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Kodėl jie

nenutūps

mėnulyje?
Trys Amerikos astronautai šį 

sekmadienį pradeda vieną pačių 
pavojingiausių žygių erdvėj. Pa
kilę iš Cape Kennedy, jie po tri
jų dienų atsidurs mėnulio orbi
toje ir gegužės 22 d. du astronau
tai, persėdę į specialų prietaisą- 
“Vorą”, su juo du kartus nusileis 
50.000 pėdas arba 9 mylias at
stu nuo “Ramybės jūros“ mėnu
lio paviršiuje. Bus įvykdyta visa 
eilė svarbių tyrinėjimų ir jie tu
rės lemiamos reikšmės pagrindi
niam erdvės žygiui liepos mėn., 
kai dviems JAV vyrams jau teks 
nutūpti mėnulio paviršiuje.

‘“Apollo 10” vyrams uždrausta 
nutūpti...

Taigi, vos 9 mylias nuo mė
nulio paviršiaus būdami du as
tronautai jau pajus paslaptingos 
planetos “kvapą”, įvyks savo
tiškas su ja flirtas. Dėl, to klau
siama: kodėl du astronautai, su 
“Voro” prietaisu, negalėtų gegu
žės 22 d. nusileisti mėnulio pavir 
šiuje? Kodėl tas viliojantis žygis 
jiems draudžiamas?

Juk laikas, atrodo, labai tin
kamas, nes beveik prieš aštuo
nerius metus, 1961 m. gegužės
25 d. anuometinis prezidentas I n dar nealskias paslaptis. Vie- 
J. F. Kennedy savo praneš,me na fų (aj vis rOpes() le|i4 yad
Kongresui buvo paskelbęs kraš
tui: šiame dešimtmetyje mes pa
sieksime mėnulį...

Iš tikrųjų, buvus itin sėkmin
giems “Apollo” 7, 8 ir 9 skry
džiams, erdvės tyrinėjimų įstai
ga, NASA, visai rimtai svarstė 
reikalą mėnulio paviršiuje nu
tūpti dar šį mėnesį. Bet ... lai
mėjo samprotavimai, kuriuos lė
mė atsargumo reikalas.

Reikia atsakyti į kelis klausi
mus

Erdvės žygių pareigūnai nu
tarė, kad prieš leidžiant astro
nautams nutūpti mėnulio pavir
šiuje, reikia atsakyti į šiuos pa
grindinius klausimus:

1. Ar saugu nutūpti numaty
toje mėnulio paviršiaus vieto
je?

2. Ar “Voras”, amerikiečių ter
minu — LM (Lunar module) su
gebės, leisdamasis į mėnulį, pa
kankamai sulėtinti skrydį?

Čia atmintina, kad JAV as
tronautai savo skrydžiams jau y- 
ra panaudoję 19 erdvėlaivių, ta
čiau buvo išbandę tik vieną “Vo
ro” prietaisą. Jis nelygintinas su 
kitais erdvėlaiviais, nes jam tes
kirta skristi tik erdvėje ir, bėdos 
atveju, jis negalėtų grįžti į žemės 
atmosferą, nes sudegtų, panašiai 
kaip kandis patekusi į žvakės 
liepsną. Dėl to didžioji garbė nu
tūpti mėnulio paviršiuje, liepos 
mėn., teks ne Staffordui su Cer- 
nanu, bet dviem “Apollo 11” vy
rams - Neil Armstrongui ir Ed- 
win Aldrinui.

Trys astronautai, sekmadienį pradėsią “Apollo 10” žygį į mėnulio orbitą. Iš kairės: Thomas P. Stafford, 
John W. Young ir Eugene A. Cernan. Iš jų du, Staf-ford ir Cernan, nusileis 9 mylias atstu nuo mėnulio

“Apollo 10“ erdvėlaivis ir nuo jo at
siskyręs “Voras” — svarbusis žy
gis įvyks gegužės 22 d.

Vėl trijų dienų kelionė mėnulio 
link

Šį sekmadienį “Apollo 10” vy
rai, Thomas Stafford, John 
Young ir Eugene Cernan savo 
kelionę pradėję (jei neįvyktų ne
numatytų kliūčių ..), per tris die
nas pasieks mėnulio orbitą ir po 
8 dienų, tikimasi, laimingai grįš 
žemėn. Jei juos lydės sėkmė, jie 
bus sukorę 700 000 mylių. Kaip 
minėta, svarbioji diena bus gegu
žės 22 d., ketvirtadienis, erdvėlai
viui atsidūrus 69 m. atstu nuo 
mėnulio ir dviems vyrams su 
“Voru” nusileidus vos 9 mylias 
atstu nuo mėnulio paviršiaus.

Tie du astronautai ištirs ke-

mikrometeroidai ar “mascons”, 
nuolat “bombarduoją” mėnulio 
paviršių, esą stipresni traukos at
žvilgiu, už patį mėnulio pavir
šių. Teks ištirti, ar tie “masconai” 
gali paveikti erdvėlaivį. Kitas 
svarbus veiksnys, tai ištirti nu
matytą nutūpti, liepos m., pavir
šių, kurio plotis siekia 3-11 my
lių. Kiti uždaviniai: “Voro” su
gebėjimas stabdyti, lėtinti skrydį, 
radaro veikimas ir kita.

Tyrimai vyks 6 su puse valandos
Du astronautai su “Voru”, nu

matoma, tyrimus vykdys 6 su 
puse valandos. Jie padarys visą ei 
lę spalvotų nuotraukų ir jos bus 
perduotos į žemę. Tai bus skrydis 
net su 11 televizijos “spektaklių”, 
pats turtingiausias iš buvusių. 
Savo uždavinį atlikęs, “Voras” 
grįš prie “Apollo 10” pagrindinio 
laivo, ir visi trys, pagal numaty
tą planą, gegužės 25 d. turėtų 
nutūpti Ramiajame vandenyne.

Jei tai laimingai pavyks, tai 
žmonija nekantriai lauks liepos 
20 -sios dienos, kuri bus svarbi 
istorijoje, nes tą dieną du JAV 
herojai turėtų nutūpti mėnulio 
paviršiuje. Dėl to “Apollo 10” 
žygiui linkėtina sėkmės, nes jis 
turės patikrinti šios vasaros skry
džio, žmogaus naujo laimėjimo, 
sėkmę.

V. A.

• Fed. Vokietijos kancleris 
K. G. Kiesinger, prez. R. Nixo- 
no kviestas, lankysis JAV-se 
š. m. liepos 22 - 23 d.

JAV nepripažįsta Lietuvos pagrobimo
Valst. sekretorius gegužės 5 d. patikino Lietuvos konsulus: Washir.gtonas nepripažįs 
ta Lietuvos įjungimo į Sovietų S-gą — Naujas smūgis komunistams ir jų sėbrams

Atkirtis komunistams ir rusų 

advokatams

Chicago. — Rusai advokatai 
JAV-se tebetvirtina, kad Lietu
vos valstybės nėra ir kad Lietuva 
sudaranti Sovietų Sąjungos dalį. 
Su panašiais tvirtinimais susidu
riant Lietuvos konsulams šiame 
krašte, tenka rusams atsikirsti ir 
čia reikšmingas valstybės depar
tamento Lietuvos konsulams ne
seniai, gegužės 5 d. data, prisiųs
tas naujas pareiškimas. Jį yra 
gavę Lietuvos generaliniai kon

UP

Valst. departamento rūmai Washingtone

Kinai pažeidę sieną su rusais?
Teberyški buvusi rusų įtaka Kinijoje

^1
Kinai užėmę 15 mylių plotų Sovietų įtaka dar ryški Kinijoje
MASKVA. — UPI agentūros 

žiniomis, komunistų šaltiniais 
1.000 kinų karių Sinkiango - 
Kazachstano pasienio srity per
žengę sieną ir užėmę 15 kv. my
lių plotą. Žinia oficialiai nepa
tvirtinta — ji paskelbta trims 
dienoms po to, kai kinai su ru
sais buvo susidūrę toje pačoje 
pasienio srityje.
Pirma arkliai, po jų — kariai
Naujo įvykio data — gegužės 

2 d. Esą, pradžioje kinai - ark
liaganiai arklių kaimenę nuviję 
į rusų teritoriją, rusai juos pri
vertę pasitraukti. Tačiau kitą 
naktį aipe 1.000 kinų karių į ru
sų sritis įsiveržę ir atsidūrę dau 
giau kaip 2 mylių gilumoje. Vi
sa tai įvykę netoli Bakhti vie
tovės, Kazachų respublikos Se- 
mipalatinsko rajone. Rusai ven
gę atsikirsti, nes norėję išveng
ti kovo m. įvykusių ir nemaža 
aukų pareikalavusių kautynių. 
Abi šalys yra žymiai sustipri
nusios 4.000 mylių ilgio pasie
nio ruožus. Kinai ypatingai jaut 
rūs Sinkiango srity, nes šioje 
provincijoje vykdomi Kinijos a- 
tominiai sprogdinimai.

Žinios patikimumas tegalės 
paaiškėti tik vėliau.

sulai, dr. P. Daužvardis Chica-valst. (ir New Yorke, N.Y.)’
goję ir A. Simutis Nevv Yorke.

Nepripažįstamas Lietuvos įjun
gimas, pripažįstami konsulai

Pakartotinis JAV vyriausybės, 
šiuo atveju valstybės sekreto
riaus William P. Rogers raštas 
teigia: “Pareiškiu, kad JAV vy 
riausybė nepripažįsta Lietuvos į- 
jungimo į Sovietų Sąjungą ir kad 
dr. P. Daužvardis (ir A. Simutis) 
yra JAV vyriausybės pripažįsta
mi Lietuvos valstybės generali
niais konsulais Chicagoje, Illinois

PEKINAS. — NYT žiniomis, 
Kanados žurnalistų šaltiniais, 
šių dienų Kinijoje tebėra ryški 
sovietų įtaka. Tiesa, politiniai 
skirtumai nepaprastai aštrūs, 
tačiau visame krašte dar leng
va įžiūrėti įvairius rusų įtakos 
pėdsakus. Ji buvo įsigalėjusi 
nuo 1949 m. ir ji iš dalies išny
ko 1959 m., įvykus sovietų - Pe
kino lūžiui ideologinėje srityje.

Rusų įtaka žymi ne tik kinų 
architektūroje. Įvairūs pasta
tai ir ypač viešbučiai primena 
rusų statybos stilių.

Poveikis |kinų ūkiui
Žymiai 'svarbesnis buvęs ru

sų technikų ir įvairių specialis
tų poveikis. Apie 1955 — 1959 
m. į Kiniją buvo atvykę dau
giau kaip 1.000 rusų technikų, 
specialistų ir jų uždavinys buvo 
— kelti krašto pramonę. Tačiau 
po 1959 m. lūžio, visi techni
kai 1960 m. staiga atšaukti, gi 
Maskva vėl sustabdė dalių pri
statymus dar nebaigtoms įreng
ti pramonės įmonėms.

Rusai visiškai atskirti nuo kinų
Kaip pakito abiejų kraštų 

santykių vaizdas, bene ryškiau
siai liudija sovietų ambasada 
Pekine. Geresnių santykių ga
dynėje sovietai buvo įsirengę 
prašmatnią ambasadą, su 100 
akerių plotu, smulkiais ežrais, 
miškų plotu, net trim maudy
mosi baseinais, keliais kino te
atrais. Jei anksčiau ambasado
je ir jos aplinkoje gyveno keli 
šimtai diplomatų su šeimomis, 
tai š'uo mėli tėra mažiau kaip 
50 pareigūnų.

Nors jų dauguma gerai pra
mokusi kinų kalbą, tačiau jų 
ryšiai su kinais beveik negali
mi. Vietoje ambasadoriaus te
begyvena charge d’affaires ir 
vienintelė proga kalbėtis su ki
nais, tai <— ambasadoje ren
giami reti priėmimai.

Šis naujas ir svarbus JAV vy
riausybės pareiškimas įsidėmėti
nas komunistams ir visiems jų 
draugams. Kiek teko patirti, pa
reiškimo tekstas bus panaudotas 
teismuose, atsakant į rusų advo
katų teigimus. Jis panaudotinas 
ir kitais atvejais.

Įvairios žinios
W. Rogers Saigone

“Tauta pati sprendžia 
savo likimą, ateitį”

SAIGONAS. — Atvykęs į Sai 
goną valst. sekretorius W. Ro
gers tariasi su P. Vietnamo po
litiniais vadais. Šiandien ir ryt 
numatomi pasitarimai su prezi
dentu Van Thieu. Pasitarimams, 
manoma, turės reikšmės vakar 
prez. Nixono padarytas prane
šimas kraštui.

Rogers, vos atvykęs, pažymė
jo, kad P. Vietnamui turi būti 
pripažinta teisė pačiam spręsti 
ir lemti, laisvų rinkimų keliu, 
krašto ateitį bei politinę sant
varką. Jis teigė, kad JAV nu
sistatymas šiuo požiūriu nėra 
pasikeitęs.

P. Vietnamo politikai pažy
mėjo, kad vietnamiečiai pasiry
žę laikytis dviejų sąlygų. Vie
na jų: jie nesutinka politine 
galia dalintis su Vietkongu, ant
ra: priešas, prieš pradėdamas 
politinius pasitarimus, turįs su
stabdyti karinius veiksmus.

• JAV vyriausybės posėdis 
šiandien B. Rūmuose kviečia
mas, drauge dalyvausiant ir 
krašto Saugumo tarybos na
riams. Svarstoma, pirmoje ei
lėje, Vietnamo ir pasitarimų su 
komunistais padėtis. Bendras 
posėdis — išimtinas atvejis. 

Maskva: pasitraukite
iš Vietnamo

MASKVA. — Sovietų vyriau
sybės organas, dienraštis “Iz- 
viestija” vakar paskelbė, kad 
taika Pietryčių Azijoje tegali
ma, iš jos pasitraukus JAV ka
riniams daliniams.

Tai reikalavimas, kartotas 
daugelį kartų, šį kartą, spėja
ma, jis paskelbtas ryšium su 
vakardienos R. Nixono žodžiu, 
jam iškėlus priemones taikai 
Vietname pasiekti.

Vietname
Stambūs priešo nuostoliai
SAIGONAS. — Komunistai 

vakar raketomis apšąudė Da 
Nang miestą, antrą savo didu
mu P. Vietname. Sužaloti gy
venamieji namai, užmušta 22 
vietnamiečiai ir sužeista 21,. 
Kautynės su priešu įvyko 30 
’myl. atstu nuo Saigono ir netoli 
Da Nang. Nuo praėj. šeštadie
nį prasidėjusių stambių puoli
mų, priešas neteko daugiau 1. 
000 vyrų, JAV karių nuostoliai 
siekia per 120 žuvusiais ir dau
giau kaip 400 sužeistais.

Mėnulį pasiekė 23 erdvėlaiviai
WASHINGTON. — Geogra

fijos įstaigos duomenimis, lig- 
šiol mėnulio paviršių pasiekė 23 
JAV if Sovietų S-gos erdvėlai
viai. Jų tarpe buvo 17 JAV ir 
6 rusų erdvėlaiviai. Jie atsidū
rė mėnulio paviršiuje be žmonių 
Įgulų.

Du stambieji varžovai Prancūzijos prezidentiniuose, birželio 1 d., rin
kimuose: prezidento pareigas einąs Alain Poher (kairėje), 60 m. am
žiaus ir Georgės Pompidou, buvęs min. pirm., 57 m. amž. (dešinėje)

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Poher vilioja 

gaulistus
Sutinka bendradarbiauti 

su de Gaulle partija
PARYŽIUS. — Naujasis kan

didatas prezidento pareigoms, 
A. Poher, vakar pareiškė: jis 
pasisakąs už stiprią vyriausybę 
ir sutinkąs, jį išrinkus, bendra
darbiauti su gaullistų partijos 
dauguma parlamente. “L’Ex- 
press” savaitrašty jis nurodė, 
kad jis parlamentą paleistų tik 
tuo atveju, jei šis pasipriešintų 
jo pasiūlyto ministerių kabine
to sąstatui.

Manoma, kad Poher mostas 
reiškia taktinį posūkį, nes aiš
ku, kad, jo išrinkimo atveju, 
jam bus reikalingi gaullistų bal
sai. Be to, jis norįs atsiriboti 
nuo komunistų jau dabar, pa
aiškėjus, kad komunistai ir kiti 
kairieji daugiau rinkimuose pa
sisakysią ne už Pompidou, bet 
už jį, Poher.

Čekoslovakijoje
Kainos keliamos

Prekių kainos pakilo net 50%
PRAHA, — Čekoslovakija ver

čiama griebtis naujų priemo
nių kovojant su kylančia inflia
cija. ČTK agentūros žiniomis, 
vakar pakeltos 50% kainos mė
sos ir kai kurios pramonės ga
miniams. Mėsos konservuoti ga
miniai dabar kaštuos net 41 ct. 
daugiau, kavos kaina pakelta 
39 ct., gi už įvežtas cigaretes 
teks mokėti 19 ct daugiau.

Partijos dienraštis “Rude 
Pravo” skelbia, kad siekiant iš
bristi iš ūkio negalavimų, val
džiai teks naudoti ir tiesiogines 
■įsikišimo priemones. Nenumato
ma kelti kainų tik vaikams ski
riamų rūbų, nuomų, elektros ir 
gazo aprūpinimo srityse. Spau
da neslepia, kad trūksta nema-

Upėms išsiliejus Port Kent, Maine val&t. — miesto susisiekimas vyksta 
laiveliais, gyventojai iškelti į saugesnes vietas.

A. Fortas puolimų 
ugny

Gali pasitraukti šiandien
WASHINGTON. r- Kongre

so nariai, respublikonai ir de
mokratai, reikalauja, kad Aukš
čiausio Teismo teisėjas ir buv. 
prezidento patarėjas, Abe (Ab
raomas) Fortas atsistatydintų. 
Fortas byla kelia vis didesnį į- 
karštiį ir ne tik Kongreso na
rių tarpe. Jis buvo priėmęs iš 
Wolfsono fondo 20.000 dolerių 
sumą ir ją grąžinęs tik po 11 
mėnesių. Teisingume žinyba e- 
santi surinkusi ir daugiau duo
menų. Pats Wolfsonas yra ka
lėjime.

Kitomis žiniomis, Fortas ga
lįs iš A. Teismo narių tarpo 
pasitraukti biržd.o mėn. Tai šie 
jama su A. Teismo posėdžiais, 
kurie, prieš vasaros atostogas, 
numatomi baigti birželio 9 ar 
16 d.

KALENDORIUS
Gegužės 15 d.: Kristaus Dan

gun Žengimas (Mišių prievolė). 
■Šv. Rupertas, šv. Sofija, Gra
žutis, Jaunutė.

Gegužės 16 d.: šv. Ubaldas, 
šv. Maksima, Vaidimantas, In
ga.

ORAS

WARMER

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilčiau, temp. sieks a- 
pie 80 1. F., ryt — galimi kri
tuliai, šilta.

Saulė teka 5:31, leidžias 8:03.

ža prekių ir, kad ties krautu
vėmis matyti ilgos pirkėjų ei
lės.
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PRIEŠSEIMINIS KETVIRTADIENIS
Ketvirtadienį prieš seimą pra-, 

leisime Jersey pajūryje, o tą va
karą turėsime havajietišką pasi
linksminimą.

Būti New Jersey vasaros metu 
ii neaplankyti Jersey pajūrio bū
tų tas pats, kaip nuvykti į Romą 
ir nepamatyti popiežiaus.

