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Įvairios žinios
Koks rusų vaidmuo
lėktuvą numušus?

Teigia: sovietų lėktuvai 
numušė “EC-121”

Vis dar tebesant neaiškumam 
kas, iš tikrųjų, bus numušęs a- 
merikiečių žvalgybinį lėktuvą, 
JAV visuomenėje sukėlė dėmesio 
nauji kun. P. Lindstrom vado
vaujamo “Atminkite Pueblo” ko 
miteto pareiškimai. Jis patyręs, 
kad JAV žvalgybinį lėktuvą nu
mušė du sovietų MIG naikintu
vai, pakilę iš bazės Sovietų Są
jungoje. Lindstrom teigia, kad 
sovietų lėktuvai pradžioje norė
ję priversti amerikiečių lėktuvą 
nusileisti Šiaurės Korėjoje.

Vos 17 minučių nuo 
Vladivostoko

Minėtas komitetas žinią ga
vęs iš “vyriausybės šaltinių”. Pa 
pildomai nurodyta, kad lėktuvai 
— puolikai buvo pakilę iš Vla
divostoko aviacijos bazės, kuri vos 
17 jūros mylių atstu nuo vietos, 
kur numuštas lėktuvas. Dar ne
są žinoma, ar lėktuvus — puo
likus valdę rusai ar korėjiečiai 
lakūnai.

Per vėlai informavo prezidentą
Tais pačiais šaltiniais, pana-

Smurtas — rusų politikos palydo
vas. Hitleris ir Stalinas tegali 
džiaugtis

Laukiama Nixono žodžio ir sprendimų
Prez. Nbconas šiandien spaudai ir visam kraštui plačiau nušvies numušto lėktuvo įvy
kio aplinkybes ir, g.al, numatomus sprendimus — B. Rūmai griežtai teigia lėktuvui 
nepažeidus Š. Korėjos oro erdvės — Santūri laikysena ryški ne tik vyriausybes, bet 
ir politikų sluoksniuose.

B. Rūmai atmetė Š. Korėjos 
kaltinimus

būtų Š. Korėjos vienos ar dau
giau karinių bazių puolimas. 
Tačiau santūrios nuotaikos bu- 

WASHINGTON. — Baltieji1 vo yįg i’yškios ir nebuvo aiš-

Lietuviai Chicagos 
spaudoje

Reikšmingas lietuvių vardo 
kėlimas

CHICAGO. — Lietuvių kultū
ros muziejaus savininkas, St. 
Balzekas, Jr. jau nebe pirmieji 
metai plačiai vykdo lietuvių pa
siekimų ir aplamai lietuvių var
do garsinimą Chicagos didžiojo
je spaudoje.

Paskutinis toks žygis buvo 
balandžio 16 d. Tą dieną “Chi
cago American” dienraštis nuo
traukų puslapyje paskelbė pla
tų straipsnį aipde Muziejų ir ta 
proga itin teigiamai pr’minė 
Chicagos lietuvių veiklą. Straip-

šiai kaip laivo “Pueblo” atveju, snis paįvairintas trimis nuotrau 
ir šį kartą JAV prezidentas pa- komis, kurių viena, P. Rimšos
informuotas apie įvykį pavėluo
tai. Anuomet pavėlavimas sut-

“Vargo mokykla”, įdėta net per 
4 skiltis. Pažymėtina, kad straip

rukdęs išgelbėti laivą su įgula, snis su nuotraukomis įdėtas y 
Dabar gi, prezidentą painforma- patingai plačiai skaitomame pus 
vus 4 valandas pavėluotai, ne- lapy. Taigi, jis pasieks šimtus 
pavyko išgelbėti bent tų lėktų- tūkstančių skaitytojų.

Rūmai vakar paskelbė: JAV vy 
riausybė atmeta Š. Korėjos tei
gimą, esą, numuštas JAV žval
gybinis lėktuvas buvo pažeidęs 
Š. Korėjos oro erdvę.

Tai paskelbta, vakar paaiš
kėjus, kad vienam iš JAV laivų 

naikintuvų, "Tucker”, pavyko 
rasti dviejų žuvusių lėktuvo į- 
gulos narių lavonus. Pentago
nas pažymėjo, kad jie buvę ras
ti apie 17 mylių į šiaurę nuo 
tos vietos, kur pradžioje buvu
sios pastebėtos numušto lėktu
vo liekanos. Nurodoma, kad nuo 
tolis nuo Š. Korėjos šiaurės - ry-
tų — esąs 120 mylių.
Laukiama prezidento sprendimo 

ir žodžio
Vakar paskelbus apie pirmų

jų aukų radimą, tuo pačiu metu 
kraštas ir užsienio viešoji nuo
monė nekantriai laukė JAV pre 
zidento R. Nixono sprendimo 
bei jo paaiškinimų. Dar vakar 
politiniuose sluoksniuose buvo 
tikėtasi JAV vyriausybei pa
reiškiant protestą Š. Korėjai.

Vakar buvo žinių, kad svars
tomas ir karinio atkirčio klau
simas. Radijai skelbė mintį: 
viena tokio atkirčio priemonių

ku, — bus pasitenkinta diplo
matinėm priemonėm ,ar bus 
griebtasi ir kitokių.
Penktadienis — dalinio uždan

gos atskleidimo diena
R. Nixono tyla ir santūrumas 

aiškinamas noru patirti daugiau 
žinių ir, jas gavus, ryžtis vie
nokiems ar kitokiems sprendi-

bės pažiūras. Pašnekesys bus 
paskleistas, kaip jau įprasta, 
radijo bei televizijos bangomis, 
taigi, jo svoris bei poveikis bus 
svarus.

Prezidento šios dienos pa
reiškimai sutampa su Š. Korė
jos komunistų šiandien Pan- 
munjome kviečiamu “paliaubų 
karinės komisijos” posėdžiu. Š. 
Korėja, laukiama, griežtai kal
tins JAV-bes pažeidus krašto 
oro erdvę. Gynybos ministeris 
gen. Hyun vakar jau pareiškė:.

Okupacijos varžtai Čekoslovakijoje vis stiprėja, gyventojų pasiprie
šinimas nėra išblėsęs, tai liudija ir šioji Prahos nuotrauka.

mams. Vis dėlto, jau anksčiau 1 lėktuvo įvykis rodąs JAV šie 
numatytas R. Nixono pasikal- kimu3 "įžiebti naują karą Ko-
bėjimas, šiandien, su spauda, 
kaip tik vers kiek atskleisti už
dangą. Prezidentas turės pa
teikti, bent iš dalies, vyriausy-

Paskutinėmis žiniomis komunistų 
numuštas lėktuvas ir dalis įgulos 
narių lavonų rasta apie 100 m. at
stu nuo Š. Korėjos.

Partija leme krašto tikimą
A. Dubčekas nušalintas

vo įgulos narių, kurie su para
šiutais, manoma, nusileidę į jū
rą.

Sirhan B. Sirhan

Sirhan B. Sirhan 
rastas kaltu

Pralaimėjo gynybos pastangos
LOS ANGELES. — Vakar 

teismo prisiekusieji paskelbė sa
vo apleidimą Sirhan B. Sirhan, 
kaltinamo nužudžius šen. R.
Kennedį, byloje. Jie, po Keturių 
dienų ir 44 valandų pasitarimų 
priėjo išvados, kad Sirhan esąs 
kalta3 “pirmo laipsnio nužudy
mu” Tuo būdu, laimėjo kalti
namoji pusė, prakišo gi gynyba, 
aiškinusi, kad kaltinamasis bu
vęs ir tebėra protiniai nesvei
kas ir jį tektų bausti švelniau.
Per 15 savaičių buvo apklausi- gyvos gar-es. Dėl to teismas ir 
nėta 61 kaltinimo ir 29 gynybos prisiekus’..jį posėdžiaus dar ke 
liudininkai I lias dienas.

Prancūzijos rinkikai - 
abejingi

52% ritapnisprendusių rinkikų
PARYžt L S. — Artėjam. Pran

cūzijos gyventojų referendumui 
— apklausinėjimui prezidento 
de Gaulle pasiūlytais klausi
mais ( langiau teisių vietos or- 
ganiius, reformos senate), šiuo 
metu paaiškėjo, kad net 52% 
būsimų rinkėjų vis dar neapsi
sprendę ir 25% pasisakytų už 
prezidento pasiūlytas priemones.

Prieš 7 metus buvus krašto 
atsiklausimui, vaizdas buvo prie 
šingas — de Gaulle palaikė 57 
% rinkikų. Jis pats neseniai pa
reiškė, kad daugumai pasisa
kius prieš, jis nedelsiant pasi
trauktų.

— Švedas L. Lambert neseniai 
sukūręs filmą apie JAV karius,

190 žvalgybinių skridimų per 3 mėn.
Washington. — Gynybos ži

nyba, Pentagonas, paskelbė, kad 
numušto žvalgybinio lėktuvo 
paskirtis — aiški, tokie lėktuvai 
žvalgybiniais tikslais jau seniai 
skraido virš teritorinių vandenų. 
Pentagonas pažymėjo, kad per 
pirmuosius tris šių metų mėne
sius panašios paskirties lėktuvų 
skridimai toje erdvėje (Japonų 
jūroje, netoli Š. Korėjos pakraš 
čių) jau yra įvykę 190 kartų.

Paprastai lėktuvams įsakoma 
nepriartėti prie S . Korėjos pa
kraščių arčiau kaip 40 mylių, 
tačiau pastaruoju atveju buvu
si nurodyta 50 m. riba.
Tokie lėktuvai naudojami jau 20

metų
Numuštasis žvalgybinis lėktu-

rėjoje”.
Karo laivai š. Korėjos 

vandenyse
Kai kurių JAV laivų, kaip 

lėktuvnešio “Kitty Hawk’’ ir 
dviejų naikintuvų nukreipimas, 
“slaptiems uždaviniams”, nebū
tinai reiškia, kad ruošiamasi 
kariniam atkirčiui. Vakar iš A-- 
zijos uostų išplaukė dar keli 
laivai - naikintuvai. Vis dėlto, 
laivų telkimas netoli Š. Korėjos 
gali reikšti atsargos priemones 
galimų iškilti įvykių atvejui.
Prieš antrojo fronto Azijoje- 

atsiradimą
WASHENGTON. — JAV Kon 

greso narių laikysena lygiuojasi 
su B. Rūmų, vyriausybės pažiū
romis. Vengiama reikalauti 
griežtų atkirčio priemonių Š. 
Korėjos atžvilgiu. Tai ryšku ir 
tų senatorių tarpe, kurie pap
rastai linkę siūlyti griežtą lai
kyseną.

Šen. Dominick pareiškė, kad

Nevienodas įgulos narių skaičius
“EC-121” lėktuvo greitis - 300 

m. per vai., jo skridimo ilgis- karinis atkirtis galėtų kraštą 
6.500 mylių. Jis turėjo specialius įvelti į antrą frontą Azijoje, gi

G. Husak Dubčeko vietoje
Paskutinėmis žiniomis, per

tvarkius partijos Centro komi
tetą, sekretorium pasiūlytas ir 
išrinktas Gusta.v Husak, ligšio
linis Slovakijos kompartijos 
vadas.

Tuo būdu, nušalinus A. Dub- 
čeką, iaimėjo Maskvos šalinin
kai.

Praha. — Vakar Prahoje vy
ko partijos Centro komiteto po
sėdžiai, laikomi lemtingais kraš
to politinei ateičiai. Paskutinė
mis žiniomis, vad. kietosios kryp
ties komunistai reikalavo pakeis
ti partijos bei vyriausybės vado
vybes.

Dar prieš posėdį partijos vyk. 
komitetas buvo paskelbęs pareiš
kimą, kuriuo savotiškai “ištei
sinti” 10 komunistų, pernai rė
musių sovietų įvykdytą invazi
ją. Dabar nurodyta, kad jie bu
vę “neteisingai šmeižiami” ir 
net buvę teroro aukomis. Tuo 
būdu, sudarytos sąlygos jiems pa
tekti į raktines, lemiamas parti
jos bei vyriausybės vietas.

bėgančius į Švediją ir vengian- vas’ EC-121 , mažai kuo skiria-
čius karinės prievolės, netrukus 
pats atsidurs kalėjime ir atliks 
dviejų mėnesių bausmę. Pasiro
do, jis vengia tarnybos švedų ka 
nuomonėje.

Spręs bausmūs apimties 
klausimą

Pagal Kalifornijos įstatymus 
daoar teismui teks spręsti baus
mės paskyrimo dydį — ar nu
teigtąjį bausti mirties bausme 
dujų kameroje ar kalėjimu iki

si nuo JAV aviacijos ar laivyno 
naudojamų ir apie 20 metų tar
nyboje buvusių kitų panašių lėk
tuvų. Nors Pentagonas vengia 
skelbti apie numušto lėktuvo 
paskirtį bei uždavinius, tačiau e- 
są beveik tikra, kad jam tekę 
sekti Š. Korėjos radijo ir radaro 
pranešimus ir ženklus. Dėl to 
lėktuvo uždaviniai buvę visai pa
našūs į pernai pagrobtojo “Pueb
lo” tikslus.

JAV sprausminis naikintuvas Vietnamo fronte

Sovietų laivynas
Baltijos jūroje

Mūsų korespondentas Bonoje 
praneša:

Kad Sovietų laivynas Baltijos 
jūroje stiprinimas, matyti ir iš Lie 
tuvos spaudos puslapių. "Juose ne

seniai paskelbtos nuotraukos, 
kuriose pavaizduotas tankų bei 
šarvuočių iškėlimas į krantą iš

moderniškų desantinių laivų. 
Turimomis žiniomis, pastaruoju 
metu ypatingai didinamas desan
tinis, išlaipinimo tikslams, laivy
nas. Esą, jau turima 75 moder
nūs vad. “amfibiniai” laivai.

radaro įrengimus ir buvo aprū
pintas įvairiais elktroniniais įren
gimais, net 6 tonų svorio.

Įgulos narių skaičius tuose lėk
tuvuose siekia tarp 18 ir 30 vyrų. 
Tai priklauso nuo vad. “elektro
ninių uždavinių”.

Vienu požiūriu lėktuvo pas
kirtis vykdoma lengviau negu 
laivo - jo aukštai vykdomi skridi
mai. Pakilęs 25.000 ar daugiau 
pėdų nuo jūros ar žemės pavir
šiaus, toks lėktuvas gali lengviau 
susekti radijo ar radaro veiklą. 
Tuo tarpu “Pueblo” tipo laivui, 
tokiais atvejais, tenka būti ar
čiau priešo teritorijos pakraščių

8 kreiseriai ir 70 povand. laivų

Iš stambesnių sovietinio laivy
no vienetų Baltijos jūroje minė
tini: trys modernūs kreiseriai,
krėsta” klasės, po 6.000 tonų, vi 

si apginkluoti vairuojamomis ra
ketomis, penki senesnės staty
bos kreiseriai, devyni laivai — 
naikintuvai su raketomis, 26 pa
prastai apginkluoti laivai —nai
kintuvai, 30 f rega tinių laivų ir 
85 povandeninių laivų “medžio
tojai”.

Be minėtų, yra dar tokie lai
vai: 70 povandeninių (jų tarpe be 
ne vienas, apginkluotas raketo
mis), 125 laivai — minininkai ir 
apie 200 greitlaivių, iš jų 65 gin 
kluoti vairuojamomis raketomis.

Iš sovietų laivų bene trečdalis 
sutelktas Baltijos jūroje. Kadangi 
karo atveju sovietams vargiai pa
vyktų su visais laivais patekti į 
Atlantą (aišku, tai jiems žino
ma), tai galima spėti, kad toks 
gausus laivų sutelkimas gali bū
ti skirtas užimti, reikalui esant, 
visoms Baltijos jūros pakraščių 
valstybėms, (vb.)

tai būtų vargiai priimtina kraš
to viešajai nuomonei.

Šen. Fulbright mano, kad vi
sa lėktuvo numušimo byla virs
tanti “rimtu klausimu”. Jis pa
siūlė, kad valdžia, su Rogers ir 
Laird priešaky, pateiktų paaiš
kinimus senatoriams. Kiti, kaip 
Goldwater, mano, kad “reikalin 
ga turėti daugiau žinių” ir tik 
vėliau siekti sprendimų.

Reikalauja veiksmingesnės 
apsaugos

Politiniai ir visuomenės šluok 
sniai vis daugiau reikalauja siek 
ti ateity geresnės žvalgybinių 
laivų ar lėktuvų apsaugos. Be 
to, teigiama, tuos veiksmus tek
tų derinti su B. Rūmais, nes 
prezidentas ne visuomet esąs 
painformuotas.

L. Cucher, pagrobto “Pueb
lo” laivo kapitonas, pareiškė, 
kad komunistai ir ateity neabe
jotinai puls JAV lėktuvus ar 
laivus Dėl to reikalingi veiks
mai, kuriais tiems puolimams 
būtų užkirstas kelias ir, kaip 
pabrėžia Bucher ir kiti, būtina 
panaudoti tinkamą karinę ap
saugą.

Vietname
Mažiau žuvusių, daugiau 

sužeistų
SAIGONAS. — Karinės JAV 

vadovybės pranešimu, žuvusių 
JAV karių skaičius praėj. savai
tę buvo pats žemiausias, komu
nistams vasario 23 d. puolimus 
pradėjus. Tą savaitę žuvo 204 
JAV vyrai, 244 P. Vietnamo 
kariai ir krito 2.890 priešo vy
rų. Tačiau pakilo sužeistųjų 
skaičius, nes amerikiečių karių 
buvo sužeista 2.691, gi savaitę 
anksčiau — 1.285.

