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Čekai, 

vokiečiai, 

kubiečiai 

- i laisvę

Pabėgėlių skaičius žymiai 
kilsiąs

Viena. — Šiuo metu aštrėja 
Čekoslovakijos pabėgėlių, esančių 
Austrijoje, padėtis. Stovykloje, ne 
toli Vienos, dabar jų yra 2.500, 
tačiau šią vasarą tas skaičius ga
li pakilti ligi 9.000 ir daugiau. 
Prahos režimo pagriežtėjus kryp
tis ir vasaros metu geresnės są
lygos, turistams pasilikti užsieny, 
tai dvi sąlygos, kurios, manoma, 
žymiai pakels pabėgėlių skaičių.

Austrijoje pareiškiama, kad ji 
negalės teikti globą ypač atveju, 
kai pabėgėlių atsiras krašte vis 
daugiau. Tikimasi, kad dauguma 
jų išvyks j JAV, Kanadą, P. A- 
meriką ir į Australiją.

9 mėnesiai laukti, kol įsileis...
Vakarams susirūpinus kitais 

klausimais, dabar mažiau dėme- 
' šio kreipiamą i pabėgėlių likimą. 

Jei anksčiau čekai į Vakarus ga
lėdavo išvykti po 3 mėnesių, tai 
dabar jau reikia laukti 8-9 mė
nesius.

Be to, Kanada reikalauja, kad 
kiekvienas pabėgėlis, atvykstąs 
kurtis Kanadoje, atsivežtų po 500 
dol. sumą. Eiliniam pabėgėliui 
tai neįmanoma sąlyga.

Pačios Prahos žiniomis, nuo 
praėj. metų rugpiūčio mėn. iš 
Čekoslovakijos į užsienį išvyko 
35.000 čekų ir slovakų ir iš jų 
10.000 nutarę, bent laikinai, pa
silikti už krašto ribų. Be to, Pra
hos valdžia pastaruoju metu vis 
stiprina propagandą, kviesdama 
grįžti iš “nesvetingo užsienio”.

Vokiečiai ir Čekoslova
kijos pabėgėliai

Neskelbs žinių apie čekų ar 
vokiečių pabėgėlius

Bonna —Bavarijos pasienio 
policija šiuo metu jau neskelbia 
apie sėkmingai pavykusius čekų, 
slovakų ar rytų vokiečių piliečių 
šuolius į laisvę. Tai aiškinama 
saugumo sumetimais.

Pasirodo, anksčiau skelbus apie 
laimingai pabėgusius į laisvę, tai 
neigiamai atsiliepdavo patiems 
pabėgusiems, užkirsdavo kelią 
kitiems pabėgti, be to, nukentė
davo ir pabėgusių giminės.

Policijos įstaigos nurodė, kad 
išimtis teikiama tiems, kurie pa
bėgo ne dėl politinių priežasčių.

Pernai pabėgo 1.135 rytų vokie 
čiai

Rytų Vokietija pabėgėlius skau
džiai baudžia. Paprastai sugau
tieji pabėgėliai baudžiami kele
rių metų kalėjimo bausmėmis.

Vis dėlto, ir nepaprastų kliūčių 
nepaisant, rytų vokiečiai įvairio-.

*

Vokietijos pasienis su rytų vokiečių sargybų bokštais. Nors gresia 
nepaprasti pavojai gyvybei, kas mėnesį į laisvę pabėga nemažiau 
kaip 100 komunistinės r. Vokietijos gyventojų

Richard M.NIxon

R. Nixonas už JAV
įsipareigojimus

Kodėl Amerika negali atsiriboti 
nuo pasaulio?

WASHINGTON. — Prez. Ne
onas, užvakar Colorado Springs 
kalboje buvo pasiryžęs “nutil
dyti’’ krašte kylančius balsus, 
reikalaujančius siaurinti gyny
bai skiriamas lėšas, mažinti gy
nybos įrengimus ir pan. Tai esą 
“naujo išsiskyrimo” (izoliaci
jos) šalininkai.

JAV turinčios vaidinti svar
bų vaidmenį pasauly — teigė 
Nixonas. Jos negali sutikti su 
vienašaliu nusiginklavimu ir jos 
privalo ryžtingai laikytis savo 
pažadų. —

Kas įvyktų,
Amerikai “nugarą atsukus” ?

“Įsivaizduokite — kalbėjo pre 
zidentas — kas įvyktų, jei A- 
merikos vaidmuo pasauly išblės
tų? Likusioji pasaulio dalis at
sidurtų teroro sąlygose, mūsų 
planetoje atsirastų tokio pobū
džio klaiki taika, kurią žymi už
gniaužta laisvė Čekoslovakijo
je”.

Nixono kalbą neigiamai ver
tino kai kurie senatoriai, ypač. 
Vietnamo karo kritikas, šen. 
Fulbright.

mis priemonėmis bėga į laisvę. 
Tik 1968 metais iš R. Vokietijos 
laisvę pasirinko 1.135 to krašto 
piliečiai.

Bavarijoje paskelbta, kad 19 
68 m. politinės globos prašė 
5.608 užsieniečiai. Jų dauguma, 
būtent, 3.337, buvo čekai su slo
vakais. Bavarija turi sieną su R. 
Vokietija, Čekoslovakija ir Austri
ja, tad ir į šį kraštą ir bėga 
daugiausia žmonių, nusivylusių 
komunistiniu rėžimu savo kraš
tuose.

Kubiečiai bėga į laisvę
MADRIDAS. — Du kubiečiai 

pasiryžo pabėgti iš Kubos, įsika
binę į keleivinio lėktuvo, skri- 
dusio į Ispaniją, ratų mechaniz
mą. Vienas jų, lėktuvui pakilus, 
iškritęs, žuvo, kitam pavyko pa
siekti Madridą.

Aviacijos žinovai stebisi, kad 
pabėgėlis, Ramirez, 22 m. am
žiaus, gyvas pasiekė, po 9 vai., 
Ispaniją.

Lėktuvui skridus 29.000 pėdų 
aukštyje, tuo metu toje vietoje, 
kur buvo pasislėpęs Ramirez, 
temperatūra siekė net 40 laips-

KOMUNISTAI UŽ UŽDARŲ DURŲ...
Maskvoje vakar prasidėjo 75 kom. partijų pasauly suvažiavimas — Jį slegia nevie
ningumo, nesutarimų šešėlis — Italų, prancūzų komunistai sieksią kelti Čekoslo 
v.akijos klausimą — Delegatai pasisako prieš Brežnevo “įsikišimo“ sampratą — 
Kom. partijos smerks "pasaulio, JAV imperializmą" — Maskvinį suvažiavimą žymės: 
daug tuščių žodžių, jokio esminio Laimėjimo Maskvos vadams

Ne vieningumo, solidarumo, bet 
— skilimo ženkle

MASKVA. — Sovietų sostinės 
gyventojai šią savaitę gatvėse 
ir aikštėse stebėjo aukštai iš
keltus šūkius, bylojančius: “Už 
vieningumą, už solidarumą”, 
“Tegyvuoja komunistų ir dar
bininkų vienybė”. Tačiau vakar 
Maskvoje prasidėjusį komunistų 
partijų suvažiavimą, priešingai, 
slegia skilimo, vieningumo sto
kos, gilių prieštaravimų šešėlis. 
Tai, kas išryškėjo per pasta
ruosius kelerius metus, negalės 
neatsiliepti ir suvažiavimo dar
bų eigai.
L. Brežnevas atidarė, kalbėjo 

75 partijų atstovams
Sovietų spauda triumfuoja: į 

Maskvą lėktuvais, traukiniais 
atvyko 75 (kai kuriomis žinio
mis — 71) komunistų partijų 
delegatai. Jų tarpe atstovauja
mos ir nežymios, nereikšmingos 
partijėlės, kaip iš Martiniąue 
ar Guadelupe salų ar iš rytų 
Pakistano. Nedalyvauja parti
jos su milijonais narių, kaip 
Kom. Kinijos, Jugoslavijos ir 
kitų.

Suvažiavimą vakar popiet ati
darė sovietų kom. partijos va-

Naujausios žinios
JAV lėktuvai puola

Š. Vietnamu
Pirmą kartą po 6 mėn. 

pertraukos
SAIGONAS. — JAV “Phan- 

tom” lėktuvai vakar puolė, pir
mą kartą po 6 mėnesių per
traukos, priešo priešlėktuvinės 
gynybos lizdus Šiaurės Vietna
me, 40 mylių į šiaurę nuo neut
raliosios zonos. Priešas numušė 
vieną JAV žvalgybinį, negink
luotą lėktuvą. Dviem lakūnam 
pavyko, su parašiutais, iššokti 
— juos Japonų jūroje išgelbėjo 
ameriįkiečiai.

Praėj. savaitę P. Vietname 
žuvo 265 JAV kariai, keturiais 
mažiau, kaip savaitę anksčiau.

MONTERREY, Meksika. — 
Meksikos keleivinis lėktuvas bir 
želio 4 d. sudužo, leisdamasis į 
Monterrey aerodromą. Žuvo 79 
keleiviai ir įgulos nariai. Vakar 
pasiekus nelaimės vietą, paaiš
kėjo, kad dauguma keleivių su
degė ir nei vieno negalima at
pažinti. Žuvo ir pasižymėjęs 
Meksikos teniso žaidikas, Ra- 
fael Osuna.

nių žemiau nulio F.
Tikimasi, kad, nors gerokai

sušalęs, Ramirez pasveiks. Jis 
nori pasiekti gimines JAV-se.

KALENDORIUS
Birželio 6 d.: šv. Norbertas, 

šv. Kandida, Tauras, Mėta.
Birželio 7 d.: šv. Robertas, 

šv. Potamija, Romantas, Milda.
ORAS

Oro biuras praneša: Ohicago- 
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, temp. sieks apie 70 1. 
F., galimi krituliai, ryt — be 
pakitimų.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:22.

das L. Brežnevas ir savo ilgoje 
Į kalboje išdėstė reikalą vienin
gai kovoti su “imperializmo pa
sauly reiškiniais”. Jis siūlė pri
imti ilgai rengtą, ir su daugeliu 
pataisų “ideologinę rezoliuciją”. 

Nesutaria ir dėl reikalo 
informuoti spaudą

Maskva buvo pasiryžusi suva
žiavimą vykdyti visiškos paslap 
ties skraistėje. Italijos ir Ru
munijos delegacijos, dar prieš

Sovietuos kolchozo gyventojai sa
vo tarpe: kaip manai, ar mūsų ir 
pasaulio komunistų vadai, Mask
voje susirinkę, iš tikrųjų tiek vie
ningi, kaip mokė Leninas?

Rusų bombonešiai ties
Amerikos krantais
Skrido 90 mylių atstu nuo 

Amerikos krantų
OTTAVA. — Kanados įstai

gos paskelbė, kad sovietų bom
bonešiai gegužės 14 d. buvo at
siradę 90 mylių atstu nuo New- 
foundland krantų. Juos susekė 
JAV ir Kanados lėktuvai. Pa
našius skridimus netoli Ameri
kos krantų rusai vykdo jau visa 
eilė metų.

Paryžius, Vietkongas 
ir Saįgonas

Nauja komunistų Vietkongo 
taktika?

PARYŽIUS. — Taikos pasi
tarimų posėdis vakar Paryžiu
je ir. vėl buvo nesėkmingas. JA 
Valstybių delegacija teigė: A- 
merika sutinka tik su abišaliu 
karinių dalinių atitraukimu.

Paryžiuje patirta: Vietkon
gas sutikęs pradėti pasitarimus 
su opoziciniais sluoksniais Sai- 
gone, siekiant sudaryti sutelk
tinę vyriausybę. Tai gali būti 
taktinis posūkis — komunistam 
gali rūpėti sukiršinti Saigoną 
su Washingtonu, ypač, artėjant 
šio sekmadienio pasitarimams 
Midway saloje.

Washingtone teigiama, kad 
pagrindiniai svarstysimi klau
simai, tai: JAV vyrų dalinis a- 
titraukimas, politiniai sprendi
mai Vietname ir P. Vietnamo 
ūkinė plėtra pokary.

— Negrai New Yorko valstijo
je sudaro 8,4 proc. visų valstijos 
gyventojų. Tačiau šios valstijos 
tarnyboj negrai sudaro 13 proc. 
visų dirbančiųjų.

• Britų jaunuolę gaujos nu
siaubė pajūrio vietoves, naikino 
g y entojų nuosavybes.

suvažiavimą atidarant, reikala
vo: būtina informuoti spaudą. 
Dar konferencijos išvakarėse 
spaudos atstovai ištisą dieną 
laukė bent pranešimo apie nu
matytą suvažiavimo darbų tech
nikinę eigą. Jie skaudžiai apsi
vylė, nes jiems buvo pasakyta: 
laukite ligi rytojaus... Vis dėlto, 
užsienio partijoms, ypač ita
lams su rumunais spaudžiant, 
trumpi pranešimai spaudai bū
sią daromi. Atidarymo iškilmė
se buvo leista trumpai dalyvau
ti t’k trečdaliui atvykusių žur
nalistų.
Sovietinių klausimų žinovai — 

ko lauktina ?
Sovietų gyvenimo žinovai, 

JAV-se ar Europoje, suvažiavi
mui prasidėjus, spėja, kad iš 
komunistinio sąskrydžio nelauk 
tina didelių naujienų. Delegatai 
tegali susitarti štai kokiais klau 
simais:

1. Jie savo rezoliucija, grei
čiausia, pasmerks, dėl veiksmų

lauktina, kad suvažiavimas nu
rodytų būdą, kuriuo tektų ka
rą Vietname baigti.

2. Bus pasmerktas “pasaulio 
imperializmas”, tačiau nelauk- 
tina, kad, dėl veiksmų Čekoslo
vakijoje ar P. Amerikoje, būtų 
pasmerktos Sovietų Sąjunga ir 
Kuba.

3. Netenka laukti, kad dele
gatai sutartų smerkti Čekoslo
vakijos buvusią “revizionistinę 
kryptį’’ ar Maskvos įvykdytą 
invaziją.

4. Maskvai vadovaujant dele
gatai gali, bent santūriai, su
tarti parodyti pasauliui, kad 
Maskva ir toliau vadovaujanti 
pasaulio komunistų politinei 
krypčiai.
Italai su prancūzais pasiryžę 

kelti invazijos klausimą
Maskva, suprantama, nesutin

ka suvažiavime kelti Čekoslo
vakijos okupacijos klausimo. 
Husako režimas Prahoje net 
pareiškė, kad tai — jų “vidaus 
reikalas”.

Tačiau pagrindinės komunis
tų opozicijos Maskvos invazi
jai atstovės, Italijos ir Pran
cūzijos delegacijos, pasiryžusios 
Čekoslovakijos klausimą iškelti. 
Spėjama, kad tą mintį galėtų 
palaikyti dar bent 8 delegaci
jos.

Todėl pasauliui ir įdomu — 
ar tai pavyks? Nors suvažia
vimo darbai vyksta už uždarų 
sienų, tačiau yra tikra, kad ita
lam bei prancūzams palaikant 
ryšius su užsienio spauda, jai, 
vienokiu ar kitokiu būdu, pa
vyks patirti — kas vyksta, kas 
svarstoma ir dėl ko nesutaria
ma.
Prieš Brežnevo sampratą, prieš 

Kinijos smerkimą
Daugelis komunistų delegaci

jų jau iš anksto pabrėžė, kad 
jos nesutiksiančios suvažiavi
me: 1. pritarti vadinamai Brež
nevo sampratai, kuria rusams 
leidžiama įžygiuoti į bet kurį ko
munistinio režimo kraštą ir 2. 
jos nesutiks viešai pasmerkti 
Kiniją ir ją išjungti iš tarptau
tinės komunistų bendrijos.

Panašus nusistatymas, Kini
jos požiūriu, jau buvo išryškė
jęs Chruščiovo laikmečiu. De-

L. Brežnevas (kairėje) sveikinasi su Rumunijos nepriklausomuoju 
N. Ceausescu

MIDWAY PASITARIMAI - 
IR 50.000 KARIŲ IŠ VIETNAMO

Apie vyrų atitraukimą paskelbs 
Midway saloje?

SAIGONAS. — Čia nereiškia-

legatai dabar taria: “Nesutin
kame, kad Sovietų S-ga būtų 
vyriausiuoju teisėju ar sprendė
ju”-
Sąskrydis nieku būdu nereikš 

Brežnevo ar Kosygino 
laimėjimo

Vak. Europos, Muencheno so
vietų gyvenimo stebėtojai tei
gia, kad, iš esmės, suvažiavi
mas Maskvoje reiškia norą išryš 
kinti sovietų “ideologinį bei po
litinį pranašumą pasaulio ko
munistų tarpe”. Betgi tai sun
kiai įvykdoma, atsiradus žy
miems plyšiams ir skilimui. Pa
galiau, vis aiškesnis delegatų 
pasipriešinimas Brežnevo sam
pratai apie “ribotą suverenu
mą” reiškia tai, kad komunistų 
partijos pasauly tai laiko Mask
vos kėslu ar pastangomis vėl 
atgaivinti stalininės diktatūros 
pradą su jos nelemtaisiais bruo
žais.

Tai vargiai pavyks ir todėl ta 
prasme Kremliaus vadai, Brež
nevas su Kosyginu, negali ti
kėtis laimėjimo.

Prasidėjęs suvažiavimas, ži
noma, negalės pažeisti tų vadų 
galios pačiame Kremliuje. Iš tik 
rųjų, keldamas bei smerkdamas 
“imperializmo pasauly” baubą, 
jis galės būti apibūdintas žo-

Pastaruoju metu krašte kai kurie politikai (šen. E. Kennedy ir 
kt.) reiškė nepasitenkinimą kariniais veiksmais Vietname. Vienas 
priekaištų: be reikalo paaukota daugiau kaip 50 JAV karių "Ham- 
burger” aukštumą užimant...
Atkaklių kautynių P. Vietname, Shau slėny, vaizdai — sužeistasis 
JAV karys gabenamas į helikopterį.

ma nusistebėjimo Washingtone 
pasklidusiomis žiniomis apie tai, 
kad dar šią vasarą iš P. Viet
namo JAV-bės atitrauks iki 50. 
000 karių. Pranešimo buvo lau
kiama tik liepos m., tačiau pre
zidentas Nixonas nutaręs apie 
tai paskelbti, jau šį sekmadienį, 
birželio 8 d. su P. Vietnamo 
prezidentu susitinkant Midway 
saloje, Ramiajame vandenyne.

Tokį pranešimą padarius, tai 
reikštų, kad P. Vietnamo dali
niai yra pasirengę, bent iš da
lies, atpalaiduoti amerikiečių ka 
rius.

Politiniu požiūriu prez. Niuto
nas galėtų pasiekti dviejų tiks
lų ; jis nutildytų Vietnamo karo 
kritikų balsus ir laimėtų dau
giau laiko siekiant politinio 
sprendimo Vietname.
Tarsis politiniai, bariniai vadai,

patarėjai
WASHINGTON. — Sekma

dienį Midway salos pasitarimuo
se dalyvaus, be dviejų preziden
tų, Nntono ir Thieu, ir šių poli
tiniai, kariniai patarėjai. Iš JA 
Valstybių vyksta valst. sekreto
rius W'. Rogers, gynybos vado
vas M. Laird, JAV delegacijos 
taikos pasitarimuose Paryžiuje 
pirm. H. C. Lodge, JAV amba
sadorius Saigone E. Bunker ir 
keli kariai. Gausi ir Saigono de
legacija.

džiais: jie susirinko pažaisti tuš 
čiais, nuvalkiotais, plokščiais, 
bendrybių nuspalvintais žo
džiais....
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Redaguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chieago, Illinois 60629

LITUANICA — SLOVAKS 1:0
Po keletos iš eilės pralaimėji

mų, praėjusį sekmadienį Lituani
ca, žaisdama be keletos nuolati
nių žaidėjų, išspaudė nežymią 
pergalę prieš Slovaks. Įvartį pir
mame puslaikyje įmušė H. Jeni- 
gas.

