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Amerika įsijungia į kovas 
Kambodijoje

Pietų Vietnamo daliniai pradėjo persekioti komunistus 
Kambodijoj, Amerika jiems padeda.

PHNOM PENH, — Kambodi-

Edwardas Kennedy teisme 
nesakė teisybės

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo kariuomenės dalinys, 6,500 
vyrų., su amerikiečiais patarė
jais, artilerijos ir aviacijos re
miami įsiveržė į Kambodijos da
lį, kur įsitvirtinę šiaurės Viet
namo pulkai. Toks žygis laiko
mas dideliu pasikeitimu visoj 
karo eigoj, nauja karo faze.

Pirmą dieną operacijų priešų 
buvo užmušta 332. Didesnė jų 
dalis, apie 300, žuvo nuo bom
bų, užtai Pietų Vietnamo karių 
žuvusių tebuvo 3 ir sužeistas 
51 karys.

Iki to meto amerikiečiai ven
gė peržengti Kambodijos sie
ną, neskrido nei bombarduoti į 
jų pusę. Amerika taip pat pa
rūpino medicinos pagalbą. Ta
čiau joks amerikiečių regulia
rios kariuomenės dalinys toje 
operacijoje nedalyvauja. United 
Press International korespon- 
tas tačiau praneša, kad šiek 
tiek amerikiečių karių kitoj vie
toj sieną peržengė.

Pietų vietnamiečių žygis į 
Kambodiją prasidėjo ties Par
rot Beak sektorium, 34 mylios 
nuo Saigo’io. Pranešama ir a- 
pie kitą pietų vietnamiečių kum
šti, labiau į pietus, 52 mylios 
nuo Saigono. Ten vėl buvo už
mušta 113 priešo karių.

Washingtonas prisipaž’sta

Tuo pačiu metu, kai apie tuos 
žygius paskelbė ir Washingto- 
nas, Pentagonas pridėjo, kad 
Amerika savo patarėjus prie 
Pietų Vietnamo kariuomenės 
siųs ir toliau į Kambodijią.

Pietų Vientamas iš savo pu
sės paskelbė, kad negali pakęs
ti priešo puolimų iš nepaliečia
mos šventovės kaimynystėje. 
Saigono pranešimas kiek skiria
si nuo Washing’tono. Saigonas 
mini, kad į tą operaciją akty
viai įsijungia ir amerikiečiai, 
tuo tarpu Pentagonas sako, kad 
padės savo sąjungininkams tik 
patarėjais ir techuikinėm prie
monėm.

Pietų Vietnamo operacijos 
Kambodijos teritorijoje iš tik
rųjų ne pirmos. Kariniai šalti
niai praneša, kad nuo balandžio 
13 iki 22 d. Pietų Vietnamo ka
riuomenė į Kambodiją buvo įsi
veržusi jau penkis kartus ir už
mušė 677 priešus ir paėmė į ne
laisvę 61. Tuo pačiu metu paė
mė karinio grobio, visokios a- 
municijos, 100 tonų.

Apollo 13 erdvėlaivis, laimingai grįžęs į žemę, pradedamas apžiūrinėti.

jos vyriausybė pareiškė, kad 
jie nieko nežino apie Pietų Viet
namo kariuomenės dalinių veiks 
mus jų teritorijoje. Tą dalį Kam 
bodijos valdo priešas ir su juo 
ryšio neturi. Tačiau korespon
dentai, kuriems nereikia būti 
diplomatais ir jų uždavinys skel 
bti tiktai tą, ką patys mato ar 
žino, sako, kad vietnamiečių 
kariuomenei pradėjus žygiuoti 
į Kambodiją, Kambodijos heli
kopteriai nurodo kryptį, kelius, 
kuriais paskui jie žengia, palai
ko su jaisradijo ryšį.

Pietų Vietnamo daliniai iki 
vakar dienos į Kambodijos te
ritoriją buvo įėję 30 mylių.

Čien Hseu-šen, iš Amerikos išvy
tas mokslininkas, kuris, manoma, 
pagamino ir paleido pirmąjį Kini
jos satelitą.

