.
Mūr. 2x4, Brighton p. Moderni

zuotas. Tik $21,800.
Mūr. 2x4, M. p., 12 metų. Garažas. 

2 šildymai. $36,500.

KAIRYS 2943 West 59th Street, Tel. HE 6-5151

SALES B MORTGAGESB MANAGEMENT HEI-P VVANTED — VYRAI

Member of M.L.S.
Main Office 5727 VV. Cermak, Cicero, III. Tel, OL 6 - 2233 

Branch ofc. 2617 W. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925-5256
ALŲ ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Cieeroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą Ir 
išsirinkti iš katalogo.
xxxxx>oo<x><x><xk>ooo<x>oooooooooooo<x>oooooooooooooooooooi

PUNCH PRESS OPERATORS 
DIE SETTERS

DAY OR NIGHT SHIFT.»
Good Starting Rate — Overtime — Full Benefits 

Excellent Working Conditions

T R E N D INDUSTRIES 
11333 Melrose, Franklin Park, Illinois

(ys Block west of Belmont & Wolf Rd.)

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Ave., CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tat 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Ave., PR 8 - 2233

Mūr. 5)4 ir 4 kamb. 10 metų, ga
ražas, 32 p. sklypas gražus kiemas, 
daug rožių. 46 ir Kilpatrick.

Mūr. 2 po 5 su iluinete, atskiri 
šildymai gazu, 6 metų 61 ir Rockvvell.

Mūr. 2 po 5 au valgomu, įrengtas 
skiepas, garažas Brighton Parke.

2 po B mūr., atskiri šildymai, ne
brangus, Brighton Parke.

Naujas mūr. bung. labai gerai Iš
planuotas, 2 toIIetai, garažas, rūpes
tingai parinktas medis, kvepia nau
jumu. Brighton Parke. $22,800.

Med. 4 butai su skiepu ir pasto
ge, gazo pečiais šildymas, $299 paja
mų į mėnesį.

2 po 4 med. gražiai atrodo, arti 
bažnyčios ir mokyklos Brighton Par
ke. $14,900.

Mūr. 2 po 5 lr 4 kamb. skiepe, 
Centralinis šildymas, garažas. Mar
ąuette Parke. Skubame parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St., CL 4-2390

MUK^iltkeill’Iii****!***!****!*!*!*!****
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTARIATAS 
* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI — INCOME 

TAX

LEONAS REAL ESTATE
2785 W. 71st St. Tel. 925-6015

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S, Ashland Ave., LA 3-8775
(Currency Exchange patapose) 

Sąžiningas patarnavimas

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
‘2456 VV. 69th St. RĖ 7-8399

’AC ’JK -A- tarša,

18 liuksusinių butų, naujas. Virš 
$36,000 pajamų metams. Labai ge
roj vietoj. Teiraukitės.

Marąuette Pke. labai geroj vieto
je 4 butų mūr. Naujas šildymas ga
zu. Plytelių vonios. 3 auto. mūro ga
ražus. $45,000.

Marąuette Pke, (i kamb. apynaujts
mūr. šildymas gazu, dideli kambariai. 
$22,500.

5 kamb. apynuujLs mūr. šiluma
gazų. alumin. langai, garažas. Tik 
$18.500.

Marąuette Pke. 5 butai ir biznis. 
Mūrinis 2 auto mūro garažas, šalia 
tuščias sklypas. $55,000.
Pietvakarių priemiesty sklypas 

1 53x150 p. Gatavi planai lr leidimas 
statyti 22 butų apartamentinį narna.

Didelis pasirinkimas apartmentinių 
ir rooming house šiaurinėje miesto 
daly. Teiraukitės.

Mūr. (I k., 3 mieg. Garažas. Puiki 
vieta M. p. $20.500.

Med. 8 kamb. rezidencija M. p. 
Gei-aj prižiūrėta. $14,800,

Mūr, 7 k. Gage p. Naujas garažas. 
V'Jas modernizuotas. $22,500.

Mūr. (i k. Gazo šildymas. Garažas. 
71 ir Rockvell $19,500.

Tuščias sklypas, 25x125 M. p. Vie
nos šeimos namui. $4,500.

Mūr. 2x5 k. Arti Brighton p. Mo
kesčiai $143. Kaina $16,500.

Mūr. 1)4 a. Gage p. (5 ir 3). žemi 
mokesčiai. $21.500.

Mūr. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M 
p. bažn. $17,800.

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Small mfg. co. needs a capable 
vvoman with aptitude for figures to 
assist in accounting dept. duties in- 
clude job costing & related record. 

keeping, also lite typing. Good
starting salary. Co. benefits.

Spra - Con Company
3600 No. Elston Avenue 

Tel. — 267 - 5600
An eąual opportunity employer

Accurate Typists
To train for varltypists good 

spelling reąired. Excell. ivnrking 
conditions iri modern air conditloned 
Office. Salary open.

CALL —- CE 6-8053.

N.C.R. OPERATOR
Hourly factory, payroll — sales 

invoices.' Cash recelpts & accounts 
recelvable.

AND CLERK-TYPIST
For credit c.ollection dept. Variety 

of duties, good starting salary wltb 
chance to advance, air cond. Office, 
hospitilazation & retirement plan. 
Ask for Mr. Fortson.

PATHFINDER COMPANY 
5445 Ną. Elston Avenue 

Tel. — 282 - 660

VVe Have A GOOD JOB For Vou.
LIVE AND W0RK IN 

SUNNY FLORIDA.

REG’D NURSES
Florida (one block from the 

Oeeąn). Immediate openings on all 
shifts. For Information and trav
el expenses contact:

Director Of Nurses
The Beach Hospital

125 No. Birch Road 
FT. LAUDERDALE, FLA. 3-3304

TYPIST
Giri to ivork in engineering dept. 

Good benefits. Close to public Trans
portation.

CULLMAN VVHEEL CO.
4344 W. Altgeld 

MM. LKWAN — 281-2800

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbui 3 dienas savaitėj. Sąlygas 
susitarsime. Apyl. 80-tos ir Arte
sian Ave. Dieną, skambint

VVE 9-3374; vakarais 776-0403.

GENERAL OFFICE
Assist Office Manager in Accounts 
Receivable and Payable, Filing, 
etc. Company paid benefits. Good 
starting salary. Apply in person 
or call i

ARMOUR SCREW C0. 
1839 N. Long Ave.

TU 9-7600
GENERAL OFFICE

lnteresting varietv of work for giri 
With good derieal skills. Typing 
helpfm but not necessary. Wlll con- 
sider regulai-, 5 or 6 hour day, per
manant. Good pay, benefits and 
surroundings.

K Sc E
500 Central Avenue 

(Edeną & Wiiiow>

NORTHFIELD, ILLINOIS 
Phone 446-7707 Mr. Ladage

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

(MALĖ OR FEMALE)
FOR ,EXPANDING 150 BED HOSPITAL

Answer thįs ad and you will find a challenge, excellent new 
salary range and personnel policy. Positions are available full time 
on all divisions. 40 hours per week, time and one-half for overtime. 
Starting sąlary $432 per month for new graduates, plūs shift differ
ential for evening and night duty. Salaries commensurate with ex- 
perience. Liberal personnel policies, Apply, call or write to: 

ADMINISTRATOR D. J. VVIRES

Galion Community Hospital 
GALION, OHIO Tel. — 419-468-4841

HELP VVANTED — VYRAI

CORY CORP.
N e e d s

EXECUTIVE
SECRETARY

DICTAPHONE t 
TRANSCRIBING

OPERATOR

EXPERIENCED
STENOGRAPHER

ORDER
PROCESSOR

Experience necessary 
Typing required

Call for appointment —
IN 3-1700. Ext. 271

CORY CORP.
3200 West Peterson Ave.

SHIPPING & RECEIVING 
CLERKS

Book publishing house needs 3 
reliable men for order filling, ship- 
ping, receiving freight and parcel 
post. JExcell. insurance benefits, 
profit sharing, pension, paid holi
days and vacation.

Call - 475-8600

JUNIOR 
ACCOUNT  ANT

Y.oung man with accounting ed- 
ucation. To work in our Accounting 
dept. Excellent ivorking conditions. 
Liberal eniploye benefits. We are a 
fast grotving International manufac- 
turer of hospital medical produets.

