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Popiežius

ir

Afrika

Popiežiui rūpi Nigerijos civilinis 
karas

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI liepos m., pirmą kar
tą popiežių istorijoje, vyks į Af
riką ir lankysis Kampalos mieste, 
Ugandos respublikoje. Tuo metu 
bus pašventinta 2k? Afrikos 
kankinių katedra.

Afrikos kontinentas vargina
mas visos eilės rūpesčių ir jų pa
tys svarbiausi: karas, vargas, na
cionalizmas, ligos, rasiniai nesu
tarimai, labai opus pabėgėlių 
klausimas. Neabejojama, kad po
piežiui visi šie klausimai rūpi.

Jis jau anksčiau yra pastebė
jęs, esąs susirūpinęs Nigerijoje 
vykstančiu civiliniu karu. Ta
čiau, Vatikano žiniomis, neten
ka laukti, kad šiuo klausimu 
popiežius pateiktų planų ar nau
jų sugestijų.

Savo metu popiežiui pasiūlius 
tarpininkauti Nigerijos kare, tas 
mostas buvo atmestas.

Sieks skatinti dėmesį Afrika, 
Bažnyčios veikla

Vatikano žiniomis, popiežius 
pasiryžęs sukelti didesnį dėmesį 
Afrikos veikiančia katalikų Baž
nyčia. Tikimasi, kad atsiras dau
giau kunigų bei vienuolių ir bus 
įmanoma ten veikiančiai Bažny-, 
čiai paskirti daugiau lėšų.

Tačiau, aplamai, Bažnyčios 
augimu Afrikos kontinente nesis- 
kundžiama. Juk nuo šio am
žiaus pradžios, Afrikoje atsiradus 
pirmiesiems misionieriams, kata 
likų skaičius Afrikoje iš beveik 
nieko padidėjo net iki 30 milijo
nų.

Tačiau kilus afrikiečių nacio
nalizmo bangai, tai Bažnyčiai 
atsirado pavojų, nes afrikiečių da i 
lis krikščionybę laiko svetimu 
bei pavojingu reiškiniu.

Pastaraisiais metais buvo įvy
kių, kurie liudijo priešišką afri
kiečių nusistatymą, pvz. vienuo
lių prievartavimai, žudymai 
Konge, krikščionių - arabų žu
dymas Sudane, misijonierių pa
šalinimai iš Gvinėjos, Ugandos, 
Sudano ir kitų kraštų. Tai klau
simai, kurie negali nerūpėti Va
tikanui ir pačiam popiežiui.

• Pakistano prezidentas A- 
gha M. Yahya, sovietų pakvies
tas, lankysis Maskvoje. Laikas 
dar nenumatytas. Naujajam 
prezidentui kovo 25 d. pradėjus 
eiti pareigas, tai pirmasis pa
kvietimas lankytis užsieny.

• Žydų suvažiavimas Anglijo
je, Buxton mieste priėmė rezo
liuciją, kuria reiškiamas susi
rūpinimas žydų piliečių engimu 
Sovietų Sąjungoje. Suvažiavime 
buvo atstovaujama apie 30.000 
Anglijoje gyvenančių žydų.

• Australijoje streikuoja 250. 
000 susisiekimo tarnautojų.

Dramblio išdaigos Afrikoje

Šen. E. Kennedy, vakar pasiūlęs 
siaurinti krašto išlaidas erdvės žy
giams, ypač šią vasarą mėnulį pa
siekus

Popiežius įspėja tėvus
Tėvams tenka svarbūs 

uždaviniai
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI užvakar tėvams pri
minė jų pareigą: jie turį kritiš
kai vertinti spaudos, radijo ar 
televizijos programas ir rūpin
tis vaikų gerove. Jis teigė, kad 
šiuo metu mokslas ir technika 
žymiai keičia gyvenimą, dėl to 
kasdien tenka susidurti su nau
jais klausimais.

Jo žodžiais, šiandien laikraš
čiai, filmai, radijas ir televizija 
“puola namus su vazdais bei 
paveiksla’s, kurie psichologiniu 
požiūriu galį paveikti paskirus 
asmenis bei šeimas, nebent visa 
tai būtų prižiūrima ir patenka
ma... Tėvai, motinos, č:a iškyla 
jums nauji uždaviniai, būkite 
gerais kritikais ir blaiviais tei
sėjais...”

Švedai ir byla 
Latvijoje

Prostestuoja Jakimovičių suėmus

STOCKHOLMAS. — Kaip 
jau buvo rašyta, Latvijoje buvo 
suimtas kolochozo pirmininkas, 
senas komunistas Jakimovičius, 
savo atsišaukime gynęs suimtus 
rusų rašytojus ir pasisakęs prieš 
rusų okupacinės valdžios neteisy
bes Latvijoje. Netrukus turės bū
ti jo teismas.

Ta proga Amnesty Internatio
nal Stockholme pasiuntė savo 
protestą Latvijos aukščiausiajam 
teismui ir prokuratūrai dėl Jaki- 
movičiaus persekiojimo ir jo su
ėmimo Rygoje. Ši organizacija 
pareiškė norą pasiųsti savo atsto
vą, kuris dalyvautų teisme Ry
goje. Byla domisi ir Švedijos tele
vizija. Pažymima, kad, Amnes
ty International nepamiršo ir 
jauno latvių rašytojo Skujenieko 
bei jo draugų likimo Potmos pri
verčiamųjų darbų stovykloje.

Pompidou įspėja 
gyventojus

Rinkiminis įkarštis aštrėja
PARYŽIUS. — Vienas dvie

jų svarbiauisų kandidatų Pran
cūzijos prezidentiniuose rinki
muose (jie jvyks birželio 1 d.)
G. Pompidou, kalbėdamas tele
vizijoje, įspėjo: paraustinės jė
gos gali siekti pakartoti pra
ėjusių metų neramumus. Nuro
dęs j pasitraukusio gen. de 
Gaulle nuopelnus, Pompidou tei
gė: “Mano pažiūros kitokios. 
Nauja vyriausybė privalo būti 
lankstesnė”.

Komunistų kandidatas, J. 
Duclos taip pat įsijungęs į rin
kiminę kampaniją, puolė socia
listus, kurie, esą, remią centro 
partijas su A. Poher priešaky. 
Duclos aiškino, kad tik komunis 
tai galį pasiūlyti naują, skirtin
gą politinę kryptį.

Astronautai skrieja mėnulio link
Sekmadienį pradėtas erdvės žygis vyksta sėkmingai — Astronautai geroje nuotaiko
je — Jau netoli 200.000 mylių nuo žemės — Didelis viso pasaulio dėmesys

Pirmosios skrydžio dienos — 
lyg “žaidimas”

CAPE KENNEDY, Florida. 
— Sekmadienį, gegužės 18 d., 
pakilę į erdvę, skrydžiui į mė
nulio orbitą, trys astronautai 
šiuo metu savo žygį, “Apollo 
10” programą, vykdo itin sėk
mingai.

Visi trys, pradžioje beveik 
du kartus apskridę žemės ru
tulį ir vėliau pakilę skrydžiui 
mėnulio kryptimi, savo susiža
vėjimą žemės vaizdais reiškė 
žodžiais: “nuostabu, fantastiš
ka, nepaprasta”. Nors jie yra 
anksčiau dalyvavę erdvės žy
giuose, tačiau dabar jie nesivar
žė savo entuziazmą reikšdami. 
Ta prasme skrydis, savo tiksliu 
apskaičiavimu, precizija, astro
nautų puikia nuotaika skiriasi 
nuo prieš 8 metus ar vėliau bu
vusių.

Skrydis atrodo esąs malonus 
žaidimas, bet ne žygis, kurio me 
tu teks susidurti su įvairiais pa
vojais.

251.807 mylios ligi mėnulio
Tuo metu, kai erdvėlaivis sėk

mingai pakilo, mėnulio nuotolis 
nuo žemės buvo 251.307 mylios. 
Vakar astronautai jau buvo su
korę 100.000 mylių, netrukus 
pasieks dar 100.000 ir trečiadie
nį, ryt atsidurs mėnulio orbito-

LAUKIAMA VALYMŲ 
ČEKOSLOVAKIJOJE

PRAHA. — Čekoslovakijai per
gyvenant ūkinius sunkumus, tuo 
pačiu metu aiškėja, kad naujasis 
režimas jau netrukus pasiryžęs 
vykdyti naujus valymus ir jų tik
slas: suvaldyti prieš sovietus ar 
prieš artėjimą su Maskva pasi
sakančius ir antikomunistinę lai
kyseną puoselėjančius “gaiva
lus”.

Gegužės 29 d. kviečiamas kom. 
partijos Centro komiteto posėdis 
ir jo metu būsią svarstomi pa
tys skubiausi “krašto ūkio stipri
nimo uždaviniai”. Tačiau tai tik 
priedanga, nes svarbusis tikslas: 
įmanomai pažaboti opoziciją, 
krašto pasipriešinimo okupantui 
nuotaikas.

Vis dėlto, dabar aišku, kad ū- 
kiui buvus sušlubavusiam Dub
čeko laikmečiu, šiuo metu, gi 
okupantui įsigalėjus, jis nerodo 
gerėjimo žymių.

Elektra aprūpinti pasienio 
susistiprinimai

Kasdien daugėja reiškinių, ku
rie liudija vis didesnius čekų ir 
slovakų gyventojų varžymus. Tu
ristai pasakoja, kad ties Austri
jos siena vėl įrengtos elektra 
perkrautos vielos — anksčiau jų 
buvo atsisakyta. Nors gyvento
jų keliavimas į užsienį žymiai su
varžytas, tačiau režimu nusivy
lę kiekviena galima proga sprun
ka į Vakarus.

550 mokslininkų “dirba” 
užsieny

JAV spaudos atstovų praneši
mais, apie 550 Čekoslovakijos 
Mokslų akademijos narių “dirba 
užsieny” ir apie 70 iš jų pareiš
kę numatą Vakaruose pasilikti 
pastoviai.

Neseniai buvo paskelbta, kad 
apie 60 Prahos gyventojų “ne
gerbę” sovietinių vėliavų. Kas tie 
“nusikaltėliai”? Tai, daugiausia, 
buvo darbininkai, tarnautojai,

Į je. Tai numatyta 4.55 vai. rytų 
(Chicagos 3-55, Los Angeles
1.55) laiku.

Nedaug uždavinių ligi 
trečiadienio

Pirmosios trys dienos nepasi
žymi jokiais svarbiais veiks
mais. Sekmadienį svarbiuoju už
daviniu buvo atsiskirti nuo ke
lių dalių ir atskyrus “Voro” ar 

I “Snoopy” “kevalus”, su šiuo 
prietaisu, mėnuliui tirti, atitin
kamai susidurti. Tai buvo ryš
kiai parodyta televizijos vaiz
duose.

Šio skrydžio astronautai — 
aiškūs TV vaizdų šalininkai. Dėl

A. Dubčeką užvakar sveikino tūks
tančiaiJ

Ruso okupanto šmėkla ir laisvės 
Ištroškęs čekas

mokiniai ir universitetų studen
tai ir daugumoje jie buvo jaunes
ni kaip 25 metų amžiaus.

Čekai sveikino
Dubčeką, Smrkovskį

Minios sveikino 
buvusius laisvėjimo veikėjus
PRAHA. — Nors režimas prieš 
mėnesį nušalino du populiariau
sius Čekoslovakijos laisvėjimo 
bei reformų pradininkus, Dub
čeką ir Smrkovskį, bet jie, kaip 
liudija sekmadienio įvykis, vis 
tebėra krašto gyventojų mėgia
mi.

Užvakar vykus iškilmėms, ku 
rių metu paminėta nacių laik
mečio 40.000 aukų, žuvusių Te- 
rečin stovykloje, apie 40 m. į 
šiaurę nuo Prahos, susirinko a- 
pie 50.000 gyventojų. Jie triukš 
mingai sveikino atvykusius A. 
Dubčeką ir J. Smrkovskį. Duib-

to pirmąją dieną vietoje numa
tytų 15 minučių spalvotos TV 
vaizdų, jie juos panaudojo net 
72 minutes. Tai patį žygį dar 
labiau suartina su jį sekančiais 
šios žemės gyventojais.

Pats žygio uždavinių svoris 
numatytas ketvirtadienį, kai mė 
nulio prietaisui teks atsiskirti 
nuo pagrindinio erdvėlaivio ir 
savarankiškai nuskristi adtyn 
prie mėnulio, vos 50.000 pėdų 
ar apie 9 -10 mylias atstu.

Europiečiai sekė TV vaizdus
LONDONAS. — Spėjama, kad 

“Apollo 10’’ erdvėlaivio pakili
mą sekmadienį stebėjo, televizi
jos keliu, bent 100.000 Vak. Eu
ropos ir Jugoslavijos gyventojų. 
Tuo metu laikrodžiai Europoje 
žymėjo 5:49 vai. popiet ir tai 
buvo metas, kai gyventojai, bu
vus lietingam orui, turėjo pui
kias sąlygas savo butuose pato
giai pergyventi erdvėlaivio pa
kilimo akimirkas.

Spauda paskyrė pirmuosius 
puslapius

PARYŽIUS. — Prancūzijos, 
Anglijos, vak. Vokietijos, Itali
jos ir kitų kraštų dienraščiai 
apie erdvės žygio pradžią pla
čiai paskelbė pirmuosiuose pus
lapiuose, bent Europoje plačiau
siai sekamoje laikraščių daly.

Prancūzų milijonai pakilimą 
stebėjo televizijoje. Svarbaus 
įvykio nepavyko nustelbti net 
futbolo rungtynėms, nors pran
cūzai futbolu labai domisi ir 
tuo metu vyko finalinės Mar
selio - Bordeaux miestų futbolo 
varžybos.