Daugiausia žuvo priešui ap
šaudžius P. Vietnamo bazes ir 
paskiras vietoves.

• Ai abu - Izraelio artilerijos 
kautynės vakar vėl vyko išilgai 
Suezo kanalo.

Streikavo Prahos studentai

Krašto jaunimas, ypač studen 
tai toliau reiškia savo pritarimą 
laisvinimo veikėjams, ypač Dub- 
čekui, Svobodai. Tuo pačiu me
tu jie protestuoja prieš naujas 
varžymo, ypač spaudoj, priemo- 
ir naujų okupanto dalinių įve
dimą. Reikšdami nepasitenkini
mą, apie 2.000 Prahos žemės ū- 
kio akademijos studentų, “strei
kuodami”, nedalyvavo paskaito
se ir paskelbė rezoliuciją, smer
kiančią vyriausybės, pastaruoju 
metu, paskelbtas priemones.

TRUMPAI
— Europos lietuvių vyskupu 

popiežiui, balandžio 15 d., pas
kyrus prel. A. Deksnį, iš East 
St. Louis, III., apie tai žinią JAV 
spaudoje paskleidė UPI žinių a- 
gentūra.

• Sovietų “Izviestija” dien
raštis vakar paskelbė, kad lėk
tuvo numušimo įvykis esąs 
“skandalingas”.

• Rytų bloko pratimai, pa
skelbė Tass agentūra, vykę tris 
dienas, baigti trečiadienį.

— Kanados oro susisiekimo b- 
vės “Air Canada” tarnautojams 
nutarus streikuoti, nuo šio sek
madienio sustabdomi “Air Cana
da” skridimai.

• JAV piliečių metinis uždar
bis siekia 726.7 bil. dol.

— Rodezijoje vieneriems me
tams pratęsta parengties padėtis. 
Tai turi ryšio su partizanų puo
limais Afrikoje.

Paryžiuje
PARYŽIUS. — Vakar įvykęs 

taikos pasitarimų posėdis ir vėl 
buvo nesėkmingas. JAV dele
gacijos pirm. H. C. Lodge kalti
no Š. Vietnamą, bereikalingai 
aukojant šimtus tūkstančių vy
rų. Komunistai kaltino JAV-bes 
— jos kalbančios apie taiką, 
bet, esą, stiprinančios P. Viet
namo karinį pajėgumą.

KALENDORIUS
Balandžio 18 d.: šv. Apoloni

jus, šv. Agija, Sudvinas, Totilė.
Balandžio 19 d.: šv. Leonas 

IX, šv. Antija, Nomgaila, Nuo- 
mė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
vėsiau, galimas lietus, temp. 
sieks 40 ir daugiau 1. F., ryt — 
giedra, tačiau vėsu.

Saulė teka 5:06, leidžias 6:34.
Čekoslovakija ir vėl dėmesio centre. Čia sovietų tankai šv. Vaclovo 
aikštėje, kuri jau matė demonstracijas ir dar bus naujų liudininke.



Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., OJUcago, Illinois 66629

LIEUVAITĖ Į PASAULIO PIRMENYBES
Mes lietuviai kreipiame paly

ginus daug dėmesio į sportą. Var
tant lietuviškos spaudos pusla
pius randame daug reportažų, 
diskusijų, sumanymų bei minčių 
kaip pritraukti lietuvišką jauni
mą prie sporto. Tai yra labai svei 
kintirias reiškinys. Tačiau turi
me atsiminti, jog vienas iš ge
riausių būdų skatinti jaunimą 
sportuoti, yra viešas pripažinimas 
tų jaunuolių sportinių atsiekimų 
bei pasekmių.

Iš seno mes esame pripratę 
“garbinti” krepšininkus, taip, 
jog jaunuolis - jaunuoliai, ku
rie kultyvuoja kitą sporto šaką, 
būna labai dažnai “užmiršti”. 
Turėtume daugiau kreipti dėme
sį j atsiektas pasekmes, o ne į 
kokią nors specifinę sporto šaką.

Šiuo metu savo tarpe turime 
tokią “užmirštą” lietuvaitę spor 
tininkę, stalo tenisistę — Vio
letą Nešukaitytę. Violeta šiuo 
metu atstovauja Kanados valsty
binę stalo teniso komandą Pa
saulio pirmenybėse Muenchene. 
Tai yra didelis atsiekimas.

Violeta pradėjo žaisti stalo te
nisą būdama 9 metų. Nuo to lai
ko ji yra laimėjusi daugiau 100 
stalo teniso titulų. Vienas iš svar
biausių Violetos laimėjimų įvyko 
1966 m., kuomet, būdama vos 
14 metų, laimėjo pirmą vietą 
moterų klasėje Amerikos pirme
nybėse (U.S. Nationals). Tai 
buvo pirmas atsitikimas, jog sve
timtautė moteris laimėtų Ame
rikos meistrės titulą.

1967 metais Violeta atstovavo 
Kanados valstybinę komandą 
pasaulio pirmenybėse Švedijoje, 
kur jinai iškovojo vienintelius 
Kanados taškus. 1968 metais V. 
Nešukaitytė vėl laimėjo Ameri
kos pirmenybes (U.S. Nationals) 
Šį kartą dar su didesniu pasiseki
mu: be moterų vieneto, Violeta

laimi ir moterų dvejetą, jaunių 
vienetą, jaunių dvejetą ir jau
nių mišrų dvejetą.

Už savo sportinius pasižymėji
mus Violeta buvo apdovanota 
Kanados valdžios įvairiais ordi
nais, kurių tarpe yra ToroPto 
miesto “Goki Maple Leaf” ir 
“Ontario Centennial Medal- 
lion of Exeellenee”.

Violeta Nešukaitytė atsiekė 
šiuos laimėjimus savo ryžtu bei 
darbu ir savo trenerio — tėvo 
Jono Nešukaičio pagalba.

Linkėkime Violetai tolimesnio 
pasisekimo, o ypatingai Pasaulio 
pirmenybėse Muenchene.

B. Žemaitis

NEŠUKAITIS “DEŠIMTUKO” 
NUGALĖTOJAS

Balandžio 12 d. Chicagoje į- 
vykusį stalo teniso “Dešimtuko” 
turnyrą laimėjo Jonas Nešukai- 
tis (Toronto “Vytis”). J. Nešu- 
kaitis laimėjo visus savo susitiki
mus, išskiriant prieš E. Vaiče
kauską.

Šios varžybos buvo ypatingai į- 
domios ir įtemptos. Varžybų fa
voritui Jonui Kavaliauskui iš ei
lės “kritus” prieš Žemaitį, Gen
čių ir .Šoliūną, “atsidarė durys į 
pergalę” visiems kitiems žaidė
jams. Įpusėjus turnyrui nei vie
nas žaidėjas nepasiliko be pra
laimėjimo: Nešukaitis pralai
mi prieš Vaičekauską; Vaičekaus
kas suklumpa prieš Šoliūną; Šo- 
liūnas prieš Žemaitį, o Žemai
tis prieš .Vaičekauską. Tačiau tai 
ir pasilieka Nešukaičio vieninte
lis pralaimėjimas, kuomet Jonas 
Kavaliauskas “užkapoja” Vaiče
kauską, Šoliūnas neatsilaiko Ne- 
šukaičiui, o Žemaičio viltis į mei 
sterystę “sudarko” Juozas Kava
liauskas.

Reikia pastebėti, kad daugu
ma žaidėjų yra padarę gana di
delę pažangą nuo praeito sezo-

I Clevelando L.S.K. Žaibo komanda, iškovojusi moterų tinklinio varžybose pirmąją vietą. Pirmoje eilėje 
(iš k. į d.): D. Ralytė, R. Cyvaitė, D. Bielinytė, D. Susinškaitė, R. Balytė. Antroje eilėje iš kairės: J. 
štaškūnaitė, vadovas R. Babickas ir E. Giedraitytė. Nuotr. J. Garlos

no. Šoliūno kirtimas buvo “aš
trus” kaip niekad anksčiau; Juo
zas Kavaliauskas parodė, kad 
kontroliuotas puolimas pelno taš
kus; Genčius kaip puolėjas pasi
daro daug pavojingesnis prieši
ninkas negu Genčius — gynikas.

Tačiau didžiausia šių varžy
bų prošvaistė, tai A. Nasvytis, jr. 
Šis jaunas žaidėjas turi natūralų 
talentą stalo tenisui. Pridėjęs dar 
bo ir įgavęs daugiau patyrimo, 
aš esu tikras, kad A. Nasvytis, 
jr. sekančiam “Dešimtuko” tur
nyre bus lentelės viršutinėje pu
sėje.

Toliau seka “dešimtuko” pa
sekmės:

Laimėtos
Vieta Žaidėjas rungtynės

1. J. Nešukaitis (Toronto
Vytis) — 7

2. E. Vaičekauskas (Toronto
Vytis) —6

3. J. Šoliūnas (Chic. Liet.
teniso klubas) — 6

4. B. Žemaitis (CLTK) — 5
5. Juoz. Kavaliauskas (CLTK) 4

6. A. Genčius (CLTK) — 3
7. Jn. Kavaliauskas (CLTK) — 3
8. Dr. A. Nasvytis (Clev.

Žaibas) — 2
9. A. Nasvytis, jr. (Clev.

Žaibas) — 0 
.bž.

Vyrų krepšinio varžybų laimėtojai L. S. Klubas Cicero, III. Nuotr. J. Garlos

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Pasaulio šachmatų karūnai lai

mėti, Petrosjanas žaidžia 24 par
tijų mačą su B. Spaskiu. Dėl mo
terų karūnos, Maskvos studentė 
A. Kušnir laimėjo pirmąją parti
ją prieš pasaulio čempionę Ga- 
prindašvili, Tbilisyjet.

— Dr. Alg. Nasvytis pasidali
jo 1-2 v. Clevelando pavasario 
turnyre, surinkęs 6,5 tš. iš 8 gali
mų. Dabar jis įkeltas į Clevelan
do baigminį (8 geriausių) mies
to meisterio vardui įgyti turnyrą, 
kuriame dalyvaus taipogi tarp
tautinis meisteris Milan Vukce- 
vič, žaidęs Jugoslavijos rinktinė
se. Clevelande iš sužaistų šiemet 
22 partijų jis laimėjo 21 ir 1 bai
gė lygiomis. Čia dera pabrėžti, 
kad meisterį M. Vukcevičių gerai 
pažįsta bostoniečiai, nes jis porą 
metų gilino mokslus M. I.T. ir 
tarpklubinėse žaidė už Cambri- 
dge II, kuri turėdama greta jo du

Bostono čempionus (Keyes ir 
Schefferis) ir New Jersey ekspertą 
Lukowiak buvo vertinama, kaip 
vieną pačių stipriausių MET ly
gos komandų, tačiau kelią į meis- 
terystę 1964-1965 varžybose jiem 
pastojo So. Boston lietuvių ko
manda, abu kartu sugebėjusi į- 
veikti juos 3,5:1,5 ir 3:2.

Bostono čempionas Gediminas 
Šveikauskas abiejose rungtynėse 
sužaidė lygiomis su M. Vukcevi- 
čiu, Algis Makaitis dukart sudo
rojo A. Keyes, Merkis — Schef- 
ferį; kitus taškus pelnė Juris O- 
zols ir Leopoldas Šveikauskas.

— Vilniuje vyksta Lietuvos 
šachmatų p-bės. Dalyvauja Mikė
nas, Vistaneckis, Lapienis, Gin
tautas Piešina (visi Vilniaus; Pie- 
šina vid. mokyklos mokinys, pa
sižymėjo š.m. Sovietų jaunių p- 
bėse, pasidalydamas 2-3v.); Mas- 
lovas Čiukajevas, Ostrauskas,

Percikavičius ir Butnorius (visi 
Kauno); iš Klaipėdos — Barstai- 
tis, Rumiancevas, Andriejūnas. 
Šiaulių — A. Uogelė; Panevėžio 
-14 -mėtis Rastenis; Plungės-Čes- 
nauskas.

— Jugoslavijos tarpt, turny
rą Sarajeve laimėjo Korčnojus 12 
iš 15 galimų, jugoslavas M. Ma- 
tulovič 11 tš.

— Otiicagos pirmenybėse, 
kaip skelbėme, buvo 146 daly
viai. Laimėjo jas R. Verber, 
pakrovęs 7 tš. iš 8 galimų. Taut 
vaisas liko su 5% tš., kai jis 
paskutinėj partijoj su ekspertu 
Panzneriu vieton laimėjimo įsi
rašė O. 5(Ą taško pririnko tai
pogi K. Jankauskas, tai pagir
tina pasekmė tokiose varžybo
se. K. Ramas — 4JA, jaunuolis 
A. Jasaitis ir V. Karpuška po 
4 tš. Vadinasi, visi garbingai 
sukovojo.

Kazys Merkis

ĮSTEIGTAS TENISO KLUBAS
Prieš porą savaičių Chicagos 

Jaunimo centre įvykusiame spor
tininkų susirinkime buvo įsteig
tas Chicagos Lietuvių teniso 
klubas.

Pastebėtina, jog naujam klu
bui priklauso tiek lauko, tiek 
stalo tenisininkai. Tai bus pirmas 
toks teniso klubas mūsų sporti
niam judėjime. Jau yra sudary
ta valdyba ir numatyta ateities 
veiksmo gairės.

Yra numatoma suruošti ne tik 
stalo teniso, bet taip pat ir lau
ko teniso turnyrai.

Visi Chicagos lietuviai sporti
ninkai, besidomį minėtomis spor
to šakomis, kviečiami įstoti į nau 
jąjį klubą. Galima kreiptis šio 
sporto skyriaus redaktoriaus a- 
dresu.

VĖTRA NUGALĖTOJA

Clevelande įvykusiose krepši
nio žaidynėse, vyrų A kl. krep
šinio nugalėtoju aikštėje (prie 
žalio staliuko dar nežinia kas lai
mėjo) tapo Cicero LSK Vėtra, 
baigmėje įveikusį Nerį.

Vyrų B klasės laimėtoju tapo 
Toronto Aušra. Jaunių A gr. — 
Cicero Ateitis, B grupėje — Ha
miltono Kovas.

Tinklinio varžybose moterų 
klasėje ir mergaičių varžybas lai
mėjo Clevelando Žaibas.
APYGARDINĖS STALO TENI

SO PIRMENYBĖS
Pirmenybės įvyks š.m. balan

džio 26 d. Chicagoje, Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont St.

Registracijos data balandžio 
23 d., B. Žemaitis, 3315 W. 65P1. 
Chicago, Ilk, tel. 776-8227.

Visi dalyviai privalo būti re
gistruoti Sporto sąjungoje ir su
mokėję sąjungos mokestį prieš 
startą.

Pirmenybių starto mokestis: 
vyrų A kl. 2.00 dol.; vyrų B kl. ir 
moterų — 1.50; berniukų ir mer
gaičių A kl. — 1.00; Berniukų ir 
mergaičių B-C-D kl. — 0.50 dol.

Amžiaus kvalifikacija: Ber
niukų ir mergaičių A kl. gimę 
1951 m. birželio 1 d. ir vėliau; 
Berniukų ir mergaičių B kl. gi
mę 1953 m. birželio 1 d. ir vėliau; 
Berniukų ir mergaičių C kl. gimę 
1955 m. birželio 1 d. ir vėliau; 
Berniukų ir mergaičių D kl. gimę 
1957 m. birželio 1 d. ir vėliau.

Starto laikas bus praneštas už
siregistravusiems.

V. V. Sporto apyg.
TRIS LAIMĖJO, DVI PRALAI

MĖJO
Praėjusį savaitgalį Chicagos 

Lituanicos penkios futbolo ko

mandos su 70 žaidėjų varžėsi 
miesto pirmenybėse: trys koman
dos laimėjo ir dvi pralaimėjo. 
Bendra pasekmė 3:2 mūsiškių 
naudai.

Pirmoji pergalė 1:0 teko ma
žiukams (8-11 metų amžiaus), 
kai jų priešininkas ukrainiečių 
Wings nepasirodė aikštėje. Po 
popierinės pergalės makuosius fut
bolininkus apėmė visuotinas nu
siminimas, kad neteko išbandyti 
jėgų.

C. A.G. —jaunučiai 0:2
Tikrą, ne popierinę, pergalę 

iškovojo Lituanicos jaunučiai 
(11-14 metų amžiaus), įveikę už 
save daug stambesnius meksikie
čių C.A.G. 2:0. Jaunučiai, ant
rus metus Juliaus Ringaus tre
niruojami parodė tikrą futbolo 
žaidimo supratimą ir dar dides
nę kovos dvasią. Stebint juos 
žaidžiant, nesunku įsivaizduoti, 
kad po keletos metų Lituanica 
užsiaugins vertingų pakaitų. Į- 
varčiams pelnė Pikšrys Raimon
das ir Saulius Gilys.