BAXTER LABORATORIES
6301 Lincoln, Morton Grove, IH. 

Tel. — YO 5-4700
An Eąual opportunity employer

VYRAI IR MOTERYS^__

Security and Opportunity

GENERAL OFFICE
Mušt have knowledge of typing 

and ba adept at figures. Pleasant 
Office, 5 day week. Relocating in 
near future to Glenview, Illinois.

APPLY

National Biscuit Co.
3612 N. Kilbourn Ave.

"An Eąual Opportunity Employer”

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARIA.L GAI, FRIDAY
For 4 salesmen. N. Michigan Ave. 

Typing, some shorthand pref., phone. 
Very interestlng position. Electro- 
wrlter Div. —

Victor Comptometer Corp. 
PHONE JUK. PERERS — 527-0800.

HELP VVANTED — VYRAI

TRAINEES
FOR

CAR INSPECTOR
AND

CAR REPAIRER 
POSITIONS

Mušt be High School graduate 
21 Years or over 
Employee benefits

BELT RAILWAY COMPANY 
0F CHICAGO 

6900 S. Central Ave.
SEE JOHN SUTRA S.C.D.

FOR NIGHT W0RK

Order Pickers
and

Warehouse Helpers
Mušt be able to read and write 

English, Union rate.
From 8 P M.—4:30 A M.

CENTRAL GROCERS
3701 Centrella Street 

FRANKLIN PARK, ILL.

SOCIAL
WORKERS

With group work, or general sočiai 
work background to act as ad- 
visors to adolescent boys. 44-man 
case load maximum.

Those between the ages at 24 and 
50 with experience preferred. Ex- 
cellent opportunities for advance
ment. Reply in confidence to:

MR. JOHN HAVERFIELD

U.S. Industries, Ine.
Fort Custer Job Corps 

Training Center

Battle Creek, Mich. 49017
An Eąual opportunity employer

EXPERIENCED

Body & Fender Man
(Combination Man)

ALSO

PAINTER
Top earnings. Chicago’s volume 

Chevrolet dealership
Gali — AIR,. HILIjMAN 

or apply in person

"Z" FRANK, INC.
2050 Peterson Ave---- Tel. 405-2000

MAN
Under 49 years of age, 

to learn

PIPE & TUBE BENDING
Regular inereases and 

fringe benefits.

REMPE COMPANY
340 No. Saeramento Blvd. 

CHICAGO, ILLINOIS

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems pr’einamos.

HELP VVANTED

MACHINISTS
W O R K I N

SOUTHERN CALIFORNIA

The nation's largest tactical weapons development 
and produetion facility needs:

Machinists, Tool & Die Makers, Jig Bore Machinists, 
Milling Machine, Boring Mili Horizontai Machinists.
Top pay, Excellent family benefits, Liberal household and per
sonai travel allouance, Important work on long term projeets. 

SEND INQUIRY TO:

Ed Glasson, Employment Manager

GENERAL DYNAMICS
1675 W. Fifth St., Pomona, Calif.

An Eąual Opportunity Employer 

U.S. Citizenship Reąuired
%----

HELP VVANTED — VYRAI

Excellent opportunities for 
ALIGNMENT MEN 
AND MECHANICS

UNIROYAL STORE
Salary $500 Monthly

Plūs Commission Bonus. 
Major rubber company in New 
Kensington Pa., area (near iPtts- 
burgh) Hospitalization insurance, 
major medical, retirement, stock 
option plan, commission plan, va- 
lation with pay and many oppor
tunities for advancement. Please 
forward posteard reąuesting em
ployment applications to: Don 
Kelly;

UNIROYAL
20686 Southgate Park Blvd. 

Maple Heights, Ohio 44137 
or Call 216-475-5656

BUILDING

MAINTENANCE
Medium sized warehouse facility 
needs maintenance man who has 
the experience and ability to 
handle general maintenance work. 
Excellent wages and fringe benefits.

THE HERST ALLEN C0.
1901 VV. Carroll Street 
CHICAGO, ILLINOIS

MAINTENANCE

MAN
Excellent opportunity for a qual- 
ified young man seeking a more 
responsible and interesting posi
tion handling the general main
tenance of a large BAKERY.

Mušt be able to weld and have 
a low pressure Boilers License. 
Refrigeration experience helpful 
but not necessary.

IF YOU HAVE THESE 
QUALIFICATIONS 

APPLY AT

NATIONAL
FOOD

INC.
2727 VV. SILVER SPRING 

DRIVE,

MILWAUKE£. WISCONSIN
"An Eąual Opportunity Employer"

VV E VVILL TRAIN
4 MEN

For ąuiet, clean shop work.
• Permanent — No Layoffs
• Overtime — 49 hours
• Free Insurance
• Bonus ifc Retirement Plan
• Promotion From Within

Ist Shift only •«
Intervleivs: Week Days 
Saturdays 9 to 12 Noon 
Evenings by appointment

BURRELL BELTING COMPANY 
7501 No. St. Louis Avenue 

SKOKIE, ILLINOIS, 262-8110
One block west from end of Howard 

Bus Line, 4 blocks east of Ccawfor<l,

MAINTENANCE
Mušt have electrical and meehani- 

cal experlence iri medium to heavy 
Lndustry. Apply in person.
PRODUCTION STEEL Co. of ILL. 

2801 W. Roosevelt Roa<L 
BROADVIEW. ILLunOIS

VYRAI

Parduodama mažai vartota Uni
versal virimui krosnis.

Telef. — GB 6 - 0027

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal — Free Deliver
5622 S. Nacine 434-1113

P



HITLERIO ATOMINĖ BOMBA

Fiziko Otto Hąhn atradimas

PAULIUS ŽICKIJS

1938 m. gruodžio 17-19 dieno
mis vokiečių fizikas Otto Hahn 
Vokietijos fizikams Berlyne pra 
nešė, kad ilgų bandymų dėka, 
jis suradęs, jog neutronų pagal
ba galima suskaldyti uranijaus 
atomus. Ši žinia žaibo greitumu 
pasklido fizikos pasauly. Šis pa
skelbimas buvo fizikų džiaugs- 

' mas. 1939 m. žinomas danų fizi
kas Niels Bohr 5-toj fizikų kon 
ferencijoj Washingtone refera
vo šį atradimą. "Šiuo atradimu 
susidomėjo ir Anfierikos fizikai. 
Norėdami patikrinti to atradi
mo teisingumą, pradėjo intensy 
vų atomų tyrimo darbą. Kitas 
berlinietis fizikas S. Fluegge pa
rašė straipsnį moksliniam žurna 
le “Naturwissenschaften”, įrodi 
nėdamas, kokia milžiniška jėga 
yra grandininiam uranijaus at- 

-• palaidavime. Jis rašė, kad vie
nas kubinis niėtras uranijaus 
oxydo, sveriantis 4,2 tonos, 
sprogimo metu galės išmesti vie 
ną kubinį kilometru vandens (a- 
pie vieną milijardą tonų) laike 
tūkstantinės dalelės sekundės 
27 kilometrus auįt^tyn. Tai buvo 
kažin kas pasakiška ir neįsivaiz
duojama.
Pasiūlymas pagaminti atominę 

bombą
Hitlerio karo mašina buvo už

sukta. Vokietijos pramonė kalė 
ginklus ir gamino sprogmenis. 
Fizikos prof. Paul Harteck, iš 
Hamburgo, 1939 metais balan
džio 24 d. parašė laišką Vokieti- 
jos krašto apsaugos ministeri
jai, siūlydamas, kad yra galimy 
bė pagaminti atominę bombą, 
kurios naikinamoji jėga vargiai 
įsivaizduojama.

Tais pačiais 1939 metais rug
sėjo 26 d., po 4 savaičių nuo ka
ro pradžios, eilė rų žymių Vokie 
tijos fizikų buvo iškviesti į Ber
lyną. davę pakvietimus, jie ma
nė esą mobilizuojami .Pasiruošę 
tik tam reikalui jie vyko Berly
nan. Čia paaiškėjo, kad pakvies 
ti konferencijai,' dėl Otto Hahn 
atomo suskaldymo atradimo te
orijos.