Net ir komunistų dienraštis 
“L’Humanite” 'beveik visą pus
lapį paskyrė erdvės žygį apra
šant, pateikdamas visą eilę nuo
traukų ir astronautų gyvenimo 
apybraižų.
Rusai “susirūpino” astronautų 

gyvybėmis...
MASKVA. — “Tass” žinių a- 

gentūra apie skrydžio pradžią 
Sovietijos gyventojams paskel
bė 29 minutėms praslinkus.

Maskvos radijas, apie žygį pa 
skelbęs, iškėlė astronautų drą
są, palinkėjo sėkmės, betgi ir 
pridūrė: jie rizikuoją gyvybė
mis, nes “Apollo” skrydžiuose, 
erdvėlaiviuose dar esama įvairių 
netobulumų.

Tuo pačiu metu sovietų radi
jas ir spauda plačiai skelbė a- 
pie jų erdvėlaivių nutūpimą Ve
neroje.

KALENDORIUS
Gegužės 20 d.: šv. Bernardi

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

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

ORAS
Oro biuras praneša: Chica- 

lgoje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimi krituliai, po 
piet vėsiau, temp. sieks 60 ir 
daugiau 1. F., ryt — debesuota, 
galimi krituliai, vėsiau.

Saulė teka; 5:26. leidžias 8:08.

čekas pirmą kartą, nuo balan
džio 17 d., pasirodė viešumoje 
ir pasakė kalbą. Jam baigus kai 
bėti, gyventojai apsupo jį ir 
Smrkovskį. Jiems įsėdus į auto
mobilius, tūkstančiai šaukė: 
“Tegyvuoja Smrkovski!”

Vietnamo fronte

W. Rodgers Bangkoke
Rogers teigė: mes siekiame 

taikos
BANGKOK, Thai. — Vakar į 

Bangkoką atvykęs JAV valst. 
sekretorius W. Rogers patiki
no, jog JAV ir jų sąjungininkai 
dedą visas galimas pastangas 
taikai Vietname pasiekti. Jis pa
brėžė, kad Amerika skirianti 
vienodą dėmesį tiek Europai, 
tiek ir Azijai.

Vietnamiečiai įžiūri galimas 
nuolaidas

W. Rogers, keturias dienas 
viešėjęs P. Vietname, patikino 
P. Vietnamo vadus: JAV ne
numato daryti nuolaidų prie
šui, ypač krašto laisvo apsi
sprendimo atžvilgiu. Tačiau pre 
zidento Van Thieu nuomone, 
lauktina dar glaudesnių JAV ir 
P. Vietnamo pažiūrų suderini
mo.

Tačiau P. Vietnamo politikai 
įžvelgia pavojų —, esą, JAV-bės, 
siekdamos greitos taikos, galin
čios padaryti nuolaidų Vietkon- 
gui.

Lenkai bėga laisvėn iš laivo
Norvegijoje paskelbta: čia ap
silankius lenkų keleiviniam lai
vui “Batory”, 15 lenkų atsisakė 
grįžti. Per dvi savaites Norve
gijoje pasirinko laisvę net 54 
lenkai, laivo keleiviai.

Iš laivo paspruks ir 
Kopenhagoje?

Visi pasirinkę laisvę keleiviai 
nedėjo ypatingų pastangų — 

.jie laivui į uostą atplaukus, va
dovybei leidžiant, vykdavo pa
sižvalgyti mieste ir įsigyti vieno 
kito daikto. Tik iš laivo išėję, 
jie vietoje vaizdų žvalgytis, nu
eidavo į artimiausią policijos 
įstaigą. Dabar “Batory” plaukia 
į Daniją, Kopenhagą ir mano
ma, kad ir čia atkris keleivių 
dalis. Tuo būdu, laisvę bus pa
sirinkę jau daugiau kaip 10% 
laivo keleivių.

• Sovietų atominis sprogdini
mas susektas Švedijoje. Spėja
ma, kad rusai savo atominę 
bombą bandė Semipalatinsko 
rajone, Sibire.

Rockefelleris aplankė 
7 kraštus

NEW YORK. — Gubernato
rius N. Rockefeller su 23 paly
dovais jau lankėsi septyniose 
Vidurio Amerikos respublikose. 
Kai kuriose prez. Nixono įga
liotinis susidūrė su priešameri- 
kiniais išpuoliais, tačiau Pana
moje jį priėmė draugiškai.

Vėliau New Yorko valstybės 
gubernatorius dar lankys kitus 
P. Amerikos kraštus.

TRUMPAI
Dar nekels pašto 

mokesčių
VVASHINGTON. — Nors vy

riausybė buvo pasiūliusi pakelti 
pašto mokesčius, tačiau šiuo me 
tu nėra didesnių vilčių, kad Kon 
gresas šiais metais tuos mokes
čius pakeltų. Pasiūlymu mažai 
domisi Senato ir Atstovų Rūmų 
pašto reikalams skirtos komi
sijos.

Latvių spaudoje
Studentų disertacijos Rygoje
RYGA. Latvijos komunistų or

ganas “Ciną” rašo, kad 1947 - 
1968 m. Rygos universitete bu
vo apginta 380 disertacijų moks
lų kandidatų (magistrų) laips
niui gauti. Kaip žinome, visos 
disertacijos ir net diplominiai 
darbai turi būti rašomi rusų kal
ba.

STOCKHOLMAS. Ryšy su ru
sų — kinų konfliktu prie Ussuri 
upės, Stockholme sustiprinta stu
dijuojančių kom. Kinijos studen
tų veikla prieš rusus. Kalbėdami 
apie rusus, kiniečiai studentai 
iškelia ne tik rusų kolonializmą, 
koncentracijos stovyklos, bet pa
brėžia ir Estijos, Latvijos, Lietu
vos kraštų okupaciją. Galimas 
dalykas, kad Maskva stengsis 
stipriai kolonizuoti rusų — kinų 
pasienį, be kitų žmonių, gaben
dami į tas sritis ir Baltijos kraš
tų gyventojus.

• Rusų mokslininkai griežtai 
pasisakė prieš Vakaruose ga
minamus cheminius ginklus. 46 
sovietų mokslininkai ir jų tar
pe du Nobelio premijų laimėto
jai. Jie tiesiogiai nesmerkė JAV 
-bių, bet nurodė, kad cheminiai 
ginkiai kariniams tikslams ga
minami Vak. Vokietijoje, JAV 
ir “kituose kraštuose”.

Globa suteikiama ne iš karto

Pabėgę lenkai laikinai sulai
komi, kruopščia*, apklausinėja
mi ir juos numatyta paleisti. 
Tačiau politinė globa ne iš kar
to jiems suteikiama. Galutinį 
sprendimą padarys norvegų po
licijos bei teisingumo įstaigos.

Bėga iš Raud. Kinijos
HONG KONG. — Spauda pa

skelbė: devyni R. Kinijos gy
ventojai praėj. savaitę pabėgo 
iš krašto, tačiau dar trys kinų 
karių pasieny buvo nušauti.

• Rūkymas ir jo pasėkos — 
Australijoje, Melbourno mieste 
paskelbtais vietos universiteto 
ir šv. Vincento ligoninės tyri
mais, esama aiškaus ryšio tarp 
rūkymo ir alkoholio bei plau
čių negalavimų.

• B. prezidento Eisenhowerio 
našlė atvyko į Belgiją, kur įsi
kūręs JAV ambasadorium pa
skirtas jos sūnus John.

N. Rockefeller, aplankęs 7 Vid. 
Amerikos kraštus



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gegužės mėn, 20 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus ■ klausimus siųst) adresu:
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, Rl. 60636

AP1E PARK1NSONO LIGĄ

Klausimas. Mielas Daktare, 
prašau parašyti “Drauge” ar 
asmeniškai apie Parkinson ligą.
Lietuviškai nežinau, kaip ji vadi
nas. Kodėl ji atsiranda ir kaip rei
kia nuo jos apsisaugoti. Kas dary
ti, kad ligos negauti? Ją turint, ar 
galima pasigydyti?- Girdėjau, 
kad tai nepagydoma liga- Kaip 
reikia užsilaikyti, kad ta liga ne- 
siplėstų.

Atsakymas. Gydytojas James 
Parkinson pirmas 1817 m- apra
šė raumenų drebėjimo, jų sus
tingimo ir sulėtėjimo judesių li
gą. Nuo tada toji liga vadinasi 
pagal to gydytojo pavardę - Par- 
kinsono liga. Tai smegenų su
menkėjimo padarinys. Sunyksta 
tam tikrose smegenų dalyse (Cor 
pus striatum) smegenų narveliai.
Pirmas negerumas toj ligoj tai 
galūnių drebėjimas. Rečiau atsi
randa dar silpnumas, sustingi
mas ir judesių sulėtėjimas. Liga 
visada žengia pirmyn. Tik ne vi
siems pacientams ji vienodai 
sparčiai blogėja- Gali vienos ran
kos drebėjimas laikytis ilgai, o 
tik vėliau į kitas galūnes persi
mesti ir lėtai, ar sparčiai progre
suoti. Net visai nepajėgiais tapę 
žmonės dėl šios ligos laikosi me
tais. Vidutinis šioj ligoj žmogaus 
amžius apie dešimt metų. Bet y- 
ra daug ilgiau gyvenančių ligo 
nių. Mirštama toj ligoj nuo 
komplikacijų- plaučių uždegimo 
ar pragulu- Kartais palengva 
žmogus darosi vis mieguistesnis 
ir visai užmiega, kad neatbustų.
Gydykis sklerozę kaip jau čia bu
vo dešimtimis kartų minėta. Da
bar yra Orazinc kapsulės -jų 
tris kartus per parą paimk. Yra 
skystis: Alertonic- jo po tris val
gomus šaukštus per dieną su-
sugerk prieš valgį. Yra vaistas: I parašys tris liudijimus specialiuo- 
Cerespan, kapsulės. Jų vieną kas se blankuose. Turėdama tuos 
tuzinas valandų paimk. Dau-
giau parašysim atskirą strapsnį 
apie šią ligą.

BE DEGTINAS NEAPSĖJO,
LIEPTO GALĄ PRIĖJO

Klausimas. Gerb. Daktare, esu 
nerviškai labai sukrėsta- Geriu 
vaistus nuo nervų, prirašytus 
šeimos daktaro. Tačiau jie mane 
tiek silpnina, kad neišlaikau net 
pusiausvyros. Jaučiu didelį spau
dimą į sprandą, nugarą, užtirpę 
pirštų galai. Kai išgeriu vaistus, 
tai turiu tuojau gulti ir snaudžiu. 
Visai neturiu jėgų. Eiti kur nors 
viena negaliu, nes neatpažįstu 
vietų ir bijau paklysti.

Mano sukrikimas atėjo pama
žu. Priežastis -mano vyras. Kaip 
sunku ištarti tą žodį — Alkoholi
kas. Pradžia buvo maža, kaip pas 
mus lietuvius priimta, be svaiga
lų niekad neapsieiti- Toliau ėjo 
blogyn. Ir priėjau prie to, kad 
mano sveikata visai nebepake
lia jo gėrimo. Buvo kreiptasi 
daug kartų pas šeimos daktarą, 
bet, atrodo, jis neperdaug kreipia 
dėmesį ir nieko man nepadėjo- 
Tada kreipiausi pas advokatą. Tas 
visa širdimi pradėjo žygius dary
ti- Bet nieko neišėjo. Mano vy
ras turi gerų norų, prižada, kad 
nebegers, bet nei vieno prižado 
nepildo. Kai negirtas -puikus 
žmogus. Kai išgeria, kelia skanda
lus. Atrodo, kad visas jo skanda- 
linimasis dėl to, kad jis išgeria. 
Kartais jis šaukia, prašo gelbėti.

Ar DIRBTINI Dantys 
juda, slysta, smunka?

Negyvenkite balmSje, kad Jūsų 
dirbtini dantys gali pradėti slysti, 
smukti ar kristi mažiausiai tin

kamu metu. Didesniam saugumui 
ir patogumui užbarstykite trupti 
FASTEETH ant savo plokštelių. 
FASTEETH dirbtinus dantis laike 
tvirčiau. GalSsit lengviau valgyt. NS- 
ra lipnaus pastos skonio. Sulaiko 
“plokštelių kvapų”. Gerai pritaikinti 
dirbtini dantys būtini sveikatos ge
rovei. Reguliariai lankykitės pas 
dantistų. FASTEETH galima gauti 
visose vaistų parduotuvėse.

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U B S •. Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

Kartais pats sutinka eiti i al
koholikų ligoninę. Jis yra inteli
gentiškas, mėgsta skaityti, skai
to visus Tamstos straipsnius. Jis 
ėmė nebegalėti paeiti dėl atsi
radusių kojose skausmų. Dakta
ras jam patarė nustoti rūkius, 
bet jis neklauso. O dabar dar 
ėmė labai smarkiai gerti, nebega
liu susitvarkyti su juo-

Mano didžiausias nustebimas, 
Daktare, kad tokioje ligoje nėra 
pagalbos. Ką galėtumėte gerb. 
Daktaras patarti? Ir ką dakta
ras galėtumėt man pačiai patar
ti? Aš dirbu, bet dabar neturiu 
jėgų ir paprašiau poilsio- Padė
kit mums abiems.

Laukiu kiekvieno antradienio 
“Draugo”, kad paskalyčiau 
Tamstos straipsnius. Gal nieks 
nepasiaukoja tiek žmonių gero
vei, kiek Tamsta. Ir kas atlygins 
Tamstai už visą tai- Jie mano 
maldą Dievas išklauso, aš mel-
džiuos už Tamstos sveikatą. Te1 energijos, kiek dabar išleidi.
Aukščiausias laimina Tamstos 
visas pastangas pagelbėti žmo
nėms.