Antrame puslaikyje Lituanica 
turėjo progą Slovaks atsparumą 
sugniuždyti, įmušant 11 metrų 
baudą, bet nežinomas žaidėjas 
Besich šūvį paleido į mėnulį. 
Po tokios malonios staigmenos 
Slovaks vyriškai sukruto ir mū
sų gynimą prirakino baudos aikš
tėje, iš kurios išsikrapštyti nebu
vo lengva ypač mėgstantiems bet 
kada ir bet kur vedžiotis. Varti
ninkas Kovos turėjo daug ir pavo
jingo darbo, kurį atliko pasigė
rėtinai ir su ūpu, o kai porą kar
tų jis buvo baigtas, gynikas Biel- 
skus vykusiai gelbėjo. Saugo po
zicijoje užtikrintai sukovojo Ri
mas Galėnas.

Komanda žaidė naujoje uni
formoje, kuri patraukliai atrodo 
ir po šių rungtynių išliko nesu
tepta pralaimėjimu. Uniformos 
megztinukus 60 dol. sumoje ap- 
apmokėjo vartininkas Arnoldas 
Jurkšaitis, o persiuntimą iš Aus
trijos Komandos vadovas Toni 
Hodel.

GOLFO TURNYRAS
Detroito LS klubas “Kovas” 

ruošia antrą šio sezono lietuvių 
golfo turnyrą, dalyvaujant Cle
velando golfininkams, birželio 8 
d. 11 vai. Maple Lane golfo lau
kuose (14 Mi. ir Vandyke). Tur
nyre yra rezervuota 40 vietų. Jei 
iš lietuvių golfininkų dar kas 
norėtų šiame turnyre dalyvauti, 
turi susisiekti su golfo sekcijos 
vadovu Algiu Rugieniu tel. 755- 
0736. Laimėtojams taures skiria 
DLS klubas “Kovas”.

(sln)
PATVIRTINTAS ŠALFASS -
GOS KREPŠINIO VADOVAS
Nauju ŠALFASS-gos krepšinio 

vadovu yra tvirtinamas Jonas 
Valaitis, Chicagos LSK Neries 
narys, 8227 South Richmond 
St. Chieago, III. 60629 Telef. 
(312)- 776-9600.

Taipogi Chicagoje yra sufor
muotas ŠALFASS-gos krepšinio 
komiteto branduolys. Paskyrus 
komiteto narius iš kitų vietovių, 
galutinis k-to sąstatas bus paskel

btas vėliau. Visaip krepšinio rei
kalais prašome kreiptis į naująjį 
vadovą.

Jonui Valaičiui linkime sėkmės 
šiose svarbiose pareigose. Jonas 
Valaitis šias pareigas eina nuo 
1969 m. kovo 15 d.

JAUNUČIAI — SPOINIA 0:0
Jaunučiai pasidalydami taškais 

ir pirma vieta, tvarkingai užbai
gė pirmąjį ratą. Šlapia aikštė ir 
įmirkęs kamuolys abiem pusėm 
neleido išvystyti techniškai ge
resnio žaidimo. Mūsiškiai turėjo 
porą progų, bet sukirto į vartų 
virpstą. J.J.-ka.

KREPŠININKŲ STOVYKLA
Toronto LSK Vytis jau antri 

metai ruošia jaun. krepšinin
kams pasitobulinti vasaros sto
vyklas. Stovykla ir šiais metais 
bus ruošiama Wasagos vasarvie
tėje Gerojo Ganytojo stovykla
vietėje. Stovykla prasidės liepos 
26 d. ir tęsis 5 savaites. Stovyk
lautojai priimami, bet kuriai sa
vaitei, tačiau galės stovyklauti 
tik ribotas skaičius. Stovykloje 
krepšinio pratybas praves mūsų 
rinktinės dalyvis P. Čekauskas. 
Informacijų reikalu prašome 
kreiptis pas Joną Nacevičių, 168 
Delaware Avė, Toronto 4, Ont. 
Canada. Norintieji stovyklauti 
prašomi pasiskubinti su registra
cija.

L.S.K. Vytis

VARŽYBINIO KALENDO
RIAUS PATVIRTINIMAI

1969 m. Š. Amerikos Pabal- 
tiečių ir lietuvių vyrų, moterų ir 
jaunių A (16-18 m.) lengvosios 
atletikos ir visų klasių plaukymo 
ir tik Pabaltiečių lauko teniso 
pirmenybės įvyks 1969 m. liepos 
26-27 d. Clevelande, Ohio. Var
žybas vykdo Clevelando LSK 
Žaibas.

1969 m. ŠALFASS-gos golfo 
pirmenybės ir 2-sios tradicinės 
Chieago- Detroit- Toronto- Cle
velando tarpmiestinės golfo 
rungtynės įvyks 1969 m. rugpiū
čio 30-31 d., Chicagoje, III. Var
žybas vykdo Chicagos Lietuvių 
golfo klubas.

Aukščiau minėtų varžybų da
tos ir vietos yra galutinės. Smul
kios informacijos bus išsiunti
nėtos klubams ir suglaustai skel
biamos spaudoje vėliau.

Centro valdyba

Sportiškai nusiteikę berniukai Marijonų stovykloje Hinsdale, III.

Kanados inž. ir arch. suvažiavimas

ŠACHMATŲ ŽINIOS

— Petrosjano-Spaskio mačas 
dėl pasaulio karūnos vėl pakry
po pastarojo naudai. Spaskis ve
da 9-8 18-ji partija nebaigta.

— N. Gaprindašvili pasiliko 
pasaulio moterų čempione, įvei
kusi savo varžovę iš Maskvos A. 
Kušnir, santykiu 8,5-4,5. Nebe
reikėjo žaisti visų 16 partijų.

— Gen. A. Gustaitį mini sa
vo knygoj lenkų žurnalistas Jo
sef Czapski, buv. Lenkijos kari
ninkas, rašydamas apie buvimą 
Butirki kalėjime Maskvoj. Jis ra
šo, kad ten lenkų karininkų tar
pe buvo ir vienas lietuvis — gen. 
Gustaitis. Lakūnas, inžinierius, 
puikiai kalbąs daug svetimų kal
bų, geras šachmatininkas. Pas
taroji pastaba liepia mūsų skai
tytojams priminti, kad 1922 m. 
Kauno šachmatų turnyro nugalė
toju buvo Įeit. A. Gustaitis. 1921 
m. pirmąjį Kauno turnyrą lai
mėjo kap. Rimša. 1923-1926 m. 
— Machtas.

— “Dirva” pradedant gegužės 
21 d. nr. patalpino Česl. Ged
gaudo iš Santa Monica, Calif., 
ilgą rašinį apie šachmatus, užvar 
dintą “Kautoranga ar šachma
tai”. Pirmam straipsnyje jis pa
teikia įdomią žinią, kad lietuviš
ku šachmatu rasime ir N.Y. Met

ropolitan muziejuje. G.A. Pfei- 
ferio rinkinyje yra puikaus meno 
sidabrinis setas, darytas Karaliau
čiuje 1778 m. Meistras: F. Done- 
leitis. (Labai panašu į Donelai
tį). Visos figūrėlės kruopsšiai iš
skaptuotos pilnais pavidalais pės
čių, raitų, dramblių ir t.t. Spė
jama, kad jos vaizduoja romėnų 
ikoiis. Meteilaus mūšį su karta
giniečiais 250 m. prieš Kr. Ta
me pat rinkinyje yra nepaprasto 
grožio gintaro setas: šviesiai gels
vo dūminio gintaro iš vienos, skai 
draus tamsiai raudono iš kitos pu 
sės. Įspūdingas žirgų traktavimas 
įrodo neeilinį menininką.

Panašu, kad tas šedevras prik
lausė Prūsų karalių lobynui. (Sa 
vininko herbas dėžės dugne už- 
trintas)

— Pabaltijo moksleivių šach
matų p-bėse, Rygoje, Lietuvos ko
manda įveikė estus 6,5-3,5, bet 
krito prieš latvius 1-9. Praeitais 
metais ta pati Lietuvos komanda 
buvo laimėjusi prieš latvius 8,5- 
1,5.

Kazys Merkis

— Kur vynas pigus, lo krašto gy
ventojai nėra girtuokliai.

«=■ Tom JeHerson

nesniųjų kartų kūrybinį poten
cialą.

Su malonumu tenka konsta
tuoti, kad Kanadoje, kaip ir Au
stralijoje, LB yra stipri ir labai 
pajėgi. Ji, mano nuomone, yra 
proporcingai pajėgesnė, negu, 
pvz. JAV-se. Kanados ir Aust
ralijos LB-nių stiprybė, mano 
giliu įsitikinimu, daugiausiai glū 
di tame, kad čia nėra organi
zuotų jėgų, veikiančių šalia LB.

PLB valdybos vardu prašau 
pagalbos Lietuvių bendruome
nei : išdiskutuokite susirinkimuo 
se Bendruomeninį santvarką, 
atneškite sveikos ir konstrukty
vios kritikos bendrų darbų pro
jektavime, paremkite LB idėją 
spaudoje. Į jus, kaip į profesi
nės organizacijos atstovus, LB 
deda daug vilčių, nes jūs turite 
daugiau galimybių sujungti ir 
lietuviškan darban pritraukti 
jaunesniųjų kartų profesinius 
kolegas ne tik savon organizaci- 
jon, bet ir LB darbui. V. R.
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• Redakcija sL3ipsnius tai
so savo nuožiūra Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skalbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Redakcija dirba kasdien 
8-30 — 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12.00

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00. šeštadie
niais — 8:20 — 12:00.

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. ttk
susitarus.

Įdomi paroda. Aukšto lygio pas 
kaitos. PLB vykd. vicepirm. dr. 
A. Butkaus žodis

Gegužės 17 ir 18 d. Otavoje, 
Kanadoje, įvyko Pasaulio Lietu
vių inžinierių ir architektų są
jungos Kanados krašto atstovų 
suvažiavimas. Šia proga buvo 
suruošta įdomi Kanadoje gyve
nančių inžinierių, architektų ir 
kitų griežtųjų mokslų profesio
nalinių darbų paroda bei skaity
tos paskaitos. Inž. A. Balsys 
gausiai iliustruotoje paskaitoje 
išryškino pramoninių pastatų 
architektūrines linijas, palygin
damas su moderniojo meno kū
riniais. Gi dr. arch. Kulpavi- 
čius įdomiai ir labai origanaliu 
būdu ieškojo lietuviškojo sti
liaus savybių mūsų architektū
roje. Suvažiavimo dalyviams pa 
geidaujant, abi šios paskaitos 
bus išspausdintos. Banketo me
tu kalbėjo sąjungos steigėjas 
prof. dr. St. Dirmantas.

Suvažiavimą sveikino Pasau
lio inž. ir architektų sąjungos 
pirm. inž. Danys, PLB valdybos 
vykdomasis vicepirm. dr. A. 
Butkus, ALIAS vald. vardu inž. 
J. Augustinavičius ir Otavos 
LB apylinkė.

Sekančią dieną buvo apsvars
tyti sąjungos organizaciniai 
klausimai ir simpoziumo forma 
išdiskutuotas jaunųjų profesio
nalų apjungimas bei jų įtrauki
mas aktyvesniam lietuviškam 
profesiniam darbui.

PLB valdybos vykd. vicep. 
dr. A. Butkaus žodis

Jūsų sąjungą LB vadovybė 
laiko labai svarbiu veiksniu iš
eivijos lietuvių gyvenime, todėl 
ir jūsų dėmesio atkreipimas Lie 
tuvių bendruomenei mums yra 
labai malonus reiškinys.

Džiaugdamasis suvažiavimo 
gausumu, jo aukštu intelektuali
niu lygiu, akivaizdžiai bylojan
čiu parodoje išstatytuose dar
buose bei simpoziumo progra
moje ir linkėdamas sėkmės 
sprendžiant organizacinius - vi
suomeninius reikalus, norėčiau 
pasinaudoti šia iškilminga pro
ga ir keletu žodžių sustoti ties

Kanados min. pirm. Trudeau lan
kosi Maniwaki, Que., vietovėj ir 
čia atidaro beisbolo rungtynes, 
bandydamas atmušti sviedinį, ta
čiau nepataikė.

LB, nes noriu prašyti tamstų 
pagalbos Bendruomenės idėjai 
stiprinti, jai Skleisti bei talkos 
konkretiems LB darbams pa
remti. Ta pačia proga noriu pa- ■ 
dėkoti sąjungai ir paskiriems! 
jos nariams už iki šiol aktyvų j 
LB rėmimą.

Kai kam gal atrodys keista, 
kad dar šiandien tenka pačiais 
elementariausiais LB klausimais 
pasisakyti. Deja, ir po dvidešimt 
mečio veiklos dar vis kai ku
riuose kraštuose viešai ir inten
syviai tebesiginčijama, kas iš 
tikrųjų priklauso LB ir kas ne. 
Vieni į LB žiūri kaip į lietuvių 
tautos dalį, atsidūrusią už Lie
tuvos ribų: būtent, Kanados LB 
yra Kanadoje gyvenantieji lie
tuviai, JAV LB — tai JAV gy
venantieji lietuviai ir t. t. Tad 
ir šios pažiūros atstovų nuomo
ne ir LB priklausomumas, kaip 
ir priklausymas tautai yra 
mums mūsų tėvų duotas ir mū
sų pačių apsisprendimo pebe- 
reikalingas faktas. Kiti į LB te
žiūri tik kaip į eilinę organiza
ciją, kurion ir įstojimo ir iš jos 
išstojimo procedūra yra tokia 
pat, kaip ir kiekvienoj kitoj or
ganizacijoj. Treti net tvirtina, 
kad organizuotą bendruomenę 
suplakti su visa išeivijos lie
tuvių bendruomenės mase yra 
net kenksmingas reiškinys pa
čiai LB organizacinei struktū
rai. Tas abiejų sąvokų suplaki
mas jų nuomone per paskuti
niuosius 20 metų ir kliudė LB 
pilnai išsivystyti, ypatingai JA 
Valstybėse. Tad jie siūlo Lietu
vių bendruomenės struktūrą 
perorganizuoti taip, kad iš jos 
padaryti kad ir maža apimtimi, 
bet veiksmingą ir vienalytę or
ganizaciją.

Deja, tenka sutikti, kad dalis 
bendruomenės yra daugiau ma
žiau bepavidališka ir todėl ją 
įtraukti į aktyvų bendruomeni
nį darbą, yra labai sunku ar 
beveik neįmanoma. Gal toks 
šimtaprocentinis visos bendruo
menės masės pritraukimas prie 
aktyvaus darbo nėra jau taip 
būtinas. Svarbu tačiau, kad ak
tyvioji jos dalis būtų pozityvi 
ir, kad jos veikla būtų sistema- 
tinga ir koordinuota. Svarbiau
sia, kad LB neginčijamai kal
bėtų visos išeivijos lietuvių var- 
du ir, kad prieš ją neveiktų ki
tos lietuviškos organizacijos, 
arba tų organizacijų junginiai, 
kurie tarsi stovėtų aukščiau ar 
šalia tos organizuotos Lietuvių 
bendruomenės, nesvarbu kokiu 
kilniu pretekstu, ar kokiais is
torinės svarbos vardais prisi
dengę.

PLB pripažįsta, kad Lietuvos 
valstybės tęstinumui atstovauja 
diplomatinė tarnyba, o Lietu
vos išlaisvinimo akcijai vado
vauja Vlikas. Tačiau visa šiai 
išlaisvinimo akcijai parama tu
rėtų ateiti LB organizacinės 
struktūros rėmuose, nes joje 
randasi didžiosios mūsų išeivi
jos pajėgos bei desursai. Svar
biausia, čia yra vienintelė vieta, 
kur galima sutelkti mūsų jau

Buvęs Viceprez. Humphrey, kalbė
damas Atlanta, Ga., pareiškė, kad 
prez. Nixon tikrai siekiąs taikos if 
todėl jam negalima daryti prie
kaištų.

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIimHIlllllll

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GfiLINYClA 

2443 VV. 63 rd St., Chieago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

T E L E V I Z I JOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 03rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

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

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą..
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 VVest 03rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpubUo 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street
Kampas 63-čios ir Californla 

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

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

Besld. tel. VVAlbrook 6-8048

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest olst Street 
Valandos: antradieniais, penatadle-

nals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYB® — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr motoru ligos
Ginekologinė 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 0 A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad,, ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 5 Iki 8 v.v 
šeštad, nuo 1 iki 4 vąl.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2813 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vaJ.: arba suslta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 W. 63 r d Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso lr bnto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — RElianoe 5-1811

DR. WALTER i. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7150 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7igt Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63 r d Street

Valandos: plrmad., ketv., B—8 vai 
antra lr penikt. 1—4 vai. ’

Priiminėja tik susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko altinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIPAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

0R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

. ~ Al UUU < IKI o V. vai
antr. lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. n 
lr vakarais pagal susitarimą.

Bendra praktika lr clilruririla Ofisas 2750 W. 7 lst SteSS
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10__ 1
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir- trečiad. uždaryta 

_______Rezid. tcl. WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-122S

Ofiso vai : Pirm., antr.. Treč. 1 
penikt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 iki 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kit 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. He 4-2123, Namų GI 8-01

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitartu
VaL P- P- Ir 6—8 ♦. rak.

------rrečlad- Ir šeĄtad, uždaryta
Tel. PRospect 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
CVASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd.. ketv. 0__ g y
lr šeštad. 2—4 noZ

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-0440, rez. HE 4-01

m-F-c' w'"$kunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

8107 VVest 71st Street
VTreč2 lrklfi ltVA P' b" 7 Iki 8 V. Treč. ir Šeštad. pagal Busltarlmiį

Ofiso tel. 707-2141. Namų 630-48

UR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Xal6:-8 Pv tavd ,k^^d”« Penktad- 1 
šeštadieniais*.



Mūsų ir JAV gydytojai bei

MEDICINIŠKAS GYVENTOJŲ 

APRŪPINIMAS
Vargu ar kuri kita tauta ga

li pasidžiaugti tokiais gerais 
gydytojais, kaip lietuviai išei
vijoje. Mūsų gydytojai seka 
naująją medicinos pažangą ir 
daugelio jų straipsnius mato
me JAV mediciniškoj spaudoj 
arba “Lietuvių Gydytojų Biu
leteny’’. Lietuviai gydytoiai y- 
ra nuoširdūs savo pacientams. 
Jie prielankiausiomis sąlygo
mis (skiepais) paruošia mūsų 
jaunuolius, išvykstančius sto
vyklauti. Jie neturtingiems pa
daro nuolaidas ir žinomi atsiti
kimai, kada, gausios šeimos 
nariams atėjus gydytis, lietu
viai gydytojai neėmė atlygini
mo, kol vaikai paaugs. Jei ne 
lietuviai gydytojai, tikriausia 
neturėtume dar nė lietuvių fon 
do. Mūsų gydytojai gausiai re
mia lietuviškus reikalus ir pa
tys dalyvauja visuomeninėje, 
kultūrinėje, politinėje veiklo
je.

*
JAV-se medicinos mokslas 

yra pažengęs aukščiau kaip bet 
kuriame kitame krašte. Čia li
goninėse ir gydytojų kabine
tuose turimi patys moderniš- 
kiausieji aparatai. Jau įvestas 
bent didele dalimi nemokamas 
gydymas vvresnio amžiaus 
žmonėms (Medicare). Deia, 
vis dėlto medicinos srityje nė
ra viskas tvarkoje JAV-se.