Pirmieji darbai
Po šios konferencijos prasidė 

jo studijinis ir laboratorinis ato
minės bombos pagaminimo dar
bas. Jie surado, ,kad medžiaga 
bombai gaminti yra tik urani- 
jus 235. Natūralioj uranijaus 
rudoj buvo randama tik apie 0,7 
procento U-235. Jis buvo gau- 

■* namas grandininėj reakcijoj 
perleidus uranijaus neutronus 
per sunkųjį vandenį. To sun
kaus vandens vandeny yra la
bai maži kiekiai’. Visam pasau
ly, kur buvo raiidami jo dides
ni kiekiai, buvo vienintelė vieta 
pietų Norvegijoj Vemork Hid
roelektrinė stotis.. Bet ir ši Nor
vegijos laboratorija iki 1940 me 
tų pagamino tik 10 litrų to sun
kaus vandens, kurį karui prasi
dėjus norvegai atidavė prancū
zų fizikei Joliot Curie, o ji tą

M vandenį pervežė į Angliją.
Norvegijos užėmimas 

> Daug kam buvo ir gal būt y-
ra neaišku, kodėl Hitleris įsakė 
užimti Norvegiją. Viena iš tų

Texas Southern universitete, Houston, Tex., kuriame mokosi dau
giausia negrai, kilo riaušės. Suimta 500 studentų. 650 policininkų 
vos pajėgė atstatyti tvarką. Policija pas studentus rado daug
ginklų.

priežasčių gal ir yra tas sunku
sis vanduo. Užėmę Norvegiją, 
vokiečiai kibo į to vandens ga
mybą. 1941 metais jo produkci
ja pakelta net 10 kartų.

Sąjungininkai žinojo, kad Ve
mork vietovėje gaminamas tas 
vanduo. Tas kėlė jiems baimę. 
Anglai sudarė sabotažo koman
dą, kuri turėjo sunaikinti Ve
mork sunkiojo vandens gamy
bą. 3942 metais tos komandos 
vyrai buvo bandyti išmesti neto 
li tos vietos. Dalis jų sukrito į 
vandenį, kiti užsimušė į krantų 
ir kalnų uolas, o dalis žuvo nuo 
vokiečių kulkų. Po šios nesėk
mės anglai vis tiek neatsisakė 
savo tikslo. 1943 metais vasario 
mėn. jie išmetė grupę vyrų, pa
vadintų S.O.E. komanda. Šiai 
grupei pavyko sunaikinti labo
ratoriją ir susprogdinti jau tran 
sportui pakrautus 15,000 litrų 
to vandens.

Hitleris tikėjo laimėti ir be 
atominės bombos

Hitleriui kariauti stkėsi. Į jo 
rankas krito valstybės, kaip nu
nokę vaisiai į sodininko krepšį. 
Kai veik visa vakarų Europa bu 
vo jo kontrolėje, jis pasisuko į 
rytus. Čia irgi sekėsi neblogiau 
negu vakaruose. Į patarėjų pa
siūlymus dėl atominės bombos, 
jis tik nusijuokęs. Ir be jos jis 
jau esąs prie Maskvos vartų. To 
dė’ jis ir nebespaudė mokslinin
kų dėl jos pagaminimo.

Keičiasi karo laimė
3941 metų žiema buvo žiau

riai šalta, ko vokiečiai nesitikė
to ir kam nebuvo pasiruošę. Ne- 
užėmę Maskvos jie sustojo. Ka
reiviai, be žieminės aprangos, ša 
Jo. Ešelonais vežė su nušalusio
mis rankomis ir kojomis į Vokie 
tiją. Visa mechanizuota kariuo
menė šiauriniame fronte buvo į- 
klimpusi ir nepajudėjo pirmyn. 
Tada pramonės ministeris Albert 
Speer vėl sukvietė žymiuosius 
Vokietijos fizikus į Berlyną. Hit 
leris paklausęs, ar jie galėtų lai
ke trijų mėnesių pagaminti ato
minę bombą. Fizikai kalbėję a- 
pie uranijų, sunkųjį vandenį, 
parafiną, apie atominio reakto
riaus pagaminimą, kurio pagal
ba būsianti gaminama medžiaga 
bombai, bet pagaminti bombos 
per tokį trumpą laiką nepažadė
ję. Hitleris supykęs ir tik pasi
juokęs iš mokslininkų. Bet vis 
tiek buvusi sudaryta koordina
cinė mokslininkų komisija tam 
darbui.

Darbas tęsiamas
Vokietijos mokslininkai ato

minės fizikos darbus tęsė. Užė
mimas Europos praturtino jų u- 
ranijaus išteklius. Be savo ištek 
lių Bohemijoj, Belgijos užėmi
mas jiems davė 1,200 tonų Kon
go uranijaus. Iki buvo sunaikin
tas Vemark, jie jau turėjo pa
kankamų išteklių ir sunkiojo 
vandens, kurie tuo laiku buvo 
vieninteliai atominei bombai ga
minti. Tačiau sąjungininkų avi
acija griovė Vokietijos pramo
nę ir laboratorijas. Tas atsiliepė 
ir atominės bombos gamybai. 
1944 metų pavasarį Otto Hahn

su savo institutu išsikėlė iš Ber
lyno į Tailfingen, Wemer Heis- 
enberg su savo štabu į Hechin- 
gen. Taip karui einant Hitleris 
pradėjęs kalbėti apie atsikeršiji 
mo ginklą (Vergeltungswaffe) 
ir susirūpinęs atomine bomba. 
O sąjungininkai ir rusai visuose 
frontuose stūmėsi pirmyn ir 
spaudė vokiečius.

Nepertoliausiai nuo Hechin- 
gen, apie 50 km. į pietų vakarus 
nuo Stuttgarto, Heigerloch mie 
stely (vietovė apie 1,800 gyven
tojų) inž. Drake parinko vietą 
atominio reaktoriaus pastaty
mui. Prof. Bagge buvo pasiry
žęs pagaminti Hitleriui atominę 
bombą. Inž. Drake parinko vie
tą po sena pilimi šalia pilies kop 
lyčios. Paskubomis ten ir buvo 
įrengtas atominis reaktorius, ku 
ris turėjo gaminti medžiagą a- 
tominei bombai, šiame mažame 
miestely ir šiuose mokslininkuo 
se buvo Hitlerio paskutinė vil
tis.

Viskas pavėluotai
Jeigu Hitleris būtų kreipęs 

daugiau dėmesio į savo genero
lų ir mokslininkų patarimus, jis 
būtų dar daug rūpesčio sukėlęs 
sąjungininkams. O ir išvis neži
nia, kur būtų pasisukusi karo 
laimė. Bet jis buvo fanatikas. 
Taigi ir atominės bombos paga
minimas buvo jo paties fanatiz
mo ir vilkinimo klaida. Iki jos 
pagaminimo buvo likę dar apie 
8 mėnesiai.

Paskutinis etapas
1945 metais balandžio 20 d. 

prancūzų kariuomenė užėmė 
Švabijos miestelį Heigerloch. 
Prancūzų seržantas su keturiais 
marokiečiais kareiviais išvarė 
iš tunelio apie 250 moterų, senių 
ir vaikų. Kareiviams net 
mintis neatėjo, kad šiuose pože

trimis sunkvežimiais grįžo į 
Heigerloch. Požemis nebuvo su
sprogdintas, kaip jis buvo įsa- 

miuose galėtų būti paskutinė kęs kapitonui, o tik užverstas.
Kunigas Maržua Goulde, pa
prašęs kapitoną, kad sprogdi
nant nebūtų sugriauta jo bažny 
čia, todėl kapitonas tik užgrio
vęs įėjimą.

Pulk. Pash rado po ta bažny
čia tunely paslėptą 2 tonas ura
nijaus, o 2,5 tonos sunkiojo van 
dens, pagal nurodytą vietą, ra
do kaimyniniam kaimely Groul.

Taip baigėsi Himlerio atsiker
šijimo bombos gamyba.

Kitoje pusėje
1942 m. gruodžio 2 d. italų fi

zikas Amerikoje Enrico Fermi 
surado pirminę reakcinę grandi
nę. Washingtonas savo atomi
nį projektą pavadino “Manhat
tan District”, paskyrė apie 125, 
000 žmonių ir bilijonūs dolerių 
tam projektui. Čia ir buvo paga
minta pirmoji Amerikos atomi
nė bomba.