Atsakymas. Iš tuzino vartojan
čių svaigalus atsiranda vienas ne
sulaikomai besisvaiginantysis -al
koholikas. Tokie esti visokio luo
mo, užsiėmimo ir išsilavinimo 
žmonės. Jei yra sąžiningas ir pa
jėgus gydytojas, gydyk vyrą ten. 
Į alkoholikų ligoninę atsigulęs 
gali pats kiekvieną kartą išeiti. 
Taip ir nesigydo tokie- Jei mė
ginsi vežti jį į psichiatrinę ligo
ninę su policijos pagalba, jis, bū
damas negirtas, pasakys pats no
rįs atsigulti jon- tada pats atsi
gulęs taip pat galės pats kada 
norės išeiti. Turi savo vyrą iš
vežti psichiatrinėn ligoninėn e- 
sant jam girtame stovyje. Kai jis 
išsigers ir ims aprašytai elgtis, 
pasišauk gydytoją į namus. Jis

liudijimus rahkoje, šauk polici
ją. Ji nuvež ligonį psichiatrinėn 
ligoninėn. Tamsta su juo kartu 
važiuosi jį ten paguldyti - doku
mentus užpildyti. Tokiu būdu 
paguldžiusi vyrą tik pati viena ir 
galėsi išimti- jis negalės išeiti 
tol, kol nepagys — kol gydyto
jas Tamstai nepatars jį atsiimti.

Visi turime atgimti geriems 
darbams—apsiėjimui be svaigalų. 
Tada ir to dvyliktojo nelaimin
gojo alkoholiko neatsiras. Paste
bėjus pirmuosius nesusilaikymo 
gėrime ženklus, reikia visa jėga 
gintis nuo svaigalų. Atgimkime

Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatų sąskaitos
CertifikataI išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

30/ Ant visų knygelių 
sąskaitų

* Vacation Club
* College Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

Sveiko ir skanaus valgio Alvudo parengimuope paruošėjai. Iš kairės: 
Jonas Naujokas. Sofija Adomaitienė ir Marija Lukoševičienė.

Nuotrauka V. Noreikos

visi lietuviai tikrai krikščioniš
kam gyvenimui- savo silpnesnio 
brolio pagalbai: liaukimės besi
svaiginę-

Tamstai reikia išmokti gyven-' 
ti su girtuokliu vyru. Tai vienas 
dalykas. Antras -nustoti imti da
bar imamus vaistus. Dirbk, apie 
vyrą kaip apie labai sunkų ligonį 
galvok ir labai gerai valgyk, tik 
nenutuk Čia vaisių sultys kvorto
mis išgertos, mielės saujomis su
valgytos, baltymai -po dešimt 
kartų per dieną (varškė, sūris, 
rūgusis pienas, pasukos, liesa mė
sa, paukštiena, žuvis, pupelės, 
žirniai... )Tamstai geriausiai pa
sitarnaus. Dirbdama ir apie vy
rą kaip ligonį galvodama, Tams
ta neišleisi tiek daug emocinės

Tada ir be dabartinių vaistų 
pradėsi taisytis.

Organizuok per parapiją visų 
parapijonų pagalbą savos vieto
vės alkoholikams. Pirmiausia vi
si lietuviški parengimai turi ap

Šias gražuoles antilopes Chicagos parkų distriktas parinko gegužės 
mėnesio žvėreliu .

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IK GAMINIAI 
Mea patelefonuosime jūsų gydytojui

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with onr spec’l
money order checks.

seki be svaigalų. Tai bus pirmas 
žingsnis į lietuvių blaivėjimą.

Antra -namuose visai nelaikyk 
svaigalų ir pas besisvaiginančius 
pažįstamus visai nesilankyk- Vy
rui suteik rojų namuose savu el
gesiu, tada ir jam bus daug leng
viau atprasti nuo svaigalų. Kai 
jis pagys-vis vien jis negalės vi
są amžių nė stikliuko svaigalų 
paragauti. Paprašyk visų pažįsta
mų, kad nežudytų jūsų vyro — 
nesiūlytų svaigalų.

Tiek daug gauname laiškų, pa 
našių kaip Tamstos. Visi šį at
sakymą sau prisitaikys- jie visi 
panašūs. Mat, panašios kančios 
visų alkoholikų žmonų. Visi lie 
tuviai ryžkimės padėti alkoholi
kams. Palikti alkoholizmo kan
čiose saviškius yra baisiau negu 
juos į Sibirą išsiųsti. Tad liauki
mės saviškius patys savo ranko
mis Sibiran siuntę -sustokime 
besisvaiginę. Čia mums reikia 
daug dirbti, kad kūrybingą aplin-

'"SAFETTOF^T 
R SAVINGS

INSURED

POPIEŽIUS APLANKYS 
UGANDĄ

Mažame Namugongo kaime
lyje prie Kampalos miesto Ugan 
doje, kur prieš 83 metus buvo 
nukankinti 22 Ugandos kanki
niai, ypatingu uolumu rengia
masi sutikti popiežių Paulių 
Vl-jį jo Afrikos vizito metu. 
Senosios bažnytėlės vietoje, 
kur įvyko kankinimai, Afrikos 
ir viso pasaulio tikinčiųjų au
komis pradėta statyti didinga 
šventovė, kurios darbus sava
noriškai vykdo Ugandos ir ki
tų kaimyninių kraštų tikintieji. 
Naujosios bažnyčios statyba 
bus baigta tik 1972 metais, ta
čiau jau iki liepos mėnesio bus 
užbaigtas kankinių altorius.

ką ir emociškai sveikas šeimas sa
voje apylinkėje išlaikytume. Dar 
bo vaisiai dar toli, už tai tuč
tuojau griebkimės savęs ir arti
mo nusausinimo darbų.

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

3208 % West 95tll Street 
Chicago, Illinois 

Tek GA 4-8054 ii- GR 6-4339

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
3047 VV. 67th Place — VVA 5-8068

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIII

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIK
MBMMI BBhI mm

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 69tli St. Tel WA 5-2787
2501 OOtli St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas.

E. ir V. ŽUKAUSKAI

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės,

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios 
mokėjimo są
lygos.

1. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2238

llllllllllllllllllllllllllllllHlllllllinilllllllllI

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 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 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-6076

Rezld. Telef. 230-4683
OR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Buflding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susi tarimą: 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tel. 695-0583 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25. Elgin, Illinois
Ofisas 8148 VVest 68rd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezld.: 3241 West 66th Plaoe 

Tel.: REpublic 7-7866

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čtos i,r California 

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

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

Resid. tei. WAlbrook 5-3048

i THE I .TmtiKIiN WOBI»-W,DK D»ay

1 «M5 WEST ST.. CHICAGO, M. «««■ Td'

I Second class Poslage paid at Chicas°', ^’jthuantan

| except Sundays. d„. ...........

| Sdbserpllon-.

Metams U metų 3 — '
$17.00 9-00
$15.00 8-00
$18.00 9-50

Prenumerata 
Cook County. IJlinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.= prašymus. ? —

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik
susitarus.________

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniai®, penKtadle- 

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

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarlma: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tai!. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų Ilgos 
Ginekoioginč Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a A

2656 VVest BSrd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 8 vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-696C
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Seštad. 12-2 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečladleniua 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
IALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 Soutb VVestern Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

f Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL PR 8-7778. Rez. PR 8.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PrlimlnMJa tik susitarus

k*
S

mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25
dirba kasdien 

šeštadieniais
• Redakcija 

8:30 — 4:30,
8:30 — 12:00.

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7Ist Street 

(71-os ir Campbell Avc. 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 VV. 68rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘•contact lenses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel Ofiso PR 8-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos ilk pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. L RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lt 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt,.).

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 
Rezld. telef. PRospect 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

pritaiko akinius 
I5.i42 So. Cicero, Oak Forest, Iii.

Kabineto tel. 687-2020 
„Namų tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kairieji ir juodieji fašistai

SLAPTI REVOLIUCINIAI 

ŠAUKSMAI

Su pasibiaurėjimu pasauli 
prisimena fašistus ir nacius. 
Jie visiems amžiams pasiliks 
paniekos objektu. Tačiau juos, 
nors ne žodžiais, bet darbais 
garbina tie, kurie naudoja tuos 
pačius metodus — tai komu
nistai. Ir jie dabar savo įtaką 
stengiasi išplėsti JAV jaunime 
ir juodojoje rasėje bei porto- 
rikiečiuose. Vienas jų siekių, 
kaip jau j tai atkreipė dėmesį 
ir FBI direktorius Hooveris, 
dabar yra apjungti maištingą
sias jaunimo ir negrų grupes 
ir jas panaudoti savo tikslams.

“Chicago Tribūne’’ pranešė 
savo geg. 15 d. numeryje, kad 
demonstracijose prieš East 
Chicagos gatvės policijos sto
tį dalyvavo miesto maištingo
sios gaujos Young Lords, 
Black Panter, SDS studentai 
ir vad. Young Patriots. Kaip 
laikraštis praneša, šios grupės 
sudarė koaliciją. Prieš prade
dant demonstraciją, buvo pa
stebėta, kad su jų vadais ta
rėsi Illinois komunistų parti
jos galva James West. Demon
stravo be leidimo. Buvo daužo
mi krautuvių langai ir vyko 
grobimai. Ta kryptimi komu
nistai stengiasi vairuoti vadi
namą kraštutinę kaire. Kai
riųjų sąjūdžiai iš anksčiau bu
vo žinomi kaip socialinių refor 
mų šalininkai ir demokratijos 
gynėjai. Tokiais dauguma kai
riųjų ir pasilieka, tačiau va
dinamoji naujoji kairė palinko 
į fašistinius metodus ir jau 
imama juos spaudoje vadinti 
kairiaisiais fašistais.

*
Lygiai ir dauguma negrų y- 

ra geri, įstatymus gerbiantie
ji piliečiai. Tačiau ir tarp jų 
raudonieji yra suformavę nau
josios kairės ar rasiniu ekstre
mizmu persunktų fašistų. Vie
na Chicagos mokyklose besi
darbuojanti mokytoja parūpi
no mums informacijų apie ra
dikaliųjų negrų mokytojų slap 
tus susirinkimus, kur kalbėto
jas pabrėžė, kad jų siekimai 
yra paimti savo kontrolėn kaip 
daugiau mokyklų ir miesto į- 
staigų: “Sakydami kontrolė, 
mes nemanome, kad tik juo
dieji turės tarnybas mokyklų 
vadovybėje. Mes norime juo
dųjų kontrolės... Demokratinė 
sistema ne mums.,. Mes suor
ganizavome boikotus mokyk
lose Ir jau pasiekėme, kad bu
vo perkelti kai kurie mokyklų 
vedėjai ir mokytojai. Gana boi- 
kotavimų ir prašymų išpildyti 
mūsų reikalavimus. Mes eina
me pas mokyklos vedėją, mo
kytoją, superintendentą, ku
riuo norim nusikratyti, duodam 
jiems 24 valandas išsinešdinti. 
Ir jie paklauso. Švietimo ta
ryba to negarsina, juos per- 
r.elia administratyviniu potvar 
kiu...

Mes siekiame juodųjų kont
rolės mieste ir krašte. Tai reiš
kia prievartą... Kol mes nepa
sieksime, nenurimsime. Dauge
lis mūsų, gal net visi, mirsime, 
bet pasiimsime su savimi ir 
daug baltųjų... Mes nepaisome, 
ar mokytojas yra geras, ar blo 
gas... Mums svarbu, kad jis

Spaudoj ir gyvenime

ŪKININKŲ VARGAI LIETUVOJE
Jau daugiau kai ketvirtį šimtme

čio okupantai valdo Lietuvą- ir vis 
dar neįstengia įvesti būtiniausiai 
reikalingos tvarkos. Utenos rajono 
Norvaišių tarybinis ūkis pvz. taip 
nusiskundižia“Tiesos” 95 n-ry (ba
landžio 23 d.):

“Mūsų ūkis turi pristatyti pieną 
j pieninę žiemą iki 10, o vasarą — 
iki 8 vai. ryto. Nuo mūsų ūkio iki 
sviesto gamyklos — 30 km. Taigi 
vien kelionei sugaištama apie va
landą. O prieš tai dar reikia pie
ną surinkti, jį atšaldyti, jau nekal
bant apie melžimą. Vadinasi, no
rint laiku pristatyti pieną į pieninę,

juodas. Mūsų siekimas — su
naikinimas dabartinės siste
mos ir įvedimas juodųjų kont
rolės... Chicaga ir kiti didieji 
miestai yra juodųjų bendruo
menės ir jos bus juodųjų kont
rolėje. To siekdami, mes tu
rime sunaikinu sistemą... Mes 
nenorime reformos, ką mums 
jau siūlo... Mes norime sunai
kinti sistemą, ir tai mes turi
me pradėti nuo sunaikinimo 
mokyklų sistemos’’.

¥
Mums praneštas to kalbėto

jo vardas. Jis yra švietimo į- 
staigų tarnyboje. Jis prisakė 
daug kitų, stipresnių grasini 
mų. Priminė, kad dėl tokių 
maištingų sieikių gali būti su
laikytos pašalpos, algos, ta
čiau pabrėžė, kad to nereikia 
bijoti, nes “yra kraštai, kurie 
mus finansuos revoliucijos lai
kotarpyje, ta: Kuba, Kinija”. 
Kalbėtojas pikartotinai pabrė
žė, kad nenorima reformų, ku
rios siūlomos, kai “sukepamas 
pragaras”. Norima paimti juo
dųjų kontrolėn ir, kad tai būtų 
pasiekta, reikia naikinti da
bartinę sistemą.

šitokias idėjas skleidžiant, 
šaukiamos pakartotinos sesi
jos, kad susidarytų tomis nuo
taikomis persiėmusių žmonių 
branduoliai. Pabrėžiame, kad 
tai kraštutinės kairės, juodųjų 
fašistų darbas. Tai revoliuci
jos siekėjai, kurie yra Castro 
ir Mao Tse - tungo įtakoje, a- 
pie ką jie patys, kaip matėme, 
užsimena. Tuo tarpu yra ne 
tiek gausu šitokių.