Nevv Jersey teisingai gali būti 
vadinama Amerikos Riviera.
Net 127 mylios balto paplūdi
mio, nepalyginama didybė At
lanto vandenyno, mylios puikių 
medinių takų, geriausi viešbu
čiai ir pasilinksminimo vietos — 
tas viskas Nevv Jersey pajūrį, va
sarą ar žiemą, daro tikra sveika
tingo malonumo, pramogos, ir 
poilsio karalyste.

Tad - kur berasi geresnę vietą 
‘'sporto dienai”, jeigu ne pajūry
je? Tą ketvirtadienį 10 vai. ryto 
autobusai į Asbury Parką, esan
tį Atlantcr vandenyno Jersey 
krante, išveš vyčius, mylinčius 
saulę ir bangas. Nieko iškilmin
go nenumatoma tai dienai, tad 
bus galima bet kaip apsirengus 
linksmintis, vaikštinėti, gaivintis, 
važinėti ir džiaugtis saule ir van
denynu.

Po to į lietuviško stiliaus ha
vajietišką pasilinksminimą. Apie 
4-tą valandą po pietų autobusai 
paims jus atgal į viešbutį, kur 
dar bus laiko apsiprausti, nude
gusias vietas vaistais apsitepti, 
kol kitas specialus autobusas pa
ims į tikrai linksmą lietuvišką 
“luau” Lietuvių katalikų ben
druomenės centre Kearny mieste. 
Bus ten susipažinimo bufetas ir 
šokiai. Tarp kitko, L.K.B. C. yra 
suprojektavęs mūsiškis Vytis, 
jaunatvės pilnas architektas Jo
nas Nakrošis. Kearny miesto 90- 
sios vyčių kuopos nariai deda vi
sas pastangas, kad tas vakaras

būtų linksmas, su tikrai havajie- 
tiška programa ir šokiais, geram 
lietuvių orkestrui grojant, v.

Julija Zakarkienė, 112-tos vyčių 
kuopos parengimų vadovė

jamas parapijos choras. Vargo
navo komp. J. Stankūnas.

Atlaidų užbaigimo proga nau
jasis parapijos administratorius 
kun. Petras Žemeikis chorui pa
ruošė vaišes ir choro reikalams 
paaukojo Tape-Recorderį. Laike 
vakarienės -vaišių buvo pasaky
ta kalbų ir pasidalinta mintimis 
dėl tolimesnės choro veiklos, nes 
kitais metais Elizabeth’o Šv. Pe
tro ir Povilo lietuvių parapija 
švenčia 75 metų sukaktį. Šia 
proga choras numato suruošti 
platesnio masto du koncer
tus. vieną religinės muzikos, 
antrą- pasaulietiškų dainų. Tad 
jau dabar kviečiami jungtis į cho 
rą nauji dainininkai -kės, kurie 
sustiprintų mūsų choro gretas. 
Baigiant vaišes, choro dirigentas 
V. Mamaitis padėkojo mielam 
administratoriui už vaišes ir do
vaną, choristams už uolų lanky
mąsi giedojimuose ir šeiminin
kėms: p.p. Naivienei ir Budrie
nei už taip skaniai ir gražiai pa
ruoštus valgius. p

B. Nagienė (Jūrate) ir G. Gilbert (Kastytis) Nuotr. A. Kezio, S.J.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

‘A metų 
9.00 
8.00 
9.50

mėn.
5.00
4.50
5.50

1 mėn.
2.00
1.75
2.25

• Redakcija dirba kasdien
g;30__4:30. šeštadieniais
8:30 - 12:00

* Administracija dir ba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
niais — 8:30 — 12:00

Elizabeth, N. J.

KETURI MIESTAI VIENAME 
DIDMIESTYJE

JURGIS J ANUŠAITIS

premjera gegužės mėn. 17 d. 8 
vai. vakaro ir antras spektak
lis gegužės 18 d. 3 vai. p.p. 
sekmadienį, Marijos aukštesnio- 
je mokykloje.

VAKARAS CHICAGOJE
112 -tos kuopos metiniai šo

kiai įvyksta šį šeštadienį, gegu
žės 17 d., Vyčių salėje ir sodne
lyje Chicagoje.

Seniau kuopa surengdavo net 
po keturis pasilinksminimus kiek
vienais metais, dabar valdyba 
nutarė surengti tik vieną, bet di
desnio masto. Humoristinio po
būdžio programą atliks patys 
kuopos nariai. Salėje veikia pui
kus oro vėsintuvas, tad prakai
tuoti nereikės. Jeigu oras bus 
gražus, šokiai vyks sodnelyje.

Parengimų vadovė Julija Za
karkienė ir visas komitetas kvie
čia vyčius, jų draugus ir visus lie
tuvius atsilankyti į šiuos neei
linius šokius ir linksmai praleisti 
vakarą. Komitetas.

KUN. P. ŽEMEIKIS - PARAPIJOS 
KLEBONAS

Elizabeth o Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos klebonui prel 
M. Kemežiui š.m. sausio m. 3 d. 
mirus, laikinu parapijos adminis
tratoriumi buvo paskirtas kun. 
A. Mątulis, kuris tas pareigas 
ėjo iki kovo m. 8 d. Nuo tada 
parapijos administratorium pas
kirtas kun. Petras Žemeikis, ank
sčiau buvęs vikaru Šv. Mykolo 
parapijos Baynne, N. J.

Kun. Petras Žemeikis yra gi- 
gimęs 1932 m. sausio m. 29 d. Či 
pat baigė ir pradžios mokslą. To
liau studijas tęsė Seton Hali uni
versitete, kurį baigė 1953 m. B. 
S. laipsniu. Nekalto prasidėjimo 
kunigų seminariją baigė 1957 m. 
ir tų pat metų gegužės m. 7 d. 
buvo įšventintas kunigu. Po į- 
šventinimo, iki paskiriant šios 
parapijos administratorium,, kun. 
Petras vikaravo Šv. Mykolo lietu
vių parapijoje, Baynne, N. J., 
kur pasižymėjo kaip veiklus dar
buotojas parapijinėse organiza
cijose ir buvo Lietuvos Vyčių ap
skrities Dvasios vadu. Tos para
pijos klebonui susirgus, kun. Pe
trui teko rūpintis ne tik adminis
traciniais reikalais bet ir slaugy
mu pusiau paralyžuoto klebono. 
Čia kun. Petras pasižymėjo dide
le kantrybe ir švelnumu. Kun. 
P. Žemeikiui administraciniai 
parapijos darbai nėra svetimi, 
todėl elizabietiškiai tikisi, kad 
jo asmenyje turės patyrusį, jau
ną ir energingą parapijos reikalų 
tvarkytoją. Elizabeth’o parapija 
daugumoj yra lietuviška, todėl 
reikia džiaugtis, kad dvasinė vy
riausybė į tai atsižvelgė ir davė 
šiai parapijai vadovu, kuris yra

Kun. Petras Žeimeikis

lietuviškos galvosenos ir puikiai 
kalba lietuviškai. Parapiečiai iš 
širdies linki naujam administra
toriui kun. P. Žemeikiui ilgiau
sių, sveikiausių ir darbingiausių 
metų.

Kun. Petro Žemeikio pagerbi- 
■ mui yra ruošiama iškilminga 
vakarienė, kuri įvyks gegužės m. 
18 d. 5:30 vai. p.p. parapijos sa
lėje. Vakarienės rengimo komite
to garbės nariais yr kun. J. Pra- 
gulbickas ir kun. A. Matulis. Ko
mitetui pirmininkauja Šv. Vardo 
d-jos p-kas J. Bražinskas, p.s.

40 valandų atlaidai
40 -ties valandų atlaidai pasi

baigė bai. 29 d. mišparais ir iš
kilminga procesija. Pamokslus 
lietuvių ir anglų kalbomis sakė 
Nevvarko lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Sharnus. Gražiai 
giedojo Y. Mamaįčio vadovau

Gėrėjomės sava opera, šau
niais koncertais, teatro pasta
tymais, bet baletas mūsų sce
noje iki šiol buivo retas sve
čias. O baletą lietuviai taip pat 
nuoširdžiai vertina, juo gėrisi 
ir laukia.

Tik nuskubėkime j praeitį, 
nepriklausomybės laikus, mielą 
Kauną ir prisiminkime “Jūratę 
ir Kastytį”. Kokios žavingos 
dekoracijos, puiki užburianti 
Juozo Gruodžio muzika ir kla
sikinis baletas. Tai pagal Mai 
ronio baladę sukurtas gražus, 
fantastinis pasaulis.

Po ilgos tremties metų “Mar
gutis”, tas drąsus iškilių parenĮ 
girnų rengėjas per eilę metų, 
ėmėsi iniciatyvos “Jūratę ir 
Kastytį” atvesti į lietuviškąją 
sceną išeivijoje. Tai džiugi nau
jiena, dominąs ir viliojantis į- 
vykis. Baleto platesnės apim
ties žiūrovas tikrai laukia.

Darbas, pastatyti “Jūratę ir 
Kastytį” yra plačios apimties 
ir labai sudėtingas. Įsivaizduo
kime, kad šiame pastatyme da
lyvauja net keturių miestų ak
toriai, muzikai, šokėjai ir įvai
rūs kiti darbuotojai.

Taigi keturi miestai Montre- 
alis, Torontas, Clevelandas ir 
Chicaga, renkasi į Chicagos 
didmiestį, kuriame turėsime 
progos stebėti šį kartą ne kla
sikinį, bet išraiškos formoje 
“Jūratės ir Kastyčio” baleto 
spektaklius.

Šiam įvykiui sukeltos rink 
tinės meno pajėgos.

B. Nagienė, Montrealio gy
ventoja, vadovauja Toronto uni 
versiteto modernaus šokio an
sambliui. Ansamblis pajėgus, 
puikiai šoka ir labai gerai yra 
paruošęs “Jūratę ir Kastytį”. 
Jūratės vaidmenį atliks pati 
ansamblio vadovė Birutė Vait- 
kūnaitė - Nagienė. Kastyčio 
vaidmenyje matysime profesio
nalą, šokusį Kanadoje ir Euro
pos scenose, kanadietį Gerry 
Gilbert.

Didis “Jūratės ir Kastyčio” 
pastatymo kaltininkas laikyti
nas gabus, išradingas komp. 
Darius Lapinskas. Jo atsako
mybė šiame darbe didelė ir 
reikšminga. Čia komp. Darius 
Lapinskas su 32 asmenų sim
foniniu orkestru išpildys Juozo 
Gruodžio parašytą “Jūratei ir 
Kastyčiui” žavingą muziką. Į 
patį pastatymą įnėš daug ko 
naujo, kas patį pastatymą dary 
tų gyvą, įvairiaspalvį ir žiūro
vą vestų gražiosios ir nuosta
biosios legendos takais.

Į patį spektaklį įjungiama 
mums labai gerai pažįstama ir 
miela, solistė, viešnia iš Cleve
lando Aldona Stempužienė, ku
ri Jūratei duos gyvastingumą.

O gražaus balso, puikus in
terpretatorius akt. Leouąa Ba

rauskas, čikagietis, dramatinė
se akimirkose išsakys baladės 
posmus.

Ypatingas uždavinys tenka 
ir Jaunimo teatro “aktoriams”. 
Jie čia sudarys gyvąją sceną 
ir turės atlikti labai sudėtingus 
uždavinius. Kun. Algimantas 
Kezys, SJ, jau senai darbuojasi 
si, kad savo (kamera surinkus 
pačius būdingiausius ir reikaiin 

giausius efektus, kurie suma
niai bus įjungti į spektaklių
eigą.

Šio baleto pastatyme daly
vauja per 70 asmenų. Komp. 
Dariui Lapinskui ir B. Nagienei 
visia tai teks taip suvesti į vie
ną ištisą visumą, kad “Jūratė 
ir Kastytis” pasirodytų visame 
savo gražume.

Gi mielas žiūrovas bus nu
vestas į Baltijos žavų krantą, 
net ties gražiaja Palanga ir 
drauge su legendos veikėjais 
nukeliausime į ošiančios jūros 
dugną, kur dunkso gintaro rū
mai ir aukso sostai ir su jais 
išgyvensime nuostabiai gražų 
pasaulį. Būsime liudininkai to 
vyksmo ir stebėsime, kaip grius 
gintarinės pilys (vėl perkūno 
žaibams ir griausmams trenkus, 
už tai, kad drįso palytėt žmo
gus skaistybę dieviškos Jūra
tės.”

“Margutį” taip nuoširdžiai ir 
kantriai varantį kultūrinio dar
bo vagą lietuviškuose dirvonuo
se, už šį ryžtą, drąsą tenka tik 
pasveikinti. “Margutis” mus 
kasdien gyvu žodžiu aplanko 
vakarais, tad šiuo atveju di
džioji “Margučio” šeima paju
dės, taip, kad bus nuostabiai 
nudžiuginta “Jūratė ir Kasty
tis” ir savo atsilankymu padės 
nugalėti finansinius sunkumus 
o jų statant “Jūratę ir Kasty
tį” numatoma turėti iki 10,000 
dol. “Jūratė ir Kastytis” tebū
nie graži ir maloni pavasario 
meno šventė kiekvienam iš mū
sų.

Jei. ofiso HE 4-584#, rez. 388-2238

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar 7-9 
antr., penktad, 1-5, tree. ir šešt. tik
•usl tarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 5lst Street
Valandos: antradieniais, penatadle 

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

optometristas

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

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. OSrd St., GK 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tilt pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. u 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių.
sveikatos,
nlo.

blz-

Patogios išsl.
mokėjimo są-
lygos.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

llllllllilllllllllllllillilllllllllllllinillllllllli 

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9588

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiii

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
(NKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

Į šiuos spektaklius turėtų 
veržtis ne tik vyresnieji, ibet 
ypač mūsų jaunimas visokio 
amžiaus.

Jau dabar “Jūratės ir Kas
tyčio” pastatymu labai domi
masi. Marginiuose ir Margutyje 
dažnai sutinki būrelius, beper- 
kančius bilietus. Ir visų pokal
bis: “Tai bus kažkas naujo, 
seniai, seniai bematyto ir lauk
to”. Kaip žinia, “Jūratės ir 
Kastyčio” spektakliai įvyksta:

Joseph Flynn, 66 m., Dalias Tex., 
leitenantas buvo 19*45 m. paleistas 
iš armijos kaip alkoholikas, tačiau 
pasirodo tai buvo padaryta be pa
grindo ir už tai jis gaus visą algą, 
kurios nustojo per tą laiką. Tai 

I sudaro gana nemažą suma, 100,- 
*000 doi. .

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
ginekologine chirurgija 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medica] Bnilding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą- 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkšti; ir šlapumo takų chirurgija 

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

Kente 25. Elgin. Illinois

Ofisas 8148 VVest OSrd Street 
Tel.: PRospeot 8-1717

Rezld.: 3241 VVest OOtta Place 
Tel.: REpubllo 7-7868

0R. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

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

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

HaofcL tel, VVAlbrook 6-3048

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 68rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymple 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: jtlrmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. ir pen 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir t 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. t 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p A«st 
11 vai. ryto iki 3 vai. p p

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8
antrad. Ir penkt. 1—4 vai

PrllmlnBja tik Husitams
vai..

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

 Vizitai pagal susitarimą

Adresas: 4255 W. 63rd Stree 
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. GRovehlll 6-0617 
Valandos: pirm. tr ket. nuo 12 v 
lkl 2 vai. p.p. ir puo 7 Iki 8 v. va 
antr ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

praktika ir cliirurgiji
Ofisas 2750 W. 7 Ist Str™,. 

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

Rezld. tel. WA 5-3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKTIKA m MOTEI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th S 
T®1', PRosPeot 8-1223

n.80 val : Pirm., antr.. Treč 
penkt nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 ik 
y- v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir k 
'alku pagal nusitarlmą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0

DR. V. TUMASONIS
CHIRURG as 
2454 VVest 7 Ist Street 

PrUmlnėja ligonius tik susitartVn1 .O a _Vai.: 2—4 p, p, ij- ę_ 
Trečlad. Ir šeštad.

Tel. PHospect 6-94
DR. ONA VAŠKEV

(VAŠKAS)
GYDYTOJA [R CHI1 

6648 So- Albauv Ai
Vai.: pirm., antrd.. ketv

lr Sečtad 2 Ir kitu laiku pagal gue

uždaryta

Tel. ofiso PR 6-6446, rez.

ŪR. F. C. WINSX
GYDYTOJAS rR CHI 

3107 VVest 7Ist s
Vai.: 2 iki 4 v. p. lr 7 
. Treč- b šeštad. pagal B

Ofiso tel. 7-67-2141. Nam,

DR. PETRAS ZLI
gydytojas ir chi 

«449 So Pulaski 1
Val-: Pirmad.. antrad., p,
^-tadlenU ’lg^. “

countr.es
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Demokratijos anarchija ar

DEMOKRATIJOS PALAIMA
Laisvė ir demokratiia šian

dien labai mėgiami žodžiai, ir 
ne vienas jais prisidengę kar
tais atlieka diktatūrinius ve'ks 
mus. Laisvės ir demokratijos 
vardu dažnai skelbiami reika
lavimai jau tampa diktatūri
niais. Mes dažnai nebeprašo
me ar pageidaujame, bet rei
kalaujame, kad ten anas taip 
ir kitaip darytų, kad kalbėtu 
ta ar kita kalba, kad sakytu 
viešai tą, o ne kitą. Neseniai 
vienas laikraštis net paskelbė 
vedamajame reikalavimą, kad 
kitas laikraštis jam duotų a- 
taskaitą, kas į to laikrašč’o pa 
talpas kada buvo atvykęs ir 
ką veikė, lyg jau šioje demo
kratinėje šalyje kiekvienas čia 
ar kitur einąs ar jį priimąs 
kaip diktatūrinėj sistemoi tu
ri būti apklausinėiamas. Pasi
naudojant laisve, siekiama dik 
tatūros.

*
Neseniai praėjo LB tarybos 

narių suvažiavimas. Jame bu
vo vienokių ir kitokių pasisa
kymų, stipresnių ir ne taip 
stiprių, motyvuotu ir ne taip 
motyvuotų. Tačiau juk paga
liau tai demokratiškos lietu
vių visuomenės išrinktas sei
mas ir be abejo jame visi sie
kė to, kas jam atrodė geriau. 
Gaila be abejo, kad ginčams 
buvo praleista daugiau laiko, o 
geriau būtų buvę. kad tas lai
kas būtu sunaudotas kūrybin
giems užmojams, kad būtų bu
vę daugiau pakalbėta ne anie 
tai, kas buvo, bet kas bus. Ta
čiau nereikia norėti, kad čia 
būtų lazdos vienybė. Pasikal
bėti ir išsikalbėti reikia. Ne
gerai. kad tai perilgai užsitę
sia, tačau juk. jei jau visi bū
tų vienos nuomonės, atrodytų, 
kad tikrai visi kažko bijo. kad 
nebėra laisvės, kad visi vienin
gai, kaip diktatūrinėj sistemoj 
priima vieningus nutarimus

Pokalbių ilgų ne tik mūsų 
susirinkimuose yra. tokių yra 
ir amerikičių aukščiausiuos 
valdžios organuose, nors nie
kas negali sakyti, kad ameri
kiečiai neturi ilgiausio ir ge
riausiai atestuojamo demokra- 
nio patyrimo. Juk amerikiečių 
kongrese yra net vadinami fi- 
libusteriai, kurie nepabaigia
mai kalba, kad užtęstų vieno 
ar kito dalyko sprendimą. Be 
abfrio tai sąmoningai trukdąs 
kalbėjimas, tačiau pas ameri- 
čius laisvė tokia didelė, kad 
neleisti kalbėti, atrodo, nusikal 
timas, nors tuo kalbėjimu už
blokuojamas vieno ar kito 
sprendimo pravedimas.