Spaudoje pasipylė gausiai in
formacijų apie niktnaudžioji- 
mus. Žumalas “U.S. News & 
World Report” jau geg. 26 d. 
numery paskelbė, kad iškils 
skandalų Medicare aprūpini
me. Senato finansų komitetas 
-dėjo šios srities tyrimus ir 
jiems vadovaujantis šen. J. J. 
Williams pareiškė: “Aš randu 
daug blogiau, negu kada nors 
galvojau”. Jis sako, kad, jei
gu šis reikalas nebus sutvar
kytas, per 25 metus Madicare 
programos vykdymas pareika
laus daugiau negu $370 bili
jonų, prašokdamas ir JAV iž
do skolą. Senatorius Williams 
susekė, kad 1968 m. net 5,000 
gydytojų iš Medicare gavo dau 
giau kaip po $25.000. Vienas 
New Yorko gydytojas pagal 
Medicare programą ir vykdant 
nemokamą neturtingųjų gvdy- 
■~>a surinko arti pusės mili jo
no dolerių. Net neturtingųjų 
rajone Kentucky 11 gydytojų 
už neturtėlių gydymą iš val
diško iždo gavo r»o $50.000 per 
metus. Vienas Harlemo dantų 
gvdvtoias per dvejus metus už 
neturtingųjų gydymą gavo 
$402,975.

*
Dienraštis “Chicago Tribū

ne” birželio 3 d. numery pa
skelbė, kad per 4 metus išlai
dos gydant neturtinguosius pa
kilo 300 procentų. Illinois vals
tijoje vienas gydytojas už ne
turtingųjų gydymą iš valdinio 
iždo surinko $100,000 — vi
dutiniškai kiekvieno paciento 
apžiūrėjimui jis skyrė po tris 
minutes. Daugelis iš tos rūšies 
gydytojų, esą, per dieną pra
leidžią iki 150 pacientų. Vals
tijos iždui tai didelis apsunki
nimas, ypač, kai Illinois vals
tijoje iš iždo gydomų neturtin

Spaudoj ir gyvenime

PRIMENA ČEKU TRAGEDIJĄ

Californijos universiteto dės
tytojas, eilės knygų autorius prof. 
Milton Mayer parašė studiją: 
“The Art of the Impossible. A 
Study of the Czech Resistance”. 
Siame veikale primena, kokius 
sunkumus ėmė atnešti susovie- 
tintas Čekoslovakijos ūkis: gyve
nimo standartas po II Pasaulinio 
karo nepakilo, žmonos turėjo ei
ti į darbą, kad galėtų visa šeima 
gauti nors minimalinį pragyve
nimą. Jos nebeturėjo laiko ilgai 
stovėti eilėse, laukiant kada ga- 
jes gauti kai kurni tettie ket ku

gųjų jau yra net 451,025.
*

Sekančios — birželio 4 d. — 
“Chicago Tribūne” paskelbė, 
kad Roosevelt gatvėje, Chica
goje, trys medikai; gydytojas, 
dentistas ir optometristas 1968 
m. už gydymą neturtingųjų iš 
valstijos iždo gavo ketvirti mi
lijono dolerių. Illinois valstija 
per savo iždo metus, užsibaig
siančius birželio 30 d., numa
toma, už neturtingųjų gydymą 
bus išleidusi $181,504.000. Iš 
tos sumos net $15,584,000 bus 
išleista gydytojams. Pravedant 
Medicare ir neturtingųjų gy
dymo (Medicaid) tikrinimus ši
tokių faktų iškeliama labai 
daug.

Pagaliau nereikia nei Medi
care, nei neturtingųjų gydymo. 
Visi piliečiai žino, kad gydy
masis yra išlaidingas. Tą jau
čia net ir pati Amerikos me
dikų draugija ir pasiryžo at
imti iš kai kurių erydytoiu ne
turtingųjų pvdvma. kai jie iau 
pernelyg daug ėmė išsakolek- 
tuoti.

*
Žmonėms ilgiau gyvenant ir 

didėjant senesnio amžiaus pi
liečių procentui, labiau palie
gusiu pacientų skaičiui vis ak- 
tu a J ės gydymosi problema. 
Visų pirma, reikia sudrausti 
čia piktnaudojimus. Matyti, 
kad vyriausybė tuo keliu ir ei
na, jog pradėjo apklausinėji
mus. tyrinėjimus. Tai svarbu 
ne tik taupant piliečių mokes
čiais suneštas valdinio iždo lė
šas. bet tai reikalinga ir Sa
nuojant plėsti nemokama gy
ventoju mediciniška aprūpini
mą. Visa eilė kraštų iau vra 
įsivedusi nemokamą gydymą. 
Reikia, kad prie to eitu ir pa
žangioji Amerika, tačiau mi
nėtieji piktnaudojimai kaip tik 
kliudo ta planą įvykdyti Jei 
kurie kaltininkai natvs nesu
sitvarko. turėtų įsikišti profe
sinė gydytojų draugija ir vals
tybės teisingumo ištaigos

Antra — Amerikoje perma- 
žai gydytojų. Daugelis tu iau 
perdaug darbu nuvarginti. Sun 
ku kartais būna gydytoją pri
sišaukti į namus, o dar sun
kiau, jeigu reikia pagalbos 
šauktis nakčia. Reikia didinti 
esamas medicinos mokyklas, j 
kad ios kalėtų priimti daugiau 
studentų ir reikia didinti me- j 
dicinos mokyklų skaičių. Kan
didatu i tas mokyklas susiras. 
Juk dabar visa eilė studentų 
net vyksta į kitus kraštus stu
dijuoti mediciną, nes į JAV 
medicinos mokyklas nebegali 
įsisprausti. Grįžę jie turės lai
kyti papildomus egzaminus ir 
tik tada galės praktikuoti. Di
delis apsunkinimas, o gydyto
jų čia taip reikia. Kada gydy
tojų skaičius bus gausesnis, 
bus lengviau juos prisišaukti 
dieną ir nakčia ir atlyginimas 
jiems bus prieinamesnis. Da
bar ypač sunkiai turi dūsauti 
ta šeima, kuriai tenka susidur
ti su operacijomis. Gerai dar, 
kad gerą dalį apmoka apdrau- 
dos, o taip gydymasis daugelį 
šeimų galėtų įstumti į labai 
sunkiai pakeliamus rūpesčius.

J. Pr.

tinu prekių. Net tokie smulkūs 
dalykai kaip svogūnai, pamido- 
rai, tualetinis popierius buvo la
bai retai tegaunami. Tie visi 
dalykai Dubčeką ir kitus palen
kė planuoti naujas reformas.

Yra žinių, kad po sukilimo 
Vengrijoje “dingo” apie 30,000 
žmonių. Dabar, Sovietams oku
pavus Čekoslovakiją, bijomasi to 
paties.

Čekai išrašydami priešingus 
rusams šūkius viešose vietose, 
rodydami šaltus veidus reiškia
negasitsąiianiaią okupantam:,;.

ORGANIZACINIAI N ESKLANDUMAI
Kompartijos nesugebėjimas ūkininikauti kelia žemės ūkio kaštus Lietuvoje

YPATINGAS DĖMESYS 
BRĘSTANTIEMS

Ministerio pirmininko pava
duotojas agr. V. Vazalinskas 
žemės ūkio darbuotojų suvažia
vime tarė: “Šiandieniniai žemės 
ūkio laimėjimai būtų negalimi 
be darbščiųjų kaimo žmonių ran 
kų” (Valstiečių laikraštis Nr. 
44).

Pasak jo, gamybos išdavos 
pareinančios, kaip žemdirbiai e- 
są įtraukiami į komunistinį są
jūdį. Kompartija ir šį pavasarį 
stūmė, traukė žemdirbius. Prieš 
sėją visi laikraščiai ėmė aiškin
ti žemirbiams kaip, kada ir kur 
sėti, lyg Lietuva būtų tik ma
žas sklypas.

Kolūkio įstatai
Kolūkio, vadinamo žemės ū- 

kio artele, paskelbtieji įstatai 
jau sulaukė pastabų. Nedžiugi
na darbščiųjų rankų sklypelio 
sumažinimas, laikomų kai ku
rių gyvulių varžymas ir senoji 
tvarka žemės ūkio biurokratam 
skirti.

Įstatuose esama daug spragų 
ir net nesąmonių, siūlant skly
pininkams avis ir ožkas laikyti. 
Kaip bebūtų gera Stalino karvė 
ar ožka, bet jos kelios neatstos 
vienos žalmargės.

Įstatus paskelbus kompartija 
pasišovė girtis, kad žemdirbiai 
galėsią visus klausimus demo
kratiškai spręsti. Jie galės tik 
balsuoti kompartijos pateiktus 
siūlymus. Deja, partija ir dabar 
žemdirbius telaiko darbščiomis 
rankomis, bet žmonėmis be gal
vų.

Naujasis įstatų sumanymas 
rodo, kad kom. partija nieko 
iš patirties nepasimokė. Po di
delių nesėkmių ji nusistačiusi 
ir toliau tęsti savo įvestą kolek
tyvinę baudžiavą, kurioje jau 
išryškėjo komunistinės santvar 
kos klasės.

Aukšta savikaina
Žemės ūkio gaminiai bran

gūs. Jų gamyba žymiai padidė
jo, bet miestelėnai ne visuomet 
jų gauna pirkti. Už aukštas kai
nas ir blogą prekybos organi
zaciją atsakomybė tenka kom
partijai.

A. Vazalinskas apie žemės ū- 
kio gaminių savikainą praneši
me samprotauja:

“Reikia gaminti ne tik daug, 
bet ir pigių žemės ūkio pro
duktų. Tačiau daugelyje ūkių 
gamyba netgi brangsta. Antai 
pieno ir kiaulienos centnerio sa
vikaina kolūkiuose pernai padi
dėjo beveik 2 procentais, jau
tienos — 7 procentais.

Viena svarbiausių priežasčių, 
dėl kurių kyla savikaina, yra 
ta, kad gana sparčiai didėja dar 
bo užmokestis. Buvo metų,

Kai sausio 25 dieną vyko pro- 
testan prieš okupantus susidegi
nusio Jan Palach laidotuvės, 
net apie pusė milijono čekų iš
ėjo i Prahos gatves, jungdamie
si į protestą prieš Sovietų Sąjun
gos įvykdytą jų krašto okupaci
ją. J. Daugi.

KELIONE Į ROMĄ
VINCAS ŽEMAITIS

Buvo progos stebėti bendrabučio vedėjos mokyt. 
Tamošaitienės gimnastinį mergaičių pasiruošimą Kalė
dų šventės pramogai. Ji yra ir lietuvių tautinių šo
kių vedėja. Visa tai paliko atmintiną įspūdį, taip pat ir 
ypatingai vienos mergaitės lietuviški audiniai ir lietuviš
ko rašto juostos. Gimnazijos parkas (rodos, apie 1 ha), 
gal kad tai buvo gruodžio mėnuo, nors sniego nebuvo, 
darė apleistą vaizdą, bet, jį kiek aptvarkius, išvalius, 
aptvėrus ir paruošus aikšteles su lietuvių tautos veikėjų 
biustais, jis liks mokiniams puiki atrakcijos, žaidimų, 
poilsio vieta, fizinės ir dvasinės sveikatos šaltinis. Veda
ma pro Huettenfeldą autostrada jį iš užkampio padarys 
gyvu ir lengvu susisiekti su didmiesčiais. Nors gimnazi
jos pastatų tvarkymas pareikalaus dar daug rūpesčių ir 
darbo, bet visa tai vokiečių valdžios pašalpomis gerokai 
paremiama. Reikia tik iš mūsų pusės daugiau dėmesio, 
aukų ir pasišventimo. Atrodo, kad įvairių asmenų įdė
tos pastangos, pasišventimas, aukos, jau vien kunigo 
Suginto surinktos aukos, siekiančios veik 200,000 dole
rių sumos, nežus veltui, jos atneš Lietuvai, lietuvių tau
tai gerų vaisių. Tauta gyvena ne šia diena.

Grįždamas Romon, visjį įy, įspūdžių įtaigojamas,

JURGIS VĖTRA

kad jis didėjo netgi spar
čiau, negu darbo našumas. An
tai pernai Anykščių, Klaipėdos, 
Plungės, Šilutės, Švenčionių, Vii 
kaviškio rajonų kolūkiuose dar
bo našumas padidėjo 5-9 pro
centais, o darbo užmokestis — 
10 - 20 procentų, žinoma, stip
rėjant ūkio ekonomikai, darbo 
užmokestis turi didėti, tačiau 

.reikia griežčiau laikytis reikia
mos proporcijos”.

Agronomui V. Vazalinskui tu
rėtų būti žinoma, kad kaštus 
pakelia kolūkių biurokratai, gau 
nantys žymiai aukštesnį atlygi
nimą, ir atgyventa kolektyvi
nė organizacija. Visuose kolek
tyviniuose ūkiuose per daug 
veltėdžių, kurie nieko bendro 
neturi su gamyba. Šiems tra
nams kai kas turi duoną už
dirbti.

Bloga darbo organizacija
Iki šio meto neišmokusi kom. 

partija našiai ūkininkauti, var
gu ji išmoks ateityje. Už blogą 
darbo organizaciją atsako ko
munistų partija, o ne žemdir
biai, kuriems priekaištaujamas 
aplaidumas darbe.

Ir agr. Vazalinskas pripažįs
ta partijos apsileidimą ir nesu
gebėjimą net darbo jėgą tinka
mai organizuoti:

“Ūkiai privalo nuolat gerinti 
darbo organizavimą, siekti, kad 
produkcijos vienetui pagamin
ti būtų sunaudota mažiau dar
bo. Ekonomikos instituto stebė
jimai rodo, kad ir pirmaujan
čiuose ūkiuose neproduktyviai 
sugaištama apie ketvirtadalį 
darbo laiko. Darbo diena dar ne
intensyvi, fermų darbuotojams 
maža priskiriama gyvulių. Kai 
kur fermų mechanizavimo lygis 
didėja, o gyvulių priskiriama 
tiek, kiek ir anksčiau. Skundžia
mės darbo jėgos stoka, o nau
dojame ją neintensyviai.

Labai svarbi priemonė dar- , 
bo našumui didinti yra darbų 
mechanizavimas. Technikos tuo 
tarpu trūksta. Todėl, rūpinda
miesi ją papildyti, kartu priva
lome siekti, kad turimos maši
nos ir mechanizmai būtų nau
dojami kuo našiau. Čia dar y

Prez. Nixon tariasi su japonų užs. reik. min. Aichi Was’hingtone, 
dėl Okinawa salos, kurią japonai norėtų atgauti.

ra daug neišnaudotų rezervų ir 
galimybių.

Tačiau dar yra ir nemaža trū
kumų. Reikia greičiau ir geriau 
remontuoti techniką, daugiau 
tiekti ūkiams atsarginių dalių, 
mechanizmų .gyvulininkystės fer 
moms, sparčiau plėsti kitų rūšių 
patarnavimus”.

Šiuo metu kolektyviniuose ū- 
kiuose visko trūksta: mašinų, 
jų dalių, tinkamos organizaci
jos, o ypač išminties vadovau
ti. Visus ūkinius trūkumus pa
kenčia, nes partija bet kuria kai 
na s:ekia politinių tikslų — va
ru vadovauti žemdirbiams.

ŠV. TĖVAS SVEIKINO 
MALDININKUS

Popiežius Paulius VI ben
droje audiencijoje priėmė gau
sias įvairių tautų maldininkų 
grupes, kurių tarpe dalyvavo 
nemaža slovėnų katalikų grupė 
iš Jugoslavijos ir dvi maldinin
kų grupės iš Čekoslovakijos. 
Šventasis Tėvas ypatingai nuo 
širdžiai pasveikino pirmą kar
tą į Romą atvykusią Šv. Kirilo 
ir Metodijaus seserų grupę iš 
Erno miesto ČekoslovaJkijoje 
aplankyti savo šventųjų globė
jų kapus jų mirties vienuolikos 
šimtų metų sukakties proga.

Kreipdamasis į audiencijoje 
dalyvavusius tūkstančius tikin
čiųjų iš viso pasaulio kraštų, 
Šventasis Tėvas nurodė katali
kų pasauliečių pareigas dabar
ties pasaulio pašventinime. 
“Pasaulio pašventinimas — pa
reiškė Šv. Tėvas — nereiškia 
Bažnyčios siekimą įvėl grįžti 
prie klerikalizmo ar norą vieš
patauti pasaulyje. Bažnyčia 
pripažįsta pasaulį kaip tokį: 
laisvą, autonomišką, savaimin
gą materialinėse, ūkinėse, sočia 
linėse bei kitose srityse. Ji sie
kia tik žmogaus žemiškąjam 
gyvenimui duoti gilesnę prasmę, 
pašvęsti jį Dievui. Kiekvienas 
tikintysis privalo būti tikrasis 
pasaulio pilietis ir siekti jame 
įgyvendinti tvarką, dorumą, są
žiningumą, garbingumą, darbš
tumą ir kitas katalikiškąsias 
dorybes bei principus.

galvojau. Juk iš tiesų Vasario 16 d. gimnazija yra mums 
Dievo duota dovana, kurios vis dar nesugebame mes 
išnaudoti. Daug čia Amerikoje — lietuvių tėvų patrio
tų su baime, širdgėla ir rūpesčiu sielojasi, stebėdami sa
vo jaunąjį atžalyną, kaip į jį blogai veikia, ji demorali
zuoja didžiųjų Amerikos miestų ištaigus gyvenimas, 
išgveręs (būtinai reikalingas reformų) jaunimo mokyk
lose auklėjimas, jį apkrečia laiko ligomis - madomis, da
ro tą jaunimą ištižusiu, palūžusiu, beidėjiniu, netinka
mu gyvenimo kovai už geresnį savo tautos rytojų. Jis 
amerikonėja,v tapdamas trąša svetimoms kultūroms. 
Veikiančios čia JAV gimnazijos ar lituanistiniai kursai 
nepadės tai pilnai pašalinti.

Tad ar nevertėtų tėvams, susirūpinusiems savo vai
kų ir lietuvių tautos ateitimi, susidomėti Vasario 16 
gimnazija, pasiunčiant savo vaikus (sakysim, nuo 5 kl.) 
ją ten baigti. Be išmoktos anglų kalbos, jie dar gerai 
pramoks lietuvių ir vokiečių kalbas. Kaip ten bebūtų, 
Vokietija ir ateity liks didele Europos politine ir ūkine 
galybe. Savo darbštumu, tvarkingumu, tautine disciplina 
ji visiems imponuoja, taip pat auklėjimo sistema yra 
aukšto lygio. Jos mokyklas baigusieji, ką esame mes pa
tys gerai patyrę, visur randa pagarbos ir palankiai trak
tuojami.

Sakysim, išbuvęs bent ketverius metus ir baigęs ten 
gimnaziją, mūsų jaunimas taps idėjiškai atgimęs, tvirtas, 
pažangus, savistovus, patyręs daugiau vargo ir matęs pa

Kreiptinas dėmesys į studentiją, kad suprastų 
vyresniuosius

VYTAUTAS VOLERTAS
daryt sprendimus. Ji priima tik 
tai, kas prievarta nebrukama, 
kas neatsiduoda archaiškumu, 
kas neprieštarauja laikui, kas 
gali sukelti pasididžiavimą ir 
kas prasisunkia pro jos kritiš
kus filtrus.

Žinoma, nelaukime, kad stu
dentijos amžiaus jaunuoliai šok- 
sis visuomeninian darban. Mo
kymasis jiems ima daug laiko. 
Tačiau reikia stengtis, kad jie 
norėtų būti savo tarpe, kad pra 
mogos ieškotų lietuviškoje ap
linkoje, kad studijų metu tarp 
jų ir išeivijos visuomenės išlik
tų ryšys. Ne taip, kaip dabar 
kartais pasitaiko: sūnus ar duk
ra išvažiuoja universitetan, ku
riame ir apie kurį nėra lietuvių, 
ten arti vasarai gauna darbą, 
susiranda partnerį ar partnerę, 
grįžta pas tėvus apsivesti, pa
sako, “it was nice to see you”, 
o tada — good bye. Sudie vi
siems ir visiems laikams.