Vokiečių atominis elitas buvo 
internuotas britų ir laikomas 
Farm Hall, buvusiuose vokiečių 
aristokratų šeimos rūmuose. 19 
45 m. rugpiūčio 6 d. 18 vai. BBC 
perdavė Amerikos prezidento 
Trumano pranešimą, kad ant Ja
ponijos vieno miesto (tai buvo 
Hiroshima) numesta atominė 
bomba, kurios galingumas ly
gus 2000 10 tonų bombų, kurios 
buvo vartojamos paskutiniame 
kare, Vokiečių mokslininkai, iš
girdę šį pranešimą diskutavo. 
Fizikas Heisenberg nenorėjo tuo 
tikėti ir sakė, kad tai yra koks 
nors blefas, o gal kokiuo nors 
cheminiu ginklu tas padaryta, 
bet dar negalinti būti atominė 
bomba. O prof. Bagge rugpiūčio 
7 d. įrašęs savo dienoraštin, kad 
dėl tų 300,000 užmuštų japonų, 
kaltė krisianti ne vokiečiams 
mokslininkams.

Hitlerio viltis — atominis reak
torius. Po dviejų valandų šis ma 
žas prancūzų dalinėlis vyko to
liau. Balandžio 22 d., dviem die
nom po prancūzų išvykimo, at
vyko gerai ginkluotas amerikie
čių dalinys, vadovaujamas pulk. 
Boris T. Pash. Tai buvo bendros 
amerikiečių-anglų grupės “Al- 
sos” kuopa Nr. 1279. “Alsos” 
tikslas buvo užimti ir sekti Vo
kietijos atoininių tyrimų cent
rus. Pulk. Pash įėjo į inž. 
Drake, kuris buvo tos požemi
nės laboratorijos technikinis ve
dėjas, kabinetą ir paklausė, kur 
yra viršininkas. Pulk. Pash ge
rai žinojo, kas šioje vietoje dir
bama. Jis net žinojo, kad ten 
dirbo fizikai: Werner Heisen
berg, Carl Friedrich von Weizša- 
cker, Erich Bagge ir Kari Wirtz. 
Drake atsakęs, kad jis čia esąs 
tik vienas. Pulk. Pash įsakė ati
daryti požemį. Su geigerio apa
ratais patikrino reaktorių ir vi
są požemį, bet niekur nebuvo u- 
ranijaus. Į klausimą, kur yra u- 
ranijus ir sunkusis vanduo, Dra 
ke nors ir žinojo, pasakė neži
nąs. Balandžio 23 d. pulk. Pash 
su olandų atominiu fiziku Samu
el Gaudsmit dar kartą patikrino 
patalpas, bet išskyrus patį re
aktorių, daugiau nieko nerado. 
Dar paklausė inž. Drake, ar 
prancūzai neieškojo reakto
riaus. Gavęs atsakymą, kad ne
ieškojo, įsakė kuopos vadui ka
pitonui išmontuoti reaktorių ir 
susprogdinti tunelį. Pats su Ga
udsmit išvyko į Hechingen. Ten 
buvo Kaiserio Wilhelmo fizikos 
institutas.

Kai Pash su Gaudsmit atvy
ko, ten dar buvo prancūzų ka
riuomenė. Heisenbergo nebuvo. 
Jo kabinete buvo tik jo bendra-1 
darbis Carl Friedrich von Weiz- 
sacker. Ant rašomojo stalo sto
vėjo fotografija. Joje buvo Hei
senberg ir Goudsmit, kai vieno 
suvažiavimo 1939 metais metu 
jie nusifotografavo. Pulk. Pash 
ir Gaudsmit apžiūrėjo visas fi
zikos instituto patalpas. Institu

Mirus
A. f A. FELIKSUI KUDIRKAI, 

buv. Lietuvos gimnazijos mokytojui ir Raseinių gim
nazijos direktoriui, VALAIČIŲ šeimai ir visai KU
DIRKŲ GIMINEI pergyvenant didelį liūdesį reiškiu 
gilią suraminimo užuojautą.

P. Antanaitis

San Diego, Calif., apvainikuota “Mrs. America”, ištekėjusi gražuolė 
kuria išrinkta Marlene Cochran iš Mission, Kan. Ją sveikina Maryland 
valstijos gražuolė.

LAIŠKAI "DRAUGUI"
to mokslinįnkąi parodė ir pasa
kė viską, tik nutylėjo apie ura
nijų ir sunkųjį vandenį. Pash pa 
klausė, kur yra uranijus ir van
duo. Prof. von Weizsacker pa
prašė leisti jam pasikalbėti su 
prof. Wirtz. Pash leido Po ke
lių minučių jie abu sugrįžo pas 
pulk. Pash ir pasakė, kad jie no
rėję atiduoti amerikiečiams šias 
medžiagas, bet bijoję, kad jos 
nepatektų į neatsakingas ran
kas. Tuojaus jie pasirašė pažy
mėjimą išdavimui tų medžiagų 
ir pasakė, kur jos yra paslėptos.
Balandžio 26 d. pulk. Pash su |{aįp JjUV0 sfatoma lietuviš

ka opera 1784 m.

Nekantriai lauktos lietuviškos ope
ros “Gražina” spektakliai įvyksta ge
gužės mėn. 20 ir 21 d. d. Chicagos 
operos rūmuose. Pasiruošimui įdėta 
daug darbo ir pasišventimo kad tik 
lietuviška “Gražina” nušvistų Chica
gos lietuvių operos scenoje.

Čia pat norisi priminti kaip bu
vo statoma lietuviška premjera seno
vėje. Kunigaikščių Radvilų operos te
atre, Nesvyžiuje, 1780 metais atvykęs 
žinomas vokiečių kompozitorius Joha
nas Holandas išvystė plačią muziki-

Žodis Lietuvių televizijai
Lietuviai Televizijoje, kas kart pa

sirodo geriau. Antrųjų metų veiklos 
pradžioje jau matome deramą tempą 
ir apsivalyta nuo bereikalingų kalbų. 
Linkėtina taip ir toliau laikytis, ta
da ir rėmėjų netruks. Kad rėmėjai 
žinotų kur siųsti aukas, skelbtinas 
Liet. TV adresas laike programos 
ir spaudoje.

K. Bič.

KAONYS PAMIŠO
■ Stateville kalėjimo garbės 
ūkyje dirbąs kalinys Archie 
Shannon pamišo ir skustuvu su
žeidė keletą sargų ir kitų kali
nių, kol pagaliau buvo numalšin
tas.

SIUSKITE GERIAUSIA
DOVANA I LIETUVA- 
SIUSKITE TIK PER

INTERTRADE EXPRESS 
CORPORATION 
JAV DOLERIU 
PAŽYMĖJIMUS.

specialioms V neshposyltorgr’o 
krautuvėms, apie kurias es
ate tiek daug girdEję iš jū
sų giminiij ir draugų, kurie 
ten lankėsi. Jūsų gimi
nes gali pasirinkti iš pui
kiausių rūšies amerikoniškų 
bei vakarų europietiškų ir 
vietinių prekių, kaip tai — 
maisto, rūbų, tekstilės, ba
tų, įvairių namų priemonių 
ii- daug, daug kitų prekių. 
Ir viskų už žemas labai spe
cialias Dolerių kainas. 

JAV DOLERIU
PAŽYMĖJIMAI

gali būti naudojami atosto- 
gij ir sveikatos kurortuose 
bei pirkimui kooperatyvinlų 
butų bei baldų. Kadangi 
Vneshposyltorg nuolatos di
dina prekių pasirinkimų bei 
patarnavimų, jūsų giminės 
gali įsigyti beveik viskų kų 
jie nori su JAV DOLERIU 
PAŽYMĖJIMAIS ir už spe
cialias dolerių kainas.

JAV dolerių pažymėjimai 
yra verti dvigubai daugiau 
nei rubliai grynais. Specia
lios dolerių ki-autvėse kai
nos yra sumažintos daugiau 
net dvigubai.

Dolerių krautuvės randasi 
daugumoje didelių miestų ir 
dar bus daugiau naujų 
krautuvių. Jūsų giminėms 
bus pranešta kuri krautuvė 
jiems arčiausia. Kur nėra 
dolerių krautuvės, gavėjas 
gali pirkti tas pačias prekes 
paštu už tas pačias žemas 
kainas.