Taigi ir LB tarybos suvažia
vimas tam tikra prasme jau 
nebuvo koks labai išskirtinai 
nedemokratiškas ar koks nors 
išskirtinai kovoti norinčių ir 
atsakomybės neturinčių asme
nų susirinkimas. Kadangi -risi 
neturi laiko, tai toks užtęsi
mas gal ir perdidelis lietu
viams liuksusas, tačiau jis ne
buvo perdaug nei išskirtinai 
retas, nei nesuprantamas. Blo
giausia tik, kad, kai buvo iš
kilę klausimų dėl statuto ir jo 
reikalavimo, kai kas tvirtino, 
kad suvažiavimas, kaip aukš
čiausia valdžia, juo gali ir ne
sinaudoti. Manytume, kad, jei 
įstatais nereikia naudotis, tai 
kam tada juos ir rašyti. Tu
ri būti koks nors mastas ir 
kokie nors rėmai. Be abejo

įstatymai žmogui, ne žmogus 
įstatymams, tačiau ir kebo 
šviesas žmogus pastato tam 
kad jų laikytųsi, nors, reika
lui atėjus, galės jas ir kitur 
perkelti ar panaikinti. Be įsta
tymų suvažiavimai ir diskns;- 
jos dar ilgiau tęstųsi ir pava
liau nebūtų prieinama prie vie
nos svarbiausių demokrat škoe 
visuomenės veiksmų — balsa
vimo.

*
Vyko tokie balsavimai ir LB 

tarybos suvažiavimo metu iš
reiškiant centro valdybai pasi
tikėjimą. Iš tikrųjų tokie ne
tiesioginiai balsavimai jau bu
vo ir prieš tai, kai buvo pri
imtas be pata;su LB iždininko 
pranešimas, tačiau blogiausia 
kad vieni nebalsavo — nebe
norėjo ta demokratine te’s* 
naudotis, norėjo jau tokio 
sprendimo, kaip jis pats ma
no. Čia ir buvo pati didžioji 
tragedija, nes buvo nutolta 
nuo demokratinio principo.

Be abejo, būtų geriau, kad 
visi vienbalsiai visur sutiktu, 
tačiau taip tegali įvykti tik 
diktatūrinėj sistemoj. Demo
kratijoj šimtas vienas balsas 
yra daugiau už šimtą, ir labai 
gaila, kad kartais taip pasitai
ko, bet juk nėra jokio kito
kio sprendimo. Amerikoje pre- 
zident. Kennedv tik tūkstan
čiais balsų laimėjo prieš Nbto- 
ną ir pastarasis taip pat labai 
jau maža balsų dauguma te- 
laimėjo prieš Humnhrev. ta
čiau visi su tuo sutiko ir tai
gai. gal tegu ir su širdgėla, 
pralaimėjusieji pasveikino lai
mėjusius. Demokratiioi spren 
džiama balsavimu ir LB tarny
bos balsavime skaičiai dvide
šimt keturi prieš tris a’škiai 
liudija daugumos nusistatymą.

¥
Jeigu ir būtų prieš balsavę 

tie, kurie tuo metu salėje ne
buvo, tai vistiek iš keturias
dešimt šešių atstovu dvidešimt, 
keturi būtų daugiau pusės. Ta
čiau atsiranda tokiu, kurie 
mano, kad, štai, jau dabar ben 
druomenė ėmė ir susk’lo. Ar
gi, demokratiškai galvojant, 
tai reiškia suskilimą. Ne. kaip j 
tik reiškia demoaratijos palai
mą, kad balsavimais padarę- | 
ti sprendimai ir baigti gin- 1 
čai. Vesti toliau ginčus tai bū
tų nenoras sutikti su demokra
tiniais sprendimais, būtų sie
kimas diktatūros, kas mus vi
sus žemina. Jeigu amerikiečių 
dešimtys milijonų, pralaimėję 
tik keliais tūkstančiais, nesu
tiktų su sprendimu, tada iše;- 
tų, kad Amerika pasidalino į 
dvi dalis, kaip kas nori paša- Į 
kyti apie LB. Laimė, kad a- I 
merikiečiai nėra tokie, kitaip 
Amerikoj pras’dėtu pilietinis 
karas. LB taryba balsavimais 
parodė, kad ji iau supratusi, 
kas yra demokiat ja ir pasa
kytume išlaikė demokratijos 
egzaminus. Tie, kurie nenori 
su tuo sutikti, siekia demokra
tijos palaima paversti diktatū
ra, lyg demokratinė laisvė ne- 
bepripažintų demokratinių 
sprendimu.

Malonu, kad pajėgiausia iš
eivijos organizacija stengiasi 
eiti palaimintuoju demokrati
jos keliu ir demokratiniai bal
savimai ją ne skaldo, bet stip
rina. Al. B.

JAV IR KINIJOS SUARTĖJIMAS
Ar galimas JAV ir Kinijos bendro fronto sudarymas prieš Rusiją

Pastaruoju laiku paaštrėjus 
Rusijos ir Kinijos santykiams, 
atsiranda įtakingų amerikiečių 
(kaip senator. E. Kennedy), siū 
lančių suartėti su Kinija ir pri
pažinti jos režimą.

Toli numatą politikai tvirt'- 
na, kad ateisiąs laikas, kada 
raudonoji Kinija ir JAV, išly
ginusios savo sąskaitas, sudary
siančios naują pasaulio galybių 
pusiausvyrą. Londono proame- 
rikietinis savaitraštis “Spec^a- 
tor’’ savo bendradarbio Tibor 
Shamuely lūpom passako už 
toki suartėjimą, nes, jo many
mu Rusija graso Vakarams, o 
Kinijos vis auganti galia dar 
negresia.

Pasaulio svorio našta
Jau suėjo 25 metai nuo to 

laiko, kai Amerika užsikrovė 
ant savo pečių pasaulio vado
vybės naštą. Jos nepaprastas 
.pasisekimas — vakarų Europos 
išgelbėjimas nuo chaoso ir ko
munizmo ir pasipriešinimas at
virai komunistų agresijai Azi
joje — buvo įvykdytas per pir
muosius šešerius Trumano pre
zidentavimo metus. Po io jau 
nebegalima kalbėti apie sudariu 
tą amerikiečių užs;enio politiką 
kaip apie apgalvotą, išmąstytą 
vyriausybės akciją, paremtą pa
stoviais principais, siekiančią 
tam tikrų uždavinių. Vėliau, per 
aštuonerius respublikonų ir aš
tuonerius demokratų valdymo 
metu3 sekė mėšlungiški reagavi 
mai į komunistų posūkius, su
darę Amerikai nepalankias si
tuacijas.

Prez. Ni.xonas, lygiai kair> ir 
prez. Trumanas, ate’na i Balt. 
rūmus didelių pasaulio poetiko
je pakitimų metu. Nepaisant, 
ką rusų invazija Čekosiovak’io- 
je būtų pasiekusi, vieną daly
ką ji aiškiai parodė; “taikingo

P. GAUČYS

sambūvio” tuštumą ir nelemtą 
atoslūgį tarp JAV ir Sov. Rusi
jos. Rusija pademonstravo a š- 
kiau nei bet kada anksčiau sa
vo neatsakingumą ir nepatiki
mumą. Rusija yra didelė grės
mė pasaulio taikai ir laisvei 
šiandieną, kaip ir Stalino lai
kais. Tikrumoje dar didesnė dėl 
padidėjus’os jos karinės jėgos 
ir žymiai silpnesnės vadovybės.

Sovietai — be tarptautinių 
įsipareigojimų

Kiekvienas valstybininkas, no 
rįs derėtis su rusais, turi atsi
minti, kad sovietinė valdžia pir
mą kartą po to, kai užmezgė 
diplomatinius santykius su už
sienio valstybėm, oficialiai pa
skelbė esanti laisva nuo bet ko
kių tarptautinių įstatymų ar įsi
pareigojimų. Praėjusių metų 
rugsėjo mėn. garsus “Pravdos” 
straipsnis pažymi: “Tie, kurie 
kalba apie sąjunginių socialisti
nių šalių intervencijos Čekoslo
vakijoj “nelegalumą”, užmiršta, 
kad klasinėje visuomenėje nė
ra ir negali būti ne klasės įsta
tymų. Įstatymai ir legalios nor
mos yra pavaldūs klasių kovos 
įstatymams ir socialinės raidos 
dėsniams”. Tą viešai patvirtino 
ir pats Brežnevas.

Čekoslovakija reiškia taip pat 
ir galutinį žlugimą sulaikymo 
politikos, vierrnfce’ės originalios 
amerikiečių d:plomatinės idėjos, 
jų sugalvotos karui pasibaigus. 
Iš esmės ji reiškia sulaikymą 
rusų teritorinių užkar'avimų 
Europoje už Jaltos nustatytos 
linijos, o paskui kantrų laukimą 
“neišvengiamo” komunistų san
tvarkos sugriuvimo, kas vestų 
į Rusijos imperijos subirėjimą 
ir rusų kariuomenės iš rytų Eu
ropos pasitraukimą. Iš tikrųių

gi po 25 metų mes susilaukėme 
rusų kariuomenės įsikūrimo ša
lyje, kurioje niekad anksčiau ji 
nebuvo stovėjusi, ir Brežnevo 
doktrinos paskelbimo. “Atoslū
gis” šiandieną reiškia ne dau
giau ir ne mažiau, ka p pritari
mą rusų teisei amžinai laikyti 
tą, ką jie pasigrobė.

Žiūrėti į tikrovę
Dabar prez. Nixonas ateina 

neapsunkintas nei praeities klai 
dom, nei būsimais įsipareigoja
mais, laisvas nustatyti naują 
politiką ir ieškoti naujų kelių. 
Tačiau Amerika, rašo T. S., ga
li susidaryti savo veiksmingą 
užsienio politiką, tik sąmonin
gai žiūrėdama tikrovei į akis. 
Amerikos aklas pasitikėjimas 
Jungtiniij Tautų organizac’ja, 
pagrįsta protu ir palaikoma pa
saulio viešosios nuomonės ga
lia, pasirodė kaip tragiškas far
sas, o jos tikėjimas savo visa
galybe sužlugo Vietname.

Pastaraisiais metais JAV ge
neralinis štabas pradėjo peržiū
rėti savo strategiją. Karybos 
"konvencialūs metodai pradeda
mi vėl atgaivinti. Tą pati tu
rėtų daryti ir užsienio politikos 
vairuotojai. JAV turėtų grįžti 
prie konvencialinės diplomatijos 
principų, nes nėra kitos išeities 
iš dabartinio akligatvio.

Nuo atgimimo laikų galybių 
pusiausvyra buvo laikoma žmo
nėms įgimtu dalyku ir ligi I-jo 
pasaulinio karo pagrindinių 
tarptautinių santykių principu. 
Tačiau 1914 -18 m. karas su
davė smūgį galybių pusiausvy
rai. Ne todėl, kad ji buvo ne
veiksminga, bet todėl, kad vie
šoji nuomonė, pasibaisėjusi ka
ro žiaurumais, ieškejo kaltinin
ko. Kadangi galybių pusiausvy
ra buvo remiama ne teisingumu, 
o jėga, ji buvo apkaltinta ka'p 
karo priežastis. Amerikiečiai

Spaudoj ir gyvenime

DRAMA APIE BALTIJOS VALSTYBES

Toronte leidžiamas savaitraštis 
“Tėviškės Žiburiai” Nr. 19 įsidėjo 
pasikalbėjimą su dramaturgu John 
Harvard, parašiusiu scenos veikalą 
“The Baltic Story”, kur vaizdžiai 
parodoma lietuvių, estų, latvių 
tragedija okupacijoje. G. Karosaitės 
klausinėjamas, autorius apie šio vei 
kalo atsiradimą pasakojo:

“Kaip antros anglų armijos bri
gados majoras, tarnavęs gen. Mont
gomery vadovybėje, daug girdėjau 
apie raudonosios armijos atliktus be

protiškus išniekinimus. 1945 m. pa
vasarį, kai mūsų kariuomenė žygia
vo per Belgiją ir Olandiją, sutikome 
daug pabėgėlių iš Rytprūsių, Len
kijos, Lietuvos ir Latvijos. Tuo me
tu aš pastebėjau ypatingą rūšį tero
ro ir slegiančią baimę šiuose žmo
nėse, lyg didelėje scenoje.

Pagal tradiciją, kariuomenės o- 
kupuoja kraštus bet ne terorizuoja, 
neapiplėšia civilinių gyventojų, y- 
pač moterų ir vaikų, kurių vienin
telis nusikaltimas yra gyvenimas

ant žemės rutulio. Šis pirmas, nors 
ir trumpas susipažinimas su žmo
gaus barbariška elgsena, sukėlė ma
nyje pasibjaurėjimą ir susirūpinimą 
baltiečių likimu.

Daug metų vėliau susipažinau 
su p. p. Kantautais. Kai jų moti
na atvyko iš Lietuvos, aš pama
čiau moterį, kurios gražus veidas bu 
vo sužalotas ir su randais.

Tie veidai, kuriuos aš mačiau 
prieš 25 metus, nuolat stovi man 
prieš akis. Tuomet aš nutariau ra
šyti dramą, kurios tikslas būtų pajų 
dinti tą Vakarų pasaulio apatijos 
sluogsnį.

Susidėjus palankiom gyvenimo są
lygom, aš dvejus metus studijavau 
baltiečių istoriją ir taipgi slavišką 
galvoseną, kuri išauklėjo aziatą ka
reivį su nežmoniškom savybėm.

Mano pradėtas darbas, kuris ti
kiuosi padės baltiečių bylai, mane 
paskatino nuodugniai tyrinėti Balti
jos tautų tragediją. Manau, kad aš 
apie tai daugiau žinau, negu 80

proc. visų baltiečių.”
“The Baltic Story” jau šį rudenį 

bus statoma Įvairiuose Kanados 
miestuose. Veikalas prasideda prolo
gu Baltijos jūros pakrantėse. Prolo
go kantatą sukūrė komp. B. Budriū
nas.

“Viazuojamas giedras estų, lat
vių ir lietuvių gyvenimas, jų dai
nų festivalis, chorų dainavimas. 
Staiga ateina rusų invazija, suėmi
mai, deportacijos, klastingi rinkimai 
ir t. t. Antras ir trečias veiksmas 
vyksta partizanų stovykloje. Siau
čia rusų-vokiečių karas, okupacija, 
trumpas laisvės laikotarpis, partiza
nų kovos, persekiojimai, laukimas 
pagalbos iš Vakarų, partizanų at
stovas Vakaruose, jo grįžimas, su
naikinti draugai... Epiloge veiksmas 
perkeliamas j Jungtines Tautas. Par 
tizanų atstovas atneša slaptai su
rinktą medžiagą ir prabyla į pasau
lio sąžinę, kuriai paliekamas galu
tinis sprendimas.”

J. Daugi.

Alan Shepard, pirmas amerikietis 
išlėkęs j erdves prieš aštuoneta 
metų ir ten skridęs 15 minučių, j 
buvo dėl infekcijos sunegalavęs ’ 
1963 m., tačiau dabar pilnai yra į 
atgavęs sveikatą ir vėl įjungtas j ' 
aktyvių astronautų eiles. Jis yra į 
15 m.

valstybininkai piktinosi nedora 
sistema, vadovaujama kelių Eu
ropos valstybių, siekiančių savo 
tautinių egoistinių interesų. Ša
lin ją, šaukė prez. Woodrow 
Wilsonas, jos vietoje įsteikime 
tarptautinę organizaciją taikai 
saugoti, kurioje kiekviena di
delė ar maža valstybė turėtų 
lygų balsą. Nuolankiai, netgi 
kaltai europiečiai sutiko.

Taikai saugoti
Po dvidešimties metų pasau

lis vėl atsidūrė kare. Bet ir vėl, 
jam pasibaigus, JAV griebėsi 
jai tradicinės išeities: naujos 
taiką saugančios organizacijos 
— Jungtinių Tautų. Tačiau ir 
ši pasirodė tokia pat bejėgė kaip 
ir pirmoji. Esmėje turime tero
ro pusiausvyrą, kuri dar apsau
go pasaulį nuo visiško sunaiki
nimo. Bet teroro pusiausvyra 
nėra tinkama sus;doroti su vis 
didėjančia chaosine būkle dau
gelyje pasaulio kraštų: Viduri
nių Rytų krize, rusų veržimusi 
į Viduržemio jūrą, Vietnamo 
karu ir su netikra pietryčių A- 
zijos būkle, su pašlijusia Rusi
jos rytų Europos imperija, ypa
tingai Čekoslovakija, rusų grės
me Rumunijai ir Jugoslavijai.

Kai kurie valstybininkai, y- 
patingai iš abiejų didva’.stybių, 
tiki, kad pasaulio padalinimas 
į dvi dalis gali sudaryti naują 
galybių pusiausvyrą, o su ja ir 
naują stabilumą. Tačiau jie klys 
ta, rašo T. S., dvilypumas pasi
reiškė ne pusiausvyra, o akli- 
gatviu. Galybių pusiausvyra y- 
ra priešinga stagnacijai, ji im
plikuoja buvimą dviejų ar dau
giau galybių ir tuo būdu judėji
mo, manevravimo, lankstumo 
galimybę. Galybių pusiausvyra 
yra didžiųjų valstybių politika, 
o mažos valstybės, ypatingai 
silpnosios, iškilusios po 1945 m., 
goriausiu atve ju tegali būti svo
ris pusiausvyroje, kitų suda
romoje. Blogiausiu atveju jos 
gali sudaryti sąmyšį.

Šiandieną dvišalis pasaulis 
lūžta: abi didvalstybės yra stip 
resnės nei bet kada anksčiau, 
tačiau “teroro pusiausvyra” da
rosi vis mažiau ir mažiau pa- 
t:kima. Politinis nepastovumas 
su visais jį lydinčiais pavojais 
sparčiai plečiasi.

Aunerikos svoris
l aimei šiuo metu amerikie

čiai turi puikią progą išeiti iš 
20 m. senumo akligatvio ir su
daryti pasaulinio masto galy
bių pusiausvyrą, naudingą JAV 
ir Vakarų sąjungininkams. Ta 
pioga — rusų - kinų konfliktas, 
gal būt, vienas pačių svarbiau
sių mūsų amžiaus antrosos pu
sės įvykių. Dvi didžiausias pa
saulio šalis skiria 7000 mylių 
ilgio siena ir nenugalima bei ne
užgesinama neapykanta. Tas 
jausmas abiejose pusėse pasie
kė giliausio šulinio dugną jis 
yra toks intensyvus, kokio n’e- 
kad nebuvo tarp Rusijos ir Va
karų pasaulio. Tai yra ideolo-

John Nassikas paskirtas valdžios 
;nergijos komisijos pirmininku su 
10.000 dol. algos. Jis yra Man- 
ches’ter, N. H. advokatas.

gijos, nacionalizmo, baimės, ra
sinės neapykantos, paniekos, is
torinių skriaudų mišinys. Jis y- 
ra pavojingiausias iššūkis, ko
kį kada nors Rusija buvo pa
tyrusi.