Bręstančiųjų reikalais būtinai 
reikia ką nors daryti. Neatidė
liojant nė akimirkai, nes šie žmo 
nės mums per brangūs, kad jais 
nesidomėtume. Bendruomenė y- 
ra lanksčiausia, jos nekausto 
tradiciniai įpročiai, ji viena gali 
sudaryti bręstantiems priimtiną 
aplinką.

Būtinai reikia susigriebti. Iki 
šiol rūpinimas jaunimu buvo 
perdaug formalus ir perdaug 
bendro pobūdžio. Ir štai dabar 
atėjo laikas, kai studentijai ten
ka skirti specialų dėmesį. 
Nuolankiai jaukūs nusiteikimai

Grįžkime prie tos priimtinos 
aplinkos, kurią galima sukurti 
bendruomenėje. Tačiau neužten- 

. ka ją “suorganizuoti” atskiram 
įvykiui ar atskiram savaitga
liui. Juk tautinis ruošimasis vyk 
sta ilgai ir nuolat. Nei viena, 
nors ir geriausia, nors ir pa
traukliausia stovykla, nei vienas 
suvažiavimas ar simpoziumas 
staiga jaunų lietuvių nepriau
gins. Žmogus turi įprasti, pa
žinti, persiimti kuo nors ir tik 
tada ryžtis. Taigi reikia laiko, 
reikia visą mūsų visuomeninį 
gyvenimą taip perorientuoti, 
kad iis sudarytų tą “priimtiną 
aplinką”.

Labai sveikintini pagriežtėję 
reikalavimai mūsų renginiams, 
koncertams, parodoms, knygai, 
visam kultūriniam gyvenimui. 
Protingi kieti vertinimai be pik
tų, aštrių žodžių (ne tyčiomis 
paskelbti tendencingi niekini
mai) visą mūsų buitį temps auk 
štyn. Bet reikia pagriežtinti ir 
moralinius standartus. Negali
ma leisti plūstis, draskytis ir 
nešvariai politikuoti visuomeni- 
n’nkams, negalima atlaidžiai žiū 
rėti į jaunimo perankstyvą iš
gėrimą, neverta tapšnoti palai- 
3o elgesio nei suaugusių tarpe, 
nei studentų suvažiavimuose. 
Priimtina aplinka jaunimui yra 

(Nukelta į 4 pusi.)

Persi vertinimas ir tradicija
Rūpinantis šiandieninio lietu- 

j vio studento nepakankamu prin- 
! cipingumu ir atsirandančia tuš
tuma, reikia dar labiau susirū
pinti už jį jaunesniais. Jei iš
eivijai dingsta didoka dalis da
bartinio jaunimo, yra būtina 
stengtis išsaugoti ateinantį, nes 
tik jaunimas tautai yra energi
jos, vilties ir kūrybinio ieškoji
mo versmė. Atėjo laikas šiais 
reikalais giliai, rimtai susimąs
tyti.

Praeičiai ir dabarčiai kaltės 
užtiksime tiek jaunuose, tiek 
vyresniuosiuose. Juk nelengva 
yra surasti tobulai išmintingą, 
visur tiksliai pramatantį ir nie
kelio patarimo nereikalaujantį 
asmenį. Nedaug pasitaiko ir pil
nų neišmanėlių. Todėl ne visada 
galima sutikti su jaunais žmo
nėmis, kai save jie skiria į gry- 
napročių klasę, o vyresniuosius 
(jų tarpe ir tėvus) traukia pa
bėgusios minties sąrašan. Ir tai 
daro ne tik paprasti bernužė
liai, bet pusiausvyros neišlaiko 
net akademikai. (Nuolatiniai 
tvirtinimai iš jaunesniųjų pusės, 
kad lietuviškasis gyvenimas iš
eivijoje, kuriame vyrauja “se
niai”, neturi nieko gero, kad 
jame negalima rasti nieko ver
tingo, yra arba nevykusi savęs 
pateisinimo priemonė, arba ne- 
siorientavimas). Nesutiksime ir 
su amžiumi pažengusiais tradi- 
cininkais, išmintį matuojančiais 
tik metais, nei per žingsnį ne
sitraukiančiais iš įprastos vagos 
ir netikinčiais, kad gali keistis 
pasaulis, žmonės, jų skonis, min 
tys. poreikiai.

Rūpinantis ateinančiu ir atei
siančiu jaunimu pirmiausia rei
kia visiškai išnaikinti šį tradi
cinio nesikeičiamumo tikėjimą. 
Tik tada bus įmanoma rasti lai
kui ir aplinkai veiksmingesnius, 
o jaunam amžiui patrauklesnius 
ir kartas jungiančius kelius. 
Kaip negalima suprojektuoti lai
vo, nemačius vandens, taip ne
galima žengti pirmyn, pažanga 
netikint.

Būtinai kas nors darytina
Lietuvių bendruomenė turi pa 1 

kankamai platumos, kurioje į- 
telpa įvairaus turinio ir įvairios 
formos darbai, galį sudominti 
skirtingų polinkių ir skonių žmo 
nes. Be to, jos paskirtis reika
lauja, kad nė valandėlei nebūtų 
nusuktos akys nuo jaunimo. Tik 
šiai, paskirtis ir galimybė su
dominti krauna sunkius įparei
gojimus, didelę atsakomybę.

Mažesniųjų labui LB daug pa
darė ir daro. Tačiau brėstančių- 
jų pusėn drąsiai atsisukti iki 
šiol jai dar nepavyko. Supran
tama. Studentija yra daug ra
finuotesnė. Ji, nors neištvermin
ga, pati nori iniciatyvos, nors 
nepakankamai atsargi, trokšta

saulio, bus veržlus kurti sau ir savo tautai šviesesnę atei
tį. Vasaras jis ten galėtų praleisti sų skautais įvairiose 
Europos valstybėse.

Prisiminkime kokia didelė parama beatsikuriančiai 
Lietuvos valstybei buvo tas apie 1000 asmenų Voro
nežo bendrabučiuose lietuvių tautos laisvės idėjom atei
tininkų ir aušrininkų kuopelėse išsiauklėjęs ir užsigrū
dinęs jaunimas. Kas tai yra pasakęs, žinoma gal perdė
tai, kad be jo nebūtų atsikūrusi laisva Lietuva.

Didysis tos laisvos Lietuvos veikėjas a. a. inž. Er
nestas Galvanauskas, rodos, 1946 metais vienam lietu
vių susirinkime Ansbache, Bavarijoje, kalbėdamas apie 
ateities perspektyvas, pasakė, jog jis nenumatąs, kad 
anksčiau 25-30 metų įvyktų naujas karas ir mums atsi
rastų galimybė grįžti į savo laisvą tėvynę. Mažai kas tuo
met jo stipriai argumentuotu teigimu patikėjo. Šiandien 
kiekvienas su tuo sutiks, kad tai buvo toliaregis politikas.

Dievo Apvaizda mūsų apie 70,000 Lietuvos sūnų 
ir dukrų išgelbėjo nuo žiaurių kančių ir mirties Sibiro 
tundrose, kaip tuos žydus išblaškė po platų pasaulį, kad, 
gyvendami laisvėje, būtumėme lietuvių tautos prisikėli
mo į laisvą nepriklausomą gyvenimą apaštalai ir kovo
tojai. Jei daugelis dėl senyvo amžiaus negalės atlikti ir 
kris kovoje, tai jų vieton turi stoti tai kovai pilnai pa
ruošti ir užgrūdinti, jų vaikai. l4j,

(Bus daugiau)
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MUSŲ KOLONIJOSE
Rochester. N. Y.

AKTYVUS KULTŪRINIS 
JUDĖJIMAS

Paskutiniu metu. Rochesterio, 
N. Y., lietuvius aplankė visa ei
lė mūsų žymių kultūrininkų ir 
labai pagyvino Rochesterio lie
tuvių gyvenimą.

Kovo mėnesį buvo atvykęs 
P. Jurkus su savo dailės darbų 
paroda, kuri turėjo gražų pa
sisekimą. Parodos metu buvo 
surengta L. fondui vakarienė, 
kurios dėka buvo gauta aukų 
DF 1:651 dol. Pusė tų pmi'zų 
čia pat surinkta, kita — pasi
žadėta atiduoti šių metų eigo
je. (Klaidinga informacija apie 
aukų dydį buvo tilpusi “Dirvo
je” ir “Darbininke”). Vakarie
nę pravedė LF įąal. Br. Kro
kys, padedamas V. Žmuidzino. 
Puikią pagrindinę kalbą pasa
kė svečias dail. P. Jurkus, ne
galėjus atvykti iš Chicagos dr. 
G. Balukui.

Vietos LB kultūrinės sekci
jos pastangomis neseniai buvo 
surengti poeto H. Nagio, sve
čio iš Montrealio ir poetės V. 
Bogutaitės-Keblienės iš Detroi
to sėkmingi vakarai.

Balandžio paskutinį sava’t- 
galį įvyko sol. D. Mongirdaitės 
ir sol. L. Baltraus koncertas 
(bai. 26 d.).

Koncertą pradėjo sol. L. Balt
rus su Dvariono “žvaigždute” 
ir arija iš operos E. Oneginas: 
O kur, o kur... (P. Čaikovskio). 
Sol. D. Mongirdaitė, viešn'a iš 
Bostono, savo rečitalį pradėjo 
su K. Kavecko: Na tai kas ir 
Kad aš našlaitėlė (A. Kačanąus- 
ko). Toliau sekė Rudolfo arija 
iš Puccini operos La Boheme, 
kurią atliko L. Baltrus. Sol. D. 
Mongirdaitė padainavo Mimi a- 
riją iš Bohemos operos. Abu 
solistai baigė pirmą programos 
dali su meilės duetu — Rudolfo 
ir Mimi arijomis iš Bohemos o- 
peros.

Antroje dalyje D. Mongirdai
tė atliko Violetos ariją iš Tra
viatos operos (Kaukių balius). 
L. Baltrus padainavo ariją iš 
Toscos operos: Aukso žvaigždės 
spindėjo ir itališką dainą: Tu 
cha nuin chiague (De Curtis).

Abu solistai baigė rečitali du
etu iš Traviatos operos. Gi bi- 
sui abu padainavo duetą iš Le- 
harto operetės Linksmoji našlė.

Sol. D. Mongirdaitė pirmą kar 
tą pasirodė Rochester’o lietu
viams. Ji žavėjo savo gražia iš
vaizda. puikia scenine laikyse
na ir reto grožio balsu bei pui
kia technika. Jos lyrin’s kolora
tūrinis sopranas, plačios skalės 
balsas, skambėjo laisvai ir leng
vai visuose registruose. Jos re
pertuaras — turtingas ir įvairus 
tiek stiliaus, tiek muzikinių for
mų atžvilgiu, įdomus stilių inter
pretacijoje. Tinkamai parinktos

dainos bei operinės arijos jos 
balsui. Ypač buvo mielos lietu
viškos dainos bei arijos.

Sol. L. Baltrus nustebino Ro
chesterio lietuvius nepaprasta 
pažanga. Jo balsas — dramati
nis tenoras, pasižymėjo jėga. 
Techniškai sunkūs perėjimai š 
forte į pianissimo atlikti gerai. 
Geriausiai jam pavyko: Aukso 
žvaigždės... Gerai atliktos ope
rų arijos be’ duetai, kurie pub
likos buvo šiltai priimti. Solis
tui patartina daugiau dėmesio 

Į kreipti į dikciją ir į scen'nę lai
kyseną.

Abiems solistams akompana
vo D. Bukley. Programa gražiai 
pravedė R. Gaidytė. Padėkok) 
LB vardu p-kas R. Tamošiūnas.

Per vietos lietuvių radijo pus
valandį a. a. prez. A. Smetonos 
mirties sukaktį paminėjo A. 
Cieminis, skyręs visą pusvalandį 
šiai sukakčiai.

Iškilmingas šv. Mišias atna
šavo ir jautrų pamokslą pasakė 
kun. L. Januška. Pamaldų metu 
įspūdingai pagiedojo sol. B. Cy- 
pienė ir O. Adomaitienė, prita-

Sol. L. Baltrus, dainavęs 
Rochesteryje
Nuotr. V. Staškevičiaus

riant vargonais muz. R. Oba- 
liui.

Iškilmingas minėjimas įvyko 
Šv. Jurgio par. salėje 3 vai. t>. p. 
Puikią ir tikrai įdomią paskaitą 
skaitė raš. Vyt. Alantas, žur
nalistų s-gos pirmininkas. Jo te
ma : Prez. Antanas Smetona — 
naujosios Lietuvos architektas.

Meninę dalį atliko aktorė I. 
Žmuidzinienė, jaudinančiai per
davusi Antanuko jaunystę (K. 
Binkio) ir vieną iš paskutiniųjų 
prezidento kalbų.

Muz. R. Obalis paskambino 
keletą Beethoveno. Debussv ir 
Chopino kūrinių. Atliko męistriš 
kai. Pabaigoje labai gražiai pa
sirodė moterų sekstetas. Damos 
tas muz. J. Adomaičio. Progra
mą nuotaikingai pravedė J. Pu- 
pininkas. Minėjimą rengė: tau
tinė sąjunga, LB, ramovėnai ir 
skautai.

Gegužės 10 d įvyko dainų, 
poezijos ir muz’kos vakaras, ku-

Rašyt. V. Alantas Rochesteryje su 
Smetonos minėjimo.

rį atliko seniai Rochesterio lietu 
vių laukti menininkai: sol. Aid. 
Stempužienė, komp. D. Lapins
kas ir akt. L. Barauskas.

Tai buvo neeilinis, reto meni
nio lygio vakaras. Programa bu
vo patraukli ir įdomi, kurią jie 
davė P. Amerikos lietuviams. 
Solistė padainavo keletą itališ
kų arijų, mūsų liaudies dainų 
ir K. Bradūno “Maro” ištrau
kas, akomp. D. Lapinskui. Pa
baigai ji atliko ariją iš “Sevili
jos kirpėjo” (Rossini) ir iš ope- , 
ros “Don Carlo’’ (Verdi). Sol. 
Stempužienė imponavo savo mei 
striška technika. Ypač žavi ir 
stipri ji buvo operinėse arijose. 
Moderniose komp. Lapinsko dai 
nose bei arijose ji parodė puikų 
techninį sugebėjimą sunkiuose 
disonansuose.

Muz. D. Lapinskas — vienas 
iš mūsų geriausių modernių 
kompozitorių, gyvenąs laiko dva 
šia. kurią jis gražiai sugeba iš
reikšti savo įdomiose kompozi
cijose. Jo kūryba, kurią čia te
ko išgirsti, buvo šviežia ir nau
ja, daug kam negirdėta.

Akt. L. Barauskas ypatingai 
gražiai nuteikė publiką su “Ar
lekino meile” (J. Kaupo) ir su 
“Pavasario linksmybėmis” (K. ! 
Donelaičio). Daug juoko sukė
lė. kalbėdamas anie “Žemaičiu 
stiprybę’’ (iš Butkų Juzės). Va
karą rengė vietos ateitininkai.

Padėkos jautri} žodį tarė dr. 
VI. Lelis.

TRUMPAI
— Geg. 11 d. įvyko ateitinin

kų šventė, į kurią suvažiavo at
stovai iš plačios Amerikos. Per 
vietos radio kalbėjo ir prasmin
gą pamokslą pasakė kun. Staš
kevičius.

— Gegužės 17 ir 24 d. įvvko 
dvejos vestuvės: Pr. Malašaus- 
ko su ukrainiete Irena Yakowy- 
na ir Alg. Januškos su Aid. Vit
kute.

— Muz. J. Adomaitis neseniai 
atšventė 50 metų gimimo sukak 
tį. kurią graž’ai paminėto jo 
vad LB choras ir organizacijų 
atstovai.

— Biržplio 6 d. Nazareth Art 
centre. 4245 E. Avė. Rocheste- Į 
rio miesto mėgėių opera stato j 
G. Puccini operą “U Tabarro” i 
(Apsiaustas). Tai viena iš Puc-

programos dalyviais po prez. A. 
Nuotr. Vyt. Stankevičiaus

eini modernių muzikinių dramų. 
Tai mistinė drama su nepapras
tai didele dramatine įtampa.

Pagrindinę tenoro rolę dai
nuos sol. L. Baltrus, amerikiečių 
kritikų gerai įvertintas pasku
tiniame pasirodyme Eastmano 
teatre, kur atliko Danilo rolę 
“Linksmosios našlės” operetėje. 
Lietuviai kviečiami atsilankyt’.

— Spaudos kioske pasirodė 
“Lithuania 700 years”, Alb. Ge
ručio, kuri patartina įsigyti vi
siems.

— Išrinkta nauja LB valdy
ba, kuri pereitą savaitę pasiskir 
stė pareigomis; pirm. K. Miški
nis, vicepirm. inž. Draugelis, sek 
retorius Vit. Litvinas, ižd. mo
kyt. A. Gečas ir kult. reikalų 
vadovas E. Vidmantas.

J. Jurkus

SOVIETŲ AGENTAI KOLUMBIJOJE

1964 m. Kolumbijos saugumo 
organai suėmė ir iš krašto iš
trėmė Aleksandrą Opernikovą, 
kuris tuomet drauge dirbo su 
Kolumbijos kairiuoju politiniu 
bloku ir įteikė vienam Kolumbi
jos komunistų vadui du milijo
nus pezų, gautų iš Maskvos, kad 
parėmus vietos pogrindž'o judė
jimą. Kai saugumo organai jį 
aerodrome įsodino į lėktuvą, 
skrendantį į Rusiją, šis pasakė: 
“Prisiekiu, kad kurią nors dieną 
vėl grįšiu į Kolumbiją”.

Ir tikrai, neseniai Operniko- 
vas vėl atsirado Kolumbijoje: 
šį kartą jis atvyko kaip Sovie
tų darbininkų sindikato oficia
lus atstovas. Šiuo metu Oper
nikovas važinėja po Kolumbijos 
miestus. Po ištrėmimo iš Kolum 
bijos iki pat šiol Opernikovas 
dirbo slaptoje sovietų policijoje 
KGB, kuriai vadovauja pagar
sėjęs saugumo specialistas A- 
leksander Šelapin. Opernikovas 
buvo paskirtas dirbti sovietų 
darbininkų sindikatuose ir or
ganizavo špionažo tinklą. Toks 
špionažo tinklas darbininkų sin
dikatuose dabar organizuojamas 
Afrikoje ir Pietų Amerikoje.

Opernikovą į Kolumbiją atly
dėjo rusas Sergejus Romanovas, 
kuris laikomas “istoriku ir uni
versiteto profesorium”. Gauto
mis iš Peru ir Eauador saugu
mo organų žiniomis (tuose kraš 
tuose šie du tipai lankėsi), Ro
manovas nėra profesorius, bet 
taip pat KGB agentas.

Opernikovas ir Romanovas, 
kaip “svetingo sovietinio krašto 
darbininkų sindikatų darbuoto
jai”, Sovietų atstovybės Bogoto
je prašymu, gavo leidimą laiky
ti paskaitas Kolumbijos darbi
ninkų sindikatuose. Bogotoj jau 
yra pasakę kalbų darbininkams, 
lankėsi didžiulėje Kolumbijos

geležies liejykloje Paz dėl Rio. 
Jų paskaitų klausėsi kariuome
nės, saugumo ir policijos atsto
vai. Šie Sovietų “darbininkų at
stovai” savo paskaitose nepap
rastai išgyrė Sovietų darbinin
kų gerą gyvenimą ir pasakė to
kią “tiesą”, kad visi rusų dar
bininkai turi nuosavus automo
bilius ir namus, ko neturi kapi
talistinių kraštų darbininkai..