Necaxa — jauniai 3.1
Lituanicos jauniai (14-18 m. 

amžiaus) išleidę savo atstovus R. 
Galėną, V. Pikšrį, W. Koos ir 
K. Kavecką į vyrų komandas, su 

labai atjaunintu sąstatu žaisda-
(Nukeita į 6 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES , IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West G3rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 i 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami su
šita rus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų c h iru r gi j 

Tek 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 VVest flSrd Street
Tel.: PRospeot 8-1717 

Rezld.: 3241 VVest OOth Place 
Tek: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ ER VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 63-člos ir Callfornla 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą; 
lai neatsiliepta, skambinti HT1 8-»22»

T'

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 VVest 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629
Telef. HEmlock 4 - 7434

KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogum’ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.
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Prenumerata: Metams fa metų
Cook Cour-ty. Illinois $17.00 9.00
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Kanadoj ir kitur užsieny $18.00 9.50
• Redakcija straipsnius tai 

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skalbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

8:30
8:30

Redakcija
— 4:30,
— 12:00

mėn.
5.00
4.50
5.50

I mėn. 
2.00 
1 75 
2.25

dirba kasdien 
šeštadieniais

♦ Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais -— 8:30 — 12:00.

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71 st Street

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

A8SOOIATE OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63 r d St., GR 6-7644

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarlma 
Uždaryta trečladtentais

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtarile

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-i p o. 
Ligoniai priimami pagal susitarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarlma: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0.7800; Namu 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarlma-. 

Trečiadieniais uždaryta.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU LR 

EMOCINES LIGOS
Cravvford Medical Building

0440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarlma

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

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

Akušerija ir moterų ligos

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

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

(By appt.).

Ofiso tel. PR 8-2220
Namq — rez. PRospeot 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K a A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PROSTATO

Ofisas 2454 VV, 71st Street 
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 
Ofiso telef. 776-2880

Rezid. telef. PRospect 9-6730Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, 111

Kabineto tek 087-2020
Namų tek 839-1071

Vizitai pagal susitarlma
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 63 rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

tkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tek REUance 5-4410
Rez. Gltovehill 0-0017 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
Ir vakarais pairai susitarimą,.Ofiso ir buto tek OLymplc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49fh Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BeJ?5ra Prfctika ir chirurgija 
Ofisas 2760 W. 71st SUoū. 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3099
Tek — REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p.. trečlad.
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
_ LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.

Tel. PRospeot 8-1223
Ofiso val-: Plrm., antr., Treč. it

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarlma.

Tel. ofiso Ir boto OLympio 2-4168

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-8196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus
—4 P- P- lr 8—8 vak.

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KCDIKIV IR VAIKU LIGŲ 
- SPECIALISTE 
med.jal building

7160 South Western Avenne 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. tr nuo
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
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Sovietų imperializmas SUNKIAI SPRENDŽIAMOS GEOLOGINES PROBLEMOS NEPASITIKĖJIMAS SOVIETAIS
Lietuvoje uždaryti naftos šaltiniai. Stokoja gėlo vandensČEKŲ JUODOJOJE 

KNYGOJE
Sovietų Sąjunga naujais po

litiniais ir kariniais manev
rais vėl daro milžinišką spau
dimą į Čekoslovakiją, kad dar 
labiau užčiauptų laisvės sie
kiančių tos valstybės politinių 
vadų burnas ir įvestų į vado
vaujančius postus kuo daugiau 
Maskvos imperializmui tarnau 
jančių parsidavėlių, pataikūnų, 
karjeristų, kurių skaičius nors 
ir labai mažas Čekoslovakijoje, 
bet juk tokių šliužų visur gali 
atsirasti.

Čekai, saugodami savp žmo
nių kraują, vis dėljjo stengia
si išvystyti labai didelį atspa
rumą prieš Maskvos agresiją 
ir imperialistinius siekius. Šio
je srityje labai įdomus leidinys 
yra Čekoslovakijos Mokslo a- 
kademijos padalinio Istoriios 
instituto sudarytas dokumen
tinis rinkinys, išleistas mažu 
egzempliorių skaičiumi pačio
je Čekoslovakijoje, o dabar 
išverstas į anglų kalbą ir gar
sios Praegerio leidyklos New 
Yorke išleistas JAV-se. Leidinį 
suredagavo Robert Littel. Če
koslovakijoje tas leidinys buvo 
pavadintas “Septynios dienos 
Prahoje’’ (1968 m. rugpiūčio 
21-27 d.), kada Maskvos blo
kas Įvykdė Čekoslovakijos o- 
kupaciją; knyga buvo išdalin
ta svarbesniems intelektua
lams ir vadams. Čia, JAV-se, 
ji prieinama visiems.

*
Knygoje išryškinama, koki 

melą, prievartą Maskva nau
doja net ir prieš savo sąjun
gininkus. komunistų partijos 
valdomus kraštus, kaip žiau
riai Kremlius laužo tarptauti
nius įstatymus ir susitarimus. 
Net pats Dubčekas yra pa
reiškęs: “Aš visą savo gyve
nimą buvau pašventęs bendra
darbiavimui su Sovietų Sąjun
ga, o jie taip dabar pasielgė; 
tai didžiausia mano gyvenimo 
tragedija”. Sovietų kariai a- 
reštuodami Dubčeką net ir 
nuo jo rankos nutraukė laik
rodį... Tame istoriniame do
kumente pabrėžiama, kad So
vietų kariai, kaip barbarai, 
šaudė Prahos mieste. Čekų stu 
dentas Jaroslav Zeleny, gimęs 
1945 m., buvo Sovietų karių 
durtuvais subadytas. Nenuo
stabu, kad Prahos gatvėse ėjo 
demonstruojantieji čekai, neš
dami iškėlę patriotų krauju 
sumirkusias vėliavas.

*
Dėl to Prahos laikraštis 

“Rude Pravo” protestuodamas 
rašė: “Patrankų vamzdžių še
šėliuose negali būti sukurtas 
humaniškas socializmas”. Dėl 
to net Čekoslovakijos socialis
tų centrinis komitetas išleido 
atsišaukimą, kuriame pabrė
žė: “Mes tikime, jog jokia ko
laborantų vyriausybė negalės 
įtikinti čekų tautos, kad ga
lima yra kurti socializmą dur
tuvų šešėliuose, nors tie dur
tuvai priklausytų sąjunginin
kų ir broliškų tautų armi
joms”.

Čekoslovakijos rašytojų, me 
nininkų, architektų, filmų, te
levizijos darbuotojų, žurnalis
tų sąjungos paskelbė bendrą 
protesto raštą, kuriame pa
žymima, kad “Čekoslovakijos

Spaudoj ir gyvenime

VALGYKLOJE NĖRA DUONOS.r**"
Apie nuotaikas okupuotoje Lie

tuvoje galime matyti iš okupan
tų kontroliuojamos spaudos. Štai 
Vilniaus “Tiesa” Nr. 81 balandžio 
6 d. rašo apie padėtį valgyklose:

“Darbininkų valgykloje pritrū
ko duonos. Neatvežė iš sandėlio. 
Nors duonos parduotuvė kitoje 
gatvės pusėje ir, paėmus iš kasos 
pinigus, galima būtų nupirkti po
rą kepalėlį^, kurių visiems už
tektų, kasininkė monotoniškai 
visiems atsako, (lyg taip ir turė
tų būti!) — “duonos nėra!”. Ir 
iš balso tono galima spręsti, kad 
pasirūpinti duona jai trukdo toli

okupacija tai smūgis pažan
giosioms žmonijos jėgoms”. 
Gi ant statulų atsirado oku
puotųjų žmonių šauksmo šū
kiai: “Neleiskite pražūti mums 
ir mūsų vaikams”.

*
Prahos vyriausybė pasiun

tė protesto notas Varši'vos 
pakto vyriausybėms, pabrėž
dama, kad niekas iš Čekoslo
vakijos vyriausybės narių nė
ra sutikęs su Čekoslovakijos 
invazija ir okupacija. “Gink
luota Čekoslovakijos Socialis
tinės respublikos okupacija y- 
ra priešinga Jungtinių Tautų, 
Varšuvos pakto ir tarptauti
nių teisių pagrindiniams dės
niams”.

Kol dar radijas okupantų 
nebuvo kontroliuojamas, io 
bangomis buvo perduotas ir 
Čekoslovakų Mokslo akademi
jos Istorijos instituto protes
tas prieš Okupantus, pažymint, 
kad “mes negalime gyventi 
parblokšti ant kelių. Mes no
rime gyventi ir dirbti stovė
dami”.

*
Sušauktam nepaprastam ke

turioliktam partijos kongresui 
Prahoje Dubčeko motina per 
vieną atstovą atsiuntė sveiki
nimą su prašymu, kad iie na- 
siliktų ryžtingi prieš okupan
tu užmačias, kaip jie buvo iki 
tol.
Daugelis okupantų kariu jau

tė Kremliaus klastą. Minėtame 
dokumentų rinkiny perteikia
ma tokia informacija, perduo
ta dar per laisvą Prahos radi
ją: “Tai ypatingiausią okupa 
cija, kokia tik kada buvo ži 
noma istorijoje — okupacija, 
kurioje tiek daug okupantų ka 
rių turi gailesčio ašaras ir gė
dos jausmą veiduose. Aš as
meniškai buvau liudininkas 
vaizdo Opletalovos gatvėje, 
kur tanko įgula atsisakė vyk
dyti karininko įsakymą — iš
blaškyti minią. Mačiau, kaip 
jaunas karys pradėjo verkti, 
kai viena sena moteris ji pa
klausė: “Ar žino tavo motina 
sūnau, kad tu žudai taikius, ra 
mius gyventojus?”

*
Labai drąsiai prieš okunar- 

tus protestavo Čekoslovakijos 
fabrikų dąrbrinkai, o laikraš
tis “Literarni Listy” 1963 
Vm.18 nupasakojęs kaip rau 
donieji okupantai nužudė ke
lius jaunucl'us, pabrėžė: “Pa
sauli, drebėki dėl to baisaus 
teroro prieš silpnesnius: jaus- 
ki neapykantą, pasibiau^ėjima 
ir gėdą dėl tų žudiku. Praho
je, Čekoslovakijoje jie šaudo 
į vaikus... Niekas jų čia ne
kvietė, jie tėra tik žmogžu
džiai”.

Raudonieji okupantai yra ši
tokie tironai ne tik Čekoslova
kijoje o visuose kraštuose, ku
riuos jie klasta, prievarta pa
grobė savo kentrolėn. Paverg
tų tautų atstovai laisvajame 
pasaulyje .turi jungtinėmis jė
gomis telkti laisvės gynėjus, 
kad greičiau priartėtų valan
da, kada Maskvos agresija bus 
sutramdyta, kaip buvo sutram 
dytas Hitleris, ir kada paverg
tieji vėl laisvės, nepriklauso
mybės palaima galėtų džiaug
tis. J. Pr.

gražu ne sudėtingos atsiskaitymo 
su sandėliu ir buhalterija formos 
dėl tokio žygio, o paprasčiausias 
abejingumas: “tuoj baigsiu pamai
ną, ir kas man darbo!”.

Kitur jau šalčiams užėjus dar 
vis buvo neapšildomi butai, o vėl 
kitur kiaulidėse per visas naktis 
plėškėjo elektra, be reikalo eik
vojami elektros vatai.

Toliau ‘Tiesa” rašo:
“Tie prapuolę vatai juk ir iš 

tiesų niekis, palyginus su užsnig
tais žemės ūkio padargais, žiemos 
metu nenaudojama technika, gele
žinkelio stotelėse po atviru dan-

Kaip jau mūsų dienraštyje bu
vo nekartą rašyta, pereitų metų 
birželio pradžioje iš vieno gręži
nio Gargždų apylinkėse ištryško 
naftos fontanas. Neilgai laukus

BRONIUS KVIKLYS 

Ieškos metalų

Geologai mano, kad labai ga
limas dalytkas, kad pietrytinėje

nafta pradėjo trykšti ir iš greti- dal -e gaJį būti retųjų ir lvjn. 
mo gręžinio. Visa tai okupan
tams sukėlė didelių vilčių, kad
Lietuvos žemėse gali būti didės 
n i pramonės naftos kiekiai.

Trykštančioji Lietuvos nafta 
pasirodė aukštos kokybės. Ji 
buvo stropiai surenkama, supila
ma įspeciales naftos sistemas ir 
vežama į Klaipėdą, iš kur, maty
ti, buvo transportuojama į Rusi
jos naftos perdirbimo įmones.

Naftos paieškos buvo suinten
syvintos.

Naujieji gręžiniai bevaisiai
Gargždų apylinkėse išdygo 

nauji gręžimo bokštai. Gilieji 
gręžimai vykdomi Vilkyčių apylin 
kėse (Klaipėdos kr.) ir prie Sa
lantų (Kretingos aps.). Daugu
ma gręžinių prašoka 2 km. gylį. 
Beveik kiekviename gręžinyje bu
vo aptikta naftos požymių, ta
čiau pati nafta nebeištryško nie
kur. Visą vasarą lietuviams ir ru
sams geologams intensyviai dir
bus nepavyko nustatyti naftinių 
gausių Lietuvos žemių plotų. 
Požeminis naftos ežeras, kurį bu
vo tikimasi surasti, neatrastas, 
nors gręžinių procentas, palygi
nus su pereitais metais, buvo pa
didintas 46 procentais.

Taigi nieko konkretesnio. 
Bent tuo tarpu. Tačiau naftos 
ieškotojai rankų nenuleidžia. 
Projektuojami išgręžti dar 45 
kilomertus naftos paieškų grę
žinių, o vėliau, jei reikės, būsią 
gręžiama dar daugiau.

Rastasis naftos kiekis buvo per- 
mažas, kad jį būtų galima eksplo- 
tuoti vietoje, jo transportavimas 
į kitas valyklas sunkus, sudėtin
gas ir ilgas. Taigi, kaip pareiškė 
Geologijos valdybos viršininkas 
V. Mikalauskas (KJT 1969IV. 6), 
gręžiniai buvo uždaryti ir dau
giau neeksploatuojami. Ar jie bus 
atidaryti, paaiškės vėliau, t.y. pri
klausys nuo to, ar bus rasta pra
moninės naftos ir kitose vietose.

-------a l.i...

sssgumi trūnijančiomis naujutėlė 
mis mašinomis, įrengimais, po ga
myklos kiemus išbarstytais įvai
riausiais gelžgaliais, sijomis, kaž
kuria nenuimta grūdų, bulvių der
liau dalimi”.

Ir laikraštis klausia:
“Dažnai knieti klausimas — ko

dėl taip? Kuo visa tai paaiškin
ti? Kur tokio abejingumo šaknys?”

Atsakymas aiškus: to abejingu
mo šaknys — Sovietinė sistema. 
Valstiečiai iš savarankių ūkinin
kų paversti raudonųjų dvarų ber 
nais. Dirba ne sau. Be to — dau
gelis gaminių tukina tik okupan
tų žemę — Sovietų Rusiją, tai 
kam gi pavergtas žmogus turi per
sistengti ?! Okupantai lietuviams 
atėmė ir politinę, ir ūkinę lais
vę, o su tuo užmušė jų iniciaty
vą ir padarė abejingais.

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDAVAS 

Iš anglu kalbos vertė AI. Baronas
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— Taip, ji mano mergina ir aš ją vesiu. Ji yra 
labai įdomi ir pagavo mane iš pirmo žvilgsnio. Man 
patinka Zelinka. Ji nėra tokios rūšies kaip Charlottė. 
Pastaroji yra per išdidi. Ji šalta kaip uola. Taigi, Vy
tautai, kokia gi tavo nuomonė?

— Ji man visai nepatinka, — pasakė lėtai Vytau
tas.

— Kodėl? Ji yra graži ir draugiška.
— Gal būt, bet aš jos nepažįstu. Tačiau iš pirmo 

žvilgsnio ji man padarė įspūdį, kad ji jokia asmenybė. 
Ji nėra verta tapti tavo žmona. Tu, Donaldai, padarei 
didelę klaidą, nusisukdamas nuo panelės Hildergardės.

— Hildergardė yra per kukli ar per išdidi, aš neži
nau. Su Zelinka man daug lengviau. Ji supranta mane 
kiekvienu klausimu.

— Donaldai, — Vytautas jam uždėjo ranką ant 
paties ir kalbėjo, — aš tau labai draugiškai patariu, mesk 
tą merginą. Ji yra ne tau. Tu esi vertas geresnės mer
ginos. Ji man atrodo iš labai žemos klasės ir mažai iš
silavinusi. Nepadaryk nelaiminga savo motinos.

— Donaldai, hey. Komm, komm, — mergina šau
kė vokiškai.

tojų metalų. Esą Lenkijos ir So 
vietinės Gudijos geologai jų pėd
sakus kai kur aptikę. Taigi, gal 
jų galėtų būti ir kaimyninėje 
Lietuvoje. Kaip žinoma, lenkai 
tokių metalų tikisi rasti jų oku
puotoje Seinų srityje.

Trūksta geriamo vandens
Iš to paties V. Mikalausko pa

reiškimo ir kitų šaltinių sužino
me, kad išaugus okupuotos Lie
tuvos miestams, pramonei ir y- 
pač turint galvoje okupantų nesu
gebėjimą sutvarkyti pramoninių 
atmatų sunaikinimo, daugelis 
Lietuvos upių ir ežerų buvo už
teršta, jų vanduo užnuodytas ir 
nebetinka vartojimui.

Išaugęs miestų gyventojų skai
čius reikalauja daug gėlo van
dens. Buvo pastebėta, kad dauge
lyje vietų požeminiai šaltiniai 
jo nebeteikia tiek, kiek reikia. Pir 
moji vandens badą pajuto Klai- 

i pėda.
Tačiau geologams pavyko Mi

nijos kanalo zonoje netoli mies
to bei uosto rasti didesnes pože
minio vandens atsargas. Po Klai
pėdos aštrų vandens badą paju- 
tisi Tauragė. Deja, didesnių po
žeminio vandens atsargų čia ne
pavyko surasti.