*
Patys lojalieji negrai yra 

prieš šiuos išsišokėlius Tas 
pats “Tribūne’’ dienraštis pa
skelbė savo geg. 15 d. numery 
Valley Community organizaci
jos vadovo negro Dovydo Reed 
atsišaukimą į negrų visuome
nę. Jis kalbėjo: “Gyvuliškos 
negrų grupės, kurios nešiojate 
ginklus, nustokite vykdžiusios 
genocidą prieš kitus negrus. 
Aš esu nugązdintas, kad juo
dieji nebegali vaikščioti savo 
apylinkės gatvėmis, nesusidū
rę su laukiniais gyvuliais, ku
rie nori sunaikinti mus, įsta
tymų paisančią daugumą... 
Mes toliau to negalime toleruo
ti. Mes privalome bendradar
biauti su policijos ir prokuro
ro įstaiga, žiūrėdami, kad tie 
žudikai būtų teisingumo įstai
gų persekiojami”

v.

Šiuos faktus turime žinoti. 
Gyvename įtemptus laikus. Už 
nugary tų sąmyšių ir kėslų y- 
ra, kaip paskelbė FBI direk
torius Hooveris, komunistai, 
kurie nori palaužti didžiausią 
jų imperializmo priešą — Jung 
tinęs Amerikos Valstybes. Tu
rime visi patys tai įsisąmoninti 
ir mūsų jauna į ii kartai per
tekti. Amerika mums buvo vai 
šinga, dabar atėjo valanda 
mums atsiteisti, visiems aiš
kinti, kas slepiasi už tų nau
jų fašizmo atraugų. Reikia ryž 
tingų socialinių reformų, bet 
reikia ir ryž''ugos atsparos 
naują kairiųjų nacizmą su- 
ti amdant. j. Pr.

melžėjos vasarą turi pradėti darbą 
3 vai. nakties, o žiemą — 5 vai. ry
to.

Paklausite, kodėl taip blogai or
ganizuojamas darbas. Deja, čia kai
ti ne ūkio vadovai, o pieno priėmi
mo tvarka, pagal kurią reikalauja
ma visą pieną pristatyti į pienines 
ankstyvą rytmetį. Šį dalyką dar su
prastume, jei mūsų ūkio pieną 
naudotų vaikų darželiai, ligoninės, 
valgyklos, kur jis reikalingas dar 
prieš pusryčius. Bet šiems reikalam 
pakanka priemiestinių ūkių pieno, 
o kas jį atveža iš toliau, galėtų vež
ti ir kiek vėliau. Tuomet norniales-

3r. Aristid Grosse žiūri per plastikinę tūbą į savo sekretorę Elizabeth Collins savo laboratorijoj Temple 
universitete Philadęlphia, Pa., mieste, ir teigia, kad jis turi medžiagą, iš kurios pusantros kubinės pėdos 
galėtų pakilti 100,000 putų burbulų ir su jais policija galėtų kovoti prieš riaušininkus. Esą tada riaušinin
kai nebegalėtų vienas kito nei matyti nei girdėti.

PASIENIO ŽENKLŲ KILNOJIMAS
Kinijos ir Rusijos pasienio neramumai

Formozos žiniomis, Kinijos ir 
Sov. Rusijos siena yra apie 7. 
000 km., arba apie 4,500 my
lių ilgumo. Pasienio nesusipra
timų pasitaiko kas metai šim
tais, bet jų nepraleisdavo gele
žinė ir bambukinė uždanga. Tik 
1969.IH.2 prie Ussuri upės ne
susipratimai ir ginkluotos kovos 
prasilaužė pro abi uždangas ir 
pasiekė laisvąjį pasaulį.

Antrasis nesusipratimas — 
pasienio ženklų kilnojimas pa
sikartojo V.2 prie Ilu vietovės 
Kazachstano ir Sinkiango pro
vincijų pasienyje. Trečiasis ne- Maskvos užsienio reikalų mi- 
susipratimas įvyko V.15 prie nisterija gandus paneigė, pa- 
Bakti miestelio Kazachstano ’ tvirtindama, kad jai apie to-

nis būtų ir melžėjų darbas.
Tuo pačiu norėčiau priminti dar 

vieną bėdą—piėnininkystės invento
rių. Dabar specialius darbo drabu
žius, avalynę, vatos filtrus, bidonus, 
milžtuves gauname iš “Lietuvos že
mės ūkio technikos” susivienijimo 
Panevėžio tarprajoninės bazės, mel
žimo agregatų atsargines dalis — 
iš savo rajono tiekimo bazės, buti- 
rometrus, matavimo automatus, pie 
no švarumo nustatymo aparatus ir 
kt. — iš rajono veterinarinės vaisti
nės, šepečių karvėms valyti, bido- 
namas plauti tenka ieškoti įvairio
se parduotuvėse. Žodžiu, norėda
mas aprūpinti fermą reikalingu in
ventoriumi, turi suprakaitavęs laks
tyti bent po 4—5 įstaigas. Su tuo, 
gal būt, apsiprastume, bet dažniau
sia negauni to, ko reikia. Ypač trūks 
ta vatos filtrams. Kartais net po ke
letą mėnesių jos niekur nesurandi. 
Niekas neparūpina ir koštuvams 
atsarginių tinklelių. Jie greit pra
kiūra, ir esame priversti pirktis nau
ją koštuvą, nors toks tinklelis kai-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BUDA VAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

94
— Ne, pone, tik tose, kurias suminėjau.
— Ar jūs aktyviai dalyvavote specialiose demons

tracijose 1933-1945 m.?
— Ne, niekur nedalyvavau aktyviai, tik papras

tuose mitinguose ir šventėse.
Karininkas pertraukė apklausinėjimą. Jis vis dar 

sėdėjo ir vartė popierius. Kartais jis žvilgterėdavo per 
langą ir kažką svarstė. Tada jis pasiėmė cigaretę ir 
pasakė:

— Ačiū, panele von Gropp.
Tai buvo ženklas jai išeiti iš kabineto. Tada Char

lottė paklausė:
— Ar aš galiu žinoti mūsų pasikalbėjimo rezul

tatus?
— Gaila, šiuo metu nieko negaliu pasakyti, — 

šaltai atsakė vyras.
Ji išėjo iš kabineto ir ją tuoj sutiko Vytautas:
— Kaip tavo reikalai?
— Aš nežinau, aš manau, kad turėsiu pasilikti Vo 

kietijoj-
— Kodėl? Koks reikalas?
— Aš prisipažinau, kad aš buvau Hitlerjugendo 

narė ir priklausiau Vokiečių Moterų draugijai, —- pa
sakė ji šaltai.

K. TAUTKUS

respublikos pasienyje. Fcrmo- 
zos ir Hong Kongo žinių šalti
niai tvirtino, kad Kinijos pasie
nio dalinio 1000 vyrų okupavo 
24 kv. km. teritoriją, įsiveržė 
2 su puse kv. km. gilumon ir 
įsitvirtino. Sov. Rusijos pasie
nio kariuomenės dalinys, saugo
jęs sieną, pasitraukė toliau, ven 
gdamas pradėti kraujo pralie
jimą ar gavęs vadovybės įsaky
mą kovų nepradėti.

nuotų kapeikas. Nuolat trūksta šu
kų, įvairių šepečių. Argi negalė
tų pieno fermoms reikalingą inven
torių parūpinti viena kuri nors or
ganizacija? Beje, aš toli gražu ne 
pirmas tai pasakau, bet dar negirdė
jome šiuo klausimu jokio atsaky
mo. Kodėl gi taip tylomis pralei
džiamos žemdirbių pretenzijos?

Yra ir dar vienas dalykas, nors ir 
netiesiogiai, bet vis dėlto atsiliepian 
tis pieno kokybei. Tai pieno statyto 
jų ir priėmėjų — ūkių ir pieni
nių santykiai. Tarp jų kyla nema
ža ginčų, nesutarimų, tačiau nei 
gamybinės žemės ūkio valdybos, nei 
liaudies kontrolės organai nesiima 
jų spręsti. Taigi reikėtų rajone tu
rėti laboratoriją, kuri nepriklausy
tų nei pieno pramonei, nei žemės 
ūkio organizacijoms. Kitaip tariant, 
būtinas objektyvus arbitras.”

Labai teisingai pasakyta. Oku
pantų įstaigos, komunistinė valsty
bė — šališkos ir vargšui valstie
čiui nėra kur rasti bešališkesnio 
sprendimo. J. Žvilb.

kius įvykius prie Bakti miestelio 
nėra žinoma. Bet gerai infor
muoti Maskvos komunistų sluok 
sniai yra priešingos nuomonės 
ir tiki, kad toks įvykis yra bu
vęs, bet neturi žinių, kaip bai
gėsi. Kazachstano valdžia tyli. 
Komunistiniai Maskvos sluoks
niai neslepia ir tvirtina, kad Ka
zachstano pasienio incidentas 
padėtį labai įtempė.

Partijos organas prileidžia 
karo galimumą

Maskvos komunistų partijos 
organas “Pravda” V.3 paskel
bė rašytojo Simonovo straipsnį, 
kuriame jis prileidžia Kinijos - 
Sov. Rusijos karo galimumus, 
keikia Kinijos vadą Mao Tse - 
tungą, kad jam, kaip karo ko
respondentui, gali tekti vykti į 
Kinijos - Sovietų pasienį. Simo- 
novas jau tada rašė, kad pasi
tarimai su Kinija dėl pasienio 
ginčų, jeigu ir įvyktų, tai būtų 
ne viso pasienio klausimų svars 
tymas, bet tik prie Ussuri upės 
Sinkiango kinų provincijos pa
sienio. Dėl viso pasienio — apie 
7000 kv. km. — Kinija nesutiks 
tartis, jei Maskva nors dalinai 
nesutiks patenkinti Kinijos rei
kalavimų. Sov. Rusijos armijos 
organas “Raudonoji žvaigždė” 
paskelbė, kad po Kinijos komu
nistų partijos 9-to suvažiavimo, 
pasibaigusio TV.25 d., neliko a- 
bejonės, kad visa Kinija jau yra 
patekusi į rankas Mao šalininkų 
armijos vadų, kurie paklusniai 
vykdys Mao įsakymus.

Kaip žinia, Mao Tse - tung y- 
ra aršus Maskvos priešas, ypa
tingai dabartinių Kremliaus va- 

klikos. Jis reikalavo Stalinodų

— Pasakei? Kodėl? Tai buvo klaida.
— Aš nežinau, aš jaučiausi truputį įžeista. Aš bu

vau ambicinga.
— Ar valdininkas buvo su tavimi šiurkštus?
— Ne, jis buvo oficialus, bet ne šiurkštus.
— Tai negerai, Charlottė, tu turėjai kaip nors ki

taip pasielgti.
Tuo metu iš daktaro kabineto išėjo Milda ir mo

tina. Milda buvo labai susikaupusi.
— Mama, eik pas Algį ir Raselę, — parodė į vai

kus, sėdinčius ant suolo, — aš noriu pasikalbėti su 
Vytautu

— Kaip mama? — paklausė Vytautas.
— Aš nežinau, — atsakė Milda vokiškai, — dak- 

I taras patikrino mane ir ją. Mano sveikata yra gera,
I ačiū Dievui, bet dėl mamos daktaras išreiškė abejonių.

— Ar yra kas nors bloga?
— Sunku pasakyti. Daktaras sakė, kad ji turi aukš

tą kraujo spaudimą ir jos širdis silpna- Aš nesistebiu, 
nes ji taip jaudinos ir bijojo daktaro- Tu gi žinai mo
tiną.

— Ar manote, kad ji nepraeis? — paklausė Char
lottė.

— Labai galimas daiktas. Daktaras sakė, kad būtų 
neblogai, jeigu motina kuriam laikui pasiliktų Vokie
tijoje. Bet jis nebuvo tikras.

— Jeigu taip, tai mes pasiliksime Vokietijoje, jū
sų motina ir aš, — nusišypsojo Charlottė.

— Kodėl, aš maniau, kad jūs praeisite? — nustebo 
Milda

— Aš abejoju. Gal būt, tai buvo klaida. Jūs žino
te, kartais aš per išdidi.

— Bet, panele Charlottė.* <,

atitaisyti Kinijos liaudžiai pada
rytą Rusijos carų teritorinę 
skriaudą. Jis reikalavo ir dabar 
reikalauja skriaudą atitaisyti ir 
dabartinių Maskvos vadų. Tik 
nesulaukdamas pasėkų ėmė 
spartinti pasienio incidentus, ku 
riais nori reikalų sutvarkymą 
paskubinti, nors tektų ir ginklu 
susikirsti su Maskva. Mao ig
noruoja ir Maskvos raginimą 
tartis.