Anot T. Shamuely, dabar kaip 
tik susidaro klasinė galybių pu
siausvyros būklė. JAV turi du 
priešus, kurie savo ruožtu rie
jasi dar dėl svarbesnių dalykų. 
Vienas jų nepaprastai galingas, 
beveik toks pat stiprus kaip ir 
pačios JAV ir nuolat gresia Va
karų sąjungai. Kitas, nors po
tencialiai stiprus, vis dar tebėra 
neišsivystęs ir nesudaro tikros 
grėsmės Vakarams. Sveikas pro 
tas ir politinė išmint's pataria 
JAV susiartinti su antruoju prie 
šu, t. y. Kinija prieš savo prie
šą numerį pirmą — komunisti
nę Rusiją. Nors jau daug metų 
kaip amerikiečių politikai yra 
įsitikinę rusų - kinų konflikto 
ne'švengiamumu, tačiau, nesi
skaitydami su tikrove, jie įsika
lė sau į galvą mintį: susidėti 
su Rusija prieš Kiniją ir netgi 
ligi tokio laipsnio, kad abi kar
tu sunaikintų Kinijos atominį 
arsenalą.

Nemaloni praeitis
Tiesiogiai negalima išaiškinti 

šitokios amerikiečių laikysenos. 
Atrodo, ji bus kilusi kaip pase
ka kinų komunistų laimėjimo 
1949 m. ir dėl Kinijos įsikišimo 
į Korėjos karą. Be abejo, tai ne
maloni praeit’s. Tačiau faktas 
yra tas, kad ligi šiol Kinija ne
pavergė nė vieno savo kaimyno, 
tuo tarpu Rusija ir praeityje ir 
dabartyje vedė grobuonišką po
litiką ir prarijo tris nepriklau
somas Europos valstybes (Bal
tijos šalis), pasiglemžė didelius 
gabalus kitų. Ji laiko okupavusi 
keturias Europos šalis, vieną 
Azijos ir pusę Vokietijos, tuo 
tarpu Kinijos sienos tebėra tos 
pačios, kokios buvo prieš šimtą 
metų, ir nė vienas Kinijos ka
reivis nestovi svetimoje žemėje.

Tibor Shamuely manymu, a- 
tėjo la’kas JAV ieškoti susita
rimo su Kinija. Nepaisant gilių 
ideologinių skirtumų, yra svar
bus bendras interesas: apsau
goti Vakaru ir Rytų pasaulį nuo

(Nukelta į 4 pusi.)

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Gal apie konsulatą?
— Ne, ne, aš supratau, kad jis nor kažką papasa

koti apie save. Jis buvo labai geros nuotaikos.
— Dieve padėk jam, jis toks geras ir išmintingas 

vyras, — pridėjo motina.
— Iš kitos pusės, Donaldas labai glaudžiai drau

gauja su Hildergarde, — sesuo pasuko kalbą kitur, — aš 
esu tikra, kad kas nors tarp jų yra. Charlotte pasako
jo, kad jis ten praleidęs visą dieną.

— Tai gerai, ji guvi ir išmintinga mergaitė. Jis 
niekur neras geresnės už Hildergardę. Aš manau, kad 
jis surado tikrą žmogų po didelio skrajojimo šen ir 
ten.

— Tu manai, jis turėjo kitų draugysčių?
— Aš manau. Juk žinai, jis yra draugiškas, leng- 

vokas vyras. Vieną kartą aš jau jį bariau.
— Vytautai, — pertraukė sesuo, — tu esi staigus 

ir ambicingas. Dabar būk jam draugiškas. Neapstok 
jo. Ar esi alkanas?

— Ne perdaug, tik esu pavargęs.
— Luktelėk minutę, aš jau beveik baigiau. Einu 

į virtuvę. Sį vakarą mes valgysime kiek geriau. Aš ati
dariau mėsos konservus su svogūnais. Mes buvome be

mėsos visą šią savaitę. Šviežių kopūstų taip pat gausi. 
Charlotte atnešė visą dubenį.

Ji nuėjo į virtuvę, sudėjo mėsą į keptuvę, supjaustė 
didelį svogūną į griežinėlius ir uždėjo ant ugnies- Per 
keletą minučių visas namas kvepėjo skaniais kvapais.

Tuo pačiu metu prasivėrė durys ir abu vaikai įbė- 
go į virtuvę.

— Mamyte, taip skaniai kvepia, — linksmai pa
sakė berniukas.

— Taip, Algi, aš paruošiau skanią vakarienę, — 
laiminga atsakė Milda.

— Aš valgysiu daug, šį vakarą labai daug, — 
džiaugsmingai šaukė mergaitė.
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Po vakarienės Vytautas išėjo pas Charlottę. Nak
tis buvo šviesi, tik tirštas rūkas gulėjo kairėje kaimo 
pusėje. Vytautas žengė lėtai, valandėlę jis norėjo būti 
vienas ir pasidžiaugti aplinkuma. Virš kalnų mėnulis 
kilo ir kilo. Tuo metu kaimo gatvelėje priekyje jo pa
sirodė šviesi figūra. Kai priėjo arčiau, jis užgirdo balsą:

— Jau sugrįžai, Vytautai?
— Taip, Charlotte, dabar kaip tik ėjau pas tave.
— O aš kaip tik pas jus ėjau, — pasakė ji, — 

ar nori pasivaikščioti lauke?
— Gerai, męs galime. Bet pirmiausia aš noriu ta

ve išbarti.
— Aš žinau, aš žinau, — šypsojosi ji, paimdama 

už rąnkos. — Aš rytą tave truputį apgavau.
— Taip, nes tu sakei, kad tau skauda galvą.
— Nekaltink manęs. Aš tik norėjau pasikalbėti su 

Milda. Dėlto aš ir išgalvojau galvoskaudį. Šiomis die

nomis aš turėjau truputį rūpesčio ir norėjau pasikal
bėti su tavo seserimi- Tavo sesuo yra puiki ponia ir 
man labai patinka.

— Žinau, žinau, kad ji puiki ponia, — jis nusi
juokė, — bet koks gi reikalas?

— Geriau neklausk manęs šj vakarą. Pakeiskime 
temą. Aš nekantriai noriu žinoti, kaip tau pasisekė kon
sulate?

— Ten viskas tvarkoj. Mes važiuojame į Ameriką.
— Ką konsulas sakė? Aš labai nekantrauju.
— Aš ten radau puikų džentelmeną. Jis davė man 

keletą aplikacijų blankų su klausimais. Vieną egzemp
liorių turiu kišenėje ir tau.

— Tai puiku. Tu šiandien atlikai nuostabiai gerą 
darbą. Na, pasakok, aš tave sutrukdžiau.

— Mūsų reikalas dabar ten sustatyti gerus rė
mus, vicekonsulas yra apie tave ir mus informuotas 
smulkmeniškai. Pirmiausia mes turime užpildyti blan
kus, parūpinti ketvertą nuotraukų pasui, gauti iš polici
jos pažymėjimus, gimimo metrikus. Visi tie dalykai turi 
būti pritatyti konsului kaip galima greičiau. Po to mus 
apklausinės tyrimo valdininkas.

— Ir kas po to?
— Dabar vienas reikalas, liečiąs specialiai tave. 

Vicekonsulas minėjo nacionalsocialistų partiją. Jis no
rėjo patirti ar nebuvai narė- Aš, žinoma, paneigiau.

Ji nusišypsojo ir pasakė:
— Juokingas klausimas, jie mano, kad visi vokie

čiai, kurie buvo vienoje ar kitoje organizacijoje, yra 
prakeikti. Fiureris valdžioj buvo dvyliką metų, ir pa
galiau gyvenimas virė visoje Vokietijoje.

— Teisybė, aš su tavimi sutinku.
tBus daiuriauj



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m, gegužės 15 d.

NAUJAS KUNIGAS JĖZUITAS
Kun. A. Saulaičiui kunigiškas pareigas pradedant 

J. VAIŠNYS, SJ
Šj šeštadienį, gegužės TĮ d., 

Waterburio lietuvių bažnyčioje 
jėzuitų provincijolas kun. Gedi- 
diminas Kijauskas, pristatyda
mas vysk. Vincentui Brizgiui 
Antaną Saulaitį, SJ, tars: “Tė
ve, šventoji mūsų motina Baž
nyčia prašo, kad šį brolį įšven
tintumėte kunigu’’. Tada vysk. 
Brizgys jį paklaus: “Ar žino
te, kad jis yra vertas?’’ T. Ki
jauskas atsakys; “Po atsiklau- 
simo krikščioniškosios bendruo
menės ir pagal nuomonę tų, ku
riems reikia spręsti, liudiju, kad 
jis yra vertas būti pašventintu”. 
Vyskupas tars: “Su mūsų Die
vo ir mūsų Išganytojo Viešpa
ties Jėzaus Kristaus pagalba 
mes išskiriame šį savo brolį ku
nigo šventimams’’. Ir visi žmo
nės tada atsakys; “Dėkojame 
Dievui”.

Dievui dėkos ir visa lietuvių 
jėzuitų provincija, kad gana ri
botą jų skaičių papildo jaunas, 
energingas, modernios dvasios 
Kristaus vynuogyno darbinin
kas. Džiaugsis visi lietuviai, o 
ypatingai jaunimas ir skautų 
organizacija, kad skautininkas 
Antanukas jau kunigas. Dabar 
jis brolius ir seses mokys ne 
tik palapines statyti, bet ir to
bulinti savo asmenybę, švarin
ti sielą ir vis labiau artėti prie 
Kristaus.

Tiek į Antano Saulaičio kum
etės šventimus šeštadienį, 

tiek į jo pirmąsias Mišias sek
madienį, be abejo, susirinks į 
Waterburio lietuvių bažnyčią 
pulkai prie Atlanto gyvenančių 
lietuvių, nes Antanas jų visų 
buvo mėgiamas. Nors visa Sau
laičių šeima yra grynai skautiš
ka, bet Antanas neapsiribojo tik 
skautų organizacija, jis dirbo su 
visais lietuviais, jis padėjo vi
sam lietuviškam jaunimui, ne
paisant, kokiai organizacijai pri
klausytų.

Po savo pirmųjų Mišių Wa- 
terburyje kun. Saulaitis atna
šaus Mišių auką ir kitose jo 
širdžiai artimose vietose: Put- 
name, New Yorke, Bostone, To
ronte, Detroite ir pagaliau bir

JAV IR KINIJOS...
(Atkelta iš 3 pusi.)

Rusijos imperialistinės ekspan
sijos. Tokios galybių pusiausvy
ros sudarymas iš karto pakeis
tų visą rytų Europos būklę, tai 
netgi paskatintų rusus sugrą
žinti dalį grobio. Blogiausiu at
veju tokia oolitika Vakarams 
atidarytų naujas galimybes pir
mą kartą per dvidešimts metų. 
Reiktų pašalinti daug kliūčių

Daug kliūčių turėtų būti pa
šalinta pirma nei toks suartė
jimas su Kinija būtų įmanomas. 
Iš kitos pusės, ar yra galimy
bių, kad Kinija būtų linkusi į 
tokį suartėjimą? T. S. many
mu, į tai galima atsakyti tei
giamai. Čekoslovakijos invazija 
turėjo kinams labiau prablai
vinančios įtakos nei Vakarams. 
Kinai neslepia savo baimės, kad 
rusų vadai, dabartinėje savo 
nuotaikoje pasiremdami naujai 
išrasta intervencine doktrina, 
puikiausiai gali leistis į nauią

Naują policijos karininką J. Holloway (kairėje) sveikina kiti keturi 
policijos pareigūnai - - vienos šeimos nariai: tėvas ir trys sūnūs, 
Nevvark, N.J.

želio 15 d. Chicagoje. Nors ne 
vienas jo draugas iš Chicagos 
važiuos ir į Waterburį dalyvauti 
šventimuose ir pirmosiose Mi
šiose, bet visa čikagiškių dau
guma, be abejo, užplūs Jaunimo 
centrą birželio 15 d. 11 vai. 
ryto dalyvauti iškilmingose Mi
šiose.

Kun. A. Saulaitis po atosto
gų dar turės grįžti vieneriems 
metams į jėzuitų kolegiją West- 
one, Mass., tęsti teologijos stu
dijų. Tik galutinai užbaigęs stu
dijas ir pilnai pasiruošęs kuni
go jėzuito darbui, visa savo jau
natviška energija imsis purenti 
dvasinį dirvoną mūsų lietuviš
koje visuomenėje. Visi šio jau
nojo darbininko laukiame ir da
bar drauge su jį šventinančiu 
vyskupu meldžiamės ir jam lin-. 
kime: “Krikštu įvesdink žmo
nes į Dievo tautą; atgailos sak
ramentu, Kristaus ir Bažnyčios 
vardu atleisk kaltes; šventuoju 
aliejumi stiprink sergančiuo
sius; švęsk šventąsias paslap
tis; visą dieną aukok garbini
mą, malonės veikimą ir maldą 
— ne vien už Dievo tautą, bet 
ir už visą pasaulį; visa tai da
rydamas, atsimink, kad buvai 
išrinktas iš žmonių tarpo ir už 
juos pastatytas Dievo darbų a- 
k vaizdo je. Įgyvendink Kristaus 
kunigo atsakomybę nepakeičia
mu džiaugsmu, meilėje be vai
dybos neieškodamas savo gero
vės, bet Jėzaus Kr;st.aus noro”.

Kun. Antanas Saulaitis, S.J.

avantiūrą ir įsiveržti į Kiniją. 
Ir nors jie vis dar griausmais 
tebesitranko prieš “Amerikos 
imperializmą”, jų svarbiausi pro 
pagandos ginklai nukreipti 
prieš Rusiją. Palyginus plūdi
mų žiaurumą prieš rusus, išpuo
liai prieš Ameriką labai švel
nūs. Privačiuose susitikimuose 
jie dar atviresni. Taip vienam 
Europos ambasadoriui Kinijos 
užsienio re’k. ministeris Chen 
- Yi išsitarė: “Amerikiečiai yra 
benkartai, tačiau padorūs ben- 
kartai, tuo tarpu kai rusai yra 
melagiai ir niekšai”.

Prieš dvidešimt metų JAV 
vyko smarkūs ginčai tema: 
“Kas prarado Kiniją?’’ Jaunas 
senatorius Nixonas aktyviai da
lyvavo toje polemikoje. Dabar, 
rašo Tibor Shamuely, preziden
tas Nixonas turi galimybę “lai
mėti” Kiniją ir ją patraukti į 

savo pusę abejom šalim priim
tinom sąlygom.

Kun. A. Saulaičio šventinimai diakonu.

POKALBIS PRIE ATLANTO
Sostinė ir Miami pajūrio įspūdžiai 

J. NARŪNE

Ant vandenyno kranto, Mia
mi Beach saloje, susitikau iš 
Washingtono atvykusias mielas 
viešnias — Joną Vaičiulaitienę 
ir Bronę Tautvilienę. Jos at
skrido su ekskursija, kuri jas 
aprūpino geru viešbučių ir mais
tu visai savaitti.

Jauna motina
B. Gustaitytė - Tautvilienė 

trumpas atostogas praleidžia 
drauge su dukra Jurgėliene ir 
ketvertų metų anūkėliu Algir
du, kuris savo rimtumu ir ga
bumais stebina aplinkinius. Jis 
kalba gražiai lietuviškai ir jo 
jauna mamytė atiduoda jam 
visą savo laiką, norėdama užau
ginti gerą lietuvį. Ir tik Algiu
ku! pradėjus eiti į mokyklą, ji 
žada vėl dirbti kaip biblioteki
ninkė. nes yra baigusi univer^ 
tete bibliotekininkės mokslus ir 
gavusi magistro laipsnį.

Jauna močiutė
Bronė Tautvilienė tuojau pri

siminė a. a. prof. dr. K. Pakštą, 
buvusį jos mėgiamiausią profe
sorių, kuris dėstė ekonom nę 
geografiją. Nepamirštamai gy
vai ir vaizdingai jis pasakodavo, 
tartum su juo drauge keliau
tum.

— Maloniu sutapimu, — kal
bėjo B. Tautvilienė, — su pro
fesorium susitikome 'VVashing
tone. Jis gyveno arti mūsų ir 
buvo dažnas svečias mūsų na
muose. Vieną vakarą jis tik išė
jo iš mūsų. ir beveik prie namų 
jį užpuolė juodis. Gavęs smūgį, 
profesorius parkrito, o vagis 
atėmė pinigus ir pabėgo. Bet 
tai labai seni laikai!

— Papasakokite dabar apie
saive, — paprašiau___ Kai esate
užimta savo šeimos židinyie, ar 
belieka laiko visuom. veiklai?

— Nuo pat įsikūrimo Liet. 
Mot. klubo VVashingtone teko 
būti jau du kartu pirmininke po 
4 ir 5 metus iš eilės. Šiemet pir
mininkauja p. Mažeikienė, o 
amžina mūsų iždininkė yra L. 
Jurkienė.

— Jūsų pirmininkavimo me
tu, kas daugiausiai jums rūpėjo 
ir ką pasisekė nuveikti?

— Man rūpėjo pritraukti jau
nimą. Tuo tikslu ruošdavome 
koncertus, kviesdavome solis
tus, darydavome balius, šokius 
ir kitus parengimus, kur susi
rinkdavo 100—120 lietuvių. Įė
jusi į tradiciją margučių margi
nimą atlikdavome Lietuvos at
stovybėje. (Mes suvalkietės tą 
meną gerai mokame). Įdomu, 
kad to ii graži mūsų tradicija 
lau oerėiusi jauniesiems, t y. 
lituanistinei šeštad’en. mokyk
lai.

— Būtų labai idomu, kad 
daugiau nanasakotUmėt apie jū
sų mokvklą.

— Mokykla gražiai susitvar
kiusi. 25—30 vaiku. Jos vedė- 
ia — Kriv:,ckaitė - Penkūinienė. 
Prieš ia buvo Aldona Aistienė. 
Yra mokvtoios: Petrulienė, Kin 
derienė ir kitos. Jos pasikeičia, 
nes jos yra tų pačių vaikų ma
mytės, Malonu, kad jaunos po

nios yra mūsų klubo narės. Jos 
organizavo, p. Bačkaitienei at
vykus iš Clevelando, skaučių 
būrį ir jau turėjo pirmąją Ka
ziuko mugę VVashingtone.

__ Pasirodo, jūs atliekate ne
mažus darbūs savo mažoje ko
lonijoje. Puiku, kad aktyviai da
lyvaujate.

— Tačiau, mano didžiausia 
svajonė dabar — tapyba. Lais
valaikį noriu tik tam sunaudoti. 
Žinoma, tai tik pirmieji bandy
mai, apie kuriuos nėra reikalo 
kalbėti.

Prie baseino žingsniavo Joa
na Vaičiulaitienė.

Joana Vaičiulaitienė
Ji priartėjo prie mūsų gru

pės.
— Miegu ir maudausi — ir 

dar miegu! — juokėsi ji, svei
kindamasi.

Atsiminiau ją dar Kaune dai
lią ir gabią Jonę Abramikaitę 
skautės uniformoje, nešančią 
tiek daug vilčių humanitarę.

— Ar atpažinote mane? — 
nusišypsojo “Jonė”, dabar jau 
Vaičiulaitienė.

— O, taip. Tie patys veido 
bruožai, ta pati miela šypsena. 
Tik gal kiek sumenkusi?

— Gal labiau susenusi? — 
šelmiškai šypsoiosi jos akys.

— Papasakokite, kaip jūs ten 
gyvenate didžiojoje sostinėje?

— Esu laiminga, turiu gerus 
vaikus ir vyrą. Neseniai įsigijo
me erdvesnį namą, kad vaikams 
būtų vietos. Auga trys dukros. 
Danutė 19 metų, jau dveji me
tai studentė, taip pat humani
tarė, kaip ir jos abu tėvai. Na
mie ji buvo pirmoji mano pa- 
gelbininkė, nes aš dirbu Kon
greso bibliotekoje. Bet šiuo me
tu Danutė gyvena prie savo un- 
to bendrabutyje, kuris toli nuo 
mūsų namų.

— Tai dabar sunkiau jums be
pagelbininkės ?