Tada Geologijos valdyba pa
siūliusi naujus projektus: pože
minius vandenis maitinti žemės 
paviršiaus vandenimis. Tam reika 
lui būtų atlikti specialūs gręži
niai, per kuriuos į požemio van
denis būtų nuleidžiamas upių 
vanduo. Perėjęs per natūralius 
žemės sluoksnius jis apsivalytų, 
išsifiltruotų.Tokį vandenį, ma
noma, būtų galima naudoti 
kaip natūralų požemio vandenį. 
Geologai jau apskaičiavę, kad 
toks būdas būtų pigesnis, kaip 
specialių Įrengimų upės vande
niui valyti statymas. Pirmas toks 
bandymas būsiąs padarytas 
Tauragėje. Jeigu jis pavyktų, bū
tų išplėstas ir į kitus miestus.

Jeigu bandymas nepavyktų, tuo 
atveju greičiausia būtų einama 
prie vieningos vandens tiekimo 
sistemos: turintieji daugiau van
dens rajonai teiktų vandenį jo 
stingantiems. Tačiau šis kelias 
brangus, — pareikalautų dides
nių įrengimų ir daugiau lėšų.

Stokoja ir statybinių žaliavų
Nėra gerai su statybai reika

lingomis žaliavomis: moliu, smė
liu, žvyru, klintimis, rišamomis 
medžiagomis. Dauguma mums 
žinomų šių žaliavų šaltinių jau 
išnaudoti, iškasti. Taigi ieško
ma naujų. 1968 m. buvo ištirta 
ir perduota naudojimui 12 nau
dingų iškasenų telkinių. Iš jų y

pač pažymėtinas Sandrupyje, 
Varėnos rajone, esąs didelis smė 
lio telkinys. Geologai apskaičia
vo, kad jame galį būti 25 milijo 
nai kubinių metrų smėlio
būt, šiais metais būsiąs Įrengtas |kalbėtjs Eu 
2"”’“. ™bot be JAV' sPresti Politinius
nuo žemes paviršiaus bus ima 
nomas smėlis. Tai būsiąs didžiau
sias smėlio karjeras visame Pabal
tijy.

Geologai atlieką ir kitus nau
dingus darbus: Pernai jie išgręžę 
375 giluosius šaltinius, o šiais 
metais esą numatę išgręžti dar 
400 šulinių. Prie Pakruojo esą 
rasti nauji dolomitų telkiniai, 
siekią 30 mil. kubinių metrų.

Okup. Lietuvos spauda mini 
tokias dabartinės Lietuvos geolo
gų pavardes: A. Valušis, J. Kalen
ta, L. Gudjurgis, V. Saulėnas 
(naftologai); V. Krikščiūnas, A.
Misiūnas, D. Užpalis, A. Domą- ciau kįstmgai n uty ėjo dabarti

nius aštriuosius politinius klau
simus.ševičius, Z. Šonta (hidrologai). 

Užnuodys Jurbarko apylinkes 
Nepriklausomai nuo to, ar

Lietuvoje pramoninės naftos di- 
didesnis kiekis bus rastas ar neraf 
tas, naftos rafinerijos statybos 
prie Jurbarko darbai vykdomi ir 
toliau. Pagal Maskvos projektą 
Jurbarkas su gražiomis apylinkė
mis kelių metų bėgyje turi virsti 
dvokiančios Rusijos naftos per
dirbimo centru. Šiam reikalui ne
apdirbta nafta specialiais nafto
tiekiais būsianti atgabenama iš 
Baškirijos ir kitų Rusijos vietų. 
Pats Jurbarkas būsiąs ugdomas 
80,000 gyventojų miestu. Jau 
statomi butai naujiems kolonis
tams — rusams.

JAUDINASI AKCININKAI
Kolumbijoje jau kuris laikas 

veikia plačiau žinomas alaus 
fabrikas “Bavaria”. Jo akcijos 
visą laiką buvo pigios ir jas 
žmonės noriai pirko, nes buvo 
mokami už jas geri dividendai. 
Tačiau, kai valdžia apkrovė į- 
mones dideliais mokesčiais, di
videndai nusmuko. Akcininkai 
pakėlė triukšmą, į kurį turėjo 
ir vyriausytbė reaguoti.

Jordano karalius Hussein- su JT sekr. U Thant New Yorke.

— Atsiprašau, ji mane jau šaukia atgal, — jis no
rėjo skubėti mašinos link, bet stabtelėjo ir pasakė, — 
Vytautai, nieko nesakyk savo šeimai apie mano mer
giną.

— Nebijok, bet klausyk, mesk tą merginą.
— Aš nežinau. Taigi, taip. Mes susitiksime vėl. 

Iki pasimatymo, — jis nuskubėjo mašinos link, įšoko į 
ją ir pilnu greičiu išvažiavo iš stovyklos rajono.

Vytautas valandėlę stovėjo ir akimis palydėjo sku
bančią mašiną. Jis matė, kaip jugoslave įsikabino į Do
naldo ranką ir kaip prie jo stipriai spaudėsi. Po minu
tės mašina dingo.

Dabar Vytautas sugrįžo savo pastato link, užlipo 
į antrąjį aukštą ir įžengė į kabamrį. Boleslavas sėdėjo ant 
lovos. Netoli buvo motina su pilnomis akimis ašarų.

— Sveikas, Boleslavai, kaip sekasi?
— Ačiū, neblogai, —atsakė šypsodamasis, — šiuo 

metu aš turiu gerų žinių, Vytautai, gali mane sveikin
ti, aš nebesu jau daugiau pabėgėlių stovykloj.

— Kas atsitiko? Tu juokauji?
— Ne, Vytautai, aš rimtai. Aš esu išmestas iš sto

vyklos. Kitą savaitę bus transportas į mažą vokiečių 
miestą ar kaimą netoli Sovietų Rusijos zonos.

— Nesijaudink, mama, — pasakė Vytautas. — Bet 
klausyk, Boleslavai, kas gi blogo su tavimi? Kodėl ta
ve išmetė? Tu turi dokumentus iš JAV armijos. Aš ne
galiu suprasti. Tu turi kreiptis į aukštesnes instancijas.

— Ne, aš nerodžiau armijos popierių. Aš taip pat 
nenoriu apeliuoti. Aš sugalvojau naują planą. Už kele- 
tos dienų sekantis transportas vyksta į Lenkiją, ir aš 
vyksiu ten pas savo motiną.

— Bet kodėl taip skubėti? Tu turi atsiminti, kad 
esi nesveikas.

Atlanto santarve per anksti tariasi su Sovietais

GEDIMINAS GALVA
Patraukli mintis tartis Euro

pos kraštams dėl žemyno saugu 
ępmo, politinio, ūkinio ir kultūrinio 

'bendravimo. Sovietai vėl pasiūlė

ne
sutarimus, kurie įtempia tarpu
savio santykius, sukviesti politi
nį Europo kraštų suvažiavimą.

Tai buvo Sovietų spąstai Euro 
pos kraštams, kai prabilo kinų 
ginklai prie Usuri upės. Šie siū
lymai tolygūs kvietimui kinams 
tartis dėl sienų, tačiau nesilei
džiant į šnekas apie kinų valdas, 
kurias carinė Rusija užgrobė 
XIX a.

Maskva padėjo europiečiams 
dailius spąstus pripažinti Sovie
tų imperializmo laimikiui Euro-
poj. Ji siūlė tartis dėl ateities, ta jėgas panaudoti Sovietų imperia 

lizmui remti.
Sovietų užsienio politikos im

perialistiniai mostai praeityje ir
Sovietų polėkiai

Varšuvos santarvės siūlymas 
Vakarų Europos kraštams siekė 
trijų tikslų: pirmiausia, suskal
dyti Šiaurinio Atlanto santarvę, 
nes JAV nenumatyta vieta pasi
tarimuose. Sovietai be jokių įsi
pareigojimų užsimojo užtikrinti 
Europai saugumą, bet kitiems 
kraštams jau prieš pasitarimus 
uždėjo žąslus. Federalinės Vokie 
tijos saugumas išskirtas iš Eu
ropos visumos.

Vakarų Europos valstybės lai
kėsi santūriai. Tik Federalinės 
Vokietijos užsienio reik. minis
teris Willy Brandtas, iškirtęs ne 
vieną politinę išdaigą, pareiškė, 
kad vokiečiam telieka prisitaiky
ti linkmei, o ne kurti savo užsie
nio politikos gaires.

Jei ne Sovietų užsienio politi
kos klaidos, būtų ir daugiau atsi 
radę pritarėjų jų siūlymams. Es
mines klaidas padarė rusų kom
partijos generalinis sekretorius 
Leonidas Brežnevas.

Trys klaidos
Pirmoji Brežnevo klaida — iš

prievartavimas politinio biuro

— Aš tą patį sakiau, — pridėjo Milda.
— Ne, ne, ponia Milda, — pasakė tvirtu balsu 

Boleslavas, — aš privalau važiuoti. Aš nežinau, kas at
sitiko su mano motina. Aš jau ilgas laikas, kaip nega
vau jokio laiško. Gal ji serga, o gal turi kokių kitų bė
dų. Taigi, mano draugai, aš patenkintas, kad esu iš
mestas, — jo balse buvo gali jausti piktumo ir susi
jaudinimo.

— Bet tu neatsakei į mano klausimą, kodėl gi jie
tave išmetė?

— Vytautai, tai labai paprasta istorija. Aš užpil
džiau anketoje, kad išbėgau iš Varšuvos į Vokietiją. Aš 
manau, kad komisija nutarė, kad aš bendradarbiavau su 
vokiečiais. Bet blogiausia, aš spėju, kad mano pavardė 
Fernandez, ispaniška. Jie manęs keletą kartų pakarto
tinai klausė, ar aš esu lenkas ar ispanas. Aš atsakiau, 
kad mano tėvas buvo iš Ispanijos, o aš asmeniškai esu 
lenkas. Tada klausinėjąs karininkas paklausė, ar aš ne
su turėjęs kokių ryšių su Ispanijos fašistais. Aš viską pa
neigiau, bet jie vistiek pasiliko mane beįtarią.

— Tai keista.
— Žinai, Vytautai, jiems Ispanija, kaip raupsuo

tųjų kraštas, bet iš kitos pusės Rusija yra jiems švento
ji žemė. Tai ir viskas. Aš nebenoriu kalbėti apie tą pur
viną prekybą. Aš esu patenkintas, dabar aš turiu gerą 
ir greitą progą sugrįžti atgal į Lenkiją. Žiūrėk, Vytau
tai, aš noriu kai ko tavęs paprašyti. Ar tu nesutiktum 
kurią dieną panelės von Gropp ir ar neatsisveikintum 
jos mano vardu? Tu žinai, man gana sunku nukeliauti 
į Gruenbergą.

— Žinoma, Boleslavai, padarysiu, tačiau aš žinau 
jai bus liūdna, kad tu taip greit išvyksti.

(Bus daueriau)

įvesti sovietinei kariuomenei Če
koslovakijoje. Antra klaida — 
siekimas visomis priemonėmis, 
imtinai klastą, iššaukti neramu
mus Čekoslovakijoje, nušalinti 
dabartinius kompartijos ir vy
riausybės vadovus. Trečioji klai
da — pritarimas Sergejaus Ko
valiovo samprotavimams suvar
žyti, apkarpyti socialistinių kraš 
tų suverenumą, siekiant bendro 
labo, t. y. Sovietų vyravimo Eu
ropoje.

Šios klaidos pravėrė akis euro 
piečiams. Net ir rumunų kom
partijos dienraštis “Scinteia” 
ryšium su siūlymu įvesti Rumu
nijoje Varšuvos santarvės dali
nius griežtai atkirto: mes prita
riam santarvei gintis, bet ne jos

šio meto klaidos vertė Vakarų 
Europos valstybių vairuotojus 
atsargiai vertinti naująjį Mask
vos posūkį.
JAV ir Sovietų romantizmas
R. Nixoną išrinkus JAV pre

zidentu, vyravo romantizmas 
glaudžiau su Sovietais bendradar 
biauti. Netrukus jis ėmė blėsti. 
Sovietai ir toliau ginklais rėmė 
Šiaurės Vietnamą karui vesti. 
Maskvos tarpininkavimas Viet
namo kare laikytinas nesėkmin
gu. JAV ėmėsi visų priemonių, 
net tiesioginių ryšių su Hanoju
mi, karui užbaigti.
Washingtono-Maskvos glaudes 

nio bendravimo romantizmas at
vėso prez. R. Nixonui vasario 24 
d. šiaurinio Atlanto santarvės 
būstinėj Briusely tarus: “Jūsų 
atstovaujamos valstybės neturė
tų ypatingo pakitimo laukti iš 
derybų, kurias JAV numato pra 
dėti su Sovietais”.

Šią mintį R. Nixonas žymiai 
aiškiau išreiškė balandžio 10 d. 
pasakytoje tos pačios santar
vės tarybai, susirinkusiai Wa- 
shingtone: Tikrovė prikištinai 
rodo didelį Rytų ir Vakarų pa
saulių skirtumą. Mes neturime 
būti neapykantos apakinti ar sa 
ve klaidinti ružavais akiniais. 
Būkime tikrovininkai”.

Tikrovė, pasak R. Nixono, ver 
čia daryti išvadas: JAV lieka 
santarvėje, kuri turi vieningai 
savo tikslų siekti. Santarvė netu 
ri būt tik simbolis, ženklas be tu 
rinio. Santarvė turi bendrauti ne 
tik karinėje, bet ir visose srity
se.

JAV prezidento manymu, rei
kia šnekėti ne tik apie Europos 
saugumą, bet ir apie jo spragas. 
Neužtenka tartis dėl santykių 
gerinimo, bet reikia žinoti san
tykių gerinimo apimtį, kad mes

Nukelia i , uhi



AR PRANCŪZAMS GRESIA 
HEREZIJA

Vieni laikosi praeities paveldėjimo, kiti ieško naujumų

Erezijos pavojus
Kalbėjo Mauriac’as apie Baž

nyčią. Kitas dar aiškiau pasisa
kąs prancūzų rašytojas katali
kas yra Michel De Saint-Pierre, 
žinomas polemistas ir autorius 
daugelio knygų, kuriose nagri
nėja dabartinės krizės priežas
tis. Pagal jį, nėra jokios abejo
nės, kad šiandien Prancūzija jau 
yra “erezijos kelyje”. Pasikalbė
jime, duotame savaitraščiui 
"Aux Ecoutes”, jis aiškiai pasa
kė: “Esame jau charakteringos 
erezijos padėtyje. Galiu tvirtin
ti, kad vyskupai tiek išsigandę, 
kad kai kurie jų nedrįsta net pa
sirodyti viešai. Reikia šiandien 
pirmųjų krikščionių drąsos de
maskuoti besiformuojančią ere
ziją”

Pagal šį rašytoją, pavojus yra 
ypačiai kunigų reliatyvizme, ku
rie teologiją pakeitė demagogija. 
Antrasis pavojus, kad modernis
tai kunigai yra daugeliu atvejų 
ignorantai ir dėl to greitai persi
ima marksizmu, čia jis cituoja 
šv. Pijaus X žodžius: “Klaidos 
skleidėjai slepiasi pačioje Baž
nyčios širdyje. Norime kalbėti 
apie tuos kunigus, kurie Bažny
čios meilės pretekstu, Visiškai 
nežiną filosofijos ir rimtos teo
logijos, yra persisunkę iki kaulo 
smegenų nuodais ir klaidomis, 
pateikiamomis katalikų tikėjimo 
priešų, skelbiasi Bažnyčios at
naujintojais”. Kaip žinome, šv. 
Pijus X pasmerkė modernizmą, 
tačiau jis neišnyko: ruseno po 
pelenais, o šiandien jau išsivers 
žė milžinišku gaisru. Kunigai, 
susispietę aplink “Echanges et 
Dialogue” yra kaip tik tie “vidi
niai priešai”. Kaltindami vysku
pus, kad tie nieko nedarą, jie pa
tys imasi “pataisyti” Bažnyčią, 
faktiškai griaudami ją iš vidaus. 
Čia pasitvirtina Lenino žodžiai ir 
įspėjmas: “Mes neturme pulti 
katalikų Bažnyčios iš išorės, bet 
reikia ją skaldyti iš vidaus”.

Ar tai penktoji kolona
Yra dar stipresnių aliarmo 

balsų. Kai kas “Echanges et Dia- 
ogue” grupės kunigus vadina tie
siog penktąją kolona Bažnyčios 
viduje. Jie argumentuoja tuo, 
kad komunistinė Prancūzijos 
spauda iabai domisi ir seka, kas 
dedasi Prancūzijos Bažnyčioje, 
ir pusiau viešai ir netiesiogiai 
remia modernistų pastangas. 
“Combat” žurnale vienas auto
rius, pasivadinęs Baruch, rašė 
apie "komunizmo strategiją ir 
taktika religijų atžvilgiu”. Tas 
žurnalistas tvirtina, kad komu
nistai tikisi pasinaudoti moder
nistų kunigų sąjūdžiu. Nors jis 
pastebi, kad “katalikų Bažnyčia

NEPASITIKĖJIMAS ..
<Atkelta iš 3 pusi.) 

tokiais pasitarimais nenusivilki 
me.

Europiečių balsas nusvėrė
JAV prezidentas kalbėjo apie 

pradus, bet nutylėjo jų įgyvendi
nimą. Jis net nepaminėjo Sovie
tų siūlymo, kurio aptarti susi
rinko santarvės taryba, nei žode 
liu neužsiminė apie įvykius Če
koslovakijoje. Prezidentas sąmo
ningai atsistojo kryžkelėje, iš 
kurios paranku judėti visais ke
liais.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Michael Debre žymiai 
aiškiau kalbėjo. Jis pranešė, kad 
de Gaulle pastarosios kelionės 
metu Washingtone pašalinęs 
nuomonių skirtumus Prancūzi
jai priklausyti santarvei.