Pasitarimai
tik Ussurio upės klausimu

Kinijos vyriausybė pildydama 
Mao valią neskubėjo duoti at
sakymus į Maskvos raginimą 
pasienio incidentus sutvarkyti 
pasitarimais. Pirmasis Maskvos 
prašymas tartis buvo įteiktas 
Kinijos ambasadai Maskvoje 
TV. 13. Pekinas ignoravo. Ant
rasis prašymas pakartotas IV. 
26 d. Po ilgesnės tylos Pekinas 
atsiliepė V.ll ir pranešė, kad 
sutinka tartis su Maskva tik 
vienu Ussuri upės pasienio su
tvarkymo klausimu. Pasitari
mai numatomi birželio mėnesį, 
bet kur ir kokią dieną — nepa
minėta. Iš pranešimo aiškiai ma
tyti, kad Kinija nesutinka tartis 
visais pasienio klausimais. Tuo 
pačiu metu Kinijoje demonstruo 
jama prie Ussuri susuktus fil
mus, užvardintus “Naujųjų ca
rų nusikaltimai prieš Kiniją”, 
kuriuose rodomi Sov., Rusijos 
laivyno modernūs laivai, spe
cialūs maži tankai, tinkami va
žiuoti sniego pusnimis, oro lai
vynas ir malūnsparniai (oro ka
valerija), patrankos ir lengvos 
raketos. Kinijos liaudžiai aiš
kinama, kad “senieji carai” to
kių ginklų neturėjo, bet pasigro
bė didžiausius Kinijos teritori
jos plotus. “Naujieji” carai tos 
teritorijos ne tik nesugrąžina, 
bet su moderniais ginklais gra
sina. pasigrobti dar daugiau Ki
nijos teritorijos. Specialaus fil
mo tikslas — kelti kinų liaudies 
kovos dvasią, kurią, pagal Mao 
mintis, reikės panaudoti K’ni- 
jos teritorijai ginti ir Maskvos 
carų pagrobtoms teritorijoms 
atsiimti.

Kinų paskleisti skaičiai apie 
Sov. Rusiją

Sunku pasakyti, kokiais su
metimais kinai paskleidė Sov. 
Rusijos karinių jėgų sukoncent
ravimą Kinijos pasienyje. Ar jie 
tikri ar tik spėjami — sunku 
ir neįmanoma patikrinti. Nėra 
naujiena apie sovietinių karinių 
jėgų sukoncentravimą Amūro - 
Ussuri upių baseine. Kreipia
mas dėmesys į kitus strategi
nius punktus, būtent rytiniame 
Turkestane ties Sinkiango pro
vincija, Mongolijos respubliko
je ir Tibete. Sovietai koncentruo 
ja laivyno dalinius prie Petro
pavlovsko, Kamčatkos, Ochots
ko, Nikoljevsko ir priešais pie

Tuo metu iš raštinės išėjo mergina ir pranešė:
— Konsulatas vienai valandai uždaromas. Prašo

me ateiti antrą valandą po pietų, — ir uždarė duris-
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Vėlai po pietų, daktaras pasirodė duryse ir pakvie
tė:

— Algis ir Rasa Kasakaičiai ir ponia Kasakaitienė, 
prašau-

— Vytautai, aš einu, — pasakė Milda, — saugok 
mamą ir nepasakyk jai tiesos, — sušnabždėjo ir su 
vaikais dingo kabinete.

Motina sėdėjo ant kito suolo. Ji buvo tyli ir pas
kendusi savo mintyse. Po valandėlės ji kreipėsi į Vy
tautą:

— Daktaras man buvo labai malonus, toks jau
nas ir išmintingas vyras. Aš manau, kad aš praeisiu.

— Žinoma, mama, — atsakė Vytautas.
— Ačiū Dievui, aš tikiu, kad jo Apvaizda padės 

man. Atsiprašau, sūnau, ateina panelė Charlottė. Aš 
nenoriu trukdyti.

Charlottė lipo iš pirmo aukšto. Ji atrodė truputį 
išbalusi ir priėjo prie Vytauto.

— Kur tu buvai Charlottė?
— Aš buvau truputį mieste, bet ten šalta ir vė

juota- Taigi tuoj sugrįžau. O kur gi Milda?
— Ji su vaikais pas daktarą- Aš laukiu savo eilės-
— Vytautai, aš labai keistai jaučiuosi.
— Kodėl?
— Aš manau, kad aš čia laukiu be tikslo. Aš bi

jau, kad jie manęs neįsileis į Ameriką. Aš buvau per 
atvira.

tBn« dausrUnJ

tinį Sachaliną. Yra daug greitų 
raketinių kreiserių ir 100 povan 
deninių laivų, šiaurės rytų sek
toriuje prieš Mandžiūriją karo 
pajėgos turėtų apimti Kinijos 
septintą apygardą (Heillung- 
kiang, Kirin, Lianong).

Kinai kalba, kad prie Amūro 
ir rytų Turkestane Sovietai tu
ri 11 pėst. divizijų, 3 šarvuo
čių ir 2 artilerijos divizijas. Jas 
remia apie 800 bombonešių, nai- 
k'ntuvų, malūnsparnių. Mongo
lijos respublikoje sovietai turi 
5 pėst., 3 raketininkų ir 3 šar
vuočių div., pridėjus Mongoli
jos 3 pėst., 2 lakūnų div. ir 40 
pasieniečių batalijonų. Tokios, 
kinų žiniomis, būtų Sovietų pa
jėgos.

Kinijos karinės jėgos

Žinias neįmanoma patikrinti. 
Skaičius reikėtų laikyti spėlio- 
tinais. Mandžiūrijoje Kinija lai
ko 9 armijas, po 3 divizijas, vi
so 335,000 vyrų. Sinkiange sto
vi 7 pėst., 1 parašiutininkų ir 
1 pasieniečių divizija. Be to, in
žinerijos 60,000 vyrų. Vid. Mon
golijoje — 5 pėst., 2 kavaleri
jos ir 3 pasienieičių divizijos. 
Prie Vid. Mongolijos autonomi
nės srities kinų stovi šiaurės ry
tuose dar 4 geležinkeliečių divi
zijos. Tibete ties Indijos siena 
Kinija laiko 3 pilnas kautynių 
armijas. Nežinomos laivyno ir 
aviacijos jėgos ir kitokie specia
lūs daliniai.

Yra žinoma, kad Kinija jau 
turi 6 atomine jėga varomus 
povandeninius laivus. Ginklavi
mo reikalams išleidžia pusę val
stybinio biudžeto. Komunistinių 
kraštų ginklavimų biudžetas y- 
ra paslėptas kitų ministerijų 
biudžetuose, daugiausia “ma
šinų statybos”, kurių Kinija 
1969 m. padarė 9. Kinai turi 
atominę bombą. Kinai jau turi 
daugiau vid. nuotolio raketų, 
kaip buvo manoma. Tarpkon- 
tinentinių raketų Kinija turės 
anksčiau, negu buvo numato
ma, tai yra iki 1975 metų. Nors 
sunku tikėti, bet tikrovė sako, 
kad du komunistinės ideologijos 
milžinai gali susikibti ir nuleis
ti vienas kitam kraują.

NAUJAS
“GYVYBfiS VAISTAS”

Grupė Meksikos mokslininikų, 
dr. Hector Lopez A ristas vado
vaujamų, pareiškė išradę naują 
vaistą, kuris pašalinąs iš žmo
gaus organizmo deuterio rūgš
tį. To pasėkoje organizmas at- 
gaunąs gyvumą. Ši grupė moks
lininkų paprašė kitus Meksikos 
gydytojus, kad jie per savo pa
cientus kontroliuotų naujojo 
naujojo vaisto veikimą. Kartu 
jie pareiškė, kad užregistravę 
nemaža atsitikimų, kai šiais 
vaistais gydomi pradėję senti 
žmonės pradėję grįžti į norma
lų ir aktyvų gyvenimą.



URAUGAS, antradienis, 1969 m. gegužės mėn. 20 d.

Amerikiečiai 101 divizijos kariai Vietname ilsisi Hue vietovėje, netoli 
Laoso.

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENĮ

Išnuom. kambarys vyrui, su at
skiru įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir 
11. GR 6-3069

MISUELLANEOllb

A. ABALL ROOFING C0.

REAL ESTATE

HELP WANTEd”— VYRAI HELI WANTED VYRAI

BALFo Chicagos apskrities vajaus apyskaita
(Dėl rastų netikslumų rąžyti ar skambinti: A. Gintneris, 3221 W. 

61st Street, Chicago, Illinois 60629, telef. HE 6-1691)

(Tęsinys)
Balfo 144 skyriuje Elginė:
$103. — dr. K. D. Bobelis, dr. B.

Beinoris, dr F. Mažeika, dr. A. Ciu- 
ris, dr. F. Jaras,

$53. — dr. L. Ragas, dr. V. Ki- 
likonis, dr. Vienužis, dr. Giedraitis,

$51. — dr. J. šalna,
$28. — dr. Alg. Vasonis, dr. H.

Senkus,
$25. — dr. Kožica,
$23. — R. Ošlapas, A. Vasauskas, 

J. Vaičekonis
$18. — G. Bliudžius,
$13. — A. Torosas,
$11.00 — K. Sruoga,
$10. — J. Arvydas.
Iš Viso — $998.00.
Willow Springs, IU. vietovėje:
$25. — A. Brazis, E. Misiūnas,
$20. — Bruzgulis, P. Naujokas,
$15. — J. Ankudavičienė,
$10. — Literskis, Rust. Geštautas, J.

Spaitis, Kazwell, Rekūnas, A. Trinkus, 
A. Petraitis, Rinkevičius,

$5. — Kubaitis,
$3. — Gabrusevičius.
$2. — Sudeikis, Kubilius, $1. — J.

Dambrauskas, Schulz. Iš viso $209.00.

Chicago Heights 119 skyriuje:
$20. — A. Dambrauskas,
$15. —- J» Stasiulis, M. K. Ripskis.
$11. — Jz. Tamošaitis,
$10. — K. Dambrauskas, T. Ramo

nas,
$5. — Jz. Anišauskas, V. Jenu- 

lieniė, Edvv. Cialkowski. Iš viso $96.00.
Balfo Chicagos apskr. valdyboje tie

sioginiai gauta:
$250. — dr. V. Maciūnas,
$100. — Dr. L. Kriaučeliūnas, inž. 

A. M. Rudis, kun. B. Sugintas, V. Šim
kus, “Parama” — J. Janušaitis ir J. 
Mažeika, Chicago Savings and Loan 
Ass. — J. Pakel,
$25. — dr. A. Baliūnas, Magdalena 
Šmulkštys,

$10. — dr. P. Daužvardis, P. Baliū
nas, J. Kudirka, Sof. Vaičekauskas, St. 
Driunys, V. Morkūnas, A. Jucius, B. 
Lukas, Fr. Sose, Jz. Ješmantas,

$5. -----  Alg. Budreckas, Gabr. Šla
pelis, Pr. Kavaliauskas, kun. Jz. Mar
čiulionis, V. Vainauskienė,

$1. — E. Ciplijauskas.
Iš viso — $1,057.97.
18 liet. kolonijoje: Iš viso $337.50 (jų 

tarpe N. Buršteinas $25. — ir vietos 
Universal Savings $100. — Aukotojų 
sąrašas neprisiųstas).

(Bus daugiau)

A. + A.
BRONIUI KIRKUI mirus, 

jo dukrą LEONIDU KAZENIENĘ su šeima, sūnus LIU
DĄ su šeima ir BRONIŲ gilaus skausmo valandoje 
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

Roma ir Viktoras Masčiai

Mylimam tėvui
A. -f- A.

BRONIUI KIRKUI mirus, 
dukrą LEONIDĄ KAZENIEN? su šeima, sūnus LIUDĄ 
ir BRONIŲ KIRKUS su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. a

Rita ir Edvardas Slapšiai

Brangiam tėvui ir seneliui

A. -f" A.
BRONIUI KIRKUI mirus, 

LEONIDĄ KAZENIENĘ, kemaviečių bičiulę, ir sesę 
RAMUNĘ nuoširdžiai užjaučia

Kernavės Skaučių Tuntas

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
A TIESINTAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT yn.NETER TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

Perskaitę Dranga, duokite kitiems pasiskaityti,

CONTRACTOR

3 REZIDENCINIAI, 
Mbkomerciniai,
M 1 MEDICINOS IR y | KITOKĮ PASTATAlI

J Mfi7 West eetfc Strout J TelHE 4-7482

Įsteigta prieš 49 metus
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso

mo arba dedame naujus kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą ‘‘fcuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6647 arba PO 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku
'

Prie 72 Ir Lanmlale — 6 kamt., 
9 meti, de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

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

Prie 71 Ir Talnuui — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas Nebrangus. $43.600.

70 Ir Washteiiaw. Mūras 2 pc 
6 karnb. Ir butas rŪBy »-Ju kamb 
128.900.

VAINA REALTY
2617 W. 7 lst St. — BE 7-11515

1111111111111111111111111111111111111111111 ■ 11111111

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning ) 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui bohertua Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai tr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
k&zn&l

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westem, Chicago S, UL

Telefonas VI 7.3447.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

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

8 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

liž anksto, 2 butai—5 ir « ltamb. 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žaa. $36,000.

2 pu 5 kamb. (S mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr Prie 67 Ir Callfornia 
$28,600.

& kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 Ir Callfornia. $19,000.

5% kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt Have Experience In 

Automotive Shop 
See M r. Fiseher

AUTO PARTS & GEAR CO. 
2437 Mihvaukee Avė., Chicago

HELP 4VANT.ED — MOTERYS

RESTORANUI REIKALINGA

VIRĖJA
5 dienas savaitėj

CLEARING INN
5758 W. 65th St.

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

P A R D A V IM U I

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

Marąuette Pke. (ant Artesian Ave
nue) parduodamas 7 kamb. mūr. 
namas. Pilna vonia ir 2 “povvder 
rooms’’. Galimybė įrengti kamb 
išnuomavimui. Namas geram sto
vy. 1 auto garažas. Agentai pra
šomi nesikreipti. Nuo pirmad. iki 
penktad. po 6 v vai. skambinkite 
RE 7-0362.

IMMEDIATE OPENINGS
WAITRESSES

Full timo a.nd part tlmo positions, 
vartous hours, groo-d salary, out- 
Rtanding em.ployee benefits. Apply to 

MR. BORKMAN, Food Manager
WALGREENS

1135 Lake Street, Oak Park, IU.

EXECUTIVE
SECRETARY

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

HOURS: 8:30 TO 5

Call MR. CRIDER 
437-1950

ĮSIGYKITE DABAR

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS tEMELAPIŲ

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 Draugų.