K. Klastauskas

Christine Aigner, 21 m., stovi laboratorijoj Breckscille, Ohio, kur ji yra 
viena moteris tarp 500 chemiją studijuojančių vyrų. 1963 m. ji buvo vie
nintelė moteris, baigusi Cincinnati universitetą.

YPATINGAS DĖMESYS

Čia atrodo kaip medis, bet čia yra Colorado upes intakas, nufotografuotas iš 1,750 myl. aukščio, Calif 
Upė savo pakilimo metu neša daug purvo ir šimelio.

(Atkelta iš 3 psl.
ne universitetus deginančių gau 
jų nuotaikos, bet pažangi, ku
rianti, morali, dora visuomenė, 
kuri skiria gera nuo blogo ir 
moka objektyviai vertinti, maž- 
niekio nekeldama į padangę, bet 
greitai įvertindama kūrybingus 
poreiškius.

Siekiant jaunimui priimtines- 
nių nuotaikų, pirmiausia rei
kia atsisakyti persikrovimo veik 
la. Dar ir šiandien esame linkę 
maišyti tuščius puodus visokiais 
neparuoštais minėjimais, jubi
liejų atžymėjimais, kuriuose už
tinkame tik senoviškas “prakal
bas”, barą ir nesugriežusį or
kestrą. Gana šitokios veiklos.

Todėl LB turi kiekvienam dar 
bui rimtai ruoštis. Mūsų užmo
jai privalo bent prilygti ameri
kietiškiesiems, kai kalbame a- 
pie vienodo masto užmojus. Ka
dangi pastaruosiuose apstu nau
jumų, mums yra perdaug bran
gu likti senose formose!

Kiekvienas leidinys anglų kal
ba turi pralenkti amerikietiškuo 
sius, jei laukiam, kad tokioje

gausoje įvairiausios literatūros 
įvairiausiais klausimais jaunuo- 
Vs mūsų knygą pasirinktų.

Mūsų studentijai yra gana 
sunku sutikti ir pažinti lietuvius 
mokslininkus ir kūrėjus, nes jie 
yra išsimėtę po didelę daugybę 
vietovių. Todėl derėtų, kad šias 
asmenybes pristatytų stovyklų 
metu. Ne būtinai juos paskai
toms kviečiant (būtų labai ne
gerai, jei stovyklų pokalbių laij 
kas tektų vyresniesiems), bet 
tik trumpam supažindinimui, pa 
buvojimui.

Pagaliau reikia pradėti gal
voti apie mišrias šeimas. Jų y- 
ra apsčiai, kai kurios net ne
drįsta mūsų tarpe pasirodyti, 
tarsi išskirtos būtų. ši taip pat 
sunki problema, bet laimėtume 
daug, jei ją bent šiaip taip iš
spręstume.

Atrodytų, kad kiekvienoje a- 
pylinkėje derėtų šiais klausi
mais pasikalbėti, o studentų rei
kalams gal net atskirą valdybos 
narį įsivesti, kuris stengtųsi ką 
nors konkretaus atlikti. Bet ne
galima nieko nedaryti!

FRANK’S TV and RADIO, INC.
S240 SO HALSTED STREET Telef — CA R-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skoni.
Viską perka pas Lieponį!

L ETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern 
J. LIEPONIS

PR 8-5875

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

COITEB
Visada yra malonu išgerti 

puoduką kavos su draugu. 

Draugas yra tas, kuris jus 

supranta, randa laiko sustoti 

ir pasisveikinti. Į Midland 

Taupymo Bendrovę visada ga

lima užeiti, kada tik jums at 

siranda bet koks finansinis rei

kalas. Mes visada turime pa

ruošę kavos, o prie puoduko 

kavos Midland Bendrovės tar

nautojai yra maloniai pasi

rengę patarnauti jums 

visais finansiniais 

reikalais.

Frank Zogas

Prezidentas
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TRAGIŠKASIS BIRŽELIS IR MES
Pasika 1 bėjime <1 aly vau ja:

VLADAS BALTRUŠAITIS, Dirigentas 
ANDRIUS JUŠKEVIČIUS, LB Chicagos Apygardos Pirm. 
VACLOVAS MOMKUS, Gimimo švč. M. Marijos parap. 
choro pirmininkas

Moderatorius VYTAUTAS KADŽIUS

«
Skaudžiųjų lietuvių tautos Įvykių minėjimas Chicagoje religi

niu koncertu Įvyksta birželio mėn. 14 d., 7 vai. vak., Marąuette 
Parko lietuvių šventovėje. Jo metu girdėsime ir nuostabųjį Česlovo 
Sasnausko •*REQUIEM”.

Koncertų atlieka:
ALL KALVAITYTE, STASYS BARANAUSKAS 
POVILAS MATIUKAS, JONAS VAZNELIS,
GIMIMO ŠVC. M. MARUOS ŠVENTOVES CHORAS

Diriguoja VLADAS BALTRUŠAITIS 
Vargonuoja MARIJA MONDEIKAITE

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

dEVKMNDO ŽINIOS PAIEŠKOKIM NAUJŲ PRIEMONIŲ

BIRŽELIO įvykių 
MINĖJIMAS

Baisųjų birželio mėnesio įvy
kių minėjimas Clevelande įvyks 
birželio 15 d. sekmadienį. 10:30 
vai. ryte Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje bus atlaikytos pamaldos 
už okupanto ištremtus, kankin
tus bei nužudytus lietuvius. Po 
pamaldų, organizuota automobi
lių vilkstine bus vykstama į Lie
tuvių kultūrinį darželį, kur įvyks 
minėjimas.

Pagrindinę kalbą minėjime pa
sakys iš New Yorko atvykęs d r. 
Domas Jasaitis. Taip pat kalbės 
Cuyahoga apskrities revizorius 
Ralph J. Perk. Pamaldose ir mi
nėjime organizacijos kviečia- 
os dalyvauti su vėliavomis. 
Vėliavas su palydovais prašo
ma pristatyti šv. Jurgio parapi
jos salėje 10:15 vai. ryte. Minė
jimą rengia Amerikos Lietuvių 
tarybos Clevelando skyrius. K.

MIRĖ PR. ALEKSANDRA
VIČIUS

Clevelande mirė, aukojęs Lie
tuvių fondui 1000 dolerių - Pra
nas Aleksandravičius. Nors gy
veno iš pensijos ir nekilnojamo 
turto neturėjo, bet aukojo - Dai
navos stovyklai, Šiluvos koplyčiai, 
Kankinių koplyčiai ir visur kitur, 
lietuvybės išlaikymui. Buvo vie
nas iš dosniausių lietuvybės rė
mėjų. Buvo sulaukęs gražaus 84 
metų amžiaus.

M. J.
JAUNIMO MALDOS DIENA— 

VYSK. BRIZGYS
' CLEVELANDE

Cleveland. Obio. Lietuviškasis 
jaunimas šį sekmadienį, birželio 
8 d. 10 vai. kviečia Clevelando 
lietuvius dalyvauti Jaunimo mal
dos dienoje, kurios pamaldas Nuo 
latinės Pagalbos Marijos bažny
čioje (antrojoje parapijoje) lai
kys ir pamokslą sakys vysk. Vin
centas Brizgys.

Po mišių parapijos salėje bus 
dr. V. Vyganto, buv. Pax Ro
maną pirmininko, pranešimas.

Maldos dienos organizatoriai— 
Jaunimas už tikėjimo laisvę. Ja
me dalyvauja Akademinis skau
tų sąjūdis, Lietuvių jūrų skauti- 
ja, Lietuvių skaučių seserija, Lie 
tuvių skautų brolija, Lietuvių 
studentų tautinė Korp. Neo-Litu- 
ania, Moksleivių ateitininkų są
junga, PLB jaunimo sekcija ir 
studentų ateitininkų sąjunga.

Jaunimo žygio už tikėjimo lais 
vę vykdomasis komitetas suside
da iš pirm Rimo Laniausko, Ro
mualdo Bublio — vicepirm., Ma
rytės Gailiušytės — sekr., Gin
tauto Sniečkaus, ižd. ir narių: 
Danutės Čiuberkytės, Mildos Jo- 
kubaitytės, Algirdo Muliolio ir 
Algio Rukšėno.

Lietuviškas jaunimas, apsijun
gęs į Jaunimo žygį už tikėjimo 
laisvę vienetą nori padaryti savo 
įnašą tikinčiojo laisvėje gyvenan
čio lietuvių jaunimo į lietuvių 
tautos laisvės kovą.

Detroito Apyl. Lit. mokyklos mokytoja Jūratė Pečiūrienė, 1968- 
išklos laikraštėlį “Skambutį”, su geriausiomis šeštokėmis: Rūta 
atyti dar vieno iš gerųjų — Ramūno Savicko.

69 m.m. globojusi ir redagavusi 
Dunčaite ir Kristina Mičiūnaite.

Nuotr. K. Sragausko

Visa lietuviškoji visuomenė y- 
patingai jaunimas, maloniai kvie
čiamas dalyvauti pamaldose ir 
pranešimuose. Tos iškilmingos 
šventės proga labiau bus išryškin
ti ir Jaunimo žygio už tikėjimo 
laisvę tikslai, motyvai ir priemo
nės, kurios bus naudojamos efek
tingiau ir greičiau pasiekti šių 
svarbių tikslų.

SKULPTORIAUS VYTAUTO 
RAULINAIČIO 
PRISIMINIMAS

1968 m. gegužės 28 d. baisioji 
automobilio katastrofa Amerikos 
sostinėje išplėšė tarp kitų lietuvių 
ir clevelandiečio Vytauto Rauli- 
naičio gyvybę. Nepastebimai pra 
bėgo metai laiko, nauji gyveni
mo įvykiai stelbė ir džiaugsmin
gus ir tragiškus įvykius, daug jau 
lietuvių priglaudė šaltieji kapai, 
nemaža ir lietuviškų širdžių pra
dėjo šio gyvenimo kelionę. Daug 
svarbių ir mažiau svarbių faktų 
jau uždengta praeities, nors dar 
nesenos, dulkių sluoksniu. Vy
tautas Raulinatis, mūsų Cleve
lando mielasis lietuvis, tebėra gy
vas mūsų tarpe. Ir nenuostabu 
todėl, kad sunkiai įsivaizduoja
me, kad ištikrųjų mūsų tarpe ne
bėra to paslankaus, visada geros 
nuotaikos visus mylinčius žmo
gaus.. Deja, realybė nemeluo
ja — mūsų tarpe nebėra to as
mens, kuris “davė džiaugsmo ki
tiems daugiau, negu pats jo tu
rėjo”.

Clevelandiečiai a.a. Raulinai- 
tį prasmingai prisiminė^gegužės 
25 ir 26 d., kada jo žuvimo die
nos sukakties iškilmingų mišių m 
tu giedojo Čiurlionies ansamb
lis, kurio nariu velionis ilgus me
tus buvo, jo artimieji, draugai ir 
pažįstamieji meldėsi šv. Mišiose 
.Šv Jurgio bažnyčioje.

Velionis Vytautas buvo Suau
gęs su Clevelandu. Retas koks 
nors lietuviškas užsimojimas ir jo 
įvykdymas apsėjo be V. Raulinai 
čio nuoširdžios pagalbos. Būda
mas talentingas žmogus, savo Die 
vo dovanų nešykštėjo pasidalin
ti ir su kitais. Jis ir dainavo, jis 
ir vaidino, piešė plakatus, ilius
travo programas, rašė proginius 
tekstus, piešė, bet labiausiai mė
go skulptūrą, kur ir paliko daug 
vertingų kūrinių.

Ir pereitą sekmadienį, birželio 
1 d., Akademinis skautų sąjūdis 
pagerbė savo filisterį a.a. Vytau
tą. Pamaldose dalyvavo organi
zuoti skautai. Po pamaldų Šv. 
Jurgio parapijos salėje įvyko a.a.
V. Raulinaičio prasmingas prisi
minimas. Salėję, kur skoningai 
buvo rengta velionės kūrybos ir 
kitų clevelandiečių lietuvių me
no paroda, akademiją pradėjo fi- 
list. dr. Stp. Matas, pabrėždamas, 
kad “susirinkome pagerbti gerą 
žmogų, uolų visuomeninką, skul
ptorių ir skautą.” Prelegentė 
prof. Aldona Augustinavičienė 
savo trumpame, bet kondensuo
tame žody pažymėjo, kad ir ve-

Dalis svečių klausosi A. Augustinavičienės kalbos, kurioje buvo apibūdinta a. a. jaunojo skulptoriaus. 
Raulinaičio asmenybė ir jo kūryba. Prieky ketvirta iš dešinės sėdi Vytauto mama Kristina, žmona Al
dona ir sūnus Andrius. Trūksta dukros Ingridos. Nuotr. J. Garlos

lionis, kaip Vaižgantas “kitiems 
laimės trokšdamas pats laimin
gas tapau” obalsiu ėjo per pa
saulį giedrią nuotaika ir skais
čia mintimi Jo gyvenimo dziaug 
smo šaltiniai buvo jo asmenybė, 
jo prigimtis, jo kūryba, šeima ir 
skautybė.

Neringos tunto skautės išpildė 
dainos ir žodžio pynę. Lietuviškų 
ir amerikiečių giesmių ir dai
nų melodijomis, pritariant gita
roms, atlikta jautri programa. Re 
Ilginis ir tautinis motyvas lydėjo 
skoningai parengtą meninę dalį.

Rašytoja Aurelija Balašaitienė 
gausiai susirinkusiai publikai pri
statė dailininkus dalyvaujančius 
savo kolegos a.a. Vytauto pager
bimo parodoje: Rimą Laniauską 
su 17 paveikslų, Eglę Muliolie- 
nę su 13 paveikslų, Algirdą Mu- 
liolį su 7, Nijolę Vedegytę-Pa- 
lubinskienę su 12 paveikslų ir 
Antaną Vaikšnorą su 16 darbų. 
Rašytoja tiksliai ir giliai pajėgė 
trumpu žodžiu apibūdinti kūrė
jus.

Minėjime dalyvavo a.a. Vytau 
to motina, žmona ir jo sūnus ir 
duktė, sol. Vincė Januškaitė ir 
gausi lietuvių publika. Parodoje 
lankytojai įsigijo 11 dailininkų 
paveikslų.

Visi svečiai skaučių buvo pa
vaišinti. Daug šiai pagerbimo a- 
kademijai surengti prisidėjo Ste
fa Gedgaudienė, dr. Stp. Matas, 
inž. Edv. Kersnauskas, Nijolė 
Kersnauskaitė ir kiti skautai ir jų 
vienetai.

Skautai gražiai ir pagarbiai pri 
siminė savo narį a.a. Vytautą A- 
kademinis skautų sąjūdis pasiry
žęs išleisti Vytauto Raulinaičio 
monografiją.

MIRĖ DAIL. KAZIMIERAS 
ŽILINSKAS

Clevelandietis dail., buvęs a.a. 
Vytauto Raulinaičio mokytojas 
Kazimieras Žilinskas staiga mirė 
pereitą šeštadienį. Liūdesy paliko 
žmoną dr. Mariją Žilinskienę, 
dukterį Ireną Kuprevičienę, bro
lį Petrą ir kitus artimuosius. Pa
laidotas iš Šv. Jurgio bažnyčios. 

300 DOL. LIETUVIU FONDUI

Mirus Irenai Mašiotienei-Stan- 
kūnienei, velionės giminės, arti
mieji ir draugai vieton gėlių ir 
vainikų suaukojo Lietuvių fon
dui 300 dol. Norintieji velionę

ALDONOS KEPALATES REČITALIS
ELENA VASYLICNIENE

Mūsų yra priimta važiuoti il
gas mylias, jeigu yra koks “di
delis” parengimas. Dideliu mes 
suprantame kiekybės požvilgiu: 
jeigu daug žmonių scenoje šo
ka, ar dainuoja, ar groja. Kar
tais gal tas kiekis mums dau
giau reiškia kaip kokybė. Va
žiavau tik viena iš Bostono į di
delį koncertą, kurį išpildė pia
nistė Aldona Kepalaitė žinomoje 
salėje — Town Hali New Yor
ke. Rečitalio programon įėjo 
keturi kompozitoriai: Brahm- 
sas, Mozartas, Šopenas ir De- 
bussy. Romantinis klasikas, aš
tuonioliktojo šimtmečio sinteti
kas, vienas iš šešių didžiųjų ro
mantikų ir impresionistas, pra- 
skinęs kelią šių dienų muzikai 
sudarė Aldonos įdomią progra
mą.

Aldona Kepalaitė yra liekna, 
trapi, rodos čia pat ji pati pa- 
luš, bet kai jos maža rankelė 
pradėjo imti pirmuosius akor
dus su tokia jėga, pakeičiau sa
vo nuomonę.

Brahmsas yra savotiškas, ir 
jį interpretuoti ričra lengva. Jis 
romantinis klasikas ir tokiu jį 
reikia išreikšti: ne persaldinti 
romantizmu ir nepadaryti per 
daug klasiniu. Čia Aldona buvo 
meistrė: jos forte vietos skam
bėjo kaip vulkano išsiveržimas 
ir jos piano nueidavo į švelniau
siąjį pianissimo. Pianistė pasi
žymi dideliu muzikalumu ir 
Brahmso gilumą ji išjautė savo 
menine siela. Brahmso Capric- 
cio F moli, Intermezzo B dur ir 
Capriccio D moli sukaupų klau
sytojus ir perkėlė į savotišką 
grožio pasaulį — spalvų ir fan
tazijos. Pažymėtina, kad klau
sytojai labai kultūringai užsi
laikė, neplojo tarp atskirų da
lių, kas ir turėtų būti.

Sonata C dur, Mozarto, per
kėlė klausytojus į lengvą, žais
mingą nuotaiką, kurioje glūdi 
skausmas, bet jis yra išreikštas 
efirine forma. Kaip komedijoje 
glūdi tragiškumas, taip ir Mo
zarto lengvuose pasažuose, pa
slėptas rimtumas. Aldonos pirš
tai lengvai bėgo per klavišus ir

įamžinti Lietuvių fonde, prašomi 
pinigus siųsti velionės vyrui Do
natui Mašiotui, 1528 Sherbrook, 
South Euclid, Ohio 44121 arba 
ižd. Clevelande Antanui Jonai
čiui, 773 Woodview, Cleveland, 
Ohio 44121.

JUOZAS STEMPUŽIS
Lietuviškosios radijo programos 

vedėjas Clevelande ir Cuyahoga 
apskrities asmeninių mokesčių 
skyriaus viršininkas, ir šia vasa
rai surado darbo trims liet’t j iams 
studentams apskrities įstaigoje: 
Janei Variakojytei, Egidijui Mar
cinkevičiui ir Jūratei Balašaity- 
tei. Gražus pavyzdys kai savieji 
gali gražiai padėti saviesiems, y- 
patingai mokslo siekiantiems jau 
nuoliams.

- VJR.

darė stebuklą.
Koncerto viršūnėje buvo Šo

penas. Sunku rasti originalesnį 
kompozitorių, jis sujungė len
kišką mazurką ir kitus šokius 
su prancūziška elegancija, ir 
gavosi žmogaus širdies muzika.

Šopeno sonatą H moli Aldo
na pildė iš gilumos savo širdies, 
tai besiskųsdama žmogaus li
kimu, tai dejuodama žmonijos 
skausma s, tai dūsaudama ne
teisybe ir apgaule. Populiarus 
laidotuvių maršas, kuris yra 
šios sonatos dalimi, praskambė
jo kaip asmeninis pianistės 
skundas, pilnas beviltiškumo ir 
tamsos.