— Dabar man padeda antroji 
duktė Joana. Ji mokosi gimna
zijoje. Grįžusi po pamokų, ji iš
verda pietus. Kai aš grįžtu iš 
darbo, randu visus pavalgiu
sius.

Trečioji mano dukrelė — 12 
metų Aldona. Ji baigia mokyk
lą. Esu patenkinta, kad pats 
gyvenimas taip susitvarkė, jog 
mergaitės išmoko dirbti visus 
namų darbus.

— Dirbate nemažai, gal po
pietinį laiką sunaudojate poil
siui?

— Tuoj pat sėdu į automobi
lį. persižegnoju ir važiuoiu, kaip 
geras “šoferis”, nes vaikai jau 
laukia su visokiais įsipareigoji
mais įvairiose organizacijose, 
šeštadien. lituanist. m-lo.ie ir t. 
t. O yra ir šeimos kasdienių rei
kalų ir pirkinėjimų. Namo su- 
križus. laukia skubūs ruošos 
darbai rytdienos nietums, vaikų 
užkandžiams ir kita.

Mūsų iaunos motinos, ypač 
kurios aueina buri vaiku, yra 
pasišventėlės išsižadėjus5os sa
vęs, savo poilsio, kartais ir sa
vo talentus palaidojusios dėl sa
vo vaikų, dėl savo šeimos lai-

MOSU KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

MOTINU PAGERBIMAS

Kiekvienais metais lietuvių 
motinų pagerbimo dienoje Oma
hos skautės surengia pobūvį, 
kad parodyti savo meilę ir pa
dėkoti motinoms už jų pasišven
timą šeimoms. Gegužės 4 d. 
toks pobūvis įvyko parapijos 
salėje, kuriame dalyvavo moti
nos, skautės-ai ir svečiai. Pir
moje eilėje buvo prisimintos mi
rusios motinos ir už jas pasi
melsta sugiedant Marija Mari
ja. Pagrindinę kalbą pasakė 
skaučių Neries tunto tuntininkė 
Ramutė Micutaitė, iškeldama 
motinų vaidmenį šeimoje, visuo
menėje, tautoje ir religimame 
auklėjime. Pažymėtina, kad Mi
cutaitė yra aktyvi skaučių va
dovė, choristė, įvairių meniškų 
pramogų rengėja, o be to, ir ge
ra kalbėtoja. Kol tokių jaunuo
lių bus mūsų kolonijoje, tol ne
reikės kviesti kalbėtojų iš to
liau.

Po pagrindinės kalbos sekė 
meninė dalis, kurią išpildė pri
augantis jaunimas. Meninę dalį 
pravedė Marta šarkienė, o sce
noje vaidintojus riikavo Jonas 
Lileikis. Eilėraščius deklamavo 
Vaiva šarkutė, Danutė Cemiū- 
tė, Liudas Totilas ir Rūta Ra
džiūnaitė. Motinoms šiltus svei
kinimus nuo scenos pasikalbėji
mo formoje siuntė jauniausieji 
programos išpildytojai. Pabai
gai keletą skautiškų daigelių su
dainavo mergaičių kvartetas,

Susan Chien, kilusi iš Formozos, 
yra pirma mergaitė patekusi Ne- 
warko inžinerijos kolegijoj New 
Jersey į vyrų Tau Beta Pi garbės 
sąrašą, kuriame ligi šiol buvo 45 
vyrai.

mės.
Kokios neįkainojamos didelės 

premijos ir tautos dėkingumo 
užsitarnauja jaunos motinos!

Chicago Savings
and Loan Association

'4/ YOUR SAVINGS

ĮpapkinoJ

Certifikatų sąaku

Certifikatai išdui 
tantinėmis. Ma 
būti $8000. Pelm 
kas šeši mėnesiai

Ant visų knygelių 
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Imprnvcmcnt Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

TEIKIAMAS MCSV PILNAS
* Notary Public nernce
* Free community rooms I 

your organiz'n meetings
* Cash checks and pay 

family bills with our spe
money order checks

PATARNAVIMAS:
‘ Sėli redeean U.S. Bonds 

>r * Two large free park g |<»ts
* Save-by-Mail Kits 

II * Tiavelers Checks 
’l * Sale Deposit Boves

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7

H O U K S . Mon 12 P.M. to 8 P.M. Tues 9 to 4, Thurs. & Pri. 9 to 8 Sat o to p

INSUPID

INSURED

kurį sudaro Danguolė Antanė- 
lytė, Silvija Kazlauskaitė, Vio- ; 
lėta Kazlauskaitė ir Laima 
Starkutė.

LB Omahos apylinkės pirm. 
Petras Adamonis sveikino moti- , 
nas ’r džiaugėsi programos iš- j 
pildytojų skautų veikla. Pager
bime dalyvavo keletas seselių 
Kazimieriečių, parapijos mo- I 
kyklos mokytojų. Jos taip pat ' 
sveikino motinas ir skatino vai
kus mokyti lietuvių kalbos. Pa
gerbimas buvo baigtas kavute, 
kurią finansavo LB Omahos 
apylinkės valdyba. J. D.

<ą Vilniuje dirbo Leninas'

Šį klausimą Vilniaus “Komu
nisto” IV nr. išsamiai svarsto 
Judita Komodaitė. Mini visokius 
šaltinius, išskyrus VKP(b) Is
torijos trumputį kursą. Nors tą 
veikalą draugės Komodaitės 
priežiūra 1940 - 41 ištisais pus
valandžiais pertransliavo Kau
no radiofonas. Skaitė diktorius 
Jonas Stonys, nors skaityti ir Į 
nebaigė. Suklupęs ant Lenino J 
darbų, pateko nemalonėn ir bu- I 
vo pavarytas nuo mikrofono. ' 
Mat, jam nepatiko viena vers
tinio teksto vieta ir jis kreipėsi 
valdžion, kad leistų stilistinę pa
taisą.

Tačiau tokiam įžūliam buržu
aziniam formalizmui ryžtingai 

-pasipriešino polit. laidų redak
torė Komodaitė. Vertimas pa
darytas Maskvoje, todėl nė kab
lelio pakeisti nevalia. Be to, ji, 
abiejų kalbų tobula žinovė nu
statė, kad kalbama vieta iš ru
sų kalbos versta tiksliai, pažo
džiui, pilnai perduodant origina
lo prasmę. Diktorius nusileido, 
paskaitė ir gavo papeikimą. 
Mat, visa Lietuva jau tąsyk su
žinojo gilią tiesą apie Lenino 
darbus — vienam sakiny: “Le
ninas dirbo ant Markso, o Sta
linas dirbo ant Lenino...”

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 80. HALSTED STREET Telef — C 4 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZIJOP APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

(SUTEIKTI ŠVENTIMAI
54 Litomierice Teologijos Fa

kulteto studentams čeikoslova-
kijoje ibuvo suteikti įžanginiai 
kunigystės pareigų — akolitų, 
lektorių ir kiti šventimai o 24 
kandidatai į kunigus gavo aukš 
tesniuosius subdiakonato šven
timus. šventimus suteikė Lito
mierice vyskupas dr. Trochta ir 
Budojovice vyskupas dr. Hlouch 
pirmą kartą po ilgo draudimo 
galėdami vykdyti savo ganytoji- 
nes pareigas.

». ABALL ROOFING C0.
(įsteigta prieit 49 metus 

Dengiame vlau rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me lž lauko. Taisome indra “tuck- 
polntlng” Pilnai apsidraudė. Visas 
'»rb»» garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

imiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8 2781 

METALO IR 
STIKLO
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
muilinu nmiiHiuiii iii i hiihuuhihhiih/

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

wę-t *>rw jai — r

T C L E V I Z I I 0 S
•tpalsotoe Ir paprastus, ratiliai 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas lr taisymas

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

?S46 W fi9th Street 776-1480 
Nettuj tel — PR H-1068



IjŲiS
“MINDAUGO MIRTIS”

DETROITE

Hamiltono Lietuvių dramos 
teatras “Aukuras” vėl aplanko 
Detroitą su savo vaidinimu 
“Mindaugo mirtis”, V. Krėvės 
keturių veiksmų drama. Šiame 
vaidinime dalyvauja 27 aktoriai.

Teatro vadovė režisorė Elena 
Dauguvietytė — Kudabienė nuo 
1950 metų nenuilstamai ruošia 
giliai vertingus ir prasmingus vei 
kalus ir istorines dramas bei 
tragedijas. Pirmasis veikalas 
“Vincas Kudirka” (su gastrolė
mis) buvo vaidintas net 7 kartus. 
Po šio veikalo buvo sėkmingai 
pastatyti ir parodyti lietuvių vi
suomenei Kanados ir JAV mies
tuose šie labiausiai pavykę ir iš-

pristatyti vaikus: 
kę gausite vietos 
sistatyti, nes tą sekmadienį lau 
kiama daug žmonių.

Su pirmosios Komunijos pa 
maldomis choras užbaigs savo 
darbą ir yra paleidžiamas vasa
ros atostogų. Rudenį darbo pra
džia yra numatyta rugsėjo mėn. 
Tiksli data bus pranešta per 
spaudą ir per vietos radiją.

St. Sližys

IŠ SKAUTŲ VEIKLOS

— Skautų plaukimo kursai, 
kurie prasidėjo praėjusį rudenį 
ir vyko visą žiemą antradieniais 
Fordo gimnazijos plaukymo ba
seine, baigėsi gegužės 13 d. Tuo 
pat metu vyko ir Raudonojo

anksčiau atvy-I 
ir mašinai pa-

■ 4* /
A. ■

Abiturientės ir jų palydovai debiutančių baliuje “Kartą Pavasarį’’ Detroito Lietuvių namuose. Iš ka 
irės: Asta Banionytė. Rolandas Grybauskas (iš Chcagos), Vida Bliudžiūtė, Kęstutis Narbutas, Regina 
Garliauskaitė, Robertas Selenis, Rita O&teikaitė ir Ričardas Kriščiūnas. Nuotr. Algio Augūno

ILGIAU TYLĖTI NEBEGALIME
Teroras Lietuvių namų apylinkėje

garsėję veikalai: Putino, Grušo, Kryžiaus gyvybės gelbėjimo kur 
Atlanto, Binkio. Tačiau visų la- sai (life guard). Abiejų kursų 

instruktorius, buvęs pats labai 
žymus plaukikas Juozas Kazlaus-

biausia Hamiltono “Aukuro” te
atrą išgarsino puikiai paruošti 
istoriniai veikalai — tragedijos 
J. Griniaus “Gulbės Giesmė” ir 
V. Krėvės “Mindaugo Mirtis”.

Gegužės 17 d. 7 vai. vakare 
“Mindaugo mirtis” bus vaidina
ma Detroito Lietuvių namuose 
paskutinį sykį. Po šio vaidini
mo režisorė Elena Dauguvietytė 
— Kudabienė stayts naują dra
mą. Savo laiku J. Griniaus “Gul
bės giesmė” Detroite triumfališ- 
kai pavyko ir šios tragedijos ne
matę kiek sykių prašė tą veikalą
pakartoti. Bet dėl įvairių nenu- pačiu metu baigė ir netrukus 
matytų ir nežinomų priežasčių

kas. Plaukimo kursuose jaunes
nieji skautai išmoko taisyklingo 
plaukimo ir buvo supažindinti 
su vandens sporto taisyklėmis. 
Šie skautai plaukymo pamokas 
lankė iki galo ir kursus baigė: Ri 
mas Matvekas, Linas Gobis, Da
rius Jurgutis, Jonas Marcišauskas, 
Vidas, Darius ir Gedas Višniaus- 
kai, Andrius ir Paulius Butkū- 
nai, Vincas Žebraitis, Rimas ir 
Darius Rudžiai.

Neišprovokuotas, šlykštus te
roras pradėjo persekioti Detroito 
Lietuvių Namų lankytojus ir pa
čius Namus. Supiaustomos auto
mobilių padangos, nulaužiamos 
antenos, išmušami langai ir 
šiaip apgadinami automobiliai. 
Net po kelioliką langų išmuša
ma viena naktimi pačiuose L. 
Namuose. Nulupinėjamos durų 
rankenos, skambučiai, šviesos, 
Dabar Namų langams uždėjus 

| geležinius grotus, jie daugiau 
1 panašūs į kalėjimą, negu į kul
tūrinį centrą. Pati namų apylin
kė, ypač prie įėjimų, be pertrau
kos teršiama sumuštomis bonko- 
mis ir kitomis šiukšlėmis. Ypač 
juodukai pradeda siautėti prieš

prašymas nebuvo išklausytas. 
Nepadarykime ir šį kartą klai
dos. Visi dalyvaukime šiame vai
dinime.

Kartą režisorė E. Dauguviety
tė— Kudabienė tarė: “Tikiu, kad 
dirbu reikalingą darbą, vertinu 
taip pat kiekviena artistą auku- 
rietį, be kurių pagalbos mano no
rai ir troškimai būtų neįmano
mi. Neilgai mes-džiaugėmės Lie- 'as 
tuvos nepriklausomybe, bet mes 
gyvi ir kartu su mumis gyvena 
viltis. Bet kol bus žiūrovas, tol 
lietuviško teatro scenos šviesa 
neužgęs”.

Šį iškilų Hamiltono lietuvių 
teatrą — “Aukurą” pasikvietė 
Detroito Stasio Butkaus kuopos 
šauliai, kurie tikisi visuomenės 
paramos. Neapvilkime aukurie- 
čių, kurie šiam veikalui tiek 
daug įdėjo darbo ir lėšų.

Svečių mašinas apsaugos pa
kviestoji policija.

mg.

mūsų parengimų pradžią. Pats 
Gyvybės gelbėjimo kursus tuo buvau liudininku, kai namų pri

žiūrėtoja nušlavė šaligatvį ir už 
kelių minučių vėl pilna primuš
tų bonkų bei šiukšlių.

Mums tylint, juodasis teroras
turto naikinimu nebepasitenki
na, jau prasidėjo moralinis ir 
net fizinis smurtas ne tik prieš 
vyrus, bet ir prieš moteris. Ne
cenzūruotais žodžiais užkabinė- 
jamas jaunimas, mergaitės ir net 
vaikai. Lietuviams renkantis į 
parengimus po keliolika ir gal 
net po keliasdeširnts

Dainavoje laikys egzaminus: Kas
tytis Karvelis, Edvardas Sventic- 
kas, Antanas Strakšys, Robertas 
Leonavičius, Antanas Paškus, Jo
nas Naujokaitis, Antanas Norus 
ir Robertas Selenis. Išlaikę šiuos 
egzaminus, skautai galės gauti 
palūdymiuose darbą kaip “Life 
guard”.

— Skautams Šv. Jurgis dar gy- 
ir jo vardas bendra abiejų

tuntų sueiga bus gegužės 18 d. 
11.30 vai. Lietuvių namuose. Tė
veliai ir svečiai kviečiami sueigo
je dalyvauti. Skaidrėmis galėsite 
pamatyti Kanados rajono Romu
vos stovyklavietę, kurioje Detroi
to skautės ir skautai stovyklaus. 
Šios sueigos metu į šią stovyklą 
bus skautai jau registruojami.

si Rbt. SIn.

MOKYTOJO LEONO BULGA- 
RIO MIRTIES METINĖS

JAUNIMO CHORAS PALEI
DŽIAMAS ATOSTOGŲ

Gegužės 18 d. 10 vai. ryto 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje bus 
iškilmingos mišios lietuvių kal
ba, per kurias giedos jaunimo 
choras. Tai bus gana prasminga 
proga, nes šioje lietuvių bažny
čioje priims pirmąją Komuniją 
lietuvių kalba iš viso pirmą kar
tą. Choras pasiruošęs specialiai 
komunijos giesmei, kuri surišta 
ir su Marijos garbinimu gegužės 
mėnesyje.

Generalinė repeticija prie var
gonų bus šeštadienį gegužės 17 
d. nuo 4:30 iki 5:30 p.p. Gi sek
madienį gegužės 18 d. visi cho
ristai prašomi būti prie vargonų 
9:50 vai. Tėvai prašomi laiku

Jau suėjo vieneri metai kai ne
gailestinga ir staigi mirtis su
stabdė Leono Bulgario širdį.

Gegužės 4 d. Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje buvo atnašaujamos 
.Šv. Mišios jo atminimui. Dauge
lis mokytojo Leono draugų bei 
pažįstamų meldėsi už jo sielą. Tą 
pačią dieną būrelis artimųjų da
lyvavo atminimo pietuose Leono 
ir Stasės Bulgarų namuose ir vie
toje gėlių ant jo kapo suaukojo 
Lietuvių fondui 50 dol. a. a. Le
ono Bulgario vardui įamžinti. 
Gražu, kad taip prasmingai lie
tuviai prisimena savo artimuo
sius.

Kazys Sragauskas

Detroito skelbimai
PETRAS PUTR1US

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus 
įdeda ‘Plaster Board”. Visų rūsių

grindų Ir sienų plyteles.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

U JLB stotis — banga 1400
3:00 iki 4:00 p. p. į 

tel. 278.3265 
tel. 549-1982 I

Šeštadieniais 
Patriotą Bandža 
AlKis Zaparackas

Vedėjas-—RALPH J. \ ALA TKA 
15750 , O27,3-2224,i< h'

................................................... IIIIIII

VL. SELENIS
buvo sakęs, kad jis ten buvęs. 
Tačiau norėjau pats tuo reika
lu su policijos pareigūnais išsi
kalbėti ir reikalui esant spaudo
je paskelbti.

Tokia proga man pasitaikė. 
Gegužės 4 d. minint motinos 
dieną, pasistačiau automobilį 
priešais Dariaus — Girėno sve
tainės duris ir štai pačiame vi
dudienyje tarp 12 ir 2 vai. buvo 
išlupinėtos automobilio prieša
kyje esančios šoninės lempos.
Čia atrodo, jau dar naujas daly
kas — organizuota vagystė. Nu
meta po automobiliu ar prie 
jo sviedinuką ir jo beieškant il
gų pirštų specialistai vaginėja 
ir vėliau pardavinėja automobi
lių dalis. Taip švariai nulupta, 
kad pastebėjau tik parvažiavęs į 
namus. Nuostolių neturėjau, nes 
draudimas patikėjo mano tele
foniniu raportu ir prašė atsiųsti

apylinkėje.
Jei dar tas nepadėtų, tada rei

kia telefonuoti ne stočiai , bet į 
policijos centrą tel. 224-1212, nu
rodant tikslų L. namų adresą, 
kiek triukšmadarių ir kokius ne
ramumus kelia. Tai turėtų pa
daryti L. namų draugijos parei
gūnai ar parengimą ruošianti 
organizacija.

Mažiausi smurto veiksmai ar 
medžiaginiai nuostoliai turi bū- 
t' pranešti policijai. Jie visi ata
tinkamai registruojami ir tokiai 
apylinkei daugiau skiriama dė
mesio ir patrulių.

Aukščiau paminėtų priemo
nių gali neužtekti užtikrinti sau
gumui. Mes turime pereiti į o- 
fenzyvą. Mes turime užaliarmuo 
ti patį policijos komisionierių, 
miesto merą, negrų kongreso na
rius, negrus valstybės įstatymo 
leidėjus, negrus miesto tarybos 
narius, negrų dvasiškius. Jie tu
rėtų padaryti šiam visiškai neiš
provokuotam terorui galą. Reik
tų Jiems nusiųsti rezoliucijas pa
sirašytas mūsų organizacijų va

sąskaitą, kurią jie apmokės. Ta- dų, visuomenės atstovų, kunigų

juodukų
(vaikų ir abiejų lyčių jaunuolių) 
stovinioja aplink L. namus ir 
net užblokuoja įėjimus . Arba 
daužydami kamuolį (nes girdi 
tai sportas), kuris yra akmens 
kietumo, daugiausiai taiko į be
sirenkančius svečius, jų automo
bilius arba L. Namų langus, ku-

čiau nutariau pasinaudoti šia 
proga ir nuvykti į policijos stotį 
gegužės 6 d.