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAsIr BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom. — 3.00

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame {vairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

BRIGHTON PARKE
2 p<i 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16.000.

švarus 2 po 4 kamb, mūr. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo šilima, 
$22,000

5 Ir <1 kamb. med. au rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
Ir sklypas. $17,500.

0. 4 ir 2-jųt kamb med. S kamb. 
rūBy. Žemi mokesčiai $1S,5OO.

Du 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 po 5% kamb. Ir 4
kamb. butai, Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income T*x 

Notary Public

273: VV. 48rd St. — CL 4-2390

5 kamb. namas $12,000, 6 kamb. 
gražus $16,600.

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

2- jų butų & Ir 6 kamb. $20,000
3- Jų butų 2 po 4 ir 6 kamb.

$28,000.
4- lų butų po 2 mlegamuosus 5 

met. senumo $49,600.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut.

garažas $28,000.
6 kamb. rezid. 2 aut. garažtv- 

$29,00.
3 geri bizniai: Žuvį, - Viščiukų 

ir Gėrimų, Žuvų — du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiuki, ūkis 8 
akrai su namais.

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

Sklypai mieste, vanduo, kanali
zacija po $3,500.

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

Tel. 257-0675

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

GIRL FRIDAY
Grovving service organization for 

large air-conditionlng manufacturer. 
Typing, billtng and varied dutles. 
Congenla] office. Permanent. Excel- 
lent starting salary.

Phone Mr. Green, DE 7-1900

MACHINE
ASSEMBLERS

For Punch Press manufacturcrs. 
Mechanical ability or aptitude vvill 

i ąualify you.
• Day Shift * Top Wnges 

* Life Insurance

SERVICE MACHINE C0. 
2310 W. 78th Street

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

APPLY

Lite Food Products
1335 W. ALTGELD ST..
CHICAGO, ILLINOIS

Painters - experienced 

Union wages. Steady Work.

6038 W. North Avė.
Tel. — 637-5323

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

PRESSMEN
Model 1250 — 3 yra exper. 

Exper. Xerox plate maker
Top salaries - oxtra holidays - good 
wwk.ing conditions - many other 
benefits. For appt. call

Mr. Sdhiavone at Fl 6-2500

VYRAI IR MOTERYS

Cosmetic Business
For men & vvomen a vronderfui & 
profitable business for the ag- 
greslve & teachabie.

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

Call 639-3559, for appointment

VYRaTiR MOTERYS

HOUSEKEEPING 
Positions Open For 

FLOOR SUPERVISORS 
HOUSEMEN, M AIDS 

Sheraton-Blackstone Hotel 
636 S. Michigan, Ajvenue

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

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Maruuette ir Gage parkai.

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

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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 
m&ro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

6 kamb. 15 metų 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, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

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

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge".

JANITORS
JANITRESSES

VVANTED
No experience necessary

One of the largest cleaning con- 
tractors has openings for evėnlng 
work. Good pay, paid vaeations, 
hospitalization. Opportunity to
become fioreinen, foreladies and 
supervisors. Two referenee letters are 
needed. Applications are taken from 
9 a. m. to 3 p. m. Mon through 
Pri.

Maintenance Services
325 W. Van Buren Street 

TEL. — 341-1111

DfiMESIO!
■BgPS;.‘

RADIO PROGRAMA

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471*0321
VARGDIENIAI,

VICTOR HUGO
I tom. — 3.50

II tom. — 2.00
III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50 

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

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

► ♦ ♦ ♦ » .,
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namu Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuoee. Prašome užsukti į mūsų ištaigą 
Ir išsirinkti iš katalogo.
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
imiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiimiiitiiiiiiiiiiiHim  

Perskaitę “Draugą", duo

kitę ii kitiems pasiskaityti

PUNCH PRESS
OPERATORS
Experienced Operators 

Openings on lst and 2nd Shift 
ALL COMPANY BENEFITS

THE PATHFINDER C0.
Division of Allen Electric &

Eąuipment Company

5445 N. Elston 282 6600 

! MACHINIST

MILLING MACHINE 

LATHE OPERATOR
FULL TIME STEADY JOB — 

OVERTIME — TOP PAY
Good vvorking cond’s. Paid vaca- 
tions, holidays and hospital insur
ance. Small shop in Glenvicvv, III.

TEL 724-7200
MOLD MAKER OR 

JUNIOR MOLD MAKER
Good salary, Steady.

Small shop.
CAIjL: MR. DOLE — 345-2838

Kiirlstan Die Mold, Ine,
3110 W. North Avenue 

STONE PARK, ILIJNOIR

Work near home

FORGE SHOP

• DIE MAKER

• UPSETTERMAN—3, 4 & 5

• INSPECTOR — Weldshop

• INSPECTOR-Hot & cold
forglngs

• BAND SAW — operator

• WELDERS — produetion
are welding with 
Innershield experience

Intervievving hours:
8:30 A.M. to 4 P.M. daily

COMMERCIAL STAMPING 
AND FORGING C0. 

5757 W. 65th Street 

CHICAGO. ILLINOIS
An Eųual Opportunity Employer

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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



Ligi gegužės 31 d. Balzeko kultūros muziejuje vyksta Marijos aukš
tesniosios mok. įmokinių dailės darbų paroda. Nuotraukoje matyti: 
(iš k. į d.),: Judy Stoen, June Doherty, seselė Rosanne, Jiesele Mary 
Herman ir Ann Lipinski. Seselė Rosanne yra meno dėstytoja.

CHICAGOS ŽINIOS

LIETUVIAI UAIJFORNIJOJE
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS 

SCENOJE
Vaikų literatūros 'klasiko Vy

tės Nemunėlio “Meškiukas Rud
nosiukas” gegužės 31 (šeštadie
nį) 5 vai. p.p. išvedamas į sceną 
Šv. Monicos parapijos salėje 
(715 California Avė, Santa 
Monica, Calif.), minint Santa 
Monicos lituanistinės mokyklos 
5-rių metų gyvavimo sukaktį.

Augant Santa Monicos lietu
vių bendruomenei, prieš 5-rius 
metus jau atsirado reikalas turė
ti ir savo lituanistinę mokyklą.
Pačių tėvų iniciatyva tokia mo
kykla ir buvo suorganizuota 1964 
m. rudenį, iš miesto mokyklų 
distrikto gavus patalpas Lincoln 
progimnazijoje. Pirmaisiais me
tais mokyklai vadovavo rašytoja 
Alė Rūta, vėliau pareigas perė
mė Algis Trasikis, o ilgiausiai 
mokykla vadovauja dabartinė ve
dėja Inga Tumienė.

Per tą patį laiką SantaMonicos 
lituanistinėje mokykloje yra dir
bę ar dabar tebedirba šie moky
tojai: muzikė G. Gudauskienė 
(dirba nuo pat mokyklos įsistei- 
gimo), kun. dr. P. Celiešius, 
kun. dr. A. Olšauskas, V. Keva-
laitienė, V. Gručinienė, M. Gru- Sault Ste. Marie, Ont. 
šiene ir S. Sinkienė. Mokykla pa-

JAUNIMO ŠVENTĖ

Pasiruošimas jaunimo šven 
tei ir Jaunimo ansamblio dvide
šimtmečio paminėjimui vyksta 
pilna sparta. Sudarytas labai pla
tus rengimo komitetas, kuris dir
ba pasiskirstęs komisijomis: pro
gramos komisijai vadovauja 
mokytoja O. Razutienė, meno - 
arch. Ed. Arbas, muzikos -kom
pozitorė G. Gudauskienė, ad- 
mistracijos inž. E. Vilkas. Su
kaktuvinis leidinys ruošiamas 
rašytojos Alės Rūtos priežiūroje.

Šventę globoja JAV LB Vaka
rų apygarda (pirm. Ig. Medžiu
kas), o į komiteto sąstatą įeina 
taip pat LB Tarybos narys poetas 
Bern. Brazdžionis ir abu apy
linkių pirmininkai - L. Balvočius 
ir M. Kevalaitis.

Šventė vyks birželio 28-29 d.d. 
Pagrindinė dalis -tautinių šokių 
ir dainų šventė įvyks gražioje

MOKYTOJAI M TAEfi GEG.

22 STREIKUOTI

Chicagos mokytojų unijos na 
riai balsavo 10,944 balsais 
(prieš 5,438) streikuoti prieš 
Chicagos viešąsias mokyklas. 
Tai būtų pirmutinis Chicagos 
istorijoje mokytojų streikas. 
Meras Ridhard Daley ir guber 
natorius Riehard Ogilvie susi-, 
rūpinę, nes švietimo tarybai 
trūksta pinigų mokytojų reika-j 
lavimams patenkinti. Jeigu ne
siseks greitai užbaigti streiką, 
lieka neaiškus klausimas: kaip 
vaikai galės laiku prieš atosto
gas pasiruošti egzaminams ir 
diplomų išdalinimui.

NORVEGAI CHICAGOJE

Apskaičiuojama, kad Chica
goje gyvena apie 50,000 norve
gų kilmės asmenų.

DIVORSUOJA VYRĄ 
SOVIETŲ ŠNIPĄ

Mary Baburich, 3607 W. 26 
st., apygardos teisme prašo 
skyrybų nuo savo vyro Tornis- 
lav, įkuria teigiama, nelegaliai 
atvykęs į JAV-es ir buvęs So
vietų Rusijos šnipas. 

TARPTAUTINĖ ARBATĖLĖ

Cook apskrities slaugių mo
kykla geg. 23 d. ruošia tarp
tautinę arbatėlę 1900 W. Polk 
st. Arbatėlės metu bus įvairių

Santa Monicos Civic auditorijo- rankdarbių paroda, kurioje da- 
je. Šokių grupėse ir chore, numa- lyvauja 29 tautybės, jskaitant 
tomą, dalyvaus per 200 jaunimo, i ir lietuvius. Mokykla mini 40 

Kj. I metų sukaktį.

KANADOS ŽINIOS

gelbos jau susilaukė ir šios mo
kyklos abiturienčių, V. Kevalai- 
tytės ir A. Pakalniškytės, kurios 
talkina mokymo darbe.

MOTINOS DIENA

Šiemet mūsų kolonijos moti
nos buvo įdomiai pagerbtos ge-

Finansiškai šalia mokslapi- gužės 1Q . n di€nomis .Gegužės
10 d. ukrainiečių salėje, vado
vaujant Jadvygai Staškūnienei, 
gražiai pasirodė mūsų jauni
mas. LB pirm. atidarius minėji
mą, studentė Aldona Kamins
kaitė paskaitė kruopščiai pa- 

' ruoštą paskaitą. Citatos iš įvai
rių rašytojų ir iš Šv. Rašto pa
traukė visų klausytojų dėmesį.

Mūsų jaunieji artistai suvai
dino linksmą veikalėlį iš kaimo 
gyvenimo, pavadintą “Klum
pės”. Dėvėjo A. Vanago nuta
šytas ir ponių Chinienės ir Skar 
dienės paruoštas klumpes.

Irena Sližytė ir Jonas Duoba 
padeklamavo eilėraščių. Klara 
Goldbergaitė ir Laima bei Rū
ta Motiejūnaitės suvaidino vaiz
delį deklamuodamos, dainuoda
mos ir šokdamos.

Visus nustebino minėjimo va
dovės sugebėjimas taip trumpu 
laiku ir taip gerai paruošti ne 
tik vaidinimą, bet ir jos pačios 
sukurtą “Jaunimo šokį”, kuriuo 
buvo užbaigta programa. Pro
gramos pranešėja buvo Jūratė 
Kaminskaitė. Akordeonu pagro
jo Valentinas Karnėnas.

nigių, mokyklą yra parėmę Lie
tuvių Bendruomenė, S.M. lietu
vių klubas ir Los Angeles Lietu
vių kredito kooperatyvas.

Mokykla kasmet ruošia 1-2 
mažesnius parengimus ir pava
sarį vieną didesnį vakarą. Šv. Mo
nikos amerikiečių parapija lietu
viškai mokyklai veltui duoda sa
lę ir parapijos kunigai atsilanko 
į parengimus.

“Meškiuko Rudnosiuko” pas
tatymui vadovauja muzikė G. 
Gudauskienė (specialiai parašė 
muziką), G. Mažulienė (režisū
rą) ir I. Tumienė (šokių chore
ografiją). Autorius Vytė Nemu- 

.nėlis parašė naujų žodžių dai
nelėms. Dekoracijas nupiešė mo
kyklos mokinys R. Tumas.

“Meškiukas Rudnosiukas” sce
noje, reikia tikėtis, bus didelė 
atrakcija ne tik vaikams, bet ir 
suaugusiems, nes ir žilstančios 
galvos nesunkiai prisimena ir 
mielai deklamuoja “Ten, miške, 
kur eglės ošia, po pušim sena, 
sena...”

Po vaidinimo bus vaišės ir šo
kiai. Vaidinime dalyvaus ir poe
mos autorius Vytė Nemunėlis.

Vakaro vedėjai J Staškūnie
nei Judita Grigelaityt? įteikė 
gražią dovaną, o pati vedėja 
kiekvienam artistu’ irgi įteikė 
po dovanėlę.

Sugiedojus Tautos himną, se
kė vakarienė, suruošta mūsų 
darbščių šeimininkių Pareigie- 
nės ir Girdzevičienės. Po to bu
vo šokiai.

Rytojaus dieną katedroje at
laikytos šv. Mišios gyvųjų ir 
mirusiųjų motinų intencija. Ku
nigas Augustinas Sabas pasakė 
dienai pritaikintą pamokslą. Var 
gonais grojo Laima Motiejū
naitė.

TRUMPAI

Antanas Gustainis po sunkios 
operacijos sveiksta namuose.