Debre aiškiai aptarė Sovietų 
siūlymą tartis dėl Europos sau
gumo: “Pasitarimai būtų per 
ankstyvi, ir jie netarnautų san
tykiams pagerinti. Šiuo metu jie 
tik išryškintų Europos padalini
mą”.

Prancūzijos apsisprendimas ir 
kieta laikysena sulaukė Europos 
valstybių pritarimo atmesti So
vietų siūlymui.

ir jos kunigai nėra medžiaga ko
munistų manevrams, nors nega
lima tvirtinti, kad visi modernis
tai kunigai leidžiasi sąmoningai 
komunistų panaudojami, tačiau 
yra pavyzdžių, kurie rodo, kad 
daugelis yra pasidavę marksistų 
ir anarchistų įtakai”.

Jean Prestau per “Figaro Lit- 
teraire” pravedęs tuo re kalu an
ketą, paduoda kai kuriuos būdin
gus faktus. Pereitais metais do
mininkonas Cardonell sakė gavė
nios pamokslus Paryžiaus Muta
nte salėje. Viename tų pamokslų 
šaukė: “Tikroji gavėnia yra vi
suotinis streikas, kuris suparali- 
žuotų išnaudotojų mechanizmą; 
visuotinis streikas yra protestas 
prieš pasaulio neteisybės struk
tūrą; visuotinis streikas yra šių 
laikų Velykų liturgija”. Ir dar 
pridėjo: “Kultūrinė revoliucija 
ir nuolatinė revoliucija turi savo 
pagrindą kojų plovimo apeigoje 
didįjį ketvirtadienį”. Kun. Car
donell priklauso “Echange et 
Dialogue”grupei. Bet to jau bu
vo perdaug. Dėl jo panašių pa
mokslų Patyžiaus arkivyskupas 
uždraudė jam gyventi Payžiaus 
miesto ribose.

Išgąsdino net katalikus
Jean Presttau tvirtina, kad 

kulminacinis prieštaravimo taš
kas buvo pop. Pauliaus VI en
ciklika “Humanae Vitae”. “Di
delis skaičius kunigų, pasaulie
čių ir net vyskupų pareiškė, kad 
popiežius suklydo, kad enciklika 
esanti nepriimtina. Daugelis puo 
lė Šv. Tėvą su tokia neapykan
ta, kai išgąsdino ir katalikus, 
ištikimus Bažnyčiai ir Šv. Sos
tui.”

Reakcija prieš minėtą encikli
ką suardė visus barjerus. “Ne
pasitenkinta kritikuoti popiežių 
tik zakristijose ir privačiuose 
ūreliuose — išeita viešai j pla

čiąją spaudą, kur jau nesiskaity 
ta su žodžiais”. Dargi pereitų 
metų gruodžio mėn. daugiau 
kaip 600 katalikų dvasiškių ir 
pasauliečių paskelbė spaudoje jų 
pop. Pauliui VI pasiųstą laišk, 
kuriame tarp kita ko sakoma, 
kad “Bažnyčios veidas pasidarė 
neal pažįstamas... Jūsų (popie
žiaus) padėtis yra tiesiog krikš
čioniui skandališka, nes esate ne 
karalius, bet Jėzaus Kristaus ku
nigas”.

Bažnyčiai ginti frontas
Ginti popiežių ir Bažnyčią 

Prancūzijoje susikūrė frontas, 
kuriame dalyvauja Mauriac ir 
daugelis kitų pasauliečių ir dva
siškių. Nerimas katalikų tarpe 
yra didelis, nes baiminamasi, 
kad norėtas Bažnyčios atsinau
jinimas prieš pačių iniciatorių ir 
reformų autorių valią gali visti 
schizma. Ar toks pavojus tikrai 
yra realus? Šiuo klausimu nuo
monės yra įvairios: nuo tamsaus 
pesimizmo iki šviesaus optimiz
mo. Viena aišku, kad šiandien 
Prancūzijoje Bažnyčia pergyve
na gana plačiai besireiškiančią 
krizę.

Garsus prancūzų teologas Da- 
nielou yra pareiškęs: “Daugelis 
kunigų ir vienuolių kikščionybę 
sutapdina su humanizmu. Jie pa 
gal laiko madą nenori matyti 
krikščionybės horizontalinės di
mensijos. Krikščionybė nėra tik 
artimo meilė, bet iš esmės kova 
už Dievą”. O kitas teologas paša

Buv. prez. Eisenhower našlė svei
kina savo sūnų John po to kai 
jis prisiekė Belgijos ambasado
riaus postui.

Naujoji L B. Hartfordo apylinkės valdyba. Iš-k.: Regina Žiūrienė — 
soc ir kult reikalams. Alfonsas Dzikas — pirm., Zita Dapkienė — sek
retorius: stovi i' k.: Jonas Kova — švietimo reikalams. Jurgis Kirkutis 
— vicepirm.. Vytenis Nenortas — ižd. Vytautas Raškeviėius — jaunimo 
reikalams. Nuotr. A. Jaro

MUSU KOLONIJOSE
Hartford, Conn.
IŠRINKTA NAUJA LB HART
FORDO APYLINKES VALDY

BA. KALBĖJO 
DR. K. VALIŪNAS

Kovo 30 d. L.A.P. klubo di
džiojoje salėje įvyko LB Hart
fordo apylinkės narių susirinki
mas. Susirinkimą pradėjo val
dybos pirmininkas Zigmas Straz 
das, pakviesdamas pirmininkau
ti Vaclovą Nenortą, sekretoriau 
tr — Igną Simonaitį; jis per
skaitė ir praeitų metų susirin
kimo protokolą.

Apie praeitų metų valdybos 
veiklą pranešimą padarė pirm. 
Zigmas Strazdas. Svarbus bu
vęs valdybos darbas — tai į- 
steigimas seniūnijų, kurios pa
dėjo išrinkti solidarumo mokes
tį, verbavo narius ir t. t. Na

rių apylinkėje paaugę iš 211 iki 
231. Valdyba buvo surengusi 
dail. Antano Rutenio parodą, 
buvo pasiuntusi atstovus į LB 
suvažiavimą New Yorke ir sėk
mingai suruoštas Vasario 16 
minėjimas, kuriame aukų su
rinkta per $1,100.

Kasininkas Eugenijus Žiūrys 
pranešė apie kasos stovį, o re
vizijos komisijos narys Bronius 
Kriščiūnas padarė pranešimą a- 
pie patikrintus piniginius rei
kalus. Viskas rasta tvarkoje. 
Padėkota iždininkui už rūpes
tingą darbą.

Valdybos išrinkimas praėjo 
gana sklandžiai, ir tai nomina- 
cinės komisijos dėka Ji iš anks 
to buvo parinkusi į valdybą kan 
didatus, kitaip sakant, buvo su 
jais susitarusi būti valdybos 
nariais. Sąrašas nebuvo užda-

Dr. Kęstutis Valiūnas L.B. Hartfordo apylinkes susirinkime daro prane
šimą apie lietuvių veiklą Lietuvos laisvinimo reikalu, šalia jo buv. valdy 
bos pirm. Zigmas Strazdas. Nuotr. A. Jaro

kė: “Atrodo, kad norima atpa
laiduoti krikščionybę nuo Dievo. 
Kai kurie dvasiškiai, tai dary
dami, jau peršoko griovį. Vienas 
tokių savo kalboje bandė įrodyti, 
kad pats Kr istus paskelbė Die
vo mirtį ir pagal tokius naujus ir 
absurdiškus teologus, Bažnyčios 
pareiga yra įsilieti į pasaulį, at- 
keipti nugarą į tradicijas, at-’ 
mesti dogmas dėl kažkokios ne
aiškios žmonijos brolybės”.

Taigi Prancūzijos Bažnyčioje 
reiškiasi dvi partijos, dvi srovės. 
Iš vienos pusės modernistai, ku
rie dar yra mažumoje, tačiau la
bai drąsūs ir kovingi, o iš ant
ros pusės tradicionalistai. Pran 
cūzijos vyskupai iki šiol dar ne
užėmė aiškios linijos. Gal tai pa 
darys pavasarinėje konferencijo 
je. Jei taip būtų, jei vyskupai I 
aiškiai pasisakytų už vieną ar 
antrą frontą, aišku, kitas atskil
tų nuo Bažnyčios, ko Visi bi jo ir ' 
nenori. Artima ateitis gali būti 
lemiama Prancūzijos Dievo tau- j 
tos vieningumui. Reikia tikėtis, | 
kad "pirmsrimė Bažnyčios dūk- j 
tė” (Prancūzija) .praeityje išgy
venusi ne vieną krizę, liks išti
kima Bažnyčiai.

DR. J. SAV.

— Rašymas panašūs šaudymui 
šautuvu, gali pataikyti ir nepatai
kyti Į skaitytoją. — O.W. Holmes

| rytas, tad kandidatu į valdybą 
i dar pasiūlytas Antanas Ustja- 
I nauskas. Pranešimą apie nomi- 
' nacinės komisijos darbą pada
lė inž. Valerijonas Balčiūnas. 
Jis pažymėjo taip pat, kad val
dyba yra nusistačiusi į naują 
LB apylinkės valdybą rinkti 7
asmer,s.

Tad į naują valdybą išrinkti 
šie asmenys; Alfonsas Dzikas 
— pirm., Jurgis Kirkutis — vi
cepirm.. Zita Dapkienė — sekr., 
Vytoms Nenortas — iždininkas, 
Regina Siūrienė — socialiniams 
ir kultūriniams reikalams, Jo
nas Kova — švietimo reikalam, 
ir Vytautas Raškeviėius jauni
mo reikalams; kandidatais liko: 
Alg. Jalinskas. Kaz. Petruškevi
čius ir Antanas Ustjanausk»s. 
Į revizijos komisiją išrinkti: 
Bronius Kriščiūnas. Ado’fas Ma 
Stauskas ir Antanas Šliogeris.

Pasibaigus susirinkimui dr. 
ėjo visi jauni žmonės Tai la
bai džiugu!

Pasibaigus susirinkimu, dr. 
Kęstutis Valiūnas padarė platų 
politinį pranešimą. Prelegentas 
pasakė, kad net pusė komunis
tinių kraštų pritaria Vliko veik
lai (Lietuvos laisvinimui), nes 
tie kraštai, kad ir komunisti
niai, eina prieš rusų imperializ
mą ir kolonializmą. Ir tikrai, 
pasak prelegento, Baltijos vals
tybių okupacija — tai komuniz
mo gėda. Mažos salelės su 6000 
gyventojų gauna nepriklauso
mybę. o Baltijos valstybėse y- 
ra per 7 m ii. gyventojų, o jie 
rusų komunistų pavergti!

Dr. K. Valiūnas padėkojo ir 
visiems lit tuviams. kurie dir
ba Lietuvos laisvinimo darbą, 
nes “Jūsų balsas. — sakė jis, — 
labai svarbus. Vieningumas — 
tai pozityvus veiksnys”.

Po susirinkimo ir paskaitos 
svečiai buvo pavaišinti kava ir 
užkandžiais. J. Bernotas

E. Chicago. Ind

ALT S-GOS EAST ST. LOUIS 
APYLINKES SKYRIAUS DE

ŠIMTMEČIO JUBILIEJINIS 
VAKARAS

Šiais metais sueina 10 motų 
jubiliejus, kaip buvo įsteigtas 
ALT East St. Louis apylinkės ' 
skyrius. Prie skyriaus įsteigimo 
aktyviai prisidėjo inžinierius 
Bakšys (jau miręs), bet tuomet 
dirbęs St. Louis ir ALT s-gos 
pirm. inž. Eugenijus Bartkus. 
Dešimries metų laikotarpy sk. 
pirmininkais buvo dr. Paulius 
Švarcas ir Bronius Tiškus. Sky
riaus valdyboje aktyviai daly
vavo inž. Jonas Gumbelevičius, 
Juozas Kiemaitis. Vladas Ter- 
vvdis, Jonas Luja, O. Lu.jienė, 
Aleksas Goberis, Aldona Švar- 
cienė, Aldona Kleinaitienė ir 
dabar išvykęs Chicagon Alber

GOLD EAGLE
Passbook Savings Account

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

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

CELEBRATING OUR 60th ANNIVERSARY

% Regular
Passbook Accounts 
Current rate41

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M.-8 P.M.
Tues., Fri. 9 A.M.-4 P.M.
Sat. 9 A.M.-12 Noon
Wed. — No Business Transacted

% 6 month Certificates
(minimum period) 
$10,000.00 or larger 
in multiples of 
$1.000.00.

STANDARD
FEDERALH
Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue at Sacramento 
Chicago, Illinois 60632 ■ Vi 7-1140
Assets over $138,000,000.00
Reserves and Surplus over $11,500,000.00
(more than twice legal reguirements)

tas Paulikaitis su ponia.
Vienas iš didesnių skyriaus 

užsimojimų buvo pravesti vi
suotiną sąjungos suvažiavimą - 
seimą St. Louis mieste 1963 m. 
Mažas skyrius sugebėjo organi
zuotai ir gražiai pravesti seimą 
ir susilaukė suvažiavimo daly
vių įvertinimo. Per dešimtmetį 
skyrius rėmė Vasario 16-tos 
gimnaziją, spaudą — Vilties 
draugiją, įnešdamas savo įnašą 
$450, rėmė savo aukomis Lietu
vos Nepriklausomybės fondą, 
kuris dabar išleido anglų kalba 
veikalą apie Lietuvą: “Lithua- 
nia”. Parėmė jaunimo žygį į 
Jungtines Tautas, Smetonos 
monografijos išleidimą ir kitus 
kultūrinius darbus.

Skyrius glaudžiai bendradar
biavo su vietos organizacijomis: 
vietos Alto skyriumi, LB apyl., 
Lietuvių Moterų vienetu ir ki
tomis organizacijomis ir rėmė 
lietuvių parapijos reikalus.

Šių metų gegužės 17 d. 7:30 
v. vakaro rengia jubiliejinį de
šimtmečio banketą Holiday 
Inn., State Route 157, netoli 
SIU universiteto. Bus atlikta 
įdomi programa ir atvyks at
stovai iš sąjungos centro valdy
bos ir svečiai iš kitų vietovių. 
Banketas įvyks Holiday Inn — 
labai gražioje ir dominuojančio
je apylinkės ant kalno vietovė
je, netoli SIU universiteto. Vi
si svečiai prašomi iš anksto įsi
gyti bilietus iš skyriaus narių 
arba kreiptis į sk. pirm. dr. P.

Whosays 
you’re 

healthy?

Your mother means well. 
Būt when your doctor 
says you’re healthy, 

you can be sure.

Help yourself 
with a checkup.

And others with a check.

American 
Cancer 
Society f

TKI1 ftPACK CONTR1BUTCD BY THB PUBUSHM

Švarcą: 127 Jackson st., Mas- 
coutah, Dl. Tel. 566-7624 arba 
kreiptis į skyriaus sekr. Vladą 
Tervydį — 802 N- Morrison, 
Collinsville, IU. Tel. 344-1913. 
Kiekvienas lietuvių susibūrimas 
kaip tik patvirtina posaJkį: kai 
du stos, visados daugiau pada
rys ir šio East St. Louis apylin
kės skyriaus nueitas dešimtme
čio kelias aiškiai ir pabrėžtinai 
tą rodo. ®’

lietuvių moterų klubas 
pasitinka pavasarį

Balandžio 27 d. 2 v. p. p. klu
bas ruošia metinį pavasario va
karą lietuvių parapijos salėje: 
15th ir Baugh Avenue, East St. 
Louis, BĮ. Tai tradicinis povely
kinis subuvimas ir visi atsilan
kiusieji bus pavaišinti skaniais 
užkandžiais, galės laimėti gra
žių išdirbinių ir kitų dalykų. O 
tie. kurie mėgsta šokti — galės 
irgi linksmai praleisti laiką.

Šis Lietuvių Moterų klubas 
yra daug prisidėjęs prie parapi
jos salės įrengimų, parėmęs 
bendruosius lietuvių reikalus ir 
yra jautrus kitiems paramos 
reikalingiems lietuviškiems dar 
bams. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti į šį jų parengimą.

R.

— Pagyrimo vertas šypsnys yra 
tas kuris pro ašaras prasiveržia.

— Elta Wilco$

SJUMTIMIAJ f IIFTIlVfl
r O*JMOS KXPRESS 

MUROFETTE GIFT PARCEL 8FRV. 
anilH rtOth St. Tel. WA 6-2787
asm nota st. Tel. wa r-2TS7
8888 >So. Halried St Tel. 2S4-S8aO

Lietuviu bendrove turint) teta* 
■iunttnluh «1ustf savo vardu U Chl- 
nagoe tiesiai J Lietuvą..

Didelis pasirinkimas Įvairiu me
džiagų, ltal. lietpalčiu lr kitu prekių. 

Priimami doleriniai dovanu už
sakymai.