JOKIO MOKĖJIMO
Čia nėra jokio mokėjimo 

už šį patarnavimų nei siun
tėjui nei gavėjui, kadangi 
išlaidas apmoka Vneshposyl
torg. Jokio apribojimo — 
jūs patys galite siųsti bet 
kokį kiekį ir taip dažnai, 
kaip norite. Jei norite gimi 
nes padaryti laimingais, už
sakykite jiems JAV DOLE
RIU PAŽYMĖJIMUS.

UŽSAKYKIT DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N. Y. 

10010
Prašykite mūsų nemokomo 

katalogo.

nę veiklą ir 1784 metais rugsėjo mėn. 
17 d. čia Kunig. Karolio Radvilos dva
re buvo pastatyta Vilniaus kaštelio
no Motiejaus Radvilos operetė “Ago
tėlė”, kuriai muziką parašė Holandas. 
“Agotėlei” dirigavo dvaro kapelmeis
teris italų kompozitorius Džoakinas 
Albertinis„o titulinę partiją atliko ke
turiolikmetė Magdalena Ležanskai- 
tė, vėliau garsi dainininkė, ši ope
retė dažnai buvo statoma ne tik 
Nesvyžiuje, bet ir Varšuvoje, Lvo
ve, Poznanėje, Vilniuje. M.K.

Reikėtų pakeisti LB tarybos 
rinkimų nuostatus

Pagal dabartinius į LB tarybos rin
kimus į LB tarybą daugiausia išren
kami didžiųjų lietuvių kolonijų at
stovai, kurie tiesioginiai neatstovauja 
mažųjų kolonijų lietuvių ir visų LB 
apylinkių.

LB toliemsniam ugdymui, jos tei
singesniam LB tarybos atstovavimui 
ir daugumos lietuvių prisitaikinimui, 
LB tarybos nariai turi būti renkami 
kiekvienoje apylinkėj, o ne apygardoj 
ir LB tarybos atstovai turi atstovau
ti savo apylinkes, o ne apygardas.Tada 
taryba atstovaus visas LB apylinkes. 
Antra, tada LB taryba atstovaus ir ma
žesnes lietuvių kolonijas, kuriose eg
zistuoja LB apylinkės. Trečia, kiek
viena apylinkė turėdama savo atsto
vą LB taryboje, teisingiau atstovaus 
visus lietuvius, o tarybos tuo pačiu 
įneš į LB apylinkes daugiau tautinės 
gyvybės, ypatingai į negausias lietu
vių kolonijas. Ketvirta, LB taryba, at
stovaus daugiau LB dirbantieji, o ne 
garbės ieškantieji. Be to, būtų užkirs
tas kelias, kad LB taryba nepatektų 
į vienos politinės lietuvių grupės ran
kas. B. Juška

Perskaitę "Draugą", duo
kite iį kitiems pasiskaityti.

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad 

1967 m. geg. 18 d. Vilniuje mirė mokytoja

A. f A. JUZE ŽVIRBLYTE 

Laidojama Vilniuje gegužes 20 dieną. <'

Brolis
KUN. JONAS

A. -Į- A.
KONSTANCIJAI ŽUKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos posūnį KLEMENSU ŽUKAUSKU 
r jo šeimą, giliai užjaučia

NOFOLK & WESTERN RAILROAD COMPANY 
BENDRADARBIAI:

A. Augustinas, J. Jurkšaitis, J. Kaunas, 
A. Konoė, L. Knopfmileris, A. Mendelis, 
K. Povilaitis, V. Paleckas, T. Tatoris,
S. Vanagūnas, K. Vygantas, R. Vodopalas,

A. -f- A.

V. ZAMZICKIENEI mirus, 
mielus p. Zamžicką, Mildą ir Rimvydą Šil- 
bajorius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Henrikas ir Danutė Novickai

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. + A.

PRANAS ZYMONAS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1906 gegužės 
23 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios gegužės 23 d., 8 v. ryto 
Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a. a. Praną Zymoną savo maldose.

Nuliūdę: žmona, duktė ir sūnus.

............................ -' ------ --------------------- --------------------------------

PASINAUDOKITE
“DRAUGO’ SPAUSTUVĖS 

PATA R N AVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas* 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street
CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5 - 9500

...................- ..... ...^

PROGOS OPPORTUNITIES

Maisto krautuvė ir 3-jų b.utų .mū
ras au daugeliu priedų. Br. p„ Sav. 
BI 7-8580.

Delikatesų krautuvė —
GERAI EINĄS BIZNIS,

didelės brutto pajamos, kaip nau
ji įrengimai. Sumokėtus pinigus 
pelnysite per 6 mėnesius. Savinin
kas duoda gerą nuomos sutartį - 
lease. Krautuvė uždara pirmadie
niais. 4456 S. California Avė.

MISCELLANEOUS

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS

Įrengtu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning i 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATING A SHEET METAL 

4444 S. IVestern, Chicago V, IU.
Telefonas VI 7-3447

IKSAS ja*

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir tt toli. Miesto lei- 
dimal ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

RINOS IR NUTEKAMIEJI* 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar- 
bans garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778
I* *d* *A* W *d‘ *A* *A* *A* *A* *A* *A‘ ttf *A* ’A* *<4* *** *A* *4* *4* *A**Č * *A**Ar *S* *A* »a» “-1 J**& JT. JT. -v- Jft 3i
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ką tik grįžo iš Japonijos, kur 
dalyvavo įvairiose Azijos mies
tų užsienio prekybos konferen
cijose. Inž. A. Rudis yra Tarp
tautinio Prekybos klubo pirm. 
Chicagoje.

x Silvija ir Edv. Sitahl, gyv. 
6558 So. Washtenaw Avė., ge
gužės 14 d., iškilmingai paminė
jo vedybinio gyvenimo 25 metų 
sidabrinę sukaktį. Vaišės įvyko 
Silver Lake CC Inn, Orland 
Park, III., kuriose dalyvavo ke
lios dešimtys svečių, kurių di
desnę dalį sudarė giminės ir 
artimieji, kaip E. ir Fr. Varna- 
giai, Vitų šeima, O.Antanonienė, 
Miniekai, daug jaunimo. Pažy
mėtina, kad jų sūnus Edis studi
juoja mediciną, o duktė Sintija 
— pedagogiką. Jubiliatai gavo 
įvairių vertingų dovanų.

X Regina ir Juozas Ceiliaiiš 
YVoodhaven, N. Y., atvyko į 
Chicagą, kad galėtų pamatyti 

' lietuvišką operą. Regina Cei- 
lienė (Kvietkauskaitė) yra tik 
metai kaip atvykus iš Lietuvos, 
iš Kazlų Rūdos. Chicagoje Cei
liai sustojo pas savo pažįsta
mus Jasulaičius ir Stakėnus; 
pirmadienį savo mašina vėl 
grįžta atgal. Ceiliai yra nuola
tiniai “Draugo” prenumerato
riai.

x Kun. V. Martinkus, Balfo 
pirmininkas, atvyksta į Chicagą 
dalyvauti “Gražinos” operos 
spektaklyje. Apsistoja pas savo 
seserį Akviliną ir Praną Odinus, 
6632 So. Mozart Avė., telef. 
737-9723.

X Chicago Tribūne” dienraš
tis penktadienio laidoje išspaus
dino didelę sol. L. šukytės ir 
sol. iSt. Baro nuotrauką iš 
“Gražinos” operos spektaklio. 
Pažymėta, kad lietuvių opera 
“Gražina” statoma Civic opera 
rūmuose ir bus dainuojama lie
tuvių kalba.

X čikagietė p-lė Genovaitė 
Pūdymaitytė Motinos dienos 
proga įrašė savo mylimą mamu
tę Agotą Pūdymaitienę į Lietu
vių Fondo narius, įnešdama 
fondan 100 dol. jos ir savo tė
velio Andriaus, išvežto Sibiran, 
vardu.

Skautų Vyčių “ŠARŪNO” 
Būrelis įsirašė į Lietuvių Fon
do narių eiles su 100 dol. įnašu.

Vladas Venckus, gyv. Vene
zueloje, š. m. gegužės 8 d. at
siuntė Lietuvių Fondui papil
domą auką 200 dol., tuo padi
dindamas savo įnašą iki 400 dol.