Nuvykau į naujai pastatytą 
policijos stotį (2801 Vernor), ir 
pamatęs pastatą, kuris galima sa
kyti “dažai nenudžiūvę” mane 
apėmė liūdesis ir neviltis. Lan
gai, taip pat kaip ir mūsų L. Na
mų, apkalti geležiniais grebėz- 
dais. Fronte visa eilė didžiulių 
durų kur architektų suplanuota 
ir įdėta didžiuliai šlifuoto stiklo 
langai. Tik vienose duryse toks 
stiklas likęs. Kitose duryse tik me 
talinės plokštelės. Nežinia ar tie 
stiklai buvo išmušti ar dėl bu-

spaudos žmonių. Dar geriau su 
daryti visą eilę delegacijų ir siųs
ti pas aukščiau minėtus asmenis.

Mes ir patys esame kai kur nu
sikaltę. Yra faktas, kad geros va-

rių jau išmušti nebegalima, betidinčių policijos pareigūnų sau
gumo tai padaryta. Tačiau vaiz
das blogas. Vienu kitu atveju 
vistiek reikia manyti, kad dėl te
roro — policija nėra saugi. 

Atatinkamą dokumentą apie
programos, išpildomos! mano nuostolį surašė negras po-

matyti turi tam tikro džiaugs
mo.

Mūsų parengimų lankymas 
nusmuko iki nulio. Geriausios 
rengėjų pastangos ir jų parūpin
tos geros
tik sienoms. Mes bijome teroro 
ir nieko nedarome. Gegužės 10 
d., pagal kolegos A. Nako prane 
Šimą, suruošta A. Škėmos akade
mija - spektaklis nepaprastai į- 
spūdingai ir gerai paruošta. 
Ir štai A. Nakas iš balkono sus
kaitė, kad salėje su rengėjais sė
dėjo 82 žmonės. Tai tiesiog bai
su. O tik neseniai buvome viena 
iš gausiausių, judriausių koloni
jų.

Seniai ruošiausi nuvykti į po
licijos stotį ir išsiaiškinti, ar nė
ra galimybės šį terorą pašalinti. 
Lietuvių namų draugijos pirmi
ninkas dr. Vytautas Mileris man

Valsas debiutančių baliuje, iš kairės: Robertas Selenis, Regina 
bauskaitė, Vida Bliudžiūtė ir Kęstutis Narbutas.

Nuotr. Algio Augūno

Gar-

licininkas, labai mandagus, ma
lonus, inteligentiškas. Pats man 
pasakė, kad greičiausiai tai spal
votųjų darbas.

Pradėjau aiškintis L. namų 
reikalu. Pasikalbėjau su 4- 5 že
mesnio laipsnio policijos parei
gūnais (seržantu imtinai), ta
čiau labai nustebau, kai apie 
vykstantį terorą L. namų apylin
kėje beveik nieko nežino. Tada 
paprašiau, kad leistų pasikalbė
ti su kapitonu ar vyresniu stoties 
pareigūnu. Man atsakyta, kad 
kapitono nėra, gi leitenantas e- 
sąs užimtas. Parodžiau savo žur
nalisto pažymėjimą ir paskiau, 
kad renku medžiagą straipsniui. 
Už 30 sekundžių šalia manęs jau 
stovėjo budintis leitenantas Da-

Sharon Adaims iš Pietų Californi
jos stovi savo laivelyje Japonijoj, 
iš kur įmano viena perplaukti Pa- 
cifiką j San Diego, Calif., 6,000 
mylių nuotolį.

TRUMPAI

— Jonas Mekas, gegužės 15 d. 
8 vai. vak. Cranbrook meno mu- 

niel Rose, kuris maloniai sutiko ziejuje, 500 Lane Pine rd., Bloom 
L. namų problemą padiskutuo- field Hills skaitė paskaitą ir ro
ti. Dėl suprantamų priežasčių ne 
viską galiu spaudoje ir skelbti, 
tačiau yra daug vilčių padėtį L. 
namų apylinkėje žymiai page
rinti.

Policija nieko negali daryti 
juodukams jeigu jie žaidžia ar 
būriuojasi mūsų šaligatviuose. 
Bet jeigu mes pasiskūsim polici
jai jie bus išvaikyti ir neklauža
dos suimti. Gatvėse, kur vyksta 
susisiekimas, taip pat negali žais
ti, mes turime teisę pakviesti 
policiją, kad juos išvaikytų.

Rengėjai iš anksto turi pra
nešti minėtai stočiai apie savo 
parengimus, nurodant apytikrį 
lankytojų skaičių, parengimų 
pradžią ir pabaigą ir svarbiausia, 
kad dalyvaus vaikai ir jaunimas. 
Policija tokiu atveju dažniau va
žinės ir dabos tvarką L. namų

dė filmų ištraukas amerikiečių 
visuomenei.

— “Šilainės” dvidešimtmečio 
banketas prasidės nepaprastai 
punktualiai — 7:31 vai. Ta vie
na minutė grupės vadovės G. Go 
bienės paaiškinimu reikalinga 
apsiaustams pasikabinti. Po to, 
iki programa nepasibaigs, svečiai 
į salę nebus įleidžiami, nes šilai- 
niečiai kaip tik šoks prie pat du- 
(19600 Ford Rd.). Buvę šilainie- 
čiai, kurie dėl kurių nors priežas
čių negavote kvietimo, tuojaus 
kreipkitės į grupės vadovę.

— Jūrų “Švyturio” kuopos 7 u- 
niformuoti šauliai vyksta į Ha
miltoną ir ten dalyvaus šaulių 
sąjungos 50 metų ir VI. Putvio 
40 metų minėjimuose gegužės 
17 - 18 d.

(sln.)

lios lietuviai ir net E. namų drau 
gijos valdybos narys mėginą juo
dukus “papirkti” pinigais, -ciga
retėmis ar saldainiais. Tai di
džiausias nesupratimas reikalo. 
Tai iššaukia dar didesnį terorą 

ii- šantažą. Yra pastebėta, kad 
automobiliais juodukai atvežami 
ir paleidžiami L. namų apylin
kėje. Šis dosnumas turi būti tuo
jau nutrauktas.

Lietuvių namų draugijos val
dyba viena nepajėgs tos visos ne
tvarkos pašalinti. Tačiau L. na
mų draugija ir Dariaus — Girė
no klubas turėtų imtis iniciaty
vos, sušaukti Detroito organiza
cijų bei visuomenės atstovų pasi
tarimą ir rimtai apsvarstyti prie
mones mūsų Namams apsaugo
ti.

Čia turėtų ir dvasiškiai ateiti į 
pagalbą. Lietuviai kunigai galė
tų atkreipti negrų dvasiškių dė
mesį į šią nenormalią padėtį.

Atėjo laikas veikti. Užtenka 
kantriai tylėti. Savo teises į tvar
ką ir teisėtumą turime ginti viso
mis priemonėmis, organizuotai 
ir vieningai.

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

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

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

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

A. A. Antano Stelmoko atminimui, 
Chicagos lietuvių foto bendradarbiai 
suaukojo 147.00, P. V. Noreika šią 
auką įteikė Lietuvių Fondui. ,

Aukojo: J. Turčinskas, J. Kapočins- 
kas, V. Noreika, M. Nagys, P. Ma- 
leta, B. Lungys, J. Kažemėkas, V. 
Juknevičius, A. Gulbinskas, Z. Degu-, 
tis ir p. F. Gramonticnė.

Velionies žmona, tęsdama tą gra
žų ir kilnų ideologinį darbą papildė 
sumą 100.00 dol.

K. S.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIU

Šalia pagrindinio žemėlapio 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

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

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

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

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,89500

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

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

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

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

rinkimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų.

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

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

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

Visos berniukų aprangos gaunamos 
įskaitant stambius (husky).

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

S E I G A N ' S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVE |

4640 South Ashland Avenue
TEL. YArds 7-1272 f

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

i.



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 15 d.

Šalinas, Calif., atrodo, kad šis šunelis nori nutraukti šią iškabą, 
tačiau jis yra pririštas moters, nuėjusios ko nors nusipirkti.

KUPRANUGARIS SAVAITĘ IŠBŪNA 

NEGĖRĘS VANDENS

Vidurinės Azijos kupranugariai la 
bai patvarūs gyvuliai. Bet jie rei
kalauja specialaus pašaro — kup
ranugarių žolės, be kurios jie nega
lėtų gyventi. Ši žolė vadinama A- 
thagi camelorum. Žiemą ši žolė bū
na sausa ir neturi savo maistingu
mo, tačiau kupranugariai ją skina 
ir noriai kramto. Kupranugaris — 
nepamainomas gyvulys stepėse ir 
dykumose. Jis pats susiranda mais
to, o nesuradęs maisto gali gan il
gai badauti. Pavyzdžiui, apie savai-j 
tę jis gali išbūti be vandens, bet 
gavęs gerti išgeria iki aštuonių ki
birų, Kupranugaris, kaip ir kiti dy
kumos gyvuliai, esant maisto per
tekliui, sudaro taukų atsargą, ku
rią naudoja, kai tenka badauti. Tau 
kus susikaupia kuproje. Tokios at
sargos susidaro ir pas Įvairius smul
kius dykumų gyvūnėlius. Tai ro
do, kad jie yra prisitaikę prie Az- 
zijos dykumų gyvenimo sąlygų. 
Badaudami tokie gyvuliai palaips
niui praranda taukų atsargas. To
kiu atveju kupranugario kupros su
drimba ir nukrypsta ant šono. A- 
vys taukų atsargą susidaro uode
goje, kur gali susitelkti keliolika 
svarų taukų.

kurie žmonės suserga jūros liga. Kad 
galima būtų sukrauti į tokio aukš
to gyvulio balną visą naštą ir 
taip atsisėsti pačiam jojikui, jis yra 
pratinamas pagal Įsakymą atsiklaup 
ti; tą jis klusniai atlieka. Jauniems 
kupranugariukams daromos operaci 
jos — šnervių pertvaros perduria
ma skylutė ir į ją įkišama medi
nė vinies pavidalo lazdelė. Prie pa
starosios piririšama virvutė kuria 
gyvulys yra vedžiojamas. Karava
nuose ištisą kupranugarių virtinė 
sujungiama tomis virvutėmis į vie
ną ilgą eilę.

J. Mškns

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
diinai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Piure — VVA 5-8063

10% — 207 — ao'y, pitriau mokesti
ai apdraiKia nuo ugnies Ir automn 
hlllo pas

F R A N Ii ZAPOLIS
3208 H West 05th Street 

Cblongo llllnoi- 
Tel. OA 4.8054 Ir OK « I3»»

'lllllllilllllllllllilllillillilllllllilllllllhllt'

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARĮ U.s 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 1-1050
fl 11111111111111111111111111111111111 r 11111111111111

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUE1TE GIFT PARCEL SERV. 
2608 IlOth St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis jvalrių prekių pasirinkimas.

E. ir V. ŽUKAUSKAI

G £ L £ S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELINYCIa 

2443 VV. 6Srd St., Chicago, HHnois
PR 8-0833 — PR 8-0834

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St., Tel. 434-0421 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-598(1

Heating Contractor

HELP VVANTED — VVKAI HELP VVANTED — VYRAI

išnuomojama mti RENI HELP VV ANTED — MOTERYS

MACHINE
ASSEMBLERS

TOOL & DIE MAKERS
TOP RATES 
OVERTIME 

Good Benefits

Vyrui išnuomojami 8 kamb. su 
atskira vonia. Galcna naudotis vir
tuve. Teirautis 778-4916 po 3 v. 
popiet.

Išnuom. kambarys vyrui, su at
skiru jėjimu virtuve, šaldytuvu ir 
t.t. GR 6-3069

REAL ESTATE

Parduodamas 8 butų naujas namas 
Marųuette parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą namą mainais.

Tel. HE 4-2323.

Šv. Ritos parap. savininkas parduoda 
2 butų mūr. 5 ir 5 kamb., uždaras por
čius, pilnas rūsys, gazu apšild. 
$26,800. Arti 62 ir Artesian. Susita
rimui skambinkit 425-5160.

Prie 72 Ir Lftwndale — 6 kamb.. 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
era ražas. Nebrangus. 28,500.

I'rlt 08 tr Western < butai po 6 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 7 1 Ir Talman — Mūras 3 bu
tai Ir patalpa rastinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43.600

70 ir Washtenaw Mūras 2 p<. 
5 kamb lr butas rūsv R-Ju kamb 
f 28 900

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7-9515

Laiškas Jums

Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

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

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

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

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

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetu virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butu, 2-Jų aukštu mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

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

5 kamb. namas $12,000, 6 kamb. 
gražus $16,500.

8 kamb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 
$19,500.

2- jų butų 5 ir 6 kamb. $20,000
3- jų butų 2 po 4 ir 6 kajnb. 

$28,000.
4- ių butų po 2 miegamuosus 5 

met. senumo $49,500.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut. 

garažas $28,009.
6 kamb. rezid.

$29,00.
S geri bizniai;

lr Gėrimų, Žuvų;

2 aut. garaža--

Žuvų - Viščiukų 
du ežerai pilni

W O M E N
For light, clean, pleasant factory 
work. No experience necessary.

Good wages. bonuses, benefits
APPLY:

ADVANCE POLISHING
WHEELS

840 W. 49th Place

DĖMESIO

CONSTRUCTION C0.
Patyrimas nebūtinas. Pirmai ir an
trai pamainai. Nebūtina kalbėti 
angliškai. Nuclatinis darbas

REZIDENCINIAI. 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 West 69th Street 
TeL HE 4 - 7482

REAL ESTATE

Parduodamas 6 kamb, bungalovv ar
ti 51 ir Wood St. Po 4 v. popiet. 
Skambinkit 436-6769.

8 akrai — padalinti, ant 123rd St. 
ir lllth Avė., Palos Park, nuo 
$8 - $10,000 už akrą. Graži vieta 
rezidencijoms ar bizniui.

TELEF. GI 8-0680
5 dideli kamb. —“octagon’’ mūr. 

“expandable” namas. Plytelių vir
tuvė ir vonia, izoliuotas porčius 
naudojamas kaip kambarys, me
džio papuošimai kaip stiklas, gra
žus “panelled’ rūsys. Gazu karštu 
vand. apšild. 2 maš. garažas. Į 
vak. už Pulaski. Pamatykite.

767-2357
SAVININKAS APLEIDŽIA MIES
TĄ. Parduoda 2-jų šeimų mūr. na
mą — 6 ir 3 kamb., pilnas rūsys, 
garažas. Arti 63-čios ir California. 
Po 6 v. vak. skambinkit HE 6-4664

For Punch Press manufacturers. 
Mechanical ability or aptitude w 11 
ųualify you.

DG-MORE TOOL 
3223 N. Lakttvootl, Chicago, III

* Day Shift * Top VVages 
* Life Insurance

SERVICE MAGMINE C0. 
2310 W. 78th Street

GENERAL
FACTORY

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGOS

MOTERYS
Fabriko Darbams

J. J. HOLLOWAY CANDY 
COMPANY

308 W. Ontario Street

TEL MI 2-2700
An Eąual opportunity employer

Prudential Insurance Co., with 
brand new offices in Skokie, III. 
has immediate opening for

S T E N O
(Diversified duries) 

HOURS 8:30 to 4:45 
Fantastic benefit program 

SALARY OPEN
Phone for intervievv:
675-6600

A n J2quai opportunity empiover
IM M EDI ATE OPEN IN GS
WAITRESSES

Kuli time and part time posltions, 
varlous hours, good salary, out- 
standing employee benefits. Apply to 

MR. BOKKMAN, Food Manager
WALGREENS

1185 Lake Street, Oak Park, III.
Skelbkitės “Drauge”.

Young men wanted to work as 
material handlers. also to do light 
assembly. Will train men willing 
to learn.
Phone M r. Ernst FI 6-4560

17 No. Dės Plaines St., 
Chicago, Illinois

JANITOR
WANTED AT ONCE

Evening hours. — Full time, steady 
job. Modern building. Mušt speak 
English and have own transp.

Call Mrs. Baktila
UNITY SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
4242 N. Harlem Avė. 
Norrldge, III., 456-0400

VEKTICLK MILLING 
MACHINE OPERATOR

Some Experienco reąuired. 
Top vvttgoa and Benefits.

PHONE — #81-4850

PRINCIPAI, MFG. CORP.
2701 Gardner Road, Brondvlew, III,

GENERAL LAUNORY & 
ASSEMBLY HELP

Full or part time. Good starting 
salary. Pay inereases, paid vacat., 
pleasant worklng cond. Apply in 
person.

FERNVVOOD CLEANEKS 
5114 VV. 05 th Ktrcet.

Inspection - Nights

Machine shop experience 
4:30 P.M. to 1 A.M.

BERNS AIR KING
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

Kupranugaris gan protingas gy
vulys ir nepaprastai stiprus. Ant jo 
n.ugaroą gali būti užkraunama apie 
600 svarų našta. Turkmėnai ant 
jo pasodina savo žmoną, vaiką ir 
sukrauna mantą. Jojant kupranuga 
riu jaučiamas ritmingas bet švelnus 
lingavimas. Nuo tokio judesio, kai

ČEKOSLOVAKŲ PROTESTAI
Sovietų Sąjungos pastangos 

likviduoti bet 'kokį laisvės pa
sireiškimą Čekoslovakijoje iš
šaukė visuotinį tautos pasipik
tinimą. Iš protesto prieš rusų 
kišimąsi į Čekoslovakijos vi
daus reikalus, studento Jan Pa
ladi pavyzdžiu, bandė save su
sideginti aukštas Moravijos ko
munistų partijos komiteto parei 
gūnas Miroslav Procek. Kitas 
aukštas Čekoslovakijos valdžios 
pareigūnas, cenzūros skyriaus 
vedėjas Josef Vdknout, protes
tuodamas prieš naujius sovietų 
karo ministro Grechko reikala
vimus dar labiau suvaržyti spau 
dos laisvę, atsisakė toliau eiti 
savo pareigas. Čekoslovakijos 
respublikos prezidentas Svoboda 
taip pat atsisakė priimti audien 
cijoje sovietų karo ministrą 
Grechko bei prezidiumo narį 
Semionovą, kurie nekviesti at
vyko į Čekoslovakiją ir čia dile 
tuoja sovietinius potvarkius 
priešingus Čekoslovakijos lais
vei ir nepriklausomybei.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
io puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi pne jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos 

Prel. J. B. Končius

_ , Liga raita joja, sveikata
pėsčią vaikščioja. (šeduviškių
patarlė).

įrengiu naujus lr perstatau se
nus visu rūStų namo apfiildymo 
pečius lr air oonditioning 1 
naujus lr senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHKI’r METAL 
1444 S. VVestern, Chicago 0, Hl.

Telefonas VI 7-3447.

žuvies su namais, Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

Maži lr dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1,200 akras.

Sklypai mieste, vanduo, kanali
zacija po $3,50|».

Marąuette Parke savininkas par
duoda geram stovy namą. 2 butai 
po 4 kamb., 2 maš. garažas.
PR 6-7328.

IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR
DIRECTOR 0F INSERVICE EDUCATION

P. ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. Lemont, III. 

Tel. 257-6675

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

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

ALSO OPENINGS AVAILABLE FOR
REGISTERED NURSES

Ali shifts open. — Shift differential.