Po pertraukos sekė Debussy: 
Preliudai 1-ji knyga ir Tocca- 
ta. Pianistė mus įtraukė į nau
ją pasaulį: Debussy muzika y- 
ra artimesnė mūsų dienų muzi
kai, jis yra impresionistas. Ko
vojęs prieš vokiečių kompozito
rius, Debussy ieškojo naujų ke
lių muzikoje, ir tas jaučiama jo 
veikaluose. Pasigirsta vienas 
disonansinis akordas, įnešdamas 
nerimą ir nežinią į veikalą. Bend 
rai jo vaizduojamos emocijos 
nėra taip lengvai suprantamos, 
kaip Šopeno, bet jos yra įvai
rios, savitos ir nors ne taip leng 
vai priimtinos kaip Brahmso ar 
Mozarto, bet yra įdomios.

Aldona Kepalaitė yra gili pia
nistė ir tiksli interpretatorė. Jūs 
nerasite pianistų, kurie vieno
dai interpretuotų. Kiekvienas 
savotiškai veikalui priduoda sa
vo stilių ir nuotaikas. Aldona 
pasižymi dideliu muzikalumu lr 
tobulu ritmu. Aldonos ritmas 
yra geležinis ir tuo ji įrodo sa
vo muzikalumą. Keturi kompozi
toriai buvo lyg piešte nup:ešti 
muzikine prasme. Aldona sukau 
pia visas savo jėgas ir visą sa
ve, kad porą valandų pagyven
tų muzikos tonais ir šį išgyveni
mą pasidalintų su kitais.

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis ži ' •-•las, atliekąs dar 
nepriklauson e Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

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

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

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

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

Keičiasi politika, turime keisti 
ir vadavimo metodus. Jei anks
čiau vadavimui visas dėmesys bu
vo dedamas šio krašto vyriausy
bei, bent šiuo metu, Lietuvos va
davimo akciją tenka išplėsti. J- 
AV visuomenė, užsitęsusio karo 
Vietname .pareikalavusio dau
gelio aukų, be to veikiama komu
nistinių įtakų ir rasinių neramu
mų viduje, jaučia nuovargį ir 
spaudžia vyriausybę vengti pla
tesnių įsipareigojimų už krašto ri
bų. Vyriausybė taipgi siekdama 
taikos Vietname bei kituose kraš
tuose, yra linkusi prie švelnesnių 
santykių su Sovietų Sąjunga.

Jei iki šiol šio krašto vyriausy
bė nesiėmė kokių nors konkretes
nių žygių išvadavimui pavergtų
jų Europos tautų, tai bent šiuo 
metu netenka turėti kokių nors 
vilčių ir kokie nors žygiai nema
nau kad būtų naudingi. Žinoma, 
reikalingi palaikyti visi galimi 
ryšiai su vyriausybės nariais, kad 
išlaikytų ir toliau Lietuvos okupa 
cijos nepripažinimą-

Jei vienoje vietoje neturim 
daug vilčių, nereiškia, kad turime 
savo tikslus ir siekius užšaldyti. 
Turime ieškoti ir bandyti kitus 
būdus ir priemones. Kadangi 
bendrai šiuo metu nėra palankių 
sąlygų, manau būtų tikslu pasi
ruošti ilgų metų investavimui, 
kad atėjus tinkamam momentui, 
kada būna sukeltas visuotinas su
sidomėjimas, jį tinkamai išnaudo 
ti, duodant tinkamą smūgį. Lais
vinimo kovą, mūsų veiksniai, ša
lia Lietuvos vadavimo, turėtų bū
ti išplėsta ir kartu vedama bend
rai visų pavergtųjų tautų jėga, 
stengiantis kuo daugiau pažeisti 
Sovietų Sąjungos prestižą, pasau
lio akyse.

Minėdamas apie ilgų metų in
vestavimą, galvoju apie pasiruoši 
mą tinkamam momentui. Tam 
tikslui iš anksto turėtumėm pa
ruošti atatinkamas brošiūras, pa
remtas dokumentais, konkrečiais 
daviniais ir faktais apie Lietuvą, 
Sovietų Sąjungos tautų naikini
mo politiką, 20 amžiaus naująjį 
kolonializmą, sutarčių laužymą 
ir Pabaltijo valstybių pasidalini- i 
mą su Hitleriu, Vengrijos ir Če- j 
koslovakijos įvykius bei vedamą 
satelitinių kraštų ekonominį iš
naudojimą ir t. L

Reiktų iš anksto surinkti Jung
tinių Tautų narių pareigūnų, u- 
niversitetų, knygynų, vyriausy
bių narių ir kitų adresus. Taipgi 
kuo daugiau šio krašto adresų, ku 
riems būtų naudinga pasiųsti mi
nėtą literatūrą. Literatūrą reikia 
paruošti skoningai, kad paėmęs 
iš pirmo žvilgsnio nenumestų, 
kaip propagandinę medžiagą, 
bet susidomėtų pažiūrėti ir į tu
rinį.

Taipgi reikėtų iš anksto turėti 
paruoštų su tinkamai parinktais 
šūkiais plakatų demonstrantams, 
kurie turėtų būti laikomi ir viso
se didesnėse vietovėse. Tokia pa
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DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas................................$6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas .................................... $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAltSKO — B. SVECEV1Č1AUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ................ $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 
žodynėlis.............$2.00

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri
kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
•iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiM

ruošta medžiaga, dabartiniu me
tu panaudota nepasiektų savo tik 
slo, nes šiuo metu mažai kas į tai 
kreiptų dėmesį. Viskas turėtų bū
ti laikoma tinkamam momentui- 
Tinkami momentai nėra dažni, 
reikalinga kantrybė, bet jų buvo 
ir atsiras ateityje. Pvz. labai geri 
momentai buvo Vengrijos revo
liucijos metu, Izraelio karo su a- 
rabų kraštais metu, kada sovie
tai dėjosi mažųjų tautų užtarėjais 
ir pagaliau, Čekoslovakijos užė
mimo metu. Panašiais trumpais 
momentais tuoj pat paskleista li
teratūra būtų priimta su dides
niu susidomėjimu. Žinoma iš to
kio žygio dar nereikia laukti ką 
nors yaptingo pavergtųjų tautų 
išvadavimui, bet būtų surasta 
daugiau draugų, daugelis gal gi
liau pradėtų domėtis tikruoju ko
munizmo veidu, o kiti kritiškiau 
pažiūrėtų į Sovietų Sąjungos tai
kingumą. Bendrai būtų daugiau 
pasiekta Sovietų Sąjungos presti
žo pažeidimui ypač jaunų valsty
bių tarpe.

Panašiam mūsų veiksnių pasi
ruošimui, manau visuomenė ma
tydama konkretesnę ir apčiuopia 
mesnę veiklą, daugiau ir akty
viau paremtų jų darbą. Kas yra 
daroma, visuomenė turėtų būti 
atatinkamai ir painformuota. 
Šias ir kitas mintis, veiksniai tu
rėtų apsvarstyti, kad iškilus mo
mentui, nepraeitų be tinkamo 
veiksmo.

A. Salietis

Kareivio pasirinkimas

Naujokas primą kartą paragavo 
kareiviško maisto, pastūmė lėkštę 
su sriuba budinčiam valgykloje Ir 
paklausė:

— Ar čia nėra pasirinkimo?
— Yra, o kaip gi, — atsakė bu

dintysis.
Arba tu valgysi, arba ne.

ANT VILNELĖS 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

Gaunama “Drauge.” Kaina 
$2.50.
LUlnois Stato gvyenfcojai prie kainos 

turi prldSti 5% taksų.

I



6 DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. birželio mėn. 6 d.

Apollo 10 erdvėlaivis nuofotografuotas iš atsiskyrusio nuo jo vadina
mo "voro”, kuris buvo priartėjęs net 8 mylios ligi mėnulio.

Girtuoklių žodynas

Pasitaiko užtikti įvairių keistų 
rinkinių. Štai prieš akis turiu ki
tataučių išleistą girtuoklių žody
ną ir antologiją. Ir tai ne koks 
anekdotų ar linksmo pobūdžio 
rinkinėlis, bet gerai sistematizuo
tas ir įvairių šaltinių, kartais ke
lių šimtų metų senumo, duo
menims paremtas dalykas.

Žodyno turinį sudaro įvairiau
si pakaitalai žodžio gerti, degti
nės pavadinimai, įvairiausi pa
vadinimai kitų gėrimų, girtumo 
laipsniai, girtuoklis, girtuoklystė, 
girtuoklių ceremonijos ir papro
čiai, progos girtuokliavimui bei 
išgėrimui, girtuoklių posakiai ir 
šūkiai, indai, saikai ir kiti. Anto
logijoj liaudies dainelės apie gir
tuokliavimą bei girtuoklystę, po
etai ir girtuoklystė ir kt.

Toje gausioje medžiagoje yra 
įdomių, nuotaikingų ir linksmų 
dalykėlių. Keliose vietose yra pa
minėta Lietuva ir lietuviai. Atro
do, kad lietuvių mokytojais gir
tuokliauti bene bus buvę slavai: 
lenkai ir ruskiai. Minėtų tautų 
bajorai Lietuvoje skleidė besai
kio girtuokliavimo, apsirijimo, 
dykinėjimo, paleistuvavimo ir vi
sokio nesąžingumo papročius. Ži
noma, jie skaitė, kad tokiu būdų, 
anot jų, tamsi Lietuva yra ap
šviečiama, kultūrinama.

Besaikiai girtuokliai Lietuvoje 
buvo vadinami karališkaisiais, 
atseit iš karalystės, iš Varšuvos 
atvykusiais.

Vokiečiai irgi nepėsti. Dr. Max 
Oberbreyer “Jus potandi oder 
deutsches Zechrecht” prakalbo
je giriasi, kad jokia kita kalba ne
turi tiek neblaivumo apibūdini
mų, kaip vokiškoji. Georg Chris- 
toph Lichtenberg veikale “Pa- 
triotischer Beitrag zur Methyo- 
logie der Deutchen” (1773) su 
rinko jų pusantro šimto. Bauer 
veikale “Die deutche Durst” 
(1903) patiekia arti 200 pavadi
nimų alaus, o Herman Schrader 
priskaitė iki 500 (“Das Trinken 
in mehr als 500 Gleichnissen 
und Reden asrten”, Berlin 1890).

Lenkijoj, kukliai skaičiuojant, 
esą 5,000,000 gerų girtuoklių, ra
šo J. Tuvim 1959.

O Prancūziški konjakų, vynų

ATVYKSTA J 
VVVSHINGTONy

Kolumbijos prezadentas Car- 
los Lleras Restrepo birželio 11 
d. išvyksta į Washingtoną pasi
matyti su Amerikos pr ezidentu 
R. Nixonu. Amerikoje jis išbus 
iki birželio 17 d. Jis bus pirma
sis Pietų Amerikos kraštų pre
zidentas, kuris su naujuoju 
Amerikos prezidentu turės pro 
gos aptarti ne tik Kolumbijos, 
bet ir visos Pietų Amerikos po
litinę padėtį, šis pasimatymas 
gali kiek pakreipti ir Amerikos 
politiką Pietų Amerikos kraštų 
atžvilgiu.

ir lytinių ligų vardai (Francai) 
atlydėjo mus beveik iki mūsų die
nų.

Tai tokiais keliais į Lietuvą ė- 
jo “kultūra”...

K. Toliūnas

IVI O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaoe — WA 5-8068

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60682. Tel. YA 7-5980

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

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

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už ajxlraudą nuo ugnies ir automo 
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208*4 West 95th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir sų 
žtnlngal Apskaičiavimai urmo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
1444 S. VVestern, Chicago 0, III.

Telefonas VI 7.3447

illllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

KOSTAS BUTKUS 
Tek PR

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

8-2781

ttiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiin

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrų. ‘‘tuck- 
pointing’’. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

CLASSIFIED GUIDE
"į S I G Y K I T E DABAR

iieife"****-*-**!*!***'**:****!***!*:*!*'*
Papildomai gautas ribotas skai

čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

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

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

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

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

Kaina $3. Gaunama “DRAUGE.”

‘‘Trečiosios moters’” Aloyzo Ba
rono romano lietuviškoji laida iš
parduota, tačiau išėjo angliškoji 
jos laida “THIRD W0MAN”. 
Knygos įvade anglų literatūros 
prof. Charles Angoff rašo: Tiesiog 
nuostabu, kiek daug Baronas su
geba pasakyti tokiuose siauruose 
rėmuose. Kaip ir visi gerieji lite
ratūros kūriniai “Third Woman” 
yra verta dėmesio iš kelių taškų: 
kaip geras romanas, kaip istorijos 
dalis, kaip filosofiški komentarai 
ir kaip prozinė poezija. Visų roma
no skaitytojų laukia ne tik malo
numas, bet ir geresnis istorinių į- 
vykių supratimas”.

Knygą išleido Mamdand Books 
leidykla. įrišta į kietus viršelius, 
170 psl.. kaina 5 dol., gaunama 
“Drauge''.

vysk. būčio 
ATSIMINIMAI

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me.

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dal. $3.50, II dal. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laikais, yra labai 
įdomi

Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ 

TARNYBOJE

Si knyga nėra specialiai skirta 
kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams. nes knygoje iškeliami 
ir dabartinio pasauliečio reikala
vimai kunigui

Knyga gaunama “Drauge”. 
Kaina 5 dol., 720 pusi.

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

DĖMESIO!
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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

'llllllllllltlIlIllIlIlIlIlIlIlICIKIlIlIlIlIlHIIII
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA

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

REAL ESTATE

Parduodamas gerame stovy 6 
kamb. mūr. bungalow. Nuo sienos 
iki sienos kilimai, plytelių vonia, 
spintelės virtuvėje, poilsio kamb. 
Marąuette pko. rajone. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit 737-7526.

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. Maplewood Av.. CL 4-7450

BRIGHTON PARKE
2 po 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 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6. 4 ir 2-Jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18.500.

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomott.

0 metų, 2 po 5% kamb. Ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

278’ W. 43rd St. —• CL 4-2390

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 4T1-0321

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimin

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

of M Li
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln Office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero, m. Tel OI. 6-2288 
Turime šimtais namų Ciceroje, Berwyne, Rlverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose prlemieeėfcose Prašome užsukti J mūsų Įstaiga 
tr Išsirinkta U katalogo.

Ii E A L ESTATE

Georgian stiliaus namas — 2414 
W. 88rd St. Centr. air conditioning, 
nauja centr. krosnis, 2 dideli mieg 
kamb.. kilimai, virimo pečius. 2 
maš garažas. $21.500.

TEL. — HE 4-5764

Mūr. 5 kamb. “ranch” stiliaus 
bungalovv. $18,000. Tuščias. Adr.: 
113S0 So. Natouna Avė. Savininkas 
— VI 7-0350.

^aviniukas parduoda — 4105 S. 
Artesian, mūr. ir med. namą Di
delis sklypas, garažas, centr, gazu 
šild 5 kamb. ir 3 kamb. rūsy, 2 
pilnos vonios. Pilna pastogė. Sva
rus Apžiūrėti galima visą laiką.

Geras mūras — 3 butai po 5 
kamb. ir graži taverna pardavi
mui. Geros pajamos. Labai priei
nama kaina. Skamb. 528-7364-

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

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

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1H 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 8-2283

Prie 72 ir Lawndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalovv. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. $28,600.

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas $20,5p0.

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

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

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

12-os butų naujas mūr. namu 
gražioje pietvakarių apyl. $26,00<> 
metinių pajamų. Kaina prieinama

6 kamb. 10 metų de luxe mūi 
bungalow. prie Marųuette pko. 1Vį 
vonių, Įrengtas rūsys. 2 auto mūr 
garažas.

IH ankšto, 2 butai—6 Ir 4 kamt 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
[ruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 8 kamb 
rūsy. Mūr Prie 87 ir California 
$28.600.

6 kamb. 20 metų mflr. rezidencija 
prie 71 tr California. $19,000.

5V4 kmb. 3 metų mūr. bungalov 
irte Marųuette Pk $18.500

LEONAS REAL ESTATE
fNCOMF TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7lst St. Tel. 925-6015

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės, 
3 auto garažas Prie Stevenson 
Highway, Lemonte $50,000.00.

Isitas 30 p. Marųuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marųuette 

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

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

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. 60 p. lotas, 2 
auto garažas. $66,900.

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

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

VYRAI IR MOTERYS

MAN & WIFE —
who could live in.

CUSTODIAN — sober and reli- 
able. Mušt have experience in all 
arens in maintaining a amall re- 
tirement heme.

Job opportunity for the wife as 
2nd cook or in housekeeping de- 
partment.

VVrite to:

DRAUGAS — AG - 233

4545 W. 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629

NOKI PIRKTI

IEŠKAU PIRKTI MARQUETTE 
PARKE BUNGALOVV

su 3-mis miegamais ir garažu, 
j Tarp 59-os ir 71-o»; tik ne kampi
nį. Kampinio nenoriu, nes negali- 

, ma nuo valkatų atsiginti. Atsi-
liepti tel. HE 4-8431.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IŠNUOM 4 kambarių butas su bal
dais Centr apšildymas. Emerald 
Avenue ir 32nd Street.

TEL. — CA 5-2847
Išnuom. kambarys moteriai. Vi

si patogumai Marąuette parke. 
_________ TEL. 737-0943___ _ ___
IŠNUOM. kambarys nerūkančiam 
vyrui (gali būti pensininkas) prie 
vieno asmens. Visi buto patogu
mai. Kreiptis 1-me aukšte —

5924 So. Troy Street

PARDAVIMUI

Parduodamas moteriškas tautiškų 
rūbų komplekta« (gautas iš Lietu
vos). Kreiptis 3613 W. 66th PI. 
po 6 vai. vak. (sk.)

MISCELLANEOU8

APDRAUDŲ

J. B A C E
6455 So. Kedzie

AGENTŪRA
Namų, gyvybė.- 

uutoiiiobllių,
sveikatos. biz

Pahtgio. Ubu. 
■m,kėliu.. g 
lygua.

V I 6 I U S
Avė., PR 8-2233

lllllllllllllllllllllllllllliflllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
lll'■ll||||||||lt|||||||||||||||||||||||||||||||||||'

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 OOth St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3326 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas

E. ir V. ŽUKAUSKAI

PARDUODAMI 
IŠ MODELINI) NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galime 
pirkti dalimis ir įmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

iiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKCS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tunc-up ir Motorų Remontas
5759 Se. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiii

-Apdraustas perkraustymaa 
įvairių atstumų

A. VILIMAS

M O V I N G

823 MEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

WITH COVERS AND HAT 
30 and 50 gal. Free deli

5822 So. Racine, 434-

HELT VVANTED — VYRAI

MAINTENANCE MAN
Eyperleticed sober nian for exclu- 
slve motei ln Dės Plaines excell. 
oondlttons and benefits.

Apply ln person.
HOLIDAY INN

MANNHEIM & TOUHY
DĖS PLAINES. ILLINOIS

POMSHEK 
AND BUFFER 

Plating Job Shop
Experlence necessary ln flnishing 

aU typee of metalą Call: ■

TEL. — NE 1-4324

W E NEED 
JOURNEYMEN 
MACHINISTS 

LATHE 
OPERATORS 

Full or Part Time 
Paid Vacations. Paid Holidays &
Excellent Insurance Program. 
Apply In Person, Wrlte or Call:

(815) 962-8884

VALUE MACHINE AND 
TOOL COMPANY

2125 Kishwaukee St., 
Rockiord, Illinois

FORGE
SHOP

WORKERS
Day Shifi 

No piece work

* FLAT DIE HAMMERS

* HAMMER HELPERS

* HAMMER DRIVERS

* FLOOR MEN

Mušt be reliable steady 
workers. All benefits and 
Steady employment in a 
clean shop.

ANDERSON SHUMAKER 
COMPANY

824 S. Central Avenue
(In rear of 882 S. Central Avė.)—----- ------- - . ■
AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt have experience in autamo- 
tive shop. See Mr. Fisher.

AUTO PARTS AND GEAR CO. 
2437 Miltvaukee Avė. 384-4141

WAREHOUSEMAN
Receiving, Shipping and filling of 
Orders. Paid Hospitalization and 
Mąjor Medical.