E. Ir V. ZnluMiakal

A. ABALL ROOFING C0.

įsteigta prleft 49 metus 
Dengiame vlau rUAlu stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, rl- 
naa nutekamuosius vamsdžlus. Dažo 
me Ift lauko.1 Taisome mflrą '*tuek- 
polntlnr” Pilnai apsidraudė. Visas 
dsrhns garantuotas

UI 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

•— 20% — 80% pigiau mok Puti 
uz apOraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK Z A P O LI8

S2OHH VVest »5tb Street 
Chicago. Illinois 

Tel GA 4.80M Ir GR A-4888

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitua kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Dl. 60682. TeL YA 7-5080

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiim
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. BUDIS — Tel. CL 4-1050 
imiUH)llniiiniiininiiiiiininniiiiiiinni
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

banga
vizijom antenos. Pard ir tu 
2649 U 68rd St., Tel 4 

' kitara is skambinti WA
P- Rudėnas r. Shl

MOVIMO
l'nlrlij *t*iumi*

a VILIMAS
429 VVEST 84tti PI.ACI5 

r-»rl . PRontter 6-188?
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Chief, Midwest Region U. S. Dept. of Commerce
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Mūsų svečias kalbės apie prekybą su užsienio 
kraštais ir specialiai palies buvusių prezidentų ir da
bartinio prezidento nusistatymą prekybos reikalais 
su rytų Europos kraštais.

Statykite klausimus ir skambinkite 

445-6842

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

clevelando žinios
LB I-OS APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
JAV Lietuvių bendruomenės 

Clevelando I-os apylinkės meti
nis visuotinis susirinkimas įvyko 
balandžio 13 d. Lietuvių svetai
nės salėje. Susirinkimą atidarė 
LB I-os apyl. valdybos pirm. F. 
Eidimtas, pakviesdamas vėliavi
ninkus įnešti Lietuvos tautinę vė
liavą. Susirinkimas pradėtas Lie
tuvos himnu. Pirmininkas išvar
dino LB I-os Apyl. mirusius na
rius, kartu priminė ir PLB pirm. 
J. Bačiūną, kurie pagerbti susi
kaupimu.

I prezidiumą išrinkti Alfon
sas Mikulskis, Stasys Barzdukas 
ir Juozas Darnusis. Pirm. Al. Mi
kulskis prezidiumo vardu padė
kojo už pasitikėjimą ir priėjo 
prie svarstymo darbotvarkės.

Vysk. M. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos vedėjas P. Joga 
pranešė, kad metų bėgyje mo
kykloje 11 mokytojų ir 86 moki
niai. Pabaigoje metų numatoma 
baigs lit. mokyklą 9 mokiniai. 
Padėkojo LB I-os Apyl. valdybai 
už medžiaginį parėmimą mokyk
los duodant 500 dol. Yra susirū
pinimas, kad lit. mokykloje kas 
metai mokinių skaičius mažėja. 
Pasigendama propagandos ir tė
velių nerūpestingumas priau
gančiai lietuviškai kartai bei lie
tuvių kalbos puoselėjimui.

Mačys, lietuvių namų įsigiji
mo Clevelande komis. pirm. pa
informavo apie lietuvių namų į- 
sigijimą Clevelande, kad tuo rei
kalų jau buvo sušaukti lietuvių 
organizacijų 3 susirinkimai, pa
teikti planai ir aiškintasi. Daro
mi žygiai atlikti visus formalu
mus ir tada liks lietuviškai visuo
menei paremti akcijų įsigijimu, 
kad sudarytų reikalaujamą su
mą pinigų numatomų namų sta
tybai.

Metinės veiklos valdybos ir 
kontrolės kom. pranešimai. Vald. 
pirm. F. Eidimtas pasveikino St. 
Barzduką išrinkimu PLB pirmi
ninku. Susirinkimas ilgu plojimu 
sveikino ir linkėjo sėkmės. Apyl. 
valdyba apgailestauja, kad Čiur
lionio ansamblio steigėjas ir ilga
metis vadovas muz. Alfonsas Mi
kulskis dėl sveikatos pasitraukė 
iš Čiurlionio ansamblio vadovų. 
Al. Mikulskis padėkojo už dėme
sį ir pareiškė, kad dėl širdies su
negalavimų esąs verčiamas pasi
traukti iš tų pareigų. Jis tikisi, 
kad bus surastas kitas vadovas ir 
Čiurlionio ansamblis pasiliks sa
vo aukštumoje.

Pirm. F. Eidimtas pranešė, kad 
valdyba metų bėgyje turėjo 12 
posėdžių. Globojo 2 dailininkų 
suruoštas dail. parodas, dail. Ruk- 
štelės ir dail. Žaromskio ir suruo
šė eilę kitų parengimų. Valdy
bą sudarė: pirm. F. Eidimtas, 
vicepirm. A. Gailiušis, sekr. G. 
Sniečkus, ižd. J. Kalvaitis, kult. 
r.v. dr. Butkus.

Ižd. J. Kalvaitis pareiškė, kad 
buvo pajamų 2,987.03 dol. — 
išlaidų 1,781.79. 1969 m. balan
džio 10 d. pinigais liko 1,196,24 .

Kontrolės kom. aktą perskai
tė kontr. kom. pirm. L. Leknic- 
kas. Kontrolės kom. rado pinigų 
pajamų — išlaidų knyga veda
ma tvarkingai ir atitinka pateisi
namiems dokumentams. Turi
mas turtas įrašytas turto knygo
je.

Susirinkimas valdybos darbą 
užgyrė, pateiktas apyskaitas ir 
kontrolės kom. aktą priėmė ir pa
tvirtino. Valdybos ir kontroles 
kom. atsistatydinimą priėmė.

I naują Valdybą išrinkti: G. 
Sniečkus, V. Blinstrubas, F. Ei
dimtas, Neimanaitė ir J. Kalvai
tis. J Kontrolės komisiją: L. Lek- 
nickaš, Z. Tarutis ir A. Karsokas. 
Jei iš valdybos atU*«1tro1cs kom.

kas pasitrauktų, susirinkimas lei
do kooptuoti reikalingus narius.

Pasiūlymai: Lietuvių namams 
statyti pirkti 50 akcijų. Pasaulio 
Lietuviui paskyrė piniginę para
mą 160 dol. Operos “Dana” iš
kvietimą į Clevelandą palikta 
spręsti valdybai susitarus su II-os 
Apyl. v.

Susirinkimas baigtas sugiedant 
“Lietuva brangi”.

L. Žvirkalnis

GRANDINĖLĖ IŠVYKSTA
Cleveland, Ohio balandžio 12 

d. Šv. Jurgio parapijos salėje tra
dicinio pavasario baliaus rengto 
Vysk. M. Valančiaus lit. mokyk
los tėvų komiteto, programą iš
pildė Grandinėlė. Šio nuotaikin
go balius programoje Grandi
nėlė pasirodė su nauja progra
ma, nauja šokių pyne, pavadin
ta “Jaunuosius palydint”. Link
sma vestuvių nuotaika lydėjo vi
są programą, kurią sekė arti 300 
suaugusių svečių ir jaunimo.

Trisdešimt šeši jaunuoliai ir 
jaunuolės, uolaus darbo dėka 
beveik pasiekę profesionalinio šo
kėjų lygio, su didele gracija išpil
dė lietuviškų šokių grandinę. Y- 
patingai “Jaunuosius palydint” 
nauja savo kompozicija, šokių 
vadovo išradingumu ir kūrybingu 
mu puikiai atvaizdavo gražiųjų 
lietuviškų vestuvių papročius, 
kur jaunųjų roles atliko taip pat 
daili porelė, vykusi Elenos Raz- 
gaitytės ir Pauliaus Alšėno deri
nys, piršlio vaidmenį sušoko pats 
vadovas Liudas Sagys, o šum- 
naus kavalieriaus vaidmenį atli
ko taip pat vienas iš Grandinė
lės šokių vadovų — Gintautas 
Neimanas.

Šokių pynė, kurią clevalandie- 
čiai matė, buvo tik dalis tos pro
gramos su kuria Grandinėlė vyk-

Clevelando moksleivių ateitininkų "Dzūkų" būrelio mergaitės margina 
margučius. Drauge matyti p. Kazlauskienė. Nuotr. J. Vyšnionio

baliaus nuotaikos ir pasisekimo, j jėgiąs giliai ir subtiliai atskleis- 
Lietuviai galės ir ateityje pasinau ti tai, ko pats, rodos, nepaste

bėtum. Toliau — abėcėliškai — 
B. Auginąs, kurio poezijoje vy
rauja grakštūs regimieji vaiz
dai, A. Balašaitienė, kelių “Drau 
ge” spausdintų romanų ir nove
lių autorė, visada randanti, ypač 
moteriškų personažų minties iri 
dvasios vingiuose tai, kas žmo
giškai būtybei egzistenciška. Po 
jos — naujosios kartos atstovas 
K. Gaidžiūnas, trumpos eilutės, 
kartais vieno žodžio, sukaupian
čio vaizdo prasmingume ištisą 
išgyvenimų gamą, poetas, V. 
Kavaliūnas, pažįstamas iš “Kal
nų giesmės” romano ir laikraš
čiuose spausdintų novelių. Paga 
liau padavimų ir pasakų auto
rius M. Venclauskas, kurio “Už
burtos dūdelės” scenos dar neuž 
mirštos.

Pertrauka, o po1 jos — mokyk 
los tautinių šokių grupė “šok
tinis”, kurio jaunatvišku šokiu 
yra gėrėjęsi liaudies meno festi
valio, spalvotos televizijos ir dau 
gelio kitų lietuvių bei amerikie
čių parengimų žiūrovai.

Mokykla tikisi, kad Clevelan
do lietuviai gausiai dalyvaus — 
ateis ten, kur, atsisakę honoraro, 
ateina jai padėti penki mūsų ra
šytojai bei poetai.

L. G

doti šiuo puikiu jaunųjų orkes 
tru savo parengimams.

V. R.
PASKAITA APIE ARTRITĮ
Euclido bendros ligoninės, jau 

nesniųjų moterų tarybos pa
kviestas, dr. Jonas Nemunaitis 
skaitė paskaitą “Ar artritis iš
gydomas”. Prelegentas yra bai
gęs Western Reserve universite
tą, praktikavo šv. Tomo ligoni
nėj Nashville, Tenn., ir Alberto 
Einšteino medicinos centre, 
Bronx, Nevv Yorke, dirba Metro 
politan ligoninėj, fizinės medici
nos ir pasveikimo skyriuje ir mo 
ko kitus daktarus Westem Re
serve universitete, osteopatijos 
skyriuje. Jis taip pat yra as
tuonių vaikų tėvas. M.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Vyčių 25 kp. balandžio 13 d. 

turėjo susirinkimą puikiuose 
N. ir C. Mačiutų namuose. Kal
bėta apie įvyksiančias centro 
vidurio apskrities kėglių rung
tynes Pittsburge. Žada vykti 15 
žaidėjų ir svarstyta apie vyki
mą Carry stebuklingon vieto
vėm Užprenumeruota žurnalas 
“Lituanus” nariams pasiskaityt. 
B. Karklius viską filmavo ir pa-

sta gastrolėms ateinančius tris rodys sekančiame susirinkime, 
savaitgalius: balandžio 19 d. Susirinkimui pirmininkavo E. 
šoks Baltimorėje, balandžio 26-iKuncaitis- sekretoriavo U. 
Londone, Kanada ir gegužės 31 Jankauskaitė. Maldas prieš ir po

susirinkimo kalbėjo šeimisinkas 
Po susirinkimo šeimininkai vi
sus skaniai pavaišino. Nariai dė 
k'ingi šeimininkams už vaišes ir 
namus. M.

d., Hamiltone, Kanadoje. Nors 
ir buvo parodyta naujų šokių 
programos tiktai išlkarpos, bet 
žiūrovams paliko didelio ir gra
žaus įspūdžio. Viena žiūrovė,
menininkė iš okupuotos Lietuvos, r ™
viešinti Amerikoje, tikrai džiau- LITERATŪROS IR TAUTINIŲ 
gėsi netiktai gražiu lietuvišku. ŠOKIŲ VAKARAS
jaunimu, bet ir išpildomais lietu- Bėga pavasario dienos. Atsku- 
riškais šokiais, kuriuose atsispindi j ba ir balandžio 27 d., o su ja 
vadovų kūrybinis pajėgumas ir
profesionalinis šokėjų pasiruo
šimas. Grandinėlė, anot jos ga
lėtų drąsiai konkuruoti su geriau
siomis Lietuvos saviveiklos šokė-

drauge ir Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos rengiamas lite
ratūros ir tautinių šokių vaka
ras. Jame Clevelando lietuviai 

. . . y. , .turės progos susitikti su gyvu
jų grupėmis, turinčiomis apmoka-Kūrybos žodžiu tų rašytojų ir 
mus vadovus. poetų, kurių dienos bėga drauge

Programos šokėjams grojo Jo- su jais — visi jie gyvena tame
io Pažemio orkestras. Muz. J. Pa 
žemis yra suorganizavęs ir puikią 
šokių kapelą, “Sūkurys” net iš 
10 muzikantų. .Šis orkestras pir
mą kartą pasirodė šokių salėje ir 
savo šokių repertuaru ir išpildy
mu daug prisidėjo prie pavasario

pačiame Erie ežero pakrantės 
mieste.

Įsivaizduokime: šventiška sek 
madienio vakaro nuotaika. Atsi
skleidžia scena. Ir tuoj seka įžan 
ginis prancūzų literatūros prof. 
A. Augustinavičienės žodis, pa-

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupės Šoktinis nariai.
....... ........ .. Nuotr. J. Garins

Astronautas Neil Armstrong, 38 
m., kuris pirmas išlips šią vasarą 
mėnulyje. Jis ir pulk. Aldrin mė
nulyje bus 2 vai. ir 40 min.

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

MEILĖ TRIKAMPY
Romanas 

RENĖ RASA
Apie šią knygą, kurią išleido 

nuo pirmo puslapio iki paskuti
nio”.

P. Venclova “Naujienose”: 
"... romano stilius paprastas, 
Liet. Knygų klubas, Pranas 
Naujokaitis rašo: “Problemos 
pinte pinasi... intriga pririša 
kaitytoją ir veda nepaleisdama 
lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna”.

St. Rastonis “Ateityje”: “Ro
manas yra įdomus ir tinka vyres
niems moksleiviams, studentams 
ir visiems, kurie mėgsta lengves
nę grožinę literatūrą”.

Knyga gaunama “Drauge”. 
Kaina $3.00.
Illinois State gyventojai prie kainos

turi pridėti 6% taksu.
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Nuo Miko Petrausko ‘Birutes’ 
ligi Juliaus Gaidelio ‘Darios1

Lietuvių tautinė opera neat- tolima, visų skirtingai išgyven- 
skiriamai susijusi su lietuvių ta ir nevienoda prisiminimuo- 
tautiniu atgimimu ir kompozito- se. Laukėme, kokią išgyventą 
riaus Miko Petrausko vardu, tikrovę mums parodys Stasys 
Operų spektakliai Lietuvoje ne- Santvaras, žinomas poetas, dra 
buvo retenybė jau žymiai anks- maturgas, libretų autorius ir 
čiau, betgi lietuvių tautinė ope- operų libretų vertėjas. Jis buvo 
ra savo gyvastį pradėjo tik šio para'šęs naują libretą “Birutei”, 
šimtmečio pradžioje, spaudos parašė “Pagirėnus”. 
draudimą panaikinus. Ankstes- Dana ne legendarinė opera, 
nieji operų spektakliai Lietuve- betgi į ją įvestas legendarinis 
je buvo atliekami svetimųjų Juozo Daumanto vardas. Liks 
gastrolierių ir svetimomis kai- neužmirštamas ir jo pasakymas, 
bomis. Tautiniam atgimimui įsi- kad jo iš Lietuvos atneštoji do- 
bangavus susirūpinta ir lietuvių vana ne deimantas, o tik “že- 
tautine opera. Kompozitorius
Mikas Petrauskas gal pirmasis 
griebėsi didžiojo darbo — para
šyti ir pastatyti pirmąją lietu
vių tautinę operą. Jo viltys iš
sipildė 1906 m. lapkričio mėn.
Vilniuje pastačius jo parašytą 
melodramą — operą “Birutę”, 
suteikusią jam lietuvių tautinės. 
operos pradininko vardą ir gar 
bę. Po “Birutės” pastatymo ku
rį laiką tenJkintasi tik nedidelė
mis operetėmis, o prasidėjęs 
Didysis karas kultūrinę veiklą 
sutrukdė, betgi pirmųjų tauti 
nės operos puoselėtojų viltys 
nemirė. Jos pradėjo pildytis Lie ■ 
tuvai nepriklausomybę atgavus.
J. Kamavičius sukūrė “Graži
ną”, “Radvilą Perkūną”, A.
Račiūnas “Tris talismanus”, St.
Šimkus “Pagirėnus”. Būdingas 
lietuviškų operų bruožas — grį 
žimas į istorinę praeitį ir mo
teriškų vardų parinkimas. Šalia 
“Birutės”, “Eglės”, “Gražinos” 
lietuviškose operose atsirado ir 
“Danos” vardas. Betgi “Dana” 
turi ir skirtingumų. J. Karnavi- 
čius “Gražinoje” ir “Radvilas 
Perkūnas” operose mus nukelia 
į istorinę praeitį, rodydamas 
istorinius Įvykius ir vardus, A.
Račiūnas “Trijuose talismanuo
se” nugrimzdo į liaudies pasakų 
ir legendų pasaulį, gi Julius Gai 
delis “Danoje” atvertė skirtin
gą istorinį puslapį.