LF adresas: 6643 So. Maple
vvood Avė., Chicago, III. 60629.

(pr.)
X Istorinė “Gražina”, kurią 

stato Chicagos Lietuvių Opera, 
šiandien atsiskleidžia pirmą kar
tą šio krašto lietuviams Chica
gos operos rūmuose. Ilgai lauk
toji ir labai daug darbo parei
kalavusi Jurgio Karnavičiaus 
4 v. opera “Gražina” šį vakarą, 
8 vai. vak., Chicagos miesto 
centre išvysta rampos šviesas. 
Lietuvių visuomenė yra nuošir
džiai prašoma atvykti į operos 
rūmus, Madison ir Wacker Dr., 
pusę valandos anksčiau, susipa
žinti su aplinka, įsigyti mūsų 
operos leidinį ir būtinai perskai
tyti visą operos turinį dar 
prieš prasidedant spektakliui. 
Pavėlavusieji, kaip paprastai, 
nebus įleidžiami į salę kol ne
pasibaigs pirmasis veiksmas. 
Todėl svarbu kad niekas nesivė- 
luotų ir pamatytų pirmąjį veiks
mą, kuris yra labai spalvingas.

Autobusais važiuojantieji turi 
i būti šeštad. 6:30 vai vak. prie 
69-tos ir YVashtenaw g-vių, o 
sekmad. 1:30 vai. popiet. Pra
šome nesivėluoti. Kas įsigijo 
anksčiau autobusų bilietus, dar 
turės primokėti 15 centų, ka
dangi vienam asmeniui teks 
mokėti 90 centų.

Operos rūmuose bilietų kasa 
sekmad. bus atidaryta visą lai
ką, tad kas jų norės galės dar 
gauti. Operos valdyba primena, 
kad lietuviškosios “Gražinos” 
operos sekmadienio spektaklis 
3 vai. popiet yra paskutinis. Su 
“Gražina” Chicagos Lietuvių 
Opera užbaigia savo veiklos de
šimtmetį. (pr.)

X Aukšti svečiai lietuvių ope
roj “Gražinoje”. Sekmadienio 
spektaklyje dalyvauja Mrs. F. 
Howard - Humphrey, “Chicago 
Tribūne” atstovai Ph. Maxwell, 
Al. Madsen, marš. J. Tiemey, 
graikijos konsulas A. Petropou- 
las su ponia, Kinijos konsulas 
W. Lee su ponia, Lebanono kon
sulas N. Salamie su ponia, Ni- 
caraguos konsulas A. Roman su 
ponia, Britanijos atašė Harry 
Hali su ponia; John Madigan su 
ponia, CBlSTV “Meet tihe Press”, 
Peru konsulas G. Barreda su 
ponia, Panamos konsulas A de 
Lew; Bolivijos konsulas A. de 
Taendler; Turkijos kons. M. Tun 
cer su ponia, Urugvajaus kons. 
Felix Stungevičius, Hondūro 
kancleris L. Magnuson, Para
gvajaus konsulas F. Adler su 
ponia ir kt.

X Kun. J. Prunskis ateinan
čios savaitės pradžioje bus reko
lekcijose, o šeštadienį, geg. 27 
d., išvyks į Detroitą, Mich., iš 
kur sekmadienį pasiekęs Daina
vos stovyklą atnašaus šv. Mi
šias, pasakys pamokslą ir duos 
paskaitą ateitininkų ruošiamame 
a. a. prof. St. Šalkauskio 25 m. 
mirties sukakties minėjime.

X Salė Skrinskaitė — gyv. 
Vokietijoje, Stuttgarte, gegužės 
15 d. lėktuvu atskrido į Chica
gą, kad galėtų dalyvauti savo 
motinos Petronėlės Skrinskienės 
- Ramanauskaitės 80 m. pager
bimo pietuose, kurie įvyksta ge
gužės 20 d. Lietuvių auditori
joje.

X Kun. Antanas Zakaraus
kas, Šv. Kryžiaus ligoninės ka
pelionas, pakviestas būti kape
lionu sekančią savaitę Illinois 
valstybės senatorių ir atstovų 
rūmuose, Springfield, III. Prade
dant pirmadienį, gegužės 22 d., 
jis kalbėss invokacijas atidarant 
legislatūros sesijas.

X Kviečiame smagiai pra
leisti atostogas arba savaitga
lius Trinkauskų vasarvietėje, 
225 Oak St., South Haven, Mi
chigan. Informacijai Chicagoje 
kreiptis tel. 586-3960 arba va
sarvietės tel. 616-637-4683. (sk.)

X Vietoj kelių mažų dovanė
lių jaunavedžiams dovanų da
vėjai susidėkit ir nupirkit gerą 
Telefunken Hi Fi Stereo ar spal
votą TV. Pas Gradinską — jų 
daug. 2512 YV. 47th Str., 
FR-1998. (sk.)

X “GINTARO KLUBO” sa
vininkai Gizela ir Adolfas Lie
tuvninkai ateinantį šeštadienį, 
gegužės 27 d. visus klubo na
rius, kurie turi korteles, ir jų 
šeimas kviečia dalyvauti klubo 
išvykoje — gegužinėje, kuri į- 
vyks Jonynų vasarvietėje, Be
verly Shores, Indiana. Geguži
nės pradžia 3 vai. p. p. (sk.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
YVest Cermak Road, telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Chicaga — Frankfurtas — 
Chicaga. L. B. Chicagos Apyl. 
valdyba organizuoja grupinį 
skridimą Lufthansos sprausmi- 
niu lėktuvu į Vokietiją ir atgal. 
Išskrendama rugpiūčio 6 d., 
grįžtama — 27 d. Užinteresuoti 
prašomi skambinti K. Avižie- 
niui, tel. 434-3190. (sk.)

X Marąuette Parke netoli 
Maria H. S. parduodamas 2-jų 
butų geram stovy mūr. namas. 
Po 3 miegamuosius. Modern. 
vonios ir virtuvės, aukštas rū
sys, pastogė, karšto vandens — 
gazo šilima, 2 maš. mūr. gara
žas. Tel. 776-2058. (sk.)

X Reikalinga tarnautoja vir
tuvės darbams. Telefonuoti 
PRospect 6-2717. (sk.)

Prie Matulaič'o namų Putnam, Conn., ligonių sparno ateitininkų 
šventes proga aplankę statybą (iš k. į d.): inž. Gavelis, sesuo M. 
Augusta, tėvas J. Dyburys, OFM, kun. St. Yla, A. Sužiedelienė, 
motina M. Aloyza, J. Vembrė, prof. S. Sužiedėlis, dr. S. Leimo- 
nienė, dr. J. Girnius.

CHICAGOS ŽINIOS
KARINIŲ JĖGŲ PARADAS
Šiandien Chicagos miesto cen

tre karišku paradu minima Gin
kluotųjų jėgų diena. Parade da
lyvauja 10,000 karių atstovau
jančių kariuomenę, laivyną, avia 
ciją ir pakraščio sargybos dali
nius. Paradas prasidės 11:30 ry
to. Po pietų publika galės ap
lankyti Nike raketų bazes ir ki
tus kariškus įrengimus Chica
goje ir apylinkėse.

PRAŠO DAUGIAU MILIJONO 
UŽ PRARASTĄ REGĖJIMĄ
Margaret Rougih, 5633 So. 

Nevvcastle, apygardos teisme 
užvedė bylą prieš Sterling Drug 
ir Winthrop Laboratories Nevv 
Yorko korporacijas, ir prieš dr. 
Francis Hetreed, 77 W. Wa- 
shington blvd. Naudodama kor
poracijų gamintus ir gydytojo 
prirašytus aralen vaistus, ji bai
gia apakti. Iš korporacijų už 
regėjimo netekimą ji prašo mil. 
dolerių, iš gydytojo $250,000.
MALTOS RITERIAI PYKSTA 

ANT KARALIAUS
Prieš du metu, buvęs Jugos

lavijos karalius Petras H Chica

NAUJAS LIETUVIS PSICHOLOGIJOS DAKTARAS

Dr. A. M. Šimkūnas

Algimantas M. Šimkūnas šių 
metų balandžio 27 d. išlaikęs 
paskutinius egzaminus ir apgy
nęs dizertaciją tema “Manifest 
Anxiety As A Generalized 
Expectancy” St. Louis universi
tete gavo daktaro laipsnį psi
chologijos srityje.