DEHNER COMPANY 
Call 848-2443

LABORERS
Contractlng firm serving munlclpa- 
Uties thruout. tho eountry hos lm- 
mediate openlng-H tor ni’on. Steady 
year-round employment. Applicantc 
muat be able to wnd'k out of town 
for periodą of up to 30 days.

Drivers license reųulred. Apply 
9 a. m to 12 noon

National Power Rodding 
Corporation 

1000 S. Western Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

Reikalingas vyras valymo darbui. 
Dirbti pilną laiką. Pageidaujama 
vyresnio amžiaus. RE 7-5168

• •ELI’ MANTED — MOTERYS

---- --  va v * viiviinn »<
teje. Rekomendacijos reikalir 
Beverly apylinkėj. Skambint
289-1865.

W O M A N
For CONTRACTORS’ 2-Girl OI I
Reeeptlon. Lite Typing & o0i 

Office Work.
Mr’ Rockoft — 825-661 

GR.ECO CONTRACTORS, U 
6110 N. Rivfer Rd. Rosęm’nnt

tight birth defects

M ARCH 
DIMES

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.



MIRĖ PAVYZDINGA LIETUVĖ 
PETRONĖLĖ SADAUSKIENĖ

Petronėlė Sadauskienė - Palu
binskaitė, g. 1880 m spalio 25 d. 
Lietuvoje, Raseinių aps., mirė 
1969 gegužės 6 d. Lancaster, 
N. Y.

Petronėlė Palubinskaitė- Sa
dauskienė buvo pavyzdinga, susi
pratusi lietuvė motina. Caro 
rusų okupacijos metais atvykusi 
iš Lietuvos beraštė, bemokslė 
nuostabiu būdu pati viena išmo
ko skaityti lietuviškai. Jos meilė 
gimtajai Lietuvai buvo gili, tikra, 
nuoširdi visą gyvenimą, nuo 
mažens iki pat mirties. Lietuvoje 
išmokusi daug labai gražių lie
tuviškų dainų, jas nuolatos dai
nuodavo, daugelį jų išmokė vai
kus, ir kai kuriuos kaimynus. Su 
vyru Jonu Sadausku gyveno Scran 

^ton, Pa. (vietovę vadino įdomiai 
sulietuvintu vardu: Skrantais) 
susilaukė šešių vaikučių, kurie 
buvo ir tebėra pasididžiavimas 
senajai Amerikos lietuvių kartai 
savo gražiu elgesiu, geru išsilavi
nimu, būdo gerumu ir kas svar
biausia - lietuviškumu. Visi 
kalbėjo ir gerai tebekalba lietu
viškai, taip pat skaito ir rašo lie
tuviškai. Jie gimė šia eile: Ona 
dabar Česnauskienė, Monika, da
bar Šimkienė, Jonas, Kostas, Ele
na, dabar Richards, Adelė, dabar 
Dominco.

Jų tėvas, taip pat pavyzdin
gas lietuvis Jonas Sadauskas, la
bai sunkiai dirbo anglių kasyk
lose Pensylvanijoj Scrantone, kur 
už prakaitu pelnytus dolerius ne 
tik išlaikė visą šeimą, bet ir iš
mokslino. Jo žmona Petronėlė 
Sadauskienė buvo labai darbšti,

taupi. Visus namų darbus atlik
davo viena, priedo laikė karvę ir 
smulkių gyvulių, kad palengvin
tų šeimos ekonominę padėtį. Ji, 
velionė Petronėlė Palubinskaitė 
-Sadauskienė, nuolatos dainuoda
vo lietuviškas dainas. Aplink na
mą augino ir daug retų ir tvar
kingai prižiūrimų gėlių, kurios 
būdavo tokios gražios, jog žmo
nės atvykdavo iš tolimesnių vie
tų pasižiūrėti. Visi gėrėjosi lietu
vės moters vėlynu. Ji visoms sa
kydavo, gėlės jai primena gimtą
ją Lietuvą, kur yra labai daug 
gražių gėlynų, per gėles ir dai
nas ji mintimis nuskrendanti į 
mylimą gimtąją Lietuvą

Ilsėkis ramybėje geroji lietuve 
motina.

Lietuvis

A. a. P. Sadauskienė

AMERIKOS UKRAINIEČIŲ 
VYSKUPŲ PROTESTAS 

MASKVAI

Philadelpihia. — JAV-se gy
venančių — 300,000 Ukrainos 
katalikų vardu, trys ukrainie
čių vyskupai kreipėsi į Sovietų 
valdžią, reikalaudami panaikin
ti neteisingus nuostatus drau
džiančius Ukrainos gyvento
jams laisvai išpažinti tikėjimą 
ir Dievo garinimo būdus pagal 
savo įsitikinimus. Amerikos uk
rainiečių vyskupai savo memo
randume sovietų valdžiai nuro
do, kad Jungtinių Tautų organi 
zaeijos paskelbtos Žmogaus tei 
šių deklaracijos, kurią pasirašė 
ir sovietų atstovas, pagrindinis 
dėsnis reikalauja pilnos religi
nės laisvės kiekvienam ti'kinčia-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
UNION PIER 

VASARV1ETEJE

ir t. t. Visiems trims parengi
mams yra išnuomotas orkest
ras iš 4 asm. ir Ibus maža meni
nė programėlė. Bus galima gau 
ti užkandžių ir gėrimų. Prašo
me atsilankyti narių šeimos ii’ 
svečiai bei jaunimas, mėgstąs 
pasišokti. Įėjimas $1.- (Pradžia 
8 v. v.

Union 'Pier lietuvių draugijos 
'valdyba nutarė sušaukti visuo-
įtiną narių susirinkimą birželio
21 d. 8 v. v. (šeštadienį) Vir- 
žintienės patalpoje! “ Neringoj”. 
Susirinkime bus svarstoma 
draugijos įstatai, Ikurie reikalin
ga papildyt bei pertvarkyt. Taip 
pat bus pasitarta dėl parengi
mų rengimo, dėl salės įsigijimo 
ir nors laikinai išnuomavimo 
patalpos, kurioje laikinai atvy
kę svečiai galėtų apsistoti blo
gam orui esant. Valdyba prašo 
narius būtinai dalyvauti susi
rinkime. A. K.

Šiais metais Union Pier, 
Mkfli.., vasarvietėje lietuviai ro
do daug gyvumo. Jau kelinta 
savaitė, kai vilų savininkai su
važiavę savaitgaliais gražina 
savo vilas. Kai kurie savininkai, 
pvz. Karaičiai, Lengvinai, Dim- 
gailai, Laisvėnai, Karosai, ypa 
tingai daug pagerino bei padidi
no savo vilas.

Nuolatinai rengiasi įsikurti 
^Albrechtai ir, Laučiai. P. Viržin- 

tienė jau atidarė savo maisto 
krautuvę “Neringą”. Ten ir ga
lima gauti visokių valgomų
prekių.

Union Pier Lietuvių draugi
jos valdyba turi išnuomavus pa 
rengimams salę liep. 5 d., rugp. 
9 ir rugp. 30 d. ISalės vardas 
Community Hali, Community 
Hali Rd., tarp greitkelio 90 ir ge 
Iežinkelio, apie vieną mylią į p. 
lytus nuo Karaičio vilos. Nuo 
Unio Pier šviesų reik pervažiuo 

Wi gelež. ir privažiavus Commu- 
nity Hali Rd. sukti į dešinę. Sa
lė labai patogi parengimams. 
Turi virtuvę, barą ir šokių salę 
ir tai p pat kitus patogumus, 
oro vėdinimas, rūbinės, daug 
vietos automobiliams pastatyti

jam leidžiant laisvai jam išpa
žinti savo tikėjimą. Tuo tarpu 
— nurodoma ukrainiečių vysku 
pų pareiškime —Soivetų Sąjun 
gos valdžia II-jo Pasaulinio ka
ro metu prievarta panaikino 
penkis milijonus tikinčiųjų tu
rinčią Ukrainos katalikų Baž
nyčią, prieš jos vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų valią, ver
čiant prisijungti prie Maskvos 
ortodoksų Bažnyčios. Pasauli
nė spauda, paskelbusi šį ukrai
niečių vyskupų protesto raštą 
sovietų valdžiai, pažymi, kad 
Ukrainoje ir dabar tebesitęsia 
katalikų Bažnyčios persekioji
mai, ką ryškiausiai liudija ne
seniai sovietų kalėjime miręs 
Ukrainos katalikų vyskupas 
Basil Weleshkowaki suimtas 
už sakramentų teikimą mirštan 
eiam ligoniui.

— Kalbėdamas apie kitus, žmo
gus parodo kas jis pats yra.

— Hofmeister

— Darbo įrankiais naudokis ne- 
pirštiniuotas. B. Franklin

Serž. Gregory, 23 m., atvyksta j 
ligoninę Saigone, iš kur vyks į 
Ameriką. Vyras buvo patekęs ko
munistams į nelaisvę Vietname ir 
iš ten po devynių mėnesių pabė-

A. -f- A.
PRANUI OLŠAUSKUI

mirus,
žmonai MARIJAI, sūnums ČESLOVUI ir PR ANUI bei 
jų šeimoms reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

Petras ir Irena Kazlauskai

Lietuvos Valstybinio Teatro baletininkui
A. -f- A. JONUI VASILIAUSKUI Į 

Bostone mirus, jo mylimai žmonai TATJANAI ir dūk- f 
rai SVETLANAI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Janina (Drazdauskaitė) ir Boris čiunovai
Buv. IJet. Vaist, Teatro baletininkai

Australija

Mirus brangiai motinai Lietuvoje,
MARYTEI DIKINIENEI IR 
ONUTEI GALVYDIENEI

bei jų šeimoms reiškiame gili? užuojautą.

Rfingai ir Galėnai

USS Frank IE. Evans laivas buvo manevruose prie Vietnamo australiečių laivo perlaužtas pusiau. Žuvo 
keliasdešimt jūrininkų. Kiti išgelbėti, tarp jų ir kapitonas McLemore (viršuj, dešinėj).

Mieliems

ČESIUI IR PRANUI
bei jų šeimoms, 

tėveliui a. f a. PRANUI OLŠAUSKUI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Algis ir Alė Rėželiai 
Jonas ir Irena Pabedinskai

Mielam
A. -j- A.

PRANUI OLŠAUSKUI
mirus,

jo sūnų ČESLOVU marčią, mūsų sesę STASĘ OLŠAUS
KIENĘ bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

me.
Lietuvos Dukterų Draugija

A. + A.
EMILIJA SKRUPSKELAITĖ

Gyveno 4446 S. Fairfield Avenue, Chicago, Illinois.
-V

Mirė birželio 3 d, 1969, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Žiemelių parapijos, Lauksėdžo kfrimo.
Amerkoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčios: Emily Phillips su vy

ru Frank; Katherine Adams; Clara Pavilonis su vyru James ir Lucille 
Shimkus ir jų šeimos, Lietuvoje sesuo Monika Vaitekūnienė, 2 duk
terėčios Ona ir Pranė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų dr-jai ir Maldos Apaštalavimo dr-jai.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje,, 4330 S. California Avė.
Laidotuvės įvyks šešlad., birželio 7 d. iš koplyčios 8:45 vai. 

ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
lydauti šiose laidotuvėse

gimines, draugus ir pažįstamus da-

Nuliūdę: Sesuo, dukterėčios ir kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai Gaidas ir Daimid. Tel. LA 3-0440

A. -f- A. ADOMAS STUGLIS
Gyveno 6933 S. Rockvvell St.

Mirė birželio 5 d., 1969, 3 vai. ryto, sulaukęs 84 m. 
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskr., Stuglių kaimo.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs, Joseph, marti 

Helen, ir Adam, marti Bernice, duktė kazimierietė sės. M. Tar- 
cisia, anūkai Kenneth ir Sylvia, 2 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė L.R.K.S.A. 163-čiai kuopai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533

W. 71 St. Laidotuvės įvyks šeštad., birželio 7 d. iš koplyčios 
11 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielr. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

A. -f- A. FELIKSAS BOTON
Gyveno 3520 W. 62 Place.

Mirė birželio 4 d., 1969. Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vera (Vazgauskaitė)

ir sūnus kun. Juozapas Botom
Kūnas pašarvotas Egan koplyčioje, 3700 W. 63rd St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 9 d. iš koplyčios 9

vai. ryto bus atlydėtas į St Nicholas of Tolentine parapijos 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą, 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: &t»na ir sūnus,

Laidotuvių direkt. John ,E. Egan. Tel. LU 2-2000.
j * >'- e ; c; , v t į;
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A. -J- A.
PRANUI OLŠAUSKUI

mirus,
jo sūnų kol PRANJį 0LĮ su šeima nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Am. Liet. Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga

Chicagos skyrius

Mylimam vyrui ir tėveliui
A. f A. PRANUI OLŠAUSKUI

mirus, jo žmonai MARIJAI, sūnums: PRANUI OLIUI, 
Chicagos Liet. Operos Reviz. Komisijos p-kui, ir ČES
LOVUI OLŠAUSKUI, Liet. Operos mecenatui, bei jų 
šeimoms liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Chicagos Lietuvių Opera

MMHKMANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ParJring Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7 Ist Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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.

KflPTEimS

E U D E I K I S
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

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 2Srd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
TeL Virginia 7-8672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

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

8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. TeL 686-2320
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X. Vysk. Vincentas Brizgys 
yra sutikęs būti garbės komi
teto pirmininku vysk. A. Deks
nio iškilmingam priėmimui Chi
cagoje. Sv. Mišios ir pagerbimo 
akademija bus birželio 29 d. 
Bilietus reikia užsisakyti iš 
anksto pas O. Gradinskienę. Ga 
Įima paskambinti tel. FR 6- 
1998.

X Jaunimo jėgos, laikraštė
lis, kurį išleido Brighton Pairko 
lituanistinė klasė mokslo metų 
užbaigimo proga, yra jaunimo 
pastangos išlaikyt gyvą lietuvis 
ką žodį, bandant pirmuosius 
žingsnius spaudoj. Laikraštėlis 
globojamas mok. S. Jonynienės, 
Red. komisiją sudaro: R. Juod 
valkytė, L. Kazlaitė, R. Malec
kaitė, A. Mikutaitis, M. Biliū
nas, N. Spurgytė. Trumpi, dai
lūs straipsneliai ir eilėraštukai, 
paįvairinti mokinių pieštomis 
iliustracijomis, įdomūs pasiskai 
tyti jaunimui ir malonūs tė
vams, kurie gali didžiuotis savo 
vaikų lietuviškomis nuotaiko
mis.

X Jaunimo Maldos diena
švenčiama birželio 8 d. Cleve
lande. Nesiliaujančios Pagalbos 
Mergelės Marijos bažnyčioje 10 
v. bus atlaikytos šv. Mišios. 
Jos bus paaukotos už pasaulio 
persekiojamą jaunimą už ge 
ležinės uždangos ir bendrai už 
visą jaunimą. Mišias laikys 
vysk. V. Brizgys.

X Solistai St. Baras ir J. 
Vaznelis giedos Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje vysk. A. 
Deksnio pontifikalinių šv. Mi
šių metu birželio 29 d. 3 vai po 
pietų.

X K. Donelaičio lit. mokyklų
mokslo metų užbaigimas bus šį 
šeštadienį, birželio 7 d. Moki
niai renkasi 9 vai. iš ryto spor
tiniais draubužiais, išskyrus 
baigiamuosius skyrius ir klases. 
Jie turi atvykti su tautiniais 
drabužiais. Iškilmingas aktas 
bus 11 vai. r. tuoj po vis. tėvų 
susirinkimo mokyklos salėje. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti.

X Mažųjų brolių baladę 
atliks : Rimas Černius, Birutė 
Lieponytė ir Ramutė Plioplytė. 
Tai Domo Veličkos įdomus vei
kalas iš tremties atsiminimų. 
Visi kviečiami dalyvauti išvežtų 
jų minėjime birželio 20 d., 7:30 
v. v. Jaunimo centre.

X Antano Nako muzikos stu
dijos mokinių koncertas įvyk3 
šį sekmadienį, birželio m. 8 d., 
3:30 v. p. p. Jaunimo centro 
salėj. Koncerte dalyvaus dalis 
jaunųjų pianistų, kurie ilgesnį 
laiką mokosi skambinti pianinu. 
Šią studiją lanko ir suaugusieji. 
Girdėsime J. S. Bacho, Mozarto, 
Haydeno, Chopino ir lietuvių 
kompozitorių kūrinius.

X Boverly Shores, Ind., prie 
ežero išnuom. naujame name 4 
kamb. butas metams, vasaros 
sezonui , ar savaitėms. Skambin
ti po 6 v. v. 925-6130. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 VVest 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč. 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel. 
GR 6-2242. (sk.)

X Tauragės klubas kviečia 
visus asitlankyti į linksmą ge
gužinę, rengiamą birželio 8 die
ną O. Bruzgulienės sode, 8274
S. Keane Avė. Gros K. Ramo- 
nio orkestras. Pradžia 12 vai. 
dieną. (pr.)

X Bilietai Į religinį koncertą 
su “Reąuiem”, birželio 14 d., 
partizanams pagerbti Marąuette 
Parko bažnyčioje, jau gaunami 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. 
Auka 2 dol.

L. B. Apygardos Valdyba 
. (pr.)

X Lietuvos Vyčių Sendrau
gių kuopos susirinkimas įvyks 
vietoje trečio trečiadienio ant
rą antradieni, kaip nutarta 
kuopos susirinkime. Šis susirin
kimas įvyks birželio 10 d. 8 vai. 
v. Nepamirškite atsilankyti vi
si nariai, nes yra daug svarbių 
pranešimų. Prašome ir naujų 
narių atsivesti.

X Kun. Adolfas Stašys, šv. 
Kryžiaus parapijos vikaras, Al
to Chicagos skyriaus vicepirmi
ninkas, išvyko Europon ir ap
lankys keletą jos įšaliu.

x Literatūros vakaras II- 
rasis ir III-čiasis, plokštelės su 
pačių lietuvių autorių įskaity
tais kūriniais, yra išleistos J. 
Karvelio prekybos namų ir su
silaukia susidomėjimo, nes jos 
tinka jaunimui dovanų skaityti, 
pats nelabai pajėgia skaityti, 
bet klausyti dar mielai klauso 
lietuviškų tekstų.

X D. Trimakas, Westlake, 
Ohio, mūsų dienraščio bendra
darbis ir skaitytojas, pratęsda
mas prenumeratą, pridėjo 10 
dol. auką spaudai paremti. Nuo
širdžiai dėkojame.

x Dr. V. Mileris, Livonia, 
Mich., pratęsdamas prenumera
tą prisiuntė dar 5 dol. auką 
“Draugui’’ stiprinti. Ačiū.

x Jurgis Kasakaitis, Balze- 
ko Lietuvių kultūros muziejaus 
bibliotekos vedėjas, Illinois uni
versitete baigia bibliotekos kur
są. Jis special'zavosi žodynu, en
ciklopedijų, biografinių žodynų 
metraščių ir panašių knygų ka
talogavimo srityje.

X Br. Abromavičienė, gyv. 
Lement, III., susižeidusi prieš 
mėnesį namuose bedirbdama, 
sveiksta namie savo vyro Jono 
ir sūnaus Edvardo prižiūrima. 
Sūnus Edvardas, baigęs Lojo
los universitetą BIS laipsniu, 
mokytojauja Šv. Andriejaus pa 
rapijoje Lement, III., ir rengia
si studijuoti odontologiją Lo
jolos universitete.