Nuo Miko Petrausko “Biru
tės” ligi Juliaus Gaidelio “Da
nos” premjeros praėjo 62 me
tai. “Dana” bus pirmoji lietu
viška opera, jei neskaityti da
bar Lietuvoje sukurtų, nenu- 
grimzdusi į istorinę praeitį, ne
ieškojusi didingų žygių ir did
vyrių vardų. Betgi “Dana” liks 
istorinė opera, vaizduojanti la
bai netolimą praeitį, mūsų visų 
išgyventą jau ne Lietuvos že
mėje.

Nelengvą uždavinį turėjo 
“Danos” libreto autorius Sta
sys Santvaras. Praeitis taip ne-

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kaina $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie- 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Scena iš operos Danos. Priekyje sol. 
Baras ir sol. Stankaitytė.

Nuotr. V. Noreikos

mės sauja, gyva krauju kovos 
draugų”.

Išgyventas tremties laikotar
pis jau rado atgarsį literatūro
je, dailėje, dabar jis įsijungė ir 
į lietuvių tautinę operą. Tai 
graži dovana ilgai ateičiai.

Su didžiu pakilimu sutikome 
pirmuosius “Danos” pastaty
mus. Su tuo pačiu palkdiimu pa
lydėsime ir paskutiniuosius. 
Chicagos lietuvių opera nusipel
nė visuomenės pagarbos, paro
džiusi mums visiems gražiąją 
dovaną — tautinę operą “Da
ną”. St. Daunys

Išsigelbėjo gyvybę
Prancūzijos karalius Liudvikas 

XI laikė astrologą Galeotį, kuris 
jam spėdavo ateitį. Kartą jis išpra
našavo pasisekimą, o karaliui nesi
sekė. Tada karalius nusprendė pa
karti astrologą.

—Sakyk, astrologe, kad jau taip 
gerai numatai ateitį, kada gi mirsi?

Iš karaliaus tono astrologas su
prato, kad reikalas eina ne geruoju. 
Jis ramiai atsakė:

— Pone, mano mokslas negali 
nustatyti tikslios datos. Aš tik tiek 
žinau, kad mirsiu trims dienomis 
anksčiau už jūsų didenybę.

Prietaringas karalius astrologo ne 
bekorė po šių žodžių.

— Pasakoje tikrenybės vieto
je sukuriamas visai kitas pašau 
lis, kur viskas dedasi ne taip, 
kaip iš tikrųjų yra mūsų kas
dieniniame gyvenime, bet taip, 
kaip pagal mūsų norus turėtų 
pasaulyje dėtis. Pasitenkinimas, 
kurį mumyse sukelia pasakų 
įvykiai, sudaro priešingumą ne
patenkinančiai mūsų gyvenimo 
aplinkybių tikrenybei ir tuo 
pačiu mus maloniai nuteikia

Dr. J. Balys.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
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APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namu, Kyvybfs, 

automobiliu. 
uvelkatŲS, • . Mi
nto.
Fatoarlos
mokėjimo
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9588

illlllllhlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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

Algis ir Alytė (spalvavimul) ................ 0.50
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ....................1.00
Aukso kirvis, J. Švaistas .......................... 2.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka .... 1.25 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė .... 2.00
Labas rytas vovere, J. Minelga ............... 2.50
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys .........  2.50
Mėlyni karveliai, A. Baronas ................ 1.50
Murklys, A. Giedrius ..................................1.80
Trys Sakalai, A. Vambutas .............. ........  2.00
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė.................. 3.60
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,

D. Bindokienė .............. 1.50
Knykos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie kny

gos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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e DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio 18 d.

Chicagos Parkų distriktas balandžio mėnesio gėle parinko Velykų le
lijas, su kuriomis čia matyti Darlene Lesniak.

CLASSIFIED GUIDE
M I S C E L L A N E O U S IJ R M E S I O

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai 

stereo, oro vSslntuval. 
Pardavimas Ir taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W 69th Street 776-1486 
Namų tel — PR 6-1068

1111111111111111111)1111111111111111111111111 m to
J t I G L JUMS KEIKI < 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELI!

j areipkitėe t Draugą", kuris spau*
1 tina tokius dalykėlius gražiai. grei 
| ai u prieinama kaina

1 'žsakyinus su pinigais siųskit*-

I O R A L G A 8
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO. U LINO1S 60621.
.oo io-.o . mintini mm» h iliiiiiiniuni

I
R E AL ESTATE

5 KAMB. MOR. Georgian stiliaus 
namas. Gazu apšild. Garažas. 
$17,900. Apyl. 73rd ir Talman.

PHONE — 434-6837

IŠNUOMOJAMA FOR RENT HELP VVANTED — VYRAI

ISNUOM. miegamas kamb. dirban- OPPORTUNITY — 
čiai moteriai. Arti 72 ir Rockwell.
_____________ HE 4-3448______________  ' YOU
ISNUOM. 6 kamb. butas Brighton '
Park apyl. Teirautis vakarais. | Commission with gnarantee —
________ 1 (>1. VI 7-7 <01__________  hign income opportunity furnished.
ISNUOM. miegamus kambarys mo- No traveling. No door to door. 
terlai. Marąuette Parke. prospects conte to you in your own

Skambinkite 737-0943 office. Work for large nationwide
Mansgament positions------------------------------------------------- company

PIETVAKARIUOSE. Arti naujos ISNUOM. 4 kamb. butas angliškam opening. 
krautuvių plazos. Apyl. Whipple ir rūsy. Šilima, karštas vanduo. 6601 
26th. 4 butai po 4 kamb. 2 maš. Hashtenavv Avė., Tel. 778-3959.
garažas. Labai geros pajamos. 
$17,500 SVOBODA, 3739 W. 261h 
St., LA 1-7038.

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 psl.) m u į vartus nepasižymėjo ir mū

rai prieš patyrusius meksikiečius J 

su pasiryžimu gindamiesi garbin
gai pralaimėjo 1:3. Reikia ti
kėtis, kad jų žaidimas su kiekvie
nom rungtynėmis gerės, nes visi 
žaidėjai treniruotes stropiai lan
ko.

Rezervas — Lightning 4:0

Lituanicos rezervas — antroji 
vyrų komanda, per metų metus, 
su trumpomis išimtimis, laikosi 
savo klasės viršūnėje. Ir šį kartą, 
žaisdami ne pačios geriausios su
dėties, jie lengvai įveikė lenkų 
Lightning pasekme 4:0. Nebūtų 
jokia staigmena, jei tas rezultatas 
būtų dvigubai aukštesnis, nes 
daug tikrų progų liko neišnaudo
ta.

Sparta — Lituanica 1:0
Sunkiausią dieną turėjo Litu

anicos pirmoji komanda, žaisda
ma prieš čekų Spartą Bervvyne.

lį įvartį, nulėmusį jiem pergalę, 
pelnė iš 11 metrų baudos.

J. J-
SAVAITGALIO RUNGTYNĖS

Šį sekmadieni, balandžio 20 d., 
Lituanicos pirmoji komanda 
žais ketvirtąsias pirmenybių run
gtynes prieš lenkų Lightning Ry
an Woods aikštėje, 8300 S. Wes- 
tern Avė, 3 vai. p.p.

Rezervas žais prieš Adria 1 vai. 
p.p. Washington parke, 5500 
South Martin L. King Drive.

Jauniai rungtyniaus Calumet 
parke prieš Tigers 11 vai. rytą.

Mažiukai ir jaunučiai žais Ber
vvyne, Morton H. S. aikštėje, 
2600 S. Harlem Avė., šeštadie
nį, 12 vai. ir 2 vai. po pietų.

DAR NE VĖLU
Berniukai 9-11, 11-14 ir 14-17 

metų amžiaus, norintieji organi-
Beveik visą žaidimo laiką mūsų, guotai žaisti lutbolą (SOCCER) 
puolimas buvo taip užgniauž
tas, kad dažnai nespėjo nė paju
dėti. Šiek tiek gyvybės ženklų at
sirado žaidimo pabaigoje, kai de
šiniu kraštu pastatė J. Ringų. Vi
są spaudimo svorį atlaikė gyni
mas: vartininkas A. Jurkšaitis, 
gynikai Pūdymaitis, T. Osich ir 
Gavėnia, saugai A. Kleinaitis, R. 
Galėnas ir J. Ringus. Jie dirbo už
tikrintai ir pasiryžusiai.

Sparta, nors žaidė techniškai 
puikiai, spaudė neduodami nė 
atsikvėpti, bet ypatingu šaudy-

— Pasakos yra mūsų norų 
fantazijos adba svajonės. Tai, 
ko žmogus pats sau slaptai gei
džia ir viliasi, sudeda savo įsi
vaizduojamiems herojams.

Dr. J. Balys
— Kai Dievas mums Įkvepia karš 

tą troškimą kokios nors dovanos, 
tai yra tikras ženklas, kad Jis ruo
šiasi ją mums suteikti.

Abatas Marmion

ir dalyvauti varžybose, kviečiami 
užsirašyti pas atitinkamų grupių 
vadovus pamokų metu, Marąuet
te Parko aikštėje, antradienio, 
trečiadienio ir ketvirtadienio va
karais tarp 4-6 vai. Kitu laiku 
telefonu PR 6-5653.

BANGA
IA, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 6-8607 
P. Rudėnao K. Šimulis

REAI ESTATE

LAKE ELMW00D
\Vis., artiSproad Engta, «is.. arti Iron k H

Moiinatin, Mich. Nepaprastai gražu.. uanauzacija, 
namas ir apylinke palei 735 p. ežerto
pakrantės. Puiki žvejyba, maudy
mosi. ’‘Wat.er skiing” ir medžioklė 
$39,500. ISsimokėjimo sąlygos.

Išsikelia į Floridą
Parduoda mūr. bungalovv Marąue
tte pke. 3 miegamieji, l'k vonios, 
“knotty pine’’ viršuj ir rūsy Gazu 
karštu vand. apšildymas, iškelta 

nerūdijančio piene
langai, 2 maš. garažas. Daug prie
dų. Įvertinimui turite pamatyti. 
Skambinkit 434-8247

*x-

M O V I N G
SEREN.AS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe WA 5-8063

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se. 
nūs visų rūSlų namo apšildymo 
pėdus Ir air conditioning Į 
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.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Western, Chicago 9, m.

Telefonas VI 7-3447.

STATYBININKAI

ANTRAEILIAI SKLYPAI
150 p. antraeiliai sklypai prie pri

vataus kelio, kuris baigiasi prie ben
dros prieplaukos. Įmokėti $250. 
.$25.00 f mėnesi.

NAMUKAI
Prje Lake Elvvood. šešiems mie

goti. Geras paplūdimys. $7,200 Iš-
simokėjimo Sąlygos.

SPREAD EAGLE
Nepaprastai didelis ūkio namas

su 3 miegamais, pilnu rūsiu ir pasto
ge, dvigubas garažas. Ūkio pastatai 
su 11 sklypų žemės $13,500.

Parduos pagal ‘‘land oointract” — 
sutartį.

IRVING W. SMITH 
BROKERIS 

Box 3,
Niagara, Wisc. 54151

Prie gražios Kankakee upės
parduodami 4 akrai žemės. 75 my
lios į pietryčius nuo Chicagos. Ge
ri kelia. 6 ka.mb, namas gerame 
stovy. Garažas. Vieta tinka biz
niui, nepraleiskite progos. Duo
kite pasiūlymą. Informacijai skam
binkite YArtls 7-1741.

Naujas 6 butų namus su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus.

8439 WEST 95th STREET 
Susitarimui skambint 423-5549

2 po 4 ka.mb. med. Brlghton pke. 
Švarus. Nebrangus.

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

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 pe 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
$75,000.

lšnuom. mažas butelis vienam as
meniui. Atskilas įėjimas 2-me 
aukšte. Tel. 778-3310.

lEI.P UANTED — MOTERYS

SWITCHBOARD
OPERATOR

EXPERIENCED
40 hour week Good sarting sala
ry. Excellent company benefits.

APPLY — MU 4-6565

I. J. GRASS NOODLE C0.
6009 So. Wentworth Avė. 

CHICAGO, ILLINOIS

SECRETARY
STENOGRAPHER

to Sales Manage.r. Good shorthand 
and typing skills and matu re onough 

10 butų niūras prie pat Marąuette *-O uiake declslons and keep boss in- 
formed by phone while he travols. 
Ekcdtlent working conditions aru' 
company benefits. Salary eominensu- 
rates with experience and abllity. 

Eor app’t. Call 078-0310 
Mr. ,1. H. Ijeonard, Sales Mgr.

pko. $89,900

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tat 

Notary Public

2737 W. 43 St. OL 4-2390

REZIDENCINIAI, =
E KOMERCINIAI,
E MEDICINOS IR

KITOKĮ PASTATAI

MOT West 69th Street 
TeL HE 4-7482

NORI PIRKTI

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

Arti Mamuette pko
Skubiai parduodamas Marąuette 

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

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

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS _ VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartaa — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

o455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

AMERICAN LaFRANCE 
CORPORATION 

SCHILLER PARK, ILLINOIS
«•«,»1PAKT 11,11 OFrICE ontLS

Uždari porčiai. Karpetai. Kabinetų
virtuvės. Modern. vonios. Naujas ga- l ypiBg essential. PleflSant
$27,tooymaH Garažaa- Art‘ mū8U’ working conditions. Hours can 

Didelis II kamb. mūras. 1% vo- u,, opmuo-nri
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro anaagtu,
garažas. Arti 72 - California. $26,400.

12 butų,- 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,0ff0 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

6 kamb., 6 metų švediškas namas.
2 vonios, karpetai, air conditioning, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrine 1 aukšto plati rezidencija,
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butų didelis namas — 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 tr S kamb.
Visi nauji įrengimai. Arti 60 —
California. $21,000.

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

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

GERI NAMAI

CALL MO 6-2270

VYRAI IR MOTERYS

Reikalinga vyras ir moteris išva-1 
lyti ir išdažyti 4 kamb. butą. In
formacijai skambinkite 925-6266.

HELP WANTED — VYRAI

ALUMINUM SIDING

DfiMESIO I

DABARTINĖS LIETUVIŲ

KALBOS ŽODYNAS
Sudarė J. Balčikonis, K. Kor- 

1 sakas, J. Kabelka, J. Kruopas, A. 
Lyberis, K. Ulvydas. Žodynas 
apima apie 45.000 žodžių ir tūks
tančius aiškinamųjų posakių ir 
tuo būdu jis ne tik vienintėlis 
pilnas tokios apimties mūsų gim
tosios kalbos žodynas, bet ir ne
pamainoma priemonė giliau pa
žinti ir tiksliau vartoti mūsų gim
tąją kalbą. Čia antroji čikagiškė 
šio žodyno laida, stambaus for
mato, kietuose apdaruose, apie
1000 psl., kaina — $12.00

Užsisakykite dabar, nes laida 
baigiasi ir nebus pakartota:

Draugas, 4545 W. 63 Street, 
Chicago. III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

RAOIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 802 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

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

II kainb. 10 metų de !uxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1 Jž aukšto, 2 butai—6 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento. 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.
Hkmb. 3 metų mūr. bungalovv 

prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Prie 08 ir Western 2 butai po 6
kamb. Platus sklypas. $20,500.

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

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

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-Ju kamb. 
$28,900.

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

APPLICATORS
Household door and window in- 

stalier. Contact:
P & S INSTALLATION

TEL. — 543-5832

PARDAVIMUI

Parduodamos 2 (vienam gulėti) 
“twin’’ lovos. Mažai vartotos, kaip 
naujos. 7212 ®o. Calif°mia Avė.

Tel. — HE 4-0273

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
mBHimRiiiBiiiigiaiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiivin'iiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuuiiiM

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

Japonietis berniukas JAV bazėse 
Japonijoj

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

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. Maplewood Av„ CL 4-7450

REAL ESTATE
3 po 0 kamb. mūr. Modernios vo- 

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

$ no 5% kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

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

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
staigoz $18,90*

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

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

12 butų 1 metu modernus 1 rturtln- 
gas {rengimais, balkonai. Pajamų , 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Roomlng house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. “Bullt-lna”, kokli- , 
nės plytelės, karšto vandens Šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1H ankšto mūr. 6 tr 6 kamb. 1 ’ 
Išjlmal. Atskiri šildymai. 2 auto ra- 1 
ražas «7 tr Oakley 919.&00

PUNCH PRESS OPERATORS 
and HELPERS

SHEAR OPERATORS 
, and HELPERS

Overtime.
Fringe Benefits.

CHICAGO PERFORATING Co. 
2445 W. 24th Place

Worki,ng Foreman
Eor set-up in secondary department 
In screw machine shop. Experlence 
with Snow Tappera drillers and 
small milling machines,

AUTOMATIC B & S SCREW 
MACHINE OPERATORS 

AND SĖT UP MEN
Hospitalizatioin, Life Insurance. Paid 
vacation & holidays. Good opportunity 
for right men.

McMahon Bros.
3800 So. 61 st Court, Cicero, III.

TEL. — TO 3-7568

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Malu office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel OL 6-2283 
iųrinie šimtus namą Ciceroje, Berwyne, Rlveraide, I-a Grange Park 
ir kituose vakarininuse priemiesčiuose Prašome užšokti | mūsą ištaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo

CALL — 892-4203

EXPERIENCED 
METAL POLISHERS 

WANTED
Steady Work 

Overtime
2700 W. Vau Bnren St.

Industrial Metai i
Fabricator
— needs — 

ARC WELDERS
HELI - ARC
WELDERS 

TOOL ROOM ' 

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

ALL METAL MFG. COMPANY 

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

EXTERMINATOR
F'L’l.l, OR PART TIME

Car necessary. With or vvithout 
experience.
_______ CALL — 271-4600

Shippmg & Receiving

CLERK
Needed for busy purchaaing de- 
partment. Hours 8 a.m — 4:30 
p.m. ExcelleHt| salary pins full 
range of benefits.