Jonui Sendžikui buvo padary
ta sunki operacija Mayo klini
koje, Rochester, Min n. Operaci
ja pavyko sėkmingai ir Jonas 
drauge su savo broliais sugrįžo 
namo.

Lietuvių Kankinių koplyčiai
Romoje rinkliava tebeina. Jai 
vadovauja LB pirmininkas ir 
kolonijos kapelionas. Rinkliava 
užsitęs iki mėnesio pabaigos. 
Jau surinkta apie 300 dolerių.

Antano ir Prano Motuzų bro
liui Juozui mirus Lietuvoje šv. 
Mišios už jo vėlę buvo atlaiky
tos katedroje. Kor.

ooOOR MEEDtO

" y_ -į; • ' ' .. \ -
• U mieste turinčiam 1,500 gyventojų, jau pusantrų metų nėra gydytojo. Artimiausias gy-

ojaTjtu už šešetos mylių. Gyventojai centrinėje gatvėje iškabino tokį daktaro ieškantį plakatą.

APŠILDYS EŽERO 
VANDENIS

Prie Zion miestelio, netoli 
VVaukegano, statoma 2.2 mil. 
kilovatų atominė jėgainė, ku
rios statyba bus baigta 1970 
m. vasarą. Šiltas vanduo, jėgai
nės leidžiamas į ežerą, galės apy 
linkės vandenį prie pakraščių 
pašildyti iki 20 laipsnių aukš
čiau negu atokiau esąs vanduo. 
Jėgainės vanduo nesuterš Mi
chigano ežero vandenis.

GAISRAS ŠLUOTŲ 
FABRIKE

Gaisras sudarė $30,000 nuo
stolių Continental šluotų fab
rike, 2601 W. Ogden avė.

DAUG PARKŲ

Chicagos parkų distrikto ži
nioje yra 458 parkai.

NAUJAS DIENRAŠTIS

Day Publications korporaci-

ja, leidžianiti dienraščius Arling 
ton, Prospect ir Dės Plaines 
priemiesčiuose, birželio 9 d. 
pradės leisti ketvirtą dienraštį 
— Northvvest Day, kuris bus 
skleidžiamas 13-koje įpriemies- 
eių: Ba r rington, Bensenvihe, 
Buffalo Grove, Eik Grove Vil- 
lage, Hoffman Estates, Itasca, 
Medinah, Palatine, Rolling 
Ivleadows, Roselle, Schaumburg, 
Wheeling ir Wood Dale. šių 
keturių dienraščių tiražas sieks 
daugiau 60,000. Tokiu būdu lei 
dėjai patenka į sąrašą 10 di
džiausių dienraščių (leidėjų Illi
nois valstijoje.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. YVestern Tel. GR 6-4421

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
lr kt.

GUŽAUSKĘJ 
BEVERLY IITEIK GfiMNYOlA 

2443 W. 68rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

Tauriam Tremties Broliui
A. + A

PRANUI BRUŽUI
mirus Vokietijoje, mūsų mielą brolį KOSTĄ su žmona 
KARUTE Čikagoj, sesutes Gydytoją dr. TEKLĘ ir JUZĘ 
Lietuvoje ir kitus jų šeimos artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Kazimieras ir Stefanija Mofušiai

Mielam gimnazijos draugui

A. + A.
KĘSTUČIUI KUDŽMAI 

mirus,
jo žmoną su vaikučiais nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Viltis ir Gediminas Jatuliai 
Elena ir Vytas Vidugiriai

A. -J- A.
BRONIUI KIRKUI mirus,

dukrai LEONIDAI KAZENIENEI, sūnums LIUDUI ir 

BRONIUI ir jų šeimoms širdingą užuojautą reiškia 

Irena ir Tadas Bukaveckai

Brangiam Tėvui mirus. Kolegą

GEDIMINĄ PUODŽIUKAITĮ
su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

‘‘ARAS” INVESTAVIMO KLUBO NARIAI:
A BALČIŪNAS, S. FRIZEUS, P. GRIGANAVICIUS, 
V. JUŠKA, J. MOCKAITIS, V. MOMKUS, V. RADYS,
L. RAGAS, A SMOLINSKAS ir A. STOCKUS

ALBERT JACOBS
JAKUBOWSKI

Anksčiau gyveno Town of Lake rajone.
Mirė gegužės 18 d., 1969 m., sulaukęs 80 metų amžiaus.
Gimė [Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskrities. Amerikoje iš

gyveno 60 metų.
Velionis buvo vyras a. a. Marcella Jacobs ir brolis a. a. 

Stanley.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank, (marti a. a. 

Stella neseniai mirusi), duktė Lillian Kolling, žentas Michael, 
2 anūkės.- Charlene Wrobel, su vyru Robert, ir Pamela Jacobs, 
giminaitė Sophie Ramančiauskas ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeiko koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., gegužės 21 d. iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas ir anūkės.
Laidotuvių direktorius Eudeikis. Telef. YArds 7-1741.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gegužės mėn. 20 d. 5

Miela Gina,
liūdime kartu Tavo skausmo va

landoje.
DANGUOLĖ ir JUOZAS 

PAŠKAI

A. f A.
KĘSTUČIUI KUDŽMAI staiga mirus, 

jo žmoną GINĄ, sūnus: LINĄ, DARIŲ jos tėvelius: 
p. REGINĄ. Dr. VLADĄ INGELEVIČIUS, jos sesutę p. 
MARĄ, Dr. VYTĄ ir MONIKUTĘ VYGANTUS ir jos te
tą p. EUGENIJĄ ir VILIŲ RITENUS nuoširdžiai už
jaučiu ir kartu liūdžiu.

Antanas žemaitis

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facilitiaa

i 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Abl b S L

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ 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 SONOS
2424 W. 69th STREET Tei. REpublic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE Tek VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET_____________ Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. GOth AVĖ. CICERO. IU^ Tel. OLympie 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD„ OAKLAWN, ILL. Tel. 686-2320 ’
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X Marąuette Parko namų
savininkų draugija šaukia ma
sinį namų savininkų susirinki
mą Marąuette Hali, 6910 So. 
VVestern Avė, kuriame bus pa
sisakyta aktualiais namų savi
ninkų ir nuosavybių išlaikymo 
reikalais. Specialiai pakviesti 
atsakingi pareigūnai paaiškins 
susidariusią padėtį. Ateinantie
ji į mitingą kviečiami atsineš
ti ir 1969 m. nuosavybės mokes
čių korteles, mitingo metu bus 
iškeltas visiems opus mokesčių 
kėlimo klausimas.

X Lietuvišką spaudą remia 
susipratę lietuviai. “Draugui” 
aukų prisiuntė: po 3 dol. — 
Juozas Pečkaitis, K. Skripkus, 
Mrs. A. (Trečiokas, Mrs. Pet
raška, J. Grigalauskas, L. Rum 
šas, Ged. (Biskis; po 2 dol. — 
M. Giparas, Alb. Svisčiauskas, 
P. Naiduškevičius, J. Balbaitas; 
po 1 dol. — E. šniokaitienė, 
Aug. T. Lišauskas. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

X Kun. Juozas Pragulbickas,
Elizabeth, N. J., atsiųsdamas
L.K. Mokslo Akademijos vei
kalams leisti 50.00 dol. auką, 
rašo: “Būtų iš mūsų pusės di
dis apsileidimas, jei neparem- 
tume tokias brangias knygas. 
Aš Akademijos (Metraščius skai
tau su malonumu ir įdomumu. 
Linkiu Dievo pagalbos ir sėk
mės užsibrėžtame darbe”.

(pr.)
x A. a. Leono Gylio 6 metų 

mirties sukaktis bus minima 
pamaldomis šį šeštad., gegužės 
24 d., 8 vai. ryto, Šv. Antano 
Ibažnyčioje, Cicero. (Pr.)

X Algirdo Grigaičio foto 
darbų paroda įvyiks Balzeko 
muziejuje birželio 7 — liepos 
11 dien.

x Sol. (St. Baras, Velbasienė 
- Kalvaitytė ir J. Vaznelis gie
dos Marąuette Paiko parapijos 
bažnyčioje religinio koncerto 
metu birželio 14 jd., 7 vai. va
kare, kai bus iškilmingai pami
nėti žuvusieji dėl Lietuvos lais 
vės broliai ir sesės lietuviai.

X Lituanicos tunto Algiman 
to laivas vadovaujamas vyr. 
valt. jūrų budžio Jono Jova- 
rausko ir reprezentacinis Litua 
nicos tunto skautų vienetas, 
vadovaujamas s. v. vyr. skilt. 
šen j. Gintaro Plačo, dalyvaus 
lojalumo parade, kuris įvyks 
gegužės 24 d., šeštadienį 11 v. 
Parado eisena bus ant 63 gat
vės, pradedant prie Lavvndale 
Avė ir baigiant 'California Avė. 
Lietuviškos organizacijos .no
rinčios paremti mūsų karius 
kovojančius prieš komunizmą, 
gali registruotis pas Joseph 
Herbert, 3314 West 63rd St., 
Chicago, III. 60629; tel. PR 
6-8998.

x šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 6 sk. skyrius ateinantį 
sekmadienį (V. 25 Garlevičie- 
nės namuose, 4437 So. Artesian 
Avė. rengia turtingą parengimą 
su žaidimais, knygučių laimėji
mais, gražiomis dovanomis ir i 
eu vaišėmis. Visi kviečiami da
lyvauti ir paremti mūsų sese
les. Pradžia 3:30 vai. p.p.

x Liet. katalikų susivieniji
mo 160-tos kuopos naujai iš
rinkta valdyba pasiskirstė pa
reigomis. Dvasios vadas kun. 
Vyt. Bagdanavičius, pirm. St. 
Juras, rvicep-kas K. Ulevičius, 
finans. sekr. F. (Sereičikas, 
prot. sekr. Vyt. Rustedkis ir ka 
sininkas K Bertužienė. Iždo gio 
bėjai: dr. VI. Šimaitis ir Vinc. 
Gudaitis.

X Amerikos lietuvių respub
likonų lygos visuotinis susirin
kimas įvyks antradienį, gegu
žės 20 d., 8 vai. vakaro Margu
čio radio patalpose, 2422 West 
Marąuette Rd., Gbicago, III. 
Bus diskutuojama daugelis 
svarbių reikalų. Visi lygos na
riai ir šiaip politiniais 'kia,usi- 
mais suinteresuotieji tautiečiai 
yra malonai kviečiami į šį susi
rinkimą atsilankyti.

X Sigitas Macaitis su žmo
na Loreta ir sūneliu grįžo iš 
Colorado Springs, atlikęs kari
nę prievolę 'kaip armijos rezer
vistas. Neseniai jis vėl perėmė 
eitas Wbite Motors Co. Credit 
manager pareigas. Jaunoji šei
ma yra “Draugo” skaitytojai, 
priklauso Lemonto liet. bendruo 
menei, kurios apylinkei Macai
tis, prieš išvykdamas į kariuo
menę, pirmininkavo.

X Lituanikos Parko reika
lams Bevenly Shores lietuviai 
rengia balių gražioje salėje ant 
ežero kranto birželio 14 d.

X Lietuvių Fondo vakarie
nės proga į Lietuvių Fondo na
rių eiles įstojo: eu $200. įnašu 
Paulė ir Pranas Adomaičiai; su 
$100. įnašais: pik. Leonardas 
Peseckas, Adolfas ir Ona Juod
kai, Antanas Barančiukas.

Užsdraišyti vakarienei galima 
LF būstinėje 6643 S. Marple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629, 
telf. 778-2858. Vakarienė įvyks
ta š. m. gegužės 25 d. Jaunimo 
Centre. (pr.)

X Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti į rengiamą 
linksmą gegužinę Kapų puoši
mo dienoje, geg. 30 d., Spaičio 
Sode, 8933 Archer Avė., Willow 
Springs, III. Grieš K. Rama
nausko orkestras. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų. Pradžia 12 
vai. dieną. (pr.)

Lietuviškais eksponatais St. Balzeko kult. muziejuje domisi iš k.: 
K. Baltramaitis' (iš k.), A. Jonušas iš Melrose Parko ir Alg. Grigaitis 
iš Dės Plainejs.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAMINĖTAS GEN. INŽ.

A. GUSTAITIS
Pereitą sekmadienį buvo pri 

eimintas ir paminėtas mūsų iš
kilusis aviatorius generolas 
inž. Antanas Gustaitis, apie ku
rį “Drauge” jau nekartą rašė
me. Kaip žinoma, 1941. UI. 6 
jis buvo bolševikų suimtas ir 
dingo be žinios. Tik dar .visiš
kai neseniai jo šeimos nariai 
Chicagoje per Tarpt. Raudoną
jį (kryžių gavo žinią, kad jis 
1941. X. 16 d. mirė (greičiau
siai buvo nukankintas) Sov. 
Rusijoje.

Minėjimą suruošė velionio 
žmona ir dukros, Liet. karių 
veteranų (Ramovės Chicagoje 
talkinamos. Šv. (Mišias už ve
lionio sielą, velionio šeimos na
riams, artimiesiems ir kitiems 
lietuviams dalyvaujant, atlaikė 
kun. J. Vaišnys, )SJ. Pamoksle 
jis jautriais žodžiais iškėlė ve
lionio nuopelnus Lietuvos karo 
aviacijai ir visai Lietuvai. Po 
pamaldų pagerbimo apeigos 
buvo tęsiamos prie Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo. 
P. Šeštakauskui vadovaujant 
Gen. M. Rėklaitis pateikė bio
grafinių duomenų ir iškėlė ve
lionio nuopelnus. Velionio duk
tė Jūratė ir buv. ikaro aviaci
jos lakūnas pik. L. Piaseckas 
uždegė aukuro ugnį. Gyvų gė
lių puokštes prie paminklo pa
dėjo velionio žmona, dukterys, 
o Ramovės Chicagos skyrius

Svečiai iš Worcesterio. Kt kairės Juozas ir Viktorija Alytai, Albinas 
ir Izabelė! Paruliai ir čikagietis palydovas Vytautas Kybartas. Svečiai 
atostogaudami atvyko aplankyti giminių, pažįstamų ir pamatyti ba
letą “Kastytis ir Jūratė”. Visi nuolatiniai “Draugo” skaitytojai.