Jaunasis daktaras yra gimęs 
Chicagoje 1940 m. čia baigė 
Marąuetto Parko lietuvių para-

X Trečias Pasauliečių apaš
talavimo kongresas šaukiamas 
šių metų spalio 11—18 dienomis 
Romoje. Kas iš lietuvių katalikų 
vyksta tuo metu ekskursijon į 
Europą .prašomi užsiregistruoti 
tuojau pas Kat. federacijos cen
tro valdybos sekretorę M. Re
inienę (1839 So. 50 Avė., Cicero, 
IU., 60650, tel. 312—TO 3-1079), 
kad būtų galima aprūpinti spe
cialiais įgaliojimais dalyvauti ir 
atstovauti lietuviams katali
kams Pasauliečių kongrese. Lie
tuviams yra skirta 12 atstovų.

X Clevelandiečiai gausiai at
vyksta į “Gražinos” operos 
spektaklius, tarp jų O. ir Alf. 
Mikulskiai, J. ir Ed. Steponavi
čiai, J. J . Mockai.

goje suteikė 26 Chicagos ir apy
linkių gyventojams Maltos rite- 
rystę, baltą Maltos kryžių su 
raudonu kaspinu. Naujieji rite
riai, kurių žmonos gavo teisę 
vadintis damomis, užmokėjo po 
$125 už suteiktą garbę, šiom 
dienom jie įniršo ant karaliaus, 
kuris, lankydamasis vėl Chica
goje, siūlo kitu vardu kitą rite- 
rystę.

MIRTIES VAIDINIMAS NE 
KOMEDIJA

Perry Tuggle, 24 m., ir Daniel 
Lenhart, 22 m., gyveną 211 E. 
Delavvare, sulesė dviejų valandų 
vaidinimą, bet ne komediją. 
Tuggle ištraukė revolverį ir nu
šovė Lenhartą šeštame apart- 
mentinių namų aukšte. Dvi mer
ginos matė įvykį. Lenhart dvi 
valandas apsimetė esąs negyvas, 
gi Tuggle visą laiką vaidino pa
mišusiu ir gązdino merginas. 
Joms pasisekė pabėgti ir pašauk 
ti policiją, kuri ne juokais žiū
rėjo į realistiškai atliktas roles. 
Vyrukai areštuoti. Isteriškos 
merginos atsipeikėjo.

pijos mokyklą ir Leo aukšt. 
mok. 1962 metais St. Louis uni
versitete gavo bakalauro laipsnį, 
o 1964 metais tam pačiam uni
versitete pasiekė magistro laips
nio. Gi dabar savo ilgas ir sun
kias studijas apvainikavo aukš
čiausių akademiniu laipsniu — 
doktoratu.

A. M. Šimkūnas jau yra daug 
pasireiškęs įvairiuose psicholo
gijos žurnaluose, kur paskutinių 
trejų metų bėgyje yra pasirodę 
net devyni jo moksliniai straips
niai. Džiugu, kad mūsų lietuviš
kasis jaunimas taip atkakliai 
veržiasi į mokslininkų eiles.

Algimanto Šimkūno tėvai yra 
susipratę lietuviai, dideli lietu
viškos spaudos ir veiklos rėmė
jai, ir gyvena Marąuette Parko 
kolonijoje, kur daugelį metų yra 
turėję savo biznį.

Naujasis daktaras yra vedęs 
ir augina dukrelę, šiuo metu 
tebegyvena St. Louis, tačiau 
ruošiasi neužilgo išvykti į ryti
nes valstybes, kur jau gavo pa
skyrimą American Telephone 
and Telegraph bendrovėje kaipo 
psichologijos patarėjas. Jauna
jam daktarui linkėtina visoke
riopos sėkmės ateičiai.

C. B. M.

X Br. Plaušinaitis su žmona, 
gyv. Sioux City, Iowa, lankėsi 
Chicagoje. Jie buvo apsistoję 
pas Kirelius. Pažymėtina, kad 
abiejų šeimos yra buvę Lietu
voje pašto tarnautojai, todėl jie 
visi suteikė įvairių atsiminimų 
apie savo ir kitų gyvenimą, kaip 
vertingą medžiagą leidžiamajai 
paštininkų knygai. Br. Plauši
naitis yra kilimo Daržininkų kai 
mo, Žaliosios valsč., Vilk. apskr. 
ir visą savo tarnybą praleido 
būdamas Kauno centr. pašto 
ekspeditorium, todėl žino daug 
įvykių ir asmenų.

X SAS Chicagos draugovės 
susirinkimas įvyksta gegužės 21 

-d. po 10 vai. šv. Mišių tėvų jė- 
Įzuitų koplyčioj.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
IŠLEISTUVĖS BRIDGEPORTE

Gegužės 14 d. Bridgeporto 
Šv. Jurgio lit. mokyklos išleis
tuvėse tėvų komiteto pirm. K. 
Stravinskas pasveikinęs parapi
jos salėn susirinkusius, pakvie
tė į prezidiumą LB Chicagos 
apyg. atst. D. Šukelį, kun. dr. 
A. Baltinį, apyl. pirm. A. Būgą, 
E. špačkauskienę, mokyki, ved. 
mok. M. šulaitienę. Švietimo ta
rybos atstovas D. Šukelis svei
kindamas abiturientes, tarp kit 
ko pasakė, kad jos siektų aukš
tesnio lit. mokslo, tai bus di
džiausia dovana motinai ir lietu
vybės išlaikymui. Kun. dr. A. 
Baltinis sveikindamas tarė, kad 

I sveikina motinas, kurios išaugi- 
’no lietuviškas šeimas. Būga ra- 
Įgino vaikučius neužmiršti savo 
motinos kalbos, kas bus didžiau 

įsia motinai dovana. Mokyt. ved. 
M. Šulaitienė linkėjo abitu
rientėms siekti aukštesnio lit. 
'mokslo, vėliau pakeisti dabarti
nes mokytojas, špačkauskienė, 

i kuri čia dirbo nuo pradžios, 
j reiškė pagarbą mokytojams. Abi 
turientėms baigimo pažymėji
mus įteikė D. šukelis ir M. Šu
laitienė su dovanom knyga “Lie
tuva”. Pažymėjimus gavo: Gied 
rė Leonaitė, Vida Viščiūtė ir 
Daria Žeimytė. Septintokių var
du kalbėjo Audronė Šuopytė, 
sveikindama baigusias, pažadėjo 
sekti jų pėdomis. G. Lionaitė 
padėkojo už pažymėjimus ir pa
sakė, kad “Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais ir būsime ir 
dirbsime Lietuvai”. Pirm. Stra
vinskas padėkojo k-to vardu 
mokytojoms, tėvams, mok. M. 
Šulaitienei, klebonui už patal
pas, seselėms, kanklių mok. A. 
Vaičeliūnaitei, E. Vaičeliūnienei, 
dail. Kelečiui, Špačkauskui ir 
kt., kurie dirbo ir tėveliams už 
nuoširdumą.

Meninėj daly tautiniais rūbais 
pasipuošusios mergaitės kanklė
mis skambino*: motinos dienai 
pritaikintas dainas — “Augin 
močiutė”, “Mane motulė barė”, 
“Pas močiutę augau", “Ant kai 
no karklai siūbavo”, “Stoviu aš 
parimus”; choras padainavo 
“Oi atsimenu namelį”, “Daug, 
daug dainelių”, “Gražių daine
lių daug girdėjau”, “Siuntė ma
ne motulė”, “Gyvenimas man 
rožė” (dainavo sesutės Bilitavi- 
čiūtės). Deklamavo eiles ir po to 
gražiai pašoko suktinį, voverai
tę, “Labas rytas, vovere” ir gy
vatarą. Šokiams akordeonu gro 
jo V. Bilitavičius. Tautinių šo
kių išmokė mok. J. Šuopytė. 
Programoj dalyvavo kanklinin
kės G. Leonaitė, V. Viščiūtė, V. 
Minictaitė, A. Miniotaitė, M. Bi
litavičiūtė, N. Bilitavičiūtė, T. 
Bilitavičiūtė, V. Stravinskaitė, o 
šokėjose ir chore dar dalyvavo 
D. Žeimytė, A. Nakutytė, R. Mi
niotaitė, R. Vasiukevičiūtė, R. 
ir V. iSimaižytės, V. Bilitavičiū
tė, A. šuopytė, trys aštuntokės 
— abiturientės gražiai padaina
vo “Mamytei žiedelis”. Kiekvie
na programos dalis susirinku
sių svečių buvo palydėta gau
siais plojimais. Kun. dr. J. 
Prunskis, pasveikindamas vai
kučius ir svečius keliais gyve
nimo pavyzdžiais linksmai nu
teikė susirinkusius, palinkėjo

vaikučiams dirbti ir dalyvauti 
lietuviškose draugijose.