X Emilija Hoffman yra af- 
vykusi iš Californijos paviešėti 
pas savo tėvelius Samus. Elzbie
ta Samienė, žymi Chicagos vei
kėja, Velykas praleidusi Califor- 
nijoj, džiaugiasi dukrelės Emili
jos atvykimu.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no seserų rėmėjų 2 sk. Brighton 
Parko parengimas su daugybės 
dovanų įvyks sekmadienį, birže
lio 8 d., 2 vai. popiet Uršulės 
Garalevičienės namuose, 4437 
So. Artesian Avė. Kviečiami 
gausiai atsilankyti visi seselių 
pranciškiečių geradariai. Ver
tingų dovanų aukojo S. Zabole- 
v'čienė, H. širvinskienė, Zab- 
rauskienė, Garalevičienė, Zalan- 
dauskienė ir kitos. Visi bus ma
loniai priimti ir pavaišinti.

x Petronėlė Zakaraitė at
šventė savo vardadienį, buvo 
pasveikinta savo artimųjų. P. 
Zakaraitė yra žinoma visuome
nės veikėja. Visi linkėjo Petro
nėlei geros sveikatos ir ilgiausių 
metų. P. Zakaraitė prieš metus 
buvo sunkiai susižeidusi koją, 
bet dabar pasveiko.

X Ramintai Rudaitytei, bir
želio 21 d. ištekančiai už Algir
do Marcherto, priešvestuvinę 
staigmeną buvo surengusi jos 
brolienė Ritonė Rudaitienė. Pra
ėjusį sekmadienį Teodoro ir 
Ritonės Rudaičių puošnioje re
zidencijoje Oak Lawn, III., su
sirinko apie 25 viešnios. Jos bu
vo maloniai nustebintos gražia 
r skoninga, lietuvišku stilium 

įrengta rezidencija ir namų šei
mininkės vaišingumu. Kitos 
kviestos ponios, negalėjusios at
vykti, taip pat prisiuntė savo 
dovanėles Ramintai. Susirinku
sios labai maloniai praleido vi
są sekmadienio popietę.

X Mokslo metus baigiant, ge
riausia dovana vaikams — ra
šomosios mašinėlės liet. raidy
nu. Visai mažytės ir iki 13 co
lių su 92 ženklais gaunamos: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Chica
goje teirautis vakarais tel. 
476-7399. (sk.)

Chicagos Aukšt. lit. mokytojai. Sėdi pirmoje eilė.e iš k. j d.: Mokytojų tarybos sekr. E. Songinienė, A. 
Rūgytė, direkt. J .Masilionis, insp. I. Serapinas kun. J. Vaišnys, S.J., N. Pupienė. antroje eilėje stovi 
iš k. j d.: V. Liulevičius, D. Eidukienė, P. Lampsati enė, J. Mačiulis, I. Smieliauskienė, Z. Visockienė ir 
D. Velička. Trūksta kun. A. Kezio, S.J. Nuotr. V. Noreikos
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— Apie kun. Alfonsą Sušins-
ką jau daugelis parašė atsimini
mus. Medžiagą siųsti prašoma 
kun. T. Narbutui, 1922 Leo St., 
Dayton, Ohio 45404.

— Sol. Carol Bowen (dukra 
Elenos Pinkevičiūtės - Bowen), 
mezzo sopranas, šį šeštadienį, 
birželio 7 d., 8:15 vai. vak., 
Amato Operos teatre, 2-roji 
Avė. ir 8-toji gatvė, New Yor
ke, dainuoja G. Bizet operoje 
“Carmen” pagrindinę rolę. Šį 
pavasarį Carol Bowen su Inter
state Opera Company gastro-

PADŽIŪNAI IŠVYKO Į DIDELĘ KELIONĘ

S. Queen Elizabeth H laivu iš
vyko į Angliją, įkur aplankys 
įdomesnes istorines vietas ir pa 
žįstamus. Iš čia vyks į Šveicari
ją, kur yra tikrai ką pamatyti 
ir pasigrožėti. Iš Šveicarijos va
žiuos Romon, aplankys ir kitus 
Italijos miestus. Ten išbus apie 
2 savaites. Iš Venecijos trauks 
į Jugoslaviją. Po to aplankys 
Rumuniją, Graikiją, Turkiją, 
Iraną, Iraką, Egiptą, Izraely, 
Portugaliją ir Prancūziją. E 
čia laivu S. S. France plauks į 
Majorkų salas ir tuo pat laivu 
sugrįš atgal į J. A. Valstybes.

Juozas Padžiūnas, nors jau 
yra pasitraukęs iš aktyvaus 
vadovaujamo darbo Ranch Mo
tei, kur ilgą laiką buvo pirmi
ninku, ibet pasiliko to motelio 
dalininku. Taip pat yra direk
torius Standard Federal, stip-

Juozas Padžiūnas

x Sofija Bartkaitė, plačiai ži- 
ama visuomenės veikėja :r 
;ambi gerų darbų rėmėja, ge- 
užės 15 d. atšventė savo var- 
idienį. Buvo artimųjų pasvei- 
inta. Sofija Bartkaitė yra il- 
įmetė Moterų sąjungos 21 kp. 
štininkė, yra garbės narė. 
rngiasi važiuoti į Moterų są- j 
ingos 33-čią seimą, kuris įvyks 
Lgpiūčio 18-20 dienomis Grand 
apids, Mich. Sofija yra ir cent 
> valdybos narė.

Į gyvenimą išeina jaunimas
Abiturientų išleistuvės Chicagos Aukšt. lit. mokykloje

Chicagos Aukštesnioji lituanis
tikos mokykla birželio 1 d. 5 v. 
v. turėjo Jaunimo centre iškil
mingas dvidešimtųjų mokslo me
tų pabaigtuves ir aštuonioliktos 
abiturientų laidos išleistuves.

Lygiai 5 vai. abiturientai, neš- j LB Chicagos apygardos pirm. A. 
darni Amerikos ir Lietuvos vėlia-1 Juškevičių ir pirmąjį šios mokyk- 
vas bei gražų vainiką, gražioje ri-1 los dir. St. Rudį.
kiuotėje, vadovaujant dir. J. Ma- 
silioniui ir aukl. D. Veličkai, nu
ėjo prie Žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo. Abitur. Riman
tas Damijonaitis pasakė giliai 
patriotinę kalbą, užtikrindamas, 
kad dabartinis lietuvių jaunimas 
yra patriotinės dvasios ir kad, a- 
tėjus reikalui, kovos dėl Lietuvos
laisvės. Padėjus vainiką, abitu | f|ar^ jgsamų bet kondensuotą a- 
nenta, nusifotografavo su moky- kaftjn pranešim, apie moky 
tojais, Tėvų komiteto nariais. |klosveikl, (platus pranešimas 

Antroji iškilmių dalis vyko di-, yra išsp. “Dešimtosios pastangos
dziojoje Jaunimo centro salėje, į 
kurią įžengė abiturientai, sugrįžę 
po apeigų prie paminklo. Lietu
viškoji visuomenė pagerbė juos, S.J.; lietuvių k. ir lit. D. Eidu- 
atsistojimu. jkienė, J. Masilionis, I. Serapinas,

Sugiedojus Amerikos ir Lietu 
vos himnus, mokyklos direktorius
J. Masilionis į garbės prezidiumą'*/ Ą' .Rūg/tėl Lietuvos geografi

ją ir liet. k. P. Lampsati.enė, gro
žinį skaitymą Z. Visockienė, tau
tinius šokius N. Pupienė ir I. 
Smieliauskienė. Tautiniams šo
kiams groja G. Endrijonas ir pa
sikeisdami broliai Raimundas ir 
Edmundas ,ŠilkaiČiai.

Mokslo metai pradėti su 160 
mokinių, baigti su 156.

Šiais mokslo metais Lietuvos ge 
riausios lietuvių taupymo bend- ografijos kursas buvo dėstomas 6 
rovės. J. Padžiūnas žadėjo pa- kl., o 5 kl. vietoj jos įvesta skai-

pakvietė visus šios mokyklos mo

liavo po JAV, W. A. Mozarto 
“Cosi Fan Tutte’’ dainuodama 
pagrindinę rolę. Lietuviai kvie
čiami atsilankyti.

raižyti iš tų vietovių, kurias 
lankys ilgos šešių savaičių ke
lionės metu. D.

Eleonora Padžiūnienč

LINKSMA ŠEIMOS ŠVENTE

Gegužės 31 d. J. P. Laukaičiai 
name name, 5952 S. Washte- 
naw, suruošė iškilmingą pobūvį, 
kur buvo atšvęsta ponios varda
dienis. P. Laukaitienė myli ir 
saugoja lietuviškus papročius, 
švenčia vardines. Į šias iš
kilmes susirinko apie pusšimtis 
svečių, čia matėsi Bern. Zeik'e- 
nė, Kručai, Pėžai, Jarašiai. Jau
nesnis Laukaičio brolis su pra
vestomis liaudies dainomis dau
giau svaigino svečius, kaip šei
mininkas su gėrimais. B.

Budapeštas — Popiežius Pau 
liūs VI-sis specialiu raštu pa
gerbė buvusį Vengrijos vysku
pų konferencijos pirmininką 
Kalocsa arkivyskupą Endre 
Hamvas, aukštai įvertindamas 
jo ištikimybę katalikų Bažny
čiai ir tikėjimui.

kytojus, Tėvų komiteto narius E. 
Šaulienę ir B. Sriubą, Mokyt, ta
rybos garbės narius A. Šimaitienę 
ir A. ir J. Vasiukevičius, JAV LB 
centro vald. pirm. Br. Nainį, Švie 
timo tarybos pirm. J. Kavaliūną,

Kun. A. Keziui sukalbėjus trum
pą, bet giliai išmąstytą ir moks
lo metų užbaigimui pritaikytą in 
vokaciją, abiturientų atstovė vi
siems mokytojams, kurie tik per 
mokykloje buvimo laiką mokė, ir 
direktoriui įteikė po gražią žydin
čią rožę.

Mokyklos dir. J. Masilionis pa-

metraštyje). Mokykloje dirba 14 
mokytojų: tikybą dėsto kun. A. 
Kezys, S.J., ir . kun. J. Vaišnys,

E. Songinienė ir D. Velička; Lie
tuvos istoriją — V. Liulevičius

tymo pamoka. Pakeista ir pamo
kų pradžia. Dabar pamokos pra
dedamos 9 vai. ryto. Įsteigtas mo 
kyklos choras, kuriam vadovauja 
mokyt. J. Mačiulis. Įvedamas pri
valomas tautinių šokių mokyma
sis. Viskas, žinoma, su išimtimis, 
jei yra rimtų priežasčių. Tėvų ko
miteto narės E. Šaulienės rūpes
čiu iš Liet Gydytojų draugijos 
ir lietuvių prekybininkų gauta 
aukų, už kurias mokyklai nupirk
tas skaidrėms rodyti aparatas ir 
keliems langams užtemdymai.

Iš žymesniųjų įvykių suminė
jo tradicinį vakarą, buvusį 1968 
m. sausio 11 d. Vakaro centre bu 
vo V. Krėvės “Milžinkapio” in
scenizavimas, paruoštas mokyt.
Z. Visockienės ir atliktas dabar
tinių abiturientų. Ten pasirodė ir 
mokyklos choras, ir tautinių šo
kių šokėjai ir kt.

Lietuvos neprikl. minėjimas bu 
vo vasario 15 d. Programą atli
ko patys mokiniai. Mokykla daly
vavo LB Chicagos apyg. Švieti
mo komisijos ruoštame mokslei
vių koncerte su choru (V.4) ir 
Moksleivių pavasario šventėj. (V. 
30) su tautiniais šokiais. Išleis
tas vienas (47) mokyklos laikraš 
tėlio “Tėvynės Atgarsiai” nume
ris, kurį red, D. Danilevičiūtė su 
būriu padėjėjų, kuriuos prižiūrė
jo kun. J. Vaišnys. Išleistas de
šimtasis Metraštis “Dešimtoji pa 
stanga”, kurį redagavo D. Dani
levičiūtė ir A. Viktorą su red. ko
misija, o juos globojo mokyklos 
direktorius.

1968 ir 1969 m. mokykla ne
teko daugybės vienu ar kitu bū
du mokyklai ar jos mokytojams, 
ar mokiniams artimų ir brangių 
žmonių. Štai jie: Julius Vepštas, 
Zigmas Bakaitis. Kęstutis Petrau
skas, Jeronimas Ignatonis, Jonas 
Rugis, Domicėlė Dirmantienė, 
Benediktas Babrauskas, Jadvyga

Narbutiene, Juozas Bačiūnas, ’dr. 
Br. Gaižiūnas, Julius Liulevičius 
ir Marija Tamošiūnienė. Visi jie 
buvo pagerbti atsistojimu ir tylos 
minute.

Baigdamas pranešimą, direkto
rius padėkojo visiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie mokyklos gyvavimo ir pa
laikymo.

Po to prasidėjo svarbiausia šios 
dienos iškilmių dalis — atestatų 
įteikimas. Mokyt, tarybos sekr. E. 
Songinienė perskaitė Mokytojų ta 
rybos posėdžio protokolo ištrau
ką, iškviesdama abiturientus at
siimti atestatus. Vienas po kito j 
sceną ėjo Jonas Astrauskas, Ri
mantas Damijonaitis, Daina Da 
nilevičiūtė, Judita Džiugaitė, Au
relija Gelžinytė, Jurga Gylytė, 
Gražina Maleckaitė, Rūta Nainy- 
tė, Irena Patlabaitė, Laima Pet
ravičiūtė, Gediminas Plėnys, Al
gis Regis, Vytautas Rupinskas, 
Danutė Siliūnaitė, Dalia Šauly
tė, Nijolė Vainaitė, Eglė Valiu
lytė ir Algimantas Viktorą. Kiek
vieną jų direktorius charakteriza
vo trumpu, bet taikliu, o kartais 
humoristiniu sakiniu. Dabar a- 
biturientai gavo ne tik atestatus, 
bet irgi po gėlę, po knygą.

Abiturientus, gavusius atesta
tus, sveikino dir. J. Masilionis ir 
aukl. D. Velička, o abiturientų 
vardu gražų ir nuoširdų žodį pa
sakė V. Rupinskas. Septintųjų 
klasių vardu atsisveikino J. Juo- 
zevičius ir A. Matutytė.

Baigus atsisveikinimą su abi
turientais, žodį gavo Švietimo ta
rybos pirm. J. Kavaliūnas. Jis, pa
sveikinęs abiturientus, atkreipė vi

Chicagos Aukšt. lit. mokyklos aštuonioliktosios laidos abiturientai.
Nuotr. V. Noreikos

HICAGOS LIETUVIŲ ZINIO5
JAUNOSIOS KARŪNĖLĖJE 

GINTARAS
Gegužės 24 d. Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Chicagoje teko pamatyti prie 
altoriaus jaunuosius, nugalėju
sius tolį, prisiekiančius gyven
ti glaudžioje artumoje. Ta po
relė — tai elektronikos inž. Ka
zimiera® Totoraitis, imigravęs į 
JAV iš Kolumbijos, ir Vidutė 
Idikaitė, atslkiridusi iš Brazilijos 
studijų tikslu. Abu susipratę 
lietuviai, kurių svajonė sukur
ti lietuvišką šeimą išsipildė 'lai
mingame abiejų susitikime.

Jaunuosius sujungė kun. Jo
nas Kardauskas, MIC, asistuo- Į 
jant kun. N. Saldukui, iš Kolum 
bijos ir kun. dir. I. Urbonui. Šv. 
Mišių evangeliją skaitė kun. Sai 
dūkas, nuoširdžią sveikinimo 
kalbą pasakė kun. Kardauskas, 
o Iz. Motekaitienė pasveikino 
jaunuosius solo giesme.

Vaišės, į kurias atsilankė 140 
svečių, vyko Chestertone pas 
Jonyną, čia jaunuosius pasitiko 
su duona, druska ir vynu taurė
je, padabintoje rūtele, abeji tė
vai: dantų gydytoja Petronėlė 
ir advokatas Jonas Totoraičiai 
ir Lidija ir inž. Algirdas Idikai. 
Tėvai, žvilgterėję į Vidutės ka
rūnėlę su meniškai išsiuvinėto
mis tulpėmis bei papuoštą gin
taru, pajuto, kad jų vaikai lai
kysis lietuviškų tradicijų.

Vestuvių puotą, atidarė inž. 
Idika, pakviesdamas Algį Za- 
parecką vadovauti. Po maldos, 
kurią atkalbėjo Ikun. Kardaus- 
kias, Zapareckas pristatė sve
čiams jaunuosius, pateikdamas 
jų biografinius duomenis. Taip 
pat pristatė ir palydą — pa
merges ir pabrolius. Ir paskaitė 
sveikinimus iš Lietuvos ir iš ki
tur. Sveikinimo kalbas pasakė

sų klausytojų dėmėsi Į švietimo 
ir šeimos metus, jų reikšmę, mo
kytojų pasiaukojimą ir visus mo
kytojus atžymėjo diplomais. Mo
kyklos mokytojai ir mokiniai su
dėjo daugiau kaip 100 dol. Lie
tuvių Fondui. Insp. I. Serapinas 
įteikė pinigus LF atst. K. Girvi- 
lui. Knygomis buvo apdovanoti ir 
klasių pirmieji mokiniai: R. Kelp 
šaitė (4), M. Siliūnas, O. Barš- 
kėtytė (5), A. Glamba, A. Igna- 
tonis, V. Kerelytė, L. Lapinskaitė 
D. Narutytė ir Z. Sriubaitė (6), 
V. Bilaišytė, J. Juozevičius, R/* 
Šlapelytė (7). Knyga taip pat bu
vo apdovanota R. Kaveckaitė už 
sąžiningą skambučio į pamokas 
ir po pamokų spaudimą.

Meninėje dalyje mokyklos cho
ras, vad. mokyt. J. Mačiulio, su
dainavo J. Mačiulio arr. Giedu 
dainelę, S. .Šimkaus Ant tėvelio 
dvaro, A. Vanagaičio Laisvės var
pą, J. Naujalio Jaunimo giesmę,
J. Gaubo Čigonėlį ir A. Kačanau^ 
ko Aš mergytė. Uždarant aktą 
sugiedota “Lietuviais esame mes 
gimę”.

Choras skambėjo labai gražiai. 
Linkėtina ištvermės dainavimo 
mokytojui, tiek ir mokiniams — 
choristams.

Po trumputės pertraukėlės to
je pačioje salėje vyko vaišės, k^ 
rias paruošė abiturientų motinos, 
vadovaujamos tam tikslui išsirin 
kto komiteto, kuriam pirminin
kavo P. Danilevičienė. Ir tėvai, 
ir svečiai, ir lietuviškoji visuome
nė džiaugiasi, kad auga gražus 
lietuviškasis jaunimas.

P.R.

adv. J. Totoraitis, kun. Saldu- 
kąs ir p. Abramikas iš Spring- 
fieldo.

Svečių tarpe buvo 15 jauno
jo kolegų amerikonų iš Spring- 
fieldo. Bet jie mielai klausėsi 
'lietuviškų dainų ir įsijungė į šo 
kančiųjų būrį. Visų nuotaika 
buvo tikrai jaunatviškai links
ma ir nieks nesudrumstė tvar
kos. Vaišėmis ir svečiais nuo
širdžiai rūpinosi ponia Elzė Di- 
minskienė. Dalyvavusi

— “Arizonos Lietuvis” yra 
mėnesinis rotatorium leidžiamas*' 
laikraštėlis, duodąs žinių iš Ari
zonos lietuvių gyvenimo. Lei
džiamas katalikų misijos, 1110 
No. 16th Str., Phoenix, Ariz. 
85006.
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Sesuo M. Paulė su stovyklavietės 
savininku ir pardavėju prie užpirk
tos stovyklavietės Marlboro, Ver- 
mont. Tačiau šiais metais mergai
čių stovykla dar vyks Putnam, 
Conn., nuo birželio 29 d. iki liepos 
27 d. Ateityje Nek. Pr. M. Mari
jos seserys planuoja Vermonte į- 
kurti jaunimo stovyklą.
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