MOVING
rt.pdrausta* perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST »4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

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

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
gfj. PQ ŽfliH

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

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.

kmb. 3 m<*tų mūr. bungalov 
prie Marąuette Pk. $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

STATE

NERIS REAL ESTATE

Apyl. 63 ir Kostner. Naujai deko
ruotas, 1% aukšto mūr. namas, 
45 p. sklypas, šoninis įvažiavimas, 
2 maš. mūr. garažas. Tuojau gali
ma užimti. Skambinkit po 6 v.v. 
839-8958.

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

Švarus Ž po 4 kamb. mūr. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 ir II kamb. med. su rūsiu, ve
randomis Ir garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $17,500.

6, 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy./žemi mokesčiai $18,500.

Ibi mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. Prašo $55,000.

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 |s> kamb. ir 4
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500,

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tar 

Notary Public

2737 VV. 43rd St. — CL 4-2390

MEDICAL TECHNOLOGIST
REGISTERED A.S.C.P.

FOOD SERVICE DIRECTOR
Baekground of Home economics desirable, but not necessary. 

Full benefit program including retirenient plan. Excellent Salaries.

Box 229

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

SAINT JOSEPH'S HOSPITAL
ABERDEEN. VVASHINGTON 98520

HELP VVANTED VYRAI

IMMEDIATE OPENINGS

LAYOUT AND FIT-UP MEN 
Also DETAILERS

Mušt Be First Class Permanent Employment 
For heavy and light structural field fabrication interested in relocating 
in Utah. Salary $3.47 per hour. Fringe benefits include paid hdliday, vaca
tion, siek pay and group insurance.
— Please list past work experience —

Phone 801-225-5240 or write

M0UNTAIN STATES STEEL COMPANY
P. O. Box M, PROVO, Utah 84601

*N

Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIII

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

s4<vuoer oi ML.S.
A L E X ŠATAS— REALTOR

M abi Office 5727 W. Cermafb Rd.. Cicero, UI. Tel. OL 6-2233 
turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Parį. 
r kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti 1 mūsų įstaiga

>r Išsirinkti Iš katalogo
«•••««•«Sf*•••••’

Pasinaudokite Brando ..flassified“ skyriumi

Arti Marąuette pko.
Parduodami du 2-Jų aukštų 10 me

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette lr Gage parkai.

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

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVlCIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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 kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

MEN
DAY SHIFT

TOOL MAKERS
MILLING MACHINE OPERATORS 
TOOL AND PRODUCTION INSPECTOR 
HONING AND LAPPING 
MACHINE OPERATORS

Excellent working conditions, good starting salary. New mod
ern plant. Steady job. Raises and overtime. Paid vacation and holi- 
days. Free life insurance and hospltalization. Attractive profit 
sharing plan.

COMET TOOL INC.
880 Nicholas Boulevard

ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS 

TEL 569-2310



Svečiai Lietuvos Dukterų baliuje Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

CHItAbOJt IK APYLINKES!
meniškų gabalėlių. Mažieji kvie 
čia savo mamytes, tėvelius, mo 
čiutes ir senelius ir visą lietu

PŪKELIŲ AUKSINĖ f VEDYBŲ SUKAKTIS
Julija ir Jurgis Pūkeliai šven 

čia auksinę vedybinio gyveni
mo sukaktį. Juibiliejaus pamal
dos įvyks gegužės 25 d. 5 v. 
p.p. Sv. Kristinos bažnyčioje. 
Julija Pukelienė ilgametė Mo
terų s-gos 49-tos kuopos pirmi 
ninkė ir garbės narė. Ji taip pat 
jau 45 metus darbuojasi sese
lių pranciškiečių rėmėjų eilėse. 
Julija ir Jurgis Pulkeliai yra
amžini nariai _  rėmėjai visų
lietuviškų vienuolynų ir ilgame 
čiai “Draugo” skaitytojai. Jų 
duktė seselė Marija Alma, jau 
būdama gailestingoji sesuo, į- 
stojo į vienuolyną ir dabar dar 
buojasi seselių pranciškiečių 
ligoninėje Mt. Vemon, III., kur 

B yra chirurginio skyriaus prižiū
rėtoja. Antroji duktė

sių panevėžiečių dukrų.
į panevežiečių poouvius vi

suomet aisuankydavo baiutinin- 
kas J. Kazanauskas, pernai ru
dėtų miręs. t'oouvm daiyviai 
pagm oe atsistojimu ir uyioa 
minute, neigi jo vieta nen.to 
tuščia, ią patį stalą šiame po
būvyje uzsisase P. Kazanaus
kas. Jis buvo paprašytas atsi
stoji ir pasirodyti. Pobūvio da
lyviai sutiko jį gausiais ploji
mais. Taip pat buvo pagerbtas 
Panevėžiečių klubo garbės 
pirm. dr. S. Biežis su ponia. Ga
lop pobūvio vedėjas panorėjo 
sužinoti, kiek panevėžiečių po
būvyje yra tokių kurie iš viso 
nėra Panevėžyje buvę, ir pap
rašė juos atsistoti. Atsistojo 
daugiau kaip trečdalis dalyvių. 
Jiems buvo padėkota už pane
vėžiečių rėmimą.

Pasibaigus meninei daliai irvių visuomenę atsilankyti i mo- , . .... ,,. .... . pagerbimams, prasidėjo vaka-
tinos dienos minėjimą. Atskiri . -, . .. . . .. nenė, paruošta P. Stropienes, o
pakvietimai j motinos dienos , . . ... . .* paskui kava su pyragaičiais irminėjimą nebus siunčiami. Į- 
numerių ir visa eilė kitokių tortais, kuriuos kepė ir paau-

. kojo panevėžietės ponios: Ale- ejimas nemokamas. Dalyviai i,.- ■ ■ n , ... . „..... ,, . numene, Baleisiene, Gudome-bus pavaisinti saldumynais.
(kt)

GRAŽUS PANEVĖŽIEČIŲ 
POBŪVIS

Panevėžiečių 'klubas gegužės 
3 d. vakare B. Pakšto salėje 
suruošė savo metinį pobūvį, 
vakarienę, jau ketvirtą ir vir
tusią tradicine. Susirinko pilnu
tėlė salė panevėžiečių ir jų 
draugų. Pobūvį pradėjo klubo

5, r pirm. A. Baleišis, pasveikinda-
... , .. . . , a mas visus sus'rinkusius trumpėtą — yra ištekėjusi ir moky-

tojauja Chicagoje. Pažymėtina, 
kad J. Pukelienė - Stankiutė 
buvo viena iš jauniausių dele
gačių, burios 1918 metais vyko 
į lietuvių seimą New Yorke, 
kur buvo priimta rezoliucija, 
kad lietuviai yra skirtingi nuo 
lenkų ir kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma. J. Pukelienė, 
nors čia gimusi ir augusi, nuo 
jaunų dienų dirbo lietuvių lab- 
daros ir kitose organizacijose. 
Ji Lietuvos nėra mačiusi, bet

pu ir nuoširdžiu žodžiu. Kun. 
Kuzminskui sulkalbėjus maldą, 
pirmininkas pobūviui pravesti 
pakvietė J. Masilionį.

Meninė programos dalis pra-

nė, Jadviršienė, Kaminskiene, 
I.ungienė, Masilionienė, Ostraus 
kienė, Raziūnienė, Strasevičie- 
nė ir Vepštienė.

Panevėžiečių pobūvio daly
viai buvo patenkinti turtingais 
stalais, gražia šokių muzika ir 
proiga pabūti su savo krašto 
žmonėmis.

J. Adienė, A. Baleišienė, G. 
Betkauskienė, A. Jadviršienė, 
P. Kazanauskas, I. Kriaučeliū- 
nienė, J. Lieponis, P. Masilio
nienė, M. Naujalienė, 'Ostraus- 
kienė, Parama, Raziūnienė, T. 
Serapinienė, A. Vepštienė, Viš- 
čius, J. Žemaitis ir Ikiti suauko
jo arti 20 įvairiausių dovanų, 
kurių paskirstymą pravedė A. 
Jadviršienė ir J. Masilionis. Lai

Binkio eil. “Mano rūtos”. Nora 
Spurgytė padeklamavo J. Ais
čio “Jaunystę”, o E. Pakštaitė 
paskambino pianinu Kačiaturia 
no Taką,tą. Pabaigai L. Jadvir- 
sytė paddklaanavo K. Binkio 
eil. “Gėlės iš šieno”. Pobūvio

lietuvių kalbą pamilusi ir veik- dalyviai džiaugėsi, kad meninė 
Ii lietuvių draugijose. J. programa buvo atliekama dvie

jų kartų — tų, kurie yra buvę 
Panevėžyje, ir — jau čia gimu-

dėta S. Kaulėnienės deki. K. mingųjų touvo nemaža. Dova-

MKLKOSE PARKO KOLONI
JOJE MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
▼ Melrose Parko lietuvių kolo

nijoje Motinos dienos minėji
mas įvyksta gegužės 17 d. 11 
valandą ryto. Motinos dienos 
minėjimą ruošia vietos Litua
nistinė mokykla. Puikią ir gra
žią, išimtinai motinoms pagerb 
ti programą paruošė, mokyto
jos—A. Kašiubienė, A. Rep
šienė ir O. Rakauskienė. Ją iš
pildys visi mokyklos mokiniai, 
kurie taip nuoširdžiai savo ro
lėms ruošiasi, dirba, kad net ir

^mokytojos stebisi mokinių 
^darbštumu, pasišventimu koge- 

riausiai pasirodyti pagerbiant 
savo mamytes ir visas motinas. 
Motinos dienos minėjimas bus 
Šv. širdies (Sacred Heart) pa
rapijos senos mokyklos salėje, 
kurios adresą apylinkės lietu
viai gerai žino. Prasidės lygiai 
11 vai. Visuomenė jau matė 
puikų Lituanistinės mokyklos 
mokinių pasirodymą, gerai at
liktą meninę programą 16 Va
sario   Lietuvos nepriklauso-

ftnybės atstatymo 51 sukaktį
minint kovo 1 d. Veteranų sa
lėje. Motinos dienos programo
je bus ir muzikos, dainų, eilė
raščių, tautinių šokių, baleto

irų paskirstymas ir sudaro pa- 
grindinį pobūvio pelną. Bet Pa
nevėžiečių klubas būdamas ne 
pelno siekianti organizacija, 
pelną paskirsto svarbiems lietu 
vybės reikalams. Savo įnašą 
klubas jau yra davęs Lietuvių 
fondui, Jaunimo centro vajui, 
vysk. K. Paltaroko įnašui į 
Liet. fondą, prof. šimoliūno 
paminklui, už ką pobūvio metu

A. A.
IRENAI MAŠIOTIENEI 

mirus,
DONATUI ir ŠARŪNUI MAŠIOTAMS reiškia giliau
sią užuojautą ir kartu liūdi

Aldona ir Vytautas Taurai 
Ona Pavilčienė

goję

ANNA IWASHKEVICH 
ivack

Gyveno Minneapolis, Minnesota. Anksčiau gyveno Chica- 
— Marąuette Parko apylinkėje.

Mirs gest. 13 d., l«0#.
(ilntS Lietuvoje. Amerikoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dhlelliunc nuliūdime sunirs Clusster Jauk, marti 

I.liula, duktė Moki Vorai, lentas ftobert, arnikai: (ollete Junk ir 
įtart Ir Chenter Itlinstrub, 3 proanūkai. krikšto duktė Mrginiu 
Jankus. Ir kiti glmmė-s, draugai lr pažįstami. ...

K finas bus pašarvotas ketv. 0 vaL vak. I,aekawh-/. koplyčioje, 
2121 W. OOth St. ......

ljiklotuvės įvyks Šeštad., geg., 17 d. Iš koplyčios # tai. į'jlo 
bus atlydėta J ftvii. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia. kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldi? bus 
nulydėta } šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame tisas: gimines, draugius ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: StXUS, DVKTft. MAUTI, ŽENTAS, ANTRAI IK 
PROANŪKAI.

TiUlilotiit iii direktorius Lackatvicz Ir Sūnūs. Tel. BE 7-1213.

Hope sveiksta po akies 
jos. Jam daktarai pataria , 
ti tokiu aktyviu. I

IŠSIRINKITE DABAR
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patek)

Vice-prezidentas
TeL: 585-0242 ; 585-0243

— MOKĖKITE VĖLIAU

inž. A. Didžiulis tarė klubui 
padėkos žodį.

Kad šis pobūvis pasisektų, 
daug darbo įdėjo klubo valdyba 
(A. Baleišis, M. Ostrauskas, 
J. Juozaitis, V. Izituogis ir Pr. 
Masilionienė) ir rengimo komi
sija (J. Adienė, A. Jadviršienė, 
J. Masilionis, P. Beleckas, Ra
ziūnienė ir Vepštienė). p. R.

CICERO KOLONIJOJ
— A. a. Bobinienę neseniai 

palaidojome. Buvo moteris ra
maus būdo, sūnus Feliksas, 
dukra Joana Lašinskienė ir ki
ti artimieji liūdi netekę savo 
mylimos motinėlės.

— A. a. Adomas Valauskis,
nors senatvės sulaukęs, bet ne
sirgęs užmigo amžinai. Buvo 
pašarvotas Butkaus Vasaičio 
laidojimo ikoplyčioj. Palydovų 
susidarė gausus būrys, per dvi
dešimt mašinų. Koplyčioj kun. 
Vilkaitis atliko tinkamas apei
gas ir paprašė visus prie duo
bės pasimelsti. Po tam tikro 
laukimo susirinkome ir prie 
duobės, nors ir lietus nenustojo. 
Po gedulo pietų išsiskirstė kas 
sau. Liko liūdėti našlė Petronė
lė, sūnus Adomas ir kiti arti
mieji. Adomai ilsėkis ramybėj.

K. P. D.

Giminaitei

A. -Į- A.
Marijai Griniūtei - Tamošiūnienei 

Chicagoje mirus, Detroito St. Butkaus šaulių kuopos 
pirmininką VINCfl TflMOŠIŪNJJ užjaučia ir kartu 
liūdi

Kuopos valdyba

BALF-o 57 sky r. pirmininkui

KOSTUI BRUŽUI,
jo mielam broliui

A. -Į- A. PRANUI BRUŽUI
Vokietijoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

BALF-o 57 skyr. Valdyba

Seneliui

A.-f-A.
INŽ. LEONUI RADVILA VIČIUI 

mirus, DANUTĘ GIERŠTIKIENĘ, jos šeimą ir giminei 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kun. Gražinos Vyresniųjų Skaučių 
Būrelis

Sibiro kankinio

fl. + A.
PROF. JUOZO TONKŪNO

mirties metinių proga, Tėvų Jėzuitų koplyčioje š. m. 
gegužės mėn. 17 d., 7:30 vai. ryto, už velionies sielą 
bus atnašaujamos šv. Mišios.
Jo giminės, draugai bei pažįstami kviečiami šiose šv. Mi
šiose dalyvauti.

Liūdinti: brolio Mykolo Tonkūno šeima.

PADĖKA
A. "f* A.

MARY SAUDARGAS
NORVAIŠAITE

Mūsų mylima mamytė ir uošvė mirė 1969 m. gegužės, 
mėn. 3 d. ir buvo palaidota gegužės įmėn. 7 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun,. P. Gilhert, C.P.P.S., kun. 
A. Stašiui ir kun. J. Gilbert. kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jos sielą. Dėkojame kun. A. Stašiui ir kun. P. 
Gilbertui, palydėjusiems velionę į kapines.

Nuožirdus' dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visįems, kurie prisiuntė velionei gėlių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame kun. kleb. E. Abromaičiui už atsilankymą ko
plyčioje ir kun. J. Gilbert už atkalbėjimą šv. Rožančiaus ko
plyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriams Gerald 
J. Daimid ir David P. Gaidas už malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Duktė ir žentas — Bernice ir Dominlck Gilbert.

i DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės 15 d. 7

A.-J-A.

INŽ. LEONUI RADVILAVIČIUI 
mirus,

jo dukteriai SOFIJAI, sūnui LEONUI RADVILAI ir vi

sai jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

V. ir I. Ūdrai ir Arūnas

JONĄ VINCIŪNĄ,
mirus jo tėvui Lietuvoj, nuoširdžiai už

jaučiame ir sykiu liūdime.

D. ir S. šukeiiai

ZEIKA&EVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;

2533 West 71 st Street Tel. 476 - 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

i.
'-i

1
si f
| KflPTEiniS H

■'
1 • J;jj < j-fhr

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 nno kapinių.

EUDEIKIS
L A I D 0-T U V I Ų DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ,__________Tel. YArds 7-1138-1139

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

UWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RDM OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320

i
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x Ateitininkų šeimos šventė
įvyksta šį sekmadienį, gegužės 
18 d. Tėvų Jėzuitų vasarvietėje 
prie Pav/-Paw ežero, Coloma, 
Mioh. Šv. Mišios laikomos 11 
vai. ryto Chicagos laiku. Iš Chi 
cagos važiuojančių autobusų 
dėl nedidelio pareikalavimo ne
bus. Daugiau informacijų gali
ma gauti paskambinus telefonu 
G R 6-8282.

X. Dail. E. Walaičio pieštą 
kūrinį Karalienės Elzbietos II 
laivą, įsidėjo per pusę puslapio 
“Chicago ĮTri'bune” dienraštis 
vakar dienos laidoj.

X Ateitininkių giedrinin- 
kių bendrasis susirinkimas į- 
vvksta š. m. gegužės 25 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto ateiti- 
nin|kų ramovėje, Jaunimo cen
tre. Visos studentės korporan- 
tės, kultūrininkės ir visuoane- 
nininkės susirinkime dalyvau
ja.

X Sol. Iz. Motekaitienės dai
navimo studijos pažengę moki
nės: Aušra Baronaitytė, Dana 
Bajalytė, Zita Burneikytė ir 
Anita Senese dainuos solo šį 
šeštadienį, gegužės 17 d. tarp 
22:30 ir 5 vai. ip.p. NATS (Ame 
rikos dainavimo mokytojų są
jungos) Chicagos skyriaus (ku 
riam priklauso 70 dainavimo 
studijų) pavasariniam koncer
te, Fine Arts namo, 821 nr. sa
lėj, 410 iSo. Michigan avė. Pu
blika maloniai kviečiama daly
vauti. Įėjimas nemokamas.

x Vaikų Namelių lankymo 
diena. Vaiko pajėgumas suim
ti į save aplinkos pateikiamas 
žinias ryškiai pasireiškia jau 
priešmokykliniam amžiuje. Am. 
Liet. Montessori d-jos Vaikų 
namelių valdyba ir sekančių 
metų vedėja Domė Petrutytė 
kviečia visus lietuvių kilmės 
tėvus susipažinti su Montessori 
auklėjimo sistema ir mokslo 
medžiaga šį sekmadienį, gegu
žės 18 d. nuo 10 v. r. iki 3 v. 
p.p. Adresas: 2743 W. 69th St.

x Anna Maria ir Liucijus 
Pieniai, registruoti farmacinin
kai, gegužės 11 d. išvyko tu- 
ristinėn kelionėn į Vakarų Eu
ropą ir aplankys žymesnius me
no ir kultūros centrus.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdybos posėdis įvyks gegu
žės 18 d. 12 vai. “Laisvosios 
Lietuvos” red. patalpose, 2618 
W. 71th Str.

X Ekskursija, organizuoja
ma Putnamo seselių rėmėjų į 
Šventuosius Kalnus Wisconsine, 
bus gegužės 25 d. Išvažiuoja 
nuo Marąuette Parko lietuvių 
bažnyčios 7 vai. ryto. Raina 
$5.00. Registruotis pas V. Če
paitienę: tel. PR 8-5154 (pr.)