Svečių tarpe buvo B. Survi- 
lienė, P. Dambrauskas, dr. Na- 
kutienė, Paškevičienė, V. Rada- 
vičienė, V. Miniotienė, Simana- 
vičienė, A. šiurnienė, Ž. Žeimie
nė, M. Radienė, F. Jurijonienė, 
A. šuopienė, A. Stravinskienė, 
Vasiukevičiai ir kt. Dovanų pa
skirstyme, tortą laimėjo V. Bi
litavičius, o kitas dovanas gavo 
P. Sekmokas, S. Šmaižienė, A. 
Šuopytė, Špačkauskienė, A. Bū
ga, D. Šukelis, J. Nevarauskas, 
J. šuopytė, V. Viščiūtė, J. Sta- 
šys, L. Špačkauskaitė, J. Špač- 
kauskas, Stravinskaitė, L. Kele
čius.

Komitetas pavyzdingai su- 
ruošęs šias išleistuves, ir moti
nų pagerbimą suruošė ir sve
čiams skanias vaišes. Tėvų 
komitetą sudaro: pirm. K. Stra
vinskas, sekr. St. Kelečienė, 
kas. A. Bilitavičius, ir narės A. 
Šuopienė ir S. šmaižienė.

Vaišių metu buvo pagerbti 
septyni vaikų tėvai, kurie tą 
dieną atšventė vedybinio gyve
nimo metų sukaktį. Tėvams su
kaktuvininkams svečiai padai
navo “Ilgiausių metų”. Visas 
vakaras praėjo linksmoj nuotai- 

I koj, su dainomis, akordeonu pri- 
! tariant. M. K.

1966 metų Mrs America Joy Nou- 
fer laikraštininkam Houston. Tex., 
pareiškė, kad ji už karaliavimo 
metus mažai tegavo. Jai buvo 
pažadėta 20,000 dol., bet ji tegavo 
tik 4,000 dol., gi siekdama to ti
tulo turėjo daug išlaidų.

Akordeonistas Kazys Daubaras 
groja L. Bendruomenės Balso ra- 
d'.o valandėlės parengime Philadel
phijoje. Nuotr. K. Cikoto»

MELROSE PARKO KOLONI
JOJ MOTINOS DIENA

Melrose Park, III., motinos 
dienos minėjimas įvyko gegužės 
13 d. parapijos salėje. Lituanis
tinė — šeštadieninė mokykla, 
vadovaujama mokyt. A. Repšie
nės, parengė turiningą motinų 
pagerbimą. Programoje dalyva
vo visi 24 mokiniai. Eilėraščius 
deklamavo V. Linertaitė, K. 
Elsbergaitė, J. Plikaitis, V. Stan 
kus, V. Černius, J. Budelskytė, 
T. Plikaitytė, — R. Plikaitytė, 
Algis Šuopys, A. Alkevičiūtė, 
A. Vaičekauskaitė ir T. Lapas.

Tautinius šokius ir dainas iš
pildė visi ar atskiromis grupė
mis. Besirengiantieji į muzikus 
gražiai skambino pianinu: “Ven 
grų šokių nr. 5 psalms” — R. 
Lapas, “Sonatina Fritz Spind- 
ler” — R. Barauskaitė; “Catch 
Me” — V. Linertaitė ir “Theme 
from Dr. Zhivago” — K. Els
bergaitė. Artistų grupė vykusiai 
suvaidino A. Repšienės pareng
tą montažą “Mamytė serga”.

V. Šuopys, tėvų kom. pirmi
ninkas, sumaniai pravedė moti
nos dienos minėjimą, pažymė
damas, kad iš vaikų pasirengi
mo ir gražios lietuvių kalbos 
matyti didelė nauda lituanistinės 
mokyklos, nors pamokos daro
mos tik šeštadieniais. Kun. St. 
Šantaras pasakė minėjimui pri
taikintą žodį ir su visais pasi
meldė už gyvas ir mirusias ma
mytes ir močiutes. Minėjimas

NORMAN BLRŠTEINAS, kailių krautuvė lr siuvykla. 
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Jis aprengs jus lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telel. —- 
263-5826 ir bute 677-8489. Kalbame lietuviškai

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

baigtas kavute. Visi turėjo pro
gos pasikalbėti auklėjimo ir lie
tuvybės išlaikymo jaunojoj kar 
toj ir padėkojo mokytojai už 
rūpestingą vaikučių mokymą. 
Taip pat aptarė dalyvavimą 
Jaunimo dienoje gegužės 30 d. 
Bučo sodyboj.

— LB Tarybos rinkiniai pra
ėjo sklandžiai, kuriems vadova
vo: J. Pažerūnas, A. Stankevi
čius, IK. Markus ir informacija 
rūpinosi St. Vidmantas. Balsa
vimus stebėjo vald. pirm. R. 
Čepelė, kuris komisijos narius 
ir pavaišino. Atskiros grupės 
rūpinosi, kad tik jų kandidatai 
būtų išrinkti. Balsavo 134 as
menys, tai yra 75 procentai vi
sų lietuvių Melrose Parke.

— Birželio liūdnuosius įvy
kius — lietuvių vežimą į Sibirą 
nutarta atžymėti 11 d. sekma
dienį 12:15 vai. šv. Mišiomis už 
žuvusius kankinius parapijos 
koplyčioje. S.

PASKAITA LAKŪNĄMS, ORO
SKAUTAMS IR KITIEMS

Lakūnas Gediminas Janulevi- 
čius Dariaus - Girėno “AROS” 
Fondo steigėjas Australijoje ir 
JAV, lankysis — Chicagoje ge
gužės 20 d. Dariaus - Girėno 
“AROS” fondas švenčia savo 
veiklos 15 m. sukaktį. Šia pro
ga, lietuviai lakūnai gyvenantie
ji Chicagoje ir jos apylinkėse, 
kviečiami atsilankyti į paskaitą 
gegužės 25 d. 7:30 v. p. p. Jau
nimo centre. Paskaitos tema 
“Dariaus - Girėno ‘AROS’ fon
das ir ateities planai”.

LSS skautininkai, oro skautai, 
Chicagos lietuvių visuomenė, ma 
loniai kviečiami taip pat daly
vauti. Paskaitos metu bus gali
ma matyti dail. J. Juodžio kūri
nį — Tau, jaunoji Lietuva!

Dariaus - Girėno “Aros” fon
das yra parėmęs $1,000 auka 
Matulaičio namų statybą Put
name, $50 auka parėmė K. V. 
Banaičio “Lietuviškų idilijų” 
trio išleidimą. “Draugui” yra 
pasižadėjęs būti premijuojamo 
romano 1968 m. mecenatu.

LSS-gai yra pervedęs “AROS” 
fondo pinigus $300, oro skautų 
veiklai suaktyvinti. Fondo stei
gėjas lak. Gediminas Janulevi- 
čius yra Chicagos Liet. operos 
narys ir dalyvavęs dviejų operų 
pastatyme — kaip vyrų choro 
dalyvis, todėl “Gražinos” ope
ros spektaklyje žada būtinai da
lyvauti. “Draugą” taip pat ap
lankys. Inform.

Didžiojo poeto Dantės intytniuo- 
s us pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas
Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 

ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš-* 
ta meniškom iliustracijom, įrišta į 
kietus įvairiaspalvius viršelius. 
Kaina $2.00. Gaunama Drauge ir 
pas knygų platintojus.
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TVOROS 
STOGELIAI 
TUREKLIAI 

DURYS — LANGAI
36 rūšių ir spalvų.

KOSTAS BUTKUS
PB 8-2781 ir LU 5-6291

bet kuriuo laiku ir pavyzdžius 
jums pristatys į namus.