ROLLINS SUPPLY
415 N. Franklin, Chicago, III. 

PHONE 644-0361

ELECTRONIC 
RADIO & T,ELE VISION 

PARTS & COUNTER SALES
Experience preferred būt not 

essential.
ALSO EXPER. WAREHOUSE 

MAN NEEDED
Excellent Pay. Company Benefits. 

EMERSON MIDWEST CORP. 
PHONE — 625-5800

An Eąual Opportunity Employer

Šilk Screen Operator
ė Excellent Opportunity 
• Paid Blue Cross, Blue Shield 
9 Located near Western Electric 
9 Many other benefits

M0HAWK
METAL PRODUCTS CORP. 

4626 W. 21st Place 
Chicago, Illinois

HELP WANTED VYRAI

Terrific Openings For First Class

M ACHINISTS
De Vlieg Boring Mills

Surface Grinders — Jig Grinders
Vertical Turning Lathes Die Makers

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

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

VICETE DIE & ENGINEERING
45241 Grand Rivei, Novi, Michigan

Dūdele & Bock Spring Manufacturing Co.
— N E E D S —

4 SLIDE TOOL & DIE MAKERS and 
AUTOMATIC SPRING COILING 

SET-UP MEN
Days. Overtime. Top pay and many other benefits.

4014 WEST GHBND fiVENOEA— Irom 8:36 to 5



goję, didįjį trečiadienį pasiekė 
iš okupuotos Lietuvos telegra
ma. Ji nenešė velykinio sveiki
nimų džiaugsmo, bet skaudų ir 
gilų liūdesį.

MINTIMIS Į TĖVIŠKĘ PRIE 
MOTINOS KAPO SUGRĮŽUS

JURGIS JANULAITIS

Kai daugelis laimingų šeinių, partnerį Jurgį Mažeiką ir jo 
ruošėsi sutikti didįjį Kristaus • šeimą, jo brolį Petrą ir šeimą, 
Prisikėlimą — Velykas, Jurgio netekusius pačio brangiausio 
tr Petro Mažeikų šeimas, Chica-1 žmogaus _  savo mylimos mo

tinos — reiškiame gilią užuojau
tą jiems ir seserims su šeimo
mis okup. Lietuvoje ir drauge 
liūdime.

Gi tauriajai aukštaitijos duk-
‘Balandžio 1 d. mirė mūsų i rai, gerajai motinai Mortai te-

mylima mamytė” -— sikambėjo 
trumpas telegramos žodis. Mo
tina! Koks šventas jos vardas, 
kurios niekada ir niekada gyve
nime nebesutiksi.

Ir mintimis grįžta jos vaikai
• į mielos tėviškės palaukes ir 

susikaupia ties ką tik supiltu 
brangios motinos kapu.

Morta Mažeikienė, gimusi Pa- 
dvarninkų kaime Liberių šeimo 
je, ilgus gyvenimo metus pralei 
do laimingai gyvendama su sa
vo vyru Ąžuolytės kaime, Ra
mygalos valsč., Panevėžio apskr. 

^Jos įvyrąs, ilgokai negalavęs, 
amžinybėn iškeliavo II jo Pa
saulinio karo metu. Morta Ma
žeikienė liko našlė ir pakėlė to 
laiko visus gyvenimo rūpesčius 
ir sunkumus, kurių tiek daug 
ir skaudžių būta. Mažeikų šei
moje buvo 10 vaikų, iš jų 4 
mirė ir du sūnūs ir keturios 
dukros išaugo. Nebuvo lengva 
tokią šeimą išauginti vidutinio 
ūkininko šeimoje, nors ūkis ir

* buvo gražiai ir pavyzdingai Ma
žeikų tvarkomas.

Vyriausias sūnus Petras pa
sižymėjo visuomenine veikla 
apylinkėje ir prekyboje, bet 
1037 m. iškilo Amerikon. Ant
ras sūnus Jurgis siekė aukšto
jo mokslo universitete, bet ka
ro pasėkoje pasitraukė į Vaka-

• rus ir po klajonių įsikūrė Ame
rikoje, o paskutiniuoju laiku il
gesnius metus sėkmingai vado
vauja “Paramai” kaip vienas iš 
savininkų, Chicagoje.

Lietuvoje liko dukros Anto- 
sė, Morta, Pranė ir Anelė, visos 
sukūrė šeimas ir artimai gyve
no netolimoje aplinkoje prie 
mielos motinėlės.

Geroji ir rūpestingoji motina 
rūpinosi savos šeimos laime, 
buvo teisinga, griežta, mylėjo 

O savo šeimą ir juos augino doro 
bei sąžiningo gyvenimo dvasio
je. Ir išaugo šauni Mažeikų šei 
ma, kuria didžiavosi ir geroji 
Motina. Gal už jos sunkius dar
bus ir šeimos pasiaukojimui Die 
vulis leido jai sulaukti arti de
vyniasdešimt metų.

Ilgesio vedinas sūnus Petras 
1967 m. ryžtasi aplankyti savo 
mielą ir brangią motiną. Ir koks 
buvo jai džiaugsmas po dauge
lio metų sutikus mylimą sūnų. 
Jos pavargę akys švietė gied-

* ra, jos raukšlėtas veidas spin
dėjo džiaugsmu ir motiniškas 
ilgesio žodis tyliai, liejosi iš jos 
krūtinės tėviškės sodybos prie 
blandoje. Džiaugėsi motina sū
numi ir sūnus sutikęs brangią 
motiną.

Ir tada ji buvo dar judri, gy
va ir greita. Dar sekmadieniais 
nuskubėdavo į Truskavos bažny 
čią ir maldoje sėmėsi sau stip
rybės. Ji buvo puiki lietuvė, my 
Įėjo savo gimtąjį kraštą ir to 
paties mokė savo vaikus. Už 
tat jos brangų atminimą šio 
liūdesio valandoje su didele pa
garba mini jos gražiai išaugin
ti vaikai, 9 anūkai ir 5 proanū- 
kai.

Giliai užjausdami savo mielą

būnie lengva gimtoji žemelė, 
kurią ji vissr širdimi mylėjo. Jos 
geri vaikai dažnai mintimis su
grįš į tėviškės klonius, į Trus
kavos kuklias kapinaites ir mal 
dos žodyje minės jos šventą var 
dą.

ŠIS TAS APIE ALYTŲ
VYTAUTAS VOLERTAS

ties stodavb i pirmąją klasę. Buvo 
iš Leipalingio, Veisiejų, Kapčiamies 
čio. Buvo iš Druskininkų panemu
nių, kaip esu rašęs. Net su manim 
toje pačioje klasėje vienas mokėsi; 
jo tėviškė — tiesiai prieš Druski
ninkus, tik kitoje Nemuno pusėje. 
O Gerdašiai? Ar tai ne Druskinin
kų panemunė?

Laiško autorius mano rašinėlį pa 
pildo žiniomis apie K. Klimavičių. 
Esu dėkingas, nes minimų detalių 
nežinojau, tad negalėjau apie jas ra
šyti.

Perskaitęs viską apie Alytų Lie
tuvių Enciklopedijoje ir Mūsų Lie
tuvoje ir nieko neradęs apie gimna
zijos įsteigimą, užklausiau vieną mū 
sų rimtą istoriką (ne alytietj). Ga
vau atsakymą: gimnaziją suorganiza 
vo K. Klimavičius. Jis buvo ir pir
muoju jos direktorium. O tad jau 
LE apie Klimavičių radau: “... ir 
1919 suorganizavo Alytaus vidurinę 
mokyklą.” XII tomas, psl. 127). 
Šiomis žiniomis ir pasinaudojau.

Laiške taisoma: “Alytaus progim 
naziją įsteigė ir suorganizavo moks
leivius apskrities savivaldybė, ku
rios priešaky buvo dr. S. Janavi
čius, apskrities gydytojas, Runta, ap 
skridęs valdybos pirmininkas, ir P. 
Aravičius, švietimo skyriaus vedė
jas. Jie paskyrė mokytojus ir K. Kli
mavičiui pavedė eiti vedėjo parei
gas.”

Sunku ginčytis. Atrodo, autorius 
žino, ką kalba. Tačiau dr. S. Jana

STELLA JUSKEVICH

Gyveno Brighton Parko apylinkėje.
Mirė bal. 17 d., 1969, 2 vai. ryto, sulaukus 55 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje, UI.
Velionė buvo duktė mirusių Aleksandro ir Veronikos Juš

kevičių. ,
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Alice Juskevich, 3 bro

liai: Henry Yuska, brolienė Ann; Stanley, brolienė Charlotte 
ir šeima; ir Dominic, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 19 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Juozapo ir Šv. Onos parapijos bažnyčią, 
38th Place ir California Avė., kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka- 
z'tniero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Eudeikis. Tel. LA 3-0440.

Esu trumpai užsiminęs “Drauge” 
(š. m. nr. 56), kad ši rudeni Aly
taus gimnazija švenčia penkiasde
šimtmečio jubiliejų, kad jam pami
nėti sudarytas komitetas, kad E. Juk 
nevičienė (8741 So. Albany Avė., 
Chicago, III. 60642) prašo skubiai 
atsiliepti visus buvusius mokytojus 
ir mokinius, kad Chicagoje Padėkos 
dienos savaitgalį numatomos iškil
mės. Ir apsidžiaugiau: alytiečiai jaut 
rūs, nes spaudoje pasirodė jau du 
atsiliepimai. Vienas tilpo Drauge 
(III.15), laiškų skyrely. (Tur būt, 
dėl korektūros klaidos niekeno ne
pasirašytas. Parašas iškrito — Red.). 
Jame prisimenamas mano primasis 
išsitarimas ir kai kuo paabejojama, 
kai kas papildoma, kitur taisoma.

Paabejojama smulkmenėle — ar 
Alytaus gimnazijoje mokėsi Čiurlio
nio, K. Petrausko, Krėvės, Krėvės, 
Žuidzinavičiaus giminaičių. Auto
rius tokių nepastebėjęs.

Taip, mokėsi. Vienas buvo su ma
nim toje pačioje klasėje, kitas, Aly
taus gimnaziją baigęs, grįžo moky
toju ir man keturis metus dėstė, du 
šiandien gyvena JAV rytiniame pa
krašty, vienas — Califomijoje. Iš
eitų, kad suabejojimas neturėjo pa- 

i grindo.
Laiške sakoma, kad esu vardinęs 

vietoves, neįeinančias j Alytaus ap
skriti. Taip, vardinu visas tas vieto
ves, iš kurių Alytaus gimnazijoje 
buvo besimokančio jaunimo. Buvo 
iš Trakų apskričio (Aukštadvario, 
Onuškio), buvo daug iš Seinų ap
skričio. Juk didesnė pusė baigusių 
Leipalingio progimnaziją atvykdavo 
Alytun. Man būnant penktoje kla
sėje, atvažiavo penki berniukai; kiek 
mergaičių — neprisimenu. O kai 
1$35 m. ši mokykla buvo panaikin
ta, daug jaunimo iš Seinų apskri

G
Vestuvėms, 
ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY 1III.I.S GftLINYČItA 

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

Ė L Ė S
banketams, laidotuvėms

Pranešame buvusiems Telšių gimnazijos mokytojams, mo
kiniams ir pažįstamiems, kad mūsų mylimas Brolis ir Dėdė

A. -j- A.
JONAS JAGAUDAS

sulaukęs 88 metų amžiaus mirė Toronte, Kanadoj, 1969 m. 
balandžio mėn. 14 dieną.

Nuliūdusi sesuo Sofija Makulavičienė su šeima.

■■B 1

mišflSse
J

Kongo

A. a. Morta Mažeikienė (sėdi) tarpe savo dukterų Anelės, Mortos, An- 
iosės ir Pranės. Vidury stovi sūnus Petras, 1967 m. aplankęs iš JAV 
savo mielą mamytę.

vičius ir P. Aravičiaus biografijose 
nieko nepažymėta (Runtos LE ne
mini). Kyla klausimas: K. Klimavi
čiaus biografinės žinios imtos iš J. 
Čyžiaus straipsnio Lietuvos žiniose 
1939 m. 135 nr. Tuo laiku Alytu

je gyveno K. Klimavičius ir dr. S. 
Janavičius; čia pat buvo apskrities 
valdybos ir gimnazijos archyvai; tad 
kaip drįso Lietuvos Žinios skelbti ne 
tiesą? Man tik ateina mintis: mo
kyklos organizavime, tur būt, daly
vavo ir apskrities valdyba ir K. Kli- ( 
mavičius. I

Šis paskutinis klausimas paryški
na mintį, kad būtų naudinga gim
nazijos monografija. Dž tai esu dė
kingas ne tik minėto laiško auto
riui, bet ir dr. Danieliui Degėsiui, 
žinomam chirurgui, maloniam aly- 
tiečiui, rūpestingam visuomeninin 
kui, “Dirvoje” pritarusiam mono
grafijos minčiai. Ją įsivaizduoju ne 
mėgėjo paruoštą, bet pasiruošusio 
istoriko, išmanančio, kur ieškoti šal 
tinių, kaip juos vertinti ir gretinti. 
Už tokį darbą tektų atlyginti ke
lių šimtų honoraru, kurį gal šiaip 
taip sukrapštytume.

Taigi, ačiū dr. D. Degėsiui, ačiū 
laišką rašiusiam. O alytiečiams ver 
ta tuojau prisistatyti E. Juknevičie
nei ir dėl monografijos pareikšti 
nuomonę.

Ir — ačiū “Draugui”.

A.

KUN. BRONIUS VITKUS, MIC
Buvo gimęs Kelmės parapijoj, Lietuvoje, 1891 m. 

kovo 2© d., į Ameriką atvyko 1912 m.
Paskutiniu metu gyveno Marijonų vienuolyne, Claren

don Hills, III. Mirė 1969 m. balandžio 16 d.
Liko nuliūdę sesers vyras Valiulis, jų sūnus Anthony 

Valiulis, mirusio seserėno žmona Mrs. Stanley B. Valiulis 
su šeima, seserėčia Mrs. Helen Jaeger su šeima, pus
brolis Zuk ir kunigai bei broliai marijonai.

Kūnas pašarvotas Marijonų seminarijoj, Clarendon 
Hills, m.

Bus laidojamas šeštadienį, balandžio 19 d., 10:00 vai. 
ils seminarijos koplyčios šv. Kazimiero kapinėse.

GIMINĖS IR TĖVAI MARIJONAI
Laidotuvių direktorius: Anthony Phillips, telefonas 

YA 7-3401.

A. -f A. ALEX NORWISH
Gyveno 6619 S. Troy Street.
Mirė bal. 16 d., 1969, 11:30 vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Žagarės parapijo-s, Ra

moškų kaimo.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko ddeliame nuliūdime žmona Matilda (Radvilaitė), po

sūnis Edward Trusk, marti Marie, anūkas Thomas Trusk su žmo
na Barbara, proanūkė Patricia, sesers sūnūs: Theodore ir Walter 
Solow, gyv. Grand Rapids, Michigan, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawiez koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, bal. 19 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, posūnis, marti, anūkas, proanūkė ir kiti giminės
Laidotuvių direktorius Lackawicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

Vice-prezidentas
Tel.: 585-0242 ; 585-0243

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 ■ 6335

Vienas blokas nuo kapinių.
1

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. balandžio 18 d.

A. A.
SĖS. M. MAGDALENA, SSC

( ELZ.B I ETA DI l»ŽI r N AS)

Mūsą mylima Seselė mirė šv 
Kryžiaus ligoninėje 19G9 m. b.U. 
IG d., 4:00 vai. vakare.

Velionė buvo duktė Jokūbo ir 
Jievos Stepulevičiutės Didžiūnų.

Seselė buvo kilus iš Lietuvos, 
Mariuko kaimo, Simno parapijos.

Į Vienuolynų įsu o jo iŠ šv. Jone 
parap., Baltimore, Maryland. Vie
nuolyne Išgyveno 58 metus, šv. 
jžaduose 55 metus. '

Paliko nuliūdime šv. Kazimiero 
Seseris, dvi sesutes Anna Blkuls, 
Balt.imore, Md. ir Ag-nos Radžiū
nas. New Haven, Conn. bei jų Sei
mas, sūnėnų Kun. Viktorų Gidžiū
nų, OPM, dukterėčių Mrs. M. Vol- 
sky, Baltimore, Md. ir jų Seimų, 
taipgi kitus gimines l.r pažjstamus.

Velionė bus nulydėta j koplyčia 
penktad., 7 vai. vakaro, o laidotu
vės įvyks šeštad., balandžio 19 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 
vai. ryte šv. Kazimiero Seserų 
koplyčioj, 2601 \V. Marąuette Rd.. 
Chicago. Iljinois.

Po pamadų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Prašome , gimines ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse ir pasimels 
ti už a. a. Seselės sielų.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
ir DIDŽIŪNU ŠEIMA

V 1

Laid. direkt. S. Lackawlcz ir 
Sūnūs, Tel. RE 7-1213.MAŽEIKA &EVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facilities 

‘ 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraidas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

[KOI

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOM:

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

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNŪS
<424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. T©1. Y Arda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET_____________ Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1188-1139

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

UWN FUNERAL HOME 
Sigmund I, Sutkus

7909 STATE RD», OAKJLAWN, IUL. Tel. 636-2320'

Pasinaudokite Draugo ..flassilied" skyriumi.