JŪRATE IR KASTYTIS CHICAGOJE

Kažkas naujo, nekasdieniško, 
giliai išmąstyto, rūpestingai 
paruošto, profesionališkai suda
ryto buvo “Jūratės ir Kastyčio” 
baletas, kurį “Margučio” rūpes
čiu Dairius Lapinskas šeštadie
nį ir sekmadienį pastatė Mari 
jos Aūkš. mokyklos salėje, pro 
gramą išpildant Toronto univer 
siteto modernaus šokio ansamb 
liui su Lietuvių jaunimo teatro 
taika.

Šokio dėstytoja dviejuose 
universitetuose

Viso pastatymo širdis, šalia 
D. Lapinsko, buvo Birutė Na- 
gienė, su savo studentų grupe 
iš Toronto universiteto. B. Na- 
gienė šiam reikalui yra rūpes
tingai pasiruošusi. Išraiškos

gražių gėlių vainiką su įrašu 
Garbės sargyboje stovėjo Chi
cagos liet. oro skautų grupė. 
Susirinkusieji sugiedojo “Mari
ja, Marija” giesmę ir Tautos 
himną. (bk>

VAIZBOS KCMAI ĮTKIKĖ 
STIPENDIJAS

Lithuanian Chamber of Com 
merce 36-tame metiniame ban
kete sekmadienį, Acacia Coun
try klubo patalpose, šešiems 
gabiems studentams buvo įteik
tos stipendijos tęsti aukštes
nius mokslus. Taip pat pagerb 
ti du ilgamečiai nariai.

Vakaro vedėjas buvo orga
nizacijos prezidentas Kazimie
ras Oksas. Lietuvos ir Ameri
kos himnus giedojo sol. J. Vaz 
nelis publikai pritariant. Maldą 
atkalbėjo kun. A. Trakis. Po 
vakarienės K. Oksas pristatė 
svečius ir direktorius. Ypatin
gai pagerbtas Antanas Valoms, 
jam įteikiant “1969 m. iškiliau 
šio” pažymėjimą. A. Valonis 
anksčiau minėjo 50 metų dar
bo sukaktį prie Metropolitan 
banko ir šįmet, vaizbos rūmams 
nominuojant, pateko į Chica
gos miesto garbingųjų piliečių 
sąstatą. Gausiais plojimais pa 
gerbtas Jonas Pachankis, ilga
metis direktorius, atšventęs 
auksinį moterystės jubiliejų.

Šiltai sutiktas sol. J. Vazne
lis padainavęs Udrio dainą iš 
operos Pilėnai (Klovos), Ža*

šokio studijas ji, pradėjo pas 
Nasvytytę Lietuvoje, gilino 
Vienoje pas tarptautinio gar
so Roz. Ghladek. Išraiškos šo
ky natūralūs kūno judesiai pa
keičia moderniojo baleto for
mas; čia jausmai perteikiami 
nebe simboliškai, o tiesiogiai. 
B. Nagienė pasiekusi tokio to
bulumo dailiojo šokio srityje, 
kad ją pasikvietė net du uni
versitetai — Montrealio ir To
ronto miestuose — dėstyti dai
liojo šokio kursą. Toronto uni
versitete ji tai atlieka kūno kul 
tūros skyriuje.

Kitataučiai įtraukti į lietuvišką 
šokį

Mūsų lietuvė su savo studen
tais ir paruošė šią ypatingą pro 
gramą. Visi jos iš Kanados at
sivežtieji programos pildytojai 

kanadiečiai, net ir Kastytis-
, kanadietis G. Gilbert. Tik du iš 
I tos grupės lietuviai: Algis Bau 
binas ir Regina Kryžanauskaitė. 
Bet mums malonu, kad ir kita
taučiai yra pamėgę lietuvę dės 
tytoją, lietuvio komp. Juozo 
Gruodžio sukurtąjį baletą ir su 
noru, entuziastingai jį atliko.

Išradingasis D. Lapinskas
Daug įvairumo įnešė mūsų 

išradingasis D. Lapinskas, sa
vo dainomis ir raudomis pasta
tymą praturtino solistė mezo- 
sopranas Aid. Stempužienė. 
Savo ryškiu balsu Maironio 
teksto iškarpas perteikė akto
rius Leonas Barauskas. Gabu
sis fotografas ir filmuotojas 
Algimantaą (Kezys, SJ, scenos 
priešakyje nutiestame lengvos 
peršviečiamos medžiagos ekrane 
rodė ryškiųjų baleto momentų 
filmą, o šalia scenos pastaty
tuose milžiniškuose tos pat me 
džiagos ekranuose rodė solistės 
ir deklamatoriaus vaizdus skrai 
dėmis. Kadangi čia vaizdas ma 
tėsi atsišviečiąs ir iš ekrano ir 
persišvietęs atsimušdamas nuo 
sienos, tai paveikslas buvo dvi
gubas. Daugeliui atrodė, kad 
tai kenkia ryškumui, bet spek
taklio kūrėjai turėjo minty, 
kad čia gi vyksmas vyksta jū
rose, kur nėra tokio aiškumo. 

Ryškus scenovaizdis
Nesudėtingomis priemonėmis

liojoj lankelėj (J. Tallat-Kelp- 
šos) ir įSome Enchanted Eve
ning (Rodgera).

Vaizbos rūmų vardu K. Ok
sas įteikė stipendijas Antanui 
Dobrovolskiui ir Patricijai Ra
man. Justinas jMackievvich, sr., 
savo sūnaus vardu įteikė sti
pendijas Adelei Rutkai ir Ričar 
dui šemetulsldui. Metropolitan 
banko prezidentas Robert Wal- 
lerstedt įteikė stipendiją Ri
čardui Stončiui. Illinois valsti
jos atstovo Frank Savicko var
du įteikta stipendija Pauliui 
Balohui.

Banketo metu ir šokiams 
grojo J. Byansko orkestras. Vi
sur girdėjosi didžios daugumos 
išreikštas pasitenkinimas ban
keto vietos parinkimu ir pro
gramos sklandžiu pravedamu 
bei pakilia dalyvavusių nuotai
ka.

Bronius Masiukevičius įstengė i 
sudaryti įspūdingas dekoracijas, 
ryškų scenovaizdį, ypač kai tu
rėjo gerus talkininkus — švie
sos tvarkytojas St. Gasiūną ir
J. Liškevičiūtę. Bmil Vandas 
vadovaujamas simfoninis orkes 
tras, kad ir sumažintame sąsta
te, sudarė 'baletui reikiamą mu
ziką ir stiprius perkūnijos, aud 
ros efektus. Dirigentas D. La
pinskas mokėjo iš orkestro vis 
ką išgauti ir sklandžiai atskirų 
asmenų ir grupių įstojimus į- 
vesti. Čia gerą papildymą su
darė ir stambi grupė Lietuvių 
jaunimo teatro, scenoje drąsiai, 
sklandžiai su sugebėjimu atlik-j 
dama savo uždavinį.

Patenkinta publika
Publika nesigailėjo plojimų 

ir gėlių. Žiūrovų buvo gausiai, 
jų tarpe daug jaunimo, ir iš vi 
sur girdėjosi pasitenkinimo bal 
sai. Žiūrovų tarpe buvo ir atvy
kusių iš Lietuvos. Iš jų girdė
josi tvirtinimas, kad nei Lietu
vos baleto tokio lygio pastaty
mo jie paskutiniu metu nėra 
matę. Muz. A. Nakas, kuris ma
tė “Jūratę ir Kastytį” Kauno 
scenoje, įvertindamas aną pa
statymą, įvykdytą klasikinio 
baleto formoje, tvirtino, kad 
šis pastatymas, išraiškos šokio 
būdu atliktas, labiau atitinka 
komp. Gruodžio dvasią. 
Lietuviškumo formų klausimu

Akt. Stasys Pilka labai aukš
tai vertino šį baleto spektaklį, 
tik kėlė klausimą: ar buvo pa
kankamai lietuviškumo dvasios? 
Melodijose Gruodis yra įvedęs 
gausiai lietuviškų motyvų, ta
čiau ar nebuvo galima įvesti 
daugiau lietuviškų motyvų kos 
tiumuose, kad ir to paties Kas 
tvčio? Be viso to pranyks lie
tuviško liaudies folkloro nuo
taika ir neišrylškės, kad čia bu
vo ranką pridėjęs lietuvis kūrė
jas Maironis.

Aukštos klasės spektaklis
Pageidavimų buvo galima 

kelti, bet vistiek reikia pripa
žinti, ikad pastatymas buvo 
aukštos klasės. Su juo tikrai 
fbūtų galima pasirodyti Lyrinia 
me teatre ir labai gerai, kad ši 
B. Nagienes sudarytoji “Jūra
tės ir Kastyčio” lietuviško ba
leto grupė jau yra pakviesta 
su pastatymais keliuose univer 
sitetuose. Mes, lietuviai, turime 
tuo didžiuotis ir būti dėkingi 
B. Nagienei, D. Lapinskui, “Mar 
gučiui” ir visiems, kitiems (jų 
tarpe ir D. Bylaitienei, kuri rū
pinosi pastatymo priežiūra), 
kad turėjome progos pasigėrėti 
tokiu aukštos klasės spektak
liu. J. Daugi.

Mary Guess prie torto Chicagoje 
švenčia savo 115-tajj gimtadienį. 
Ji dar siuva, skalbia ir palaiko savo 
kambaryje švarą Vincennes sene
lių namuose.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63 rd 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, 111. 60632. Tek YA 7-5980

/S AR 77 /R TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Prel. J. Balkumis parašė 
ilgą ir išsamų straipsnį apie re
liginę priespaudą komunistų 
valdomuose kraštuose. Straips 
nis išspausdintas “Acen News” 
kovo — balandžio mėn. nume
ryje. Straipsnyje nušviečiama, 
kąs darosi įvairiuose komunistų 
kontroliuojamuose kraštuose, 
aprašyta ir liūdna padėtis Lie
tuvoje.

_  L. K. Mokslo akademijos
centro valdyba yra paprašiusi 
prel. Pr. M. Jurą rūpintis telki
mu lėšų Akademijos moksli
niams veikalams leisti. Prelatas 
priėmė tas pareigas ir jau pra
dėjo jas eiti. Prel. Pr. Juras 
labai vertina L.K. Mokslo aka 
demijos veiklą, nuo pat jos at
kūrimo yra jos narys ir nuo
širdus jos darbų rėmėjas. Jis 
yra dviejų Akademijos išleistų 
veikalų mecenatas ir kitais at
vejais stambesnėmis aukomis 
parėmęs Akademiją. Už nuopel 
nūs akademijai jis buvo 1962 
metais pakeltas jos garbės na
riu. Dabar, kada akademija 
yra užsimojusi išleisti eilę la
bai vertingų veikalų ir kada ji 
yra labai reikalinga didesnės 
paramos, prel. Pr. Juras ateina 
jai padėti galimai platesniu mas 
tu. Turėdamas centro valdybos 
įgaliojimus, jis rinks akademi
jai aukas, priims didesnes do- 
nacijas ir palikimus, ieškos aka 
demijos leidiniams mecenatų, 
verbuos Akademijos narius rė
mėjus. Šiame darbe prel. Pr. 
Jurai tuo tarpu pagelbės L. K. 
Mokslo akademijos centro val
dybos sekretorius kun. R. Kra
sauskas, per vasarą pasiliekąs 
Amerikoje.

— Los Angeles birželio 8 d.
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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4 vai. p. p. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje aštuonių skyrių 
pradžios mokyklos baigimo dip
lomus gaus 42 Šv. Kazimiero 
parapijos mokiniai. Jų tarpe 11 
lietuvių. Tai bus 4-ji mokyklos 
laida. Mokykla buvo įkurta 
1959 m.

_  Sierra Leone ambasado
riaus ir ponios Hyde kvietimu 
Lietuvos atstovas Kajeckas su 
ponia dalyvavo jų surengtame 

■ priėmime bal. 26 d. Sierra Leo
ne tautinės šventės proga. Ba
landžio 30 d. Lietuvos atstovas 
ir ponia diaiyvavo Maltos am
basadoriaus Pardo surengtame 
priėmime. Tragiškai žuvus Bo
livijos prezidentui — Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas, pareiškė 
užuojautą Bolivijos ambasado
riui ir gegužės 3 d. jis dalyvavo 
Bolivijos ambasados surengtose 
pamaldose Šv. Mato katedroje 
už mirusį Bolivijos prezidentą. 
Gegužės 9 d. ponia O. Kajec- 
kienė dalyvavo Congressional 
Club surengtame priėmime dip 
lomatinių misijų šefų žmonų 
garbei.

KOLUMBIJOJ
— Motinos diena paminėta 

gegužės 10 d. Lietuvių centre. 
Šv. Mišias atlaikė kun. M. Ta
mošiūnas. Salėje buvo at'tinka- 
ma programa ir vaišės. Progra
mą pravedė L. Naranjo. kuriai 
talkininkavo lietuviškas jauni
mas. Dėl blogo oro daugelis lie
tuvių nega’ėjo atvykti.

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

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

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE."

TELEVIZI JOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

nnesiiaMHEsiiiaMHsn

MOVING
apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

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

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS 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.

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

5.25*
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

TIK DVI VIETOS LIKO
važiavimui liepos 3 d, Į Vilnių — Rygą — Romą

Prašome tuoj registruotis pas WALTER RASK

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

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