X Primename, kad šv. Mi
šios už Liet. Gailestingųjų se
serų s-gos mirusias nares bus 
gegužės 18 d. 10 vai. ryto tė
vų jėzuitų koplyčioje. Po Mišių 
— pusryčiai ir susirinlkimas, 
Gail. seserys kviečiamos daly
vauti su šeimomis (pr.)

X Choreografė B. Nagienė 
ir sol. A. Stempužienė atvyko 
į Chicagą ir įsijungė į baleto 
“Jūratė ir Kastytis” baigmines 
repeticijas. Rytoj į Chicagą at
vyksta Toronto Universiteto 
Modernaus šokio Ansamblis. 
Baleto premjera bus šį šeštad., 
8 vai. vak.; II-sis spektaklis 
bus sekmad. 3 vai. pMp., Mari
jos Aukštesniosios Mokyklos 
salėje. Bilietų dar galima gau
ti Marguty ir Marginių krau
tuvėje. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Tiems, kurie kovojo ir žu
vo už Lietuvos laisvę yra ski
riamas Česlovo Sasnausko kū
rinys “Reąuiem”, kurį atliks 
Marąuette Parko lietuvių para
pijos choras, diriguojamas muz. 
Vlado Baltrušaičio ir solistai— 
Alė Kalvaitytė, 'Stasys Bara
nauskas ir Jonas Vaznelis. Šį 
religinį koncertą (birželio 14 d., 
7 vai. vak., rengia LB Chica
gos apygarda.

X Mykolas Vaidyla, Sanda
ros redakt., kun. A. Trakio ir 
A. Blinstruibo pastangomis bu
vo išvežtas į globos namus, 
1401 So. California Avė. Dabar 
jisai turi atskirą kambarį. Jį 
galima aplankyti ir pasikalbė
ti. Namuose buvo tiktai vieną 
savaitę laiko, nes jam reikalin
ga priežiūra.

X Lojalumo paradas, kurio 
tikslas yra paremti mūsų ka
rius kovojančius prieš komu
nizmą, bus gegužės 24 d. ant 
63 gatvės (pradediant Lawn- 
dale Avė. iki California Avė).
’Lietuviškos organizacijos kvie-' Amerikos kraštų. Iš Los An 
čiamos šiame parade dalyvauti. ggles atvyksta prel. J. A. Kū
jį ruošia Ohioaigo Lawn Cham- cinSis- paskutinis tos gimnazi

jos kapelionas. Jis kalbės suva
žiavime apie a. ia. prel. Julių 
Maciejauską; iš Washingtono
r.(važiuoja dr. A. Plateris su 
ponia, buvę Švėkšnos gimnazi
jos mokytojai. Dr. Flaterio tė
vas a. a. Jurgis Plateris paau
kojo gimnazijai gražiausią da
lį parko. Iš Nevv Yortko atva
žiuoja prof. J. Žukas su ponia, 
buvę tos gimnazijos mokyto-

ber of Commerce. Informacijas 
teikia parado organizatorius 
Mr. Joseph Herbert, 3314 West 
63rd St., Chicago, IU. 60629; 
tel. PR 6-8998.

x LB Chicagos apygardos 
valdybos, Marąuette Parko baž 
nytinio choro val-bos (bei 
spaudos atstovų pasitarimas 
“Reąuiem” išpildymo reikalu,

l įvyko gegužės 9 d. Jaunimo cen jai> tėvas prof j žuko R žu_
tre. Iš abiejų pusių buvo po 5 
atstovus. Be to, keliolika spau
dos ir radijo žmonių. Jie pla- ;gimnazijos įkūrimo 1919
toikai aptarė minėto veikalo pa 
statymą birželio 14 d. Marąue
tte Parko bažnyčioje. Jų tarpe 
buvo ir muz. VI. Baltrušaitis.
Buvo sutarta tokį minėjimą da 
ryti ir tuojau išspausdinti pa
kvietimus bei kitą reikalingą 
vykdymo darbą pradėti, nes 
paliko tik mėnuo laiko.

x “Ateities” reda'kc. praneša, 
kad visą “Ateities” žurn. skirtą 
medžiagą reikia siųsti adresu 
Jonas šoliūnas, 6641 );to. Alba
ny, Chicago, III. 60629. Praėjusį selcmadienį Cicero “Myliu aš mamytę”, L. Šulai-

X Lietuvių Fondo vakarie- apyl- LB valdyba suruošė mo tytė padeklamavo G. Tulaikai- 
nės, įvyksimos š. m. gegužės tinos pagerbimą parap. salėj, tės eil. “Motinai”, Vyt. Laniaus 
25 d., Jaunimo Centre, proga. Cicero apyl. LB vairdu sveiki- kas paddklamavo J. Aisčio 
Aleksandra Procutienė įamži- nimo žodį tarė inž. A. Milūnas,1 eil. “Našlaitis”. Deklamatoriai
no Lietuvių Fonde savo vyrą 
a. a. Antaną Procutą, įnešdama 
velionio vardu Fondan $100. 
Užsirašyti vakarienei galima 
LF būstinėje arba pas savo 
apylinkės LF komiteto narius 
bei įgaliotinį. LF būstinė: 6643 
S. Maplevvood Avė., Chicago, 
III. 60629, tel. 778-2858. (pr.)

x Jei langas bent 15 bičių, 
tai Emerson vėsintuvas tiks į 
jį. Pirkit dabar, kol tebėra visi 
modeliai. Gradinskas 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

X Lietuvos Gen. Konsulas 
dr. P. Daužvardis ir P-ia Dauž- 
vardienė maloniai sutiko (būti 
Garbės svečiais ir globėjais Lie
tuvių Fondo vakarienės, kurį 
įvyksta š. m. gegužės 25 d.,
3 vai. Jaunimo Centre.

Užsirašyti vakarienei galima j Pelėdos kurinį “'Motulė pavilio-
LF būstinėje, 6643 S. Mapje-; jo”. Mažieji deklamatoriai pa- 
wood Avė., Chicago, III. 60629 j deklamavo eilėraščių. R. Kon-
telef. 778-2858. (pr.) | čiūtė padeklamavo Lipčiūtės eil. mus P. Jan.

Dalis svečių A. Valonio auksinio jubiliejaus (minint jo 50 m. darbo Metropolitan banke), vaišėse. Iš 
kairės: inž. A. Rudis, dr. K. Bobelis, Metropolitan banko dir. dr. Gecht, A. Baliūnąs, kun. J. Prunskis, 
St. Balzekas.

Balfo Chicagos apskr. valdyba kruopščiai ruošiasi gegužinei, kuri įvyks birželio 15 d. Bučo sode. Stovi 
iš k. į d.: vicepirm. inf. reik. — Pranas šulas, vicepirm. org. reik. — Kostas Bružas, sekr. — Vita 
Baleišytė .pirm. — Valerijonas Šimkus, vicepirm. par. reik. — Feliksas Sereičikas, Juozas Mackevičius, 
Kostas Repšys, ižd. — Kostas Čepaitis, vajaus reik. — Edvardas Litvinas.

X Švėkšnos gimnazija jau 
veikia 50 metų. Šį jubiliejų at
švęsti rengiamas Chicagoje su
važiavimas buvusių mokinių, 
mokytojų ir švėkšniškių. Į šį 
minėjimą atvylksta (buvę moki
niai, o vėliau mokytojai iš toli-

kas, (buvęs muzikos mokytoju 
Švėkšnos gimnazijoje nuo pat

me
tais.

x šaulių sąjungos c. v. nu
tarė, kad sekantis 'šaulių kuopų 
atstovų akyvaizdinis suvažia
vimas įvyks 1970 m. gegužės 
30—31 d. Dainavoje, prie De
troito, nes to pageidavo dau
guma šaulių kuopų susirašinė
jimo tvanka.

CICERISKIAI PAGERBĖ MOTINAS

iškeldamas švietimo ir šeimos pasirodė laibai gražiai, ypač pa
metu reikšmę, dėkodamas moti- i starasis. J. Kreivėno vedamas 
noms už jų pasiaukojimą ir mokinių choras padainavo eilę 
linkėdamas joms ryžto. Progra
mą atlaiko išskirtinai mokiniai.
Jai vadovavo Alvyda Bau'kytė.
II-jo sk. mokiniai, paruošti 
mok. L. Radvilienės, padekla-

tūle mano”, Karoso “Mėlyna 
žibutė”, ir ištrauką iš J. Ber- 

mavo A. Kašiūbienės eilėraštį j tūlio kantatos “Sugrįžimo gies- 
motinai, taip pat eilėraštį tos mė”. Mokiniai, kaip ir visada, raketa sekmadienį išskristi į 
pačios autorės padeklamavo! mok. J. Kreivėno buvo puikiai mėnulį. Jo motina gyvena Bell- 

ateitininlkės. Mergaitės sušoko! paruošti, ir mažieji dainininkai woode.
'šokį pas “Močiutę augau”. Pa-! gausiai susirinkusių svečių šil- --------------
ruošė S. Palionienė, pianinu pa tai buvo sutikti. I DAILĖS PARODA
lydėjo R. Balutytė. Skautas Ar 
vydas Žygas gražiai padeklama
vo savo mamytės parašytą
eilėraštį “Gegužis”. „ . . .t .žmonai ir vaikų motinai, kunSkautes, paruostos Jazminos . . „ . . .Baukytėa, atliko vaizdinį šokįlsunk,ai Baramajam
“Motule mano”. Akt. Julius 
Balutis išraiškingai paskaitė L.

X Lilija Kušeliauskienė ir
Lucija Kavaliauskienė, pade
damos antrojo skyriaus ma
myčių, ruošiasi pagerbti gegu
žės 19 d. 8 v. v. Motinų klubo Inž- Raymond Black iš (South 
nares ir jų motinas. Numato- Bend, Ind., federaliniame teis
mą išrinlkti pačią jauniausią mo me reikalauja savo ir penkių 
čiutę ir jauniausiąją mamytę, mažamečių dukryčių vardu 

X Marąuette Parko Lietu- $750,000 atpildą už žmonos
vių Namų savininkų valdyba 
nutarė pakviesti Milton Pi- 
karsky, Commissioner of Public 
Works, į organizacijos susirin
kimą. Pikarski kartu su savo 
bendradarbiais išryškins greit
kelio praplėtimo planą. Šis' Minkštų gėrimų išvežiotojų 
svarbus Marąuette Parko Lietu s^re^ta« jau užsitęsė dvi sava 
vių Niamų savininkų susirinki- ^es’ Streikas palietė 15 kompt 
mas įvyks geg. 16 d. 8 v. v. įskaitant Coca Cola, Peps*
Švč. P. Gimimo parapijos salė- į Cola 7-Up. Daugelyje krau 
je. Visi lietuviai kviečiami atsi-1 tuvi9 >u nebegalima nusipirkt 
lankyti ir (šiuo reikalu išreikšti minkštų gėrimų.
savo nuomonę.

X Lietuviai gydytojai spe
cialistai dr. E. Deckys iš Chi
cagos, dr. V. Janavičius iš Kan 
kakee, III., ir dr. V. V. Urba iš 
Bowling Green, Ohio, dalyvavo 
praeitą savaitę Amerikos Psi
chiatrų dr-jos metiniame suva
žiavime Miami, Fla. Jie akty
viai reiškėsi seminaruose ir dis 
kusijose nervų ir psichinių li
gų diagnostikoj ir moderniojoj 
gydymo metodikoje.

dainų, St. Šimkaus harmonizuo- 
tąs liaudies diadnas “Kelk duk
rele”, “Augino močiutė”, “Mo- Eugene Ceman, gimęs 1934

LB pirm. ISt. Ingaunis per- Lietuvių grupė “Dailė” ruo- 
skaitė susirinkusiems padėkos šia meno parodą, kuri įvyks
laišką Ruginio už pagalbą,

žodyje A. Milūnas padėkoje 
svečiams, mokytojams ir daly
viams. Prie įėjimo kiekviena 
motina buvo papuošta gėlėmis. 
Minėjimas buvo trumpas ir įdo-

CHICAGOJE
MIRĖ NUO PILIULES

mirtį iš Searle kompanijos, ga
mintojos Enovid gimdymo kon 
trolės piliulių.

TRŪKSTA MINKŠTŲ 
GĖRIMŲ

ŽYDŲ KONSULAS 
išvyksta

Tris metus Chicagoje išbuvęs 
Izraelio generaliniu konsulu 
Avraiham Avidar liepos mėnesį 
grįžta į savo (kraštą kitoms 
pareigoms.

NUSILEIDO ANT PILVO
Dvejų motorų privatus lėk

tuvas, nenusileidus jo ratams 
nutūpė pilvu ant Mlidway aero
dromo nusileidimo tako. Sužeis 
tųjų nebuvo. Lakūnas išlipo 
nuraudęs, nes Browning Adams 
yra centrinio rajono Federali
nės aviacijos administracijos 
direktorius.

'SKRIDIMAI AIKIJON
Panamerican lėktuvų linija 

birž. 1 d. pradės tiesioginius 
skridimus iš Chicagos O’Hare 
aerodromo į Airiją.

SKRIS I MĖNULĮ

m Chicagoje ir čia ėjęs moks
lus, yra vienas iš trijų astro
nautų pasiruošusių Apollo 10

gegužės 18—25 d., Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre.

Atidarymas bus sekmadienį, 
nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p., bet 
paroda bus atidara iki 9 vai. 
(vakaro. Kasdien paroda bus 
atidara nuo 6 v v. iki 9 v. v., 
savaitgaliais nuo 11 vai. ryto, 
iki 9 vai. vakaro.

Jury komisija susideda iš: 
dail. Kazio Varnelio, kuris yra 
laimėtojas keletos premijų Me
no instituto Chicagos dailinin
kų parodose, Dail. Richard Lo- 
ving, kuris mokytojauja Chica 
gos meno institute ir dail. 
Vincent Arcilesi (mokytojauja 
Bogan Junior College).

Šį kartą parodoj dalyvauja 
didelė dalis naujų, jaunų daili
ninkų, kurie yra neseniai bai
gę ar dar tebetęsia meno 
mokslus. Paroda susidės iš ta 
pvbos, skulptūros, fotografijos 
ir paskutiniųjų meno formų, 
kurios, gal būt, pirmą sykį 
bus matomos Čiurlionio galeri 
joje.

Paroda užsidarys sekmadie
nį, gegužės 25 d. 9 vai. vaka
re.

j. A. VALSTYBĖSE
— Cineinnati lietuviai švęs 

savo pavasarinį pikniką dr. Vy
tauto Bieliausko ūkyje, Harri- 
son, Ind., sekmadienį, gegužės 
18 d. Kun. Gintautas Sabatai- 
tis, SJ, atlaikys šv. Mišias 1:30 
vai. p.p. Po pamaldų bus pikni
kas. Visi lietuviai kviečiami da 
Iyvauti. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti: (513)
522-3795.

— Washingtone gegužės 17- 
18 d. suvažiuoja, ne tilk, moks
leiviai ateitininkai iš rytinio 
pakraščio, bet taip pat ir Mon- 
trealio Lietuvių Jaunimo tauti
nių instrumentų ansamblis — 
viso laukiama apie 80 jaunuo
lių. Moksleivių ateitininkų su
važiavimo registracija vyks šeš 
tadienį 9—9:30 va.1. ryto Divl- 
ne Savior Seminary patalpose, 
Princess Garden Pkwy, Lan- 
ham, Md. 10 vai. ekskursija au
tobusu vyksta apžiūrėti miesto. 
Po pietų prof. A. Sužiedėlio 
paskaita. Vakare 7:30 vai. Ta
lentų vakaras. Po meninės da
lies šokiai jaunimui, kuriuose 
laukiama jau ir Montrealio 
jaunimo. (Slekmadienį 9 vai. ry
to National iSlhrine bažnyčioje 
šv. Mišias atlaikys kun. K. Pu- 
gevičius. Po mišių moksleiviai 
ateitininkai kartu su Miontrea-, 
lio jaunimu vyksta aplankyti 
Lietuvių atstovybę. Antrą vai. 
po pietų moksleiviai ateitinin
kai užbaigia savo suvažiavimą 
p. Dambriūnų rezidencijoje. 
Sekmadienį 6:30 ival. v. visi 
/ra kviečiami atsilankyti į Wa- 
hingtono apylinkės ruošiamą 
/akarą, kur programą atliks 
Montrealio Lietuvių Jaunimo 
tautinių instrumentų ansamblis. 
VVashingtono Lietuvių visuome
nė yra maloniai prašoma parern 
ti mūsų jaunimą atsilankant į 
vakarus. (E. V).

S T O V Y K L A
LIETUVIŠKAI KALBANTIEMS 

BERNIUKAMS 

Nuo birželio mein. 15-os iki 28-os d.

MARIJONŲ SODYBOJE
(Route 83 & 63rd St., Clarendon Hills, III.)

Stovyklavimui yra puikios sąlygos: maistas pritaikytas 
jaunimui, turima įvairiam sportui įrengimai, didelis maudymosi 
baseinas, mėgėjams pasijodinėjimas arkliais ir žūklavimas.

Priimami berniukai nuo 9 iki 15 m. amžiaus. Pragyveni
mas savaitei 40 dol. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į 
stovyklos vadovą —

KUN. A. NOCKŪNa
6336 So. Kilbourn Avė., Chicago, Illinois 60629 

Tel. — PO 7-1687

TIK DVI VIETOS LIKO
važiavimui liepos 3 d. 1 Vilnių — Rygę — Romp

Prašome tuoj registruotis pas WALTER RASK

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9727 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. 60643 

TEL. — 238-9787
Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus.

VOKIETIJOJ
— Į vok. prekybos laivyną 

įstojo šie lietuviai: Valteris 
Voitkovičius, Kurtas Viliūbas, 
Jonas Oria ir Petras Guzaitis. 
Sutartį ketvertą metų tarnauti 

Į Vokietijos karo laivyne pasira
šė mechanikas Pranas Ponelis.

— Vokietijos liet. tarybos 
išrinkta Kr. valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas Jo
nas K. Valiūnas, vicepirminin
kas kun. Br. Liubinas, iž- 
dininlkas Jurgis Barasas, sekre
torė Ona Bartusevičienė ir na
rys jaunimo reikalams Arvydas 
Lingė. Keturi Kr. V-bos nariai 
gyveno palyginti netoli nuo V- 
bos būstinės, todėl nebuvo sun
ku susirinkti pasitarimų. Kaden 
cijos metu Kr. valdyba turėjo 
12 posėdžių.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Buv. Rokiškio dvaro rū

muose dabar yra įkurdintas 
Rokiškio kraštotyros muziejus. 
Archeologijos skyriuje seniausi 
radiniai siekia pirmuosius am
žius po Kr.

— Žagarėje šiuo metu yra# 
didelis žirgyhas. Išauginti žirgai 
apmokomi dar buv. dvarininko 
Naryškino įruoštame manieže 
ir hipodrome. Treniruoja ir ap 
moko K. Natkevičius. Žagarės 
žirgynas esąs vienas geriausių
visoje okup. Lietuvoje.

— Briedžių Lietuvos teritori
joje šiais metais priskaityta iki 
6700, Ikai 1966 m. tebuvę 4000. 
Tauriųjų elnių esama apie 1300. 
Šernų esą ivisu tūkstančiu dau
giau kaip buvo prieš 2—3 me
tus. Šiais metais būsią leista 
apie pusę visų šernų sumedžio
ti. Taip pat teista medžioti ir 
tam tikrą briedžių skaičių.

— Švenčionių vaistažolių fab 
rikas pereitais metais paruošė 
350 tonų vaistažolių; gyvento
jai pririnko 86-ių augalų žiedus,# 
uogas, lapus, šaknis.