Švedija apgailestauja
STOCKHOLM. — Švedijos vy

riausybė pareiškė savo apgai
lestavimus, kad Amerikos am
basadorius Holland, negras, pa
tyrė nemaža nemalonumų. Dau
gely vietų, kur jis pasirodė, bu
vo nušvilptas ar net apmėtytas 
kiaušiniais. Tokiu elgesiu švedai 
ne tiek parodo savo priešišką 
nusistatymą Amerikos politikos 
atžvilgiu, ypač dėl Vietnamo, 
kiek tam tikros dalies visuome
nės abejotiną kultūringumo laip 
snį.

RABAT. — Maroko policija 
susekė sąmokslą nuversti esamą 
vyriausybę ne tik Maroke, bet 
ir kituose, dviejuose jo kaimy
nuose — Algerijoje ir Tunizijoj. 
Perversmą organizavo Sirijos 
agentai.

Migai prieš Migus. Eambodijos aviacijos lėktuvai MIG-17 paruošti kovai su Šiaurės Vietnamo ir Viet- 
kongo daliniais, kurie irgi naudoja sovietų Migus.

VIENAS TRILIJONAS DOLERIU 
GINKLAMS

Pasaulis ginklavimosi reikalams išleidžia daugiau nei 
švietimui ir gerovei. — Kiekvienas žmogus į metus 56 
dolerius karo reikalams.

Washingtonas. — Kiek išlei
džia pasaulis taikos, iš tikrųjų, 
karo, reikalams? Laike šešių me
tų, nuo 1964 iki 1969, visas pa
saulis ginklams gaminti ir ka 
riuomenei išlaikyti išleido tru
putį daugiau nei vieną trilijoną 
dolerių. Padalinus tą kiekvienam 
žmogui, dideliam ar mažam, per 
metus išeina po 56 dolerius. Švie
timo, mokslo ir gerovės reika
lams žmoniją i išleidžia žymiąi 
mažiau.

Amerika parduoda ginklų už
sieniui kasmet maždaug už 1.3 
bilijoną dolerių. Į tą skaičių ne
įeina dovanojimas ginklų draugiš ; 
kiems kraštams, sąjungininkams 
Ginklų pardavimas palaiko dole
rio vertę.

Britanija kasmet parduoda už

360 milijonų dolerių ir ieško 
naujų klijentų.

Prancūzija nuo 1958 metų už
sieniui, 8 šalims, pardavė sprau- 
sminių Mirage lėktuvų 700. Ga
vo 1 bilijoną. Šiais metais pran
cūzai tikisi į užsienį parduoti vi
sokios rūšies ginklų už 700 mili
jonų. Tas suteikia darbo 280,000 
darbininkų.

Sovietai nuo 1955 m. arabų 
šalims pardavė ginklų už 5 bilijo 
nūs dolerių.

Ginklai duodami ne visiems

Ar visi kas nori gali ir gau
ti pirkti gnnklų? Ne. Dažnu 
atveju klijentai nepatikimi. Taip 
pvz. Britanija, kad ir neturi kur 
ginklų parduoti, bet atsisako pre
kiauti su Pietų Afrika, Ispanija, 
Graikija, gal dar su kuo. Tie kraš 
tai per mažai “demokratiški”. Ne 
visiems parduoda ir Amerika. Į 
tą skaičių įeina ir tokie Lotynų

Amerikos sąjungininkai kaip Peru 
ir Argentina. Tą anglosaksų už
sispyrimą puikiai išnaudoja Pran
cūzija ir stengiasi tuose penkiuo
se kraštuose išlaikyti antiameri- 
a.etišką ir antibritišką nusiteiki
mą ir įkiša savo ginklus.

Surištas su rizika

Ginklų pardavimas surištas su 
tam tikra rizik; ir dažnu atveju 
neįmanoma nramatyti, kam jie 
ilgainiui teks ir ar nebus atsukti 
prieš patį gavėją. Kaip pavyzdį 
reikia prisiminti Indoneziją. So
vietai Sukamo laikais sukišo 
ten ginklų už vieną bilijoną, jei 
ne daugiau. Sukamo nebėr, atė
jo Suharto ir tas atsisakė tą bili
joną mokėti, atsisakė ginklus grą- j 
žinti. Maskva neteko ir pinigų, 
ir karinio sąjungininko, draugo.

Britanija buvo geruose santy
kiuose su Nigerija, bet kai iški
lo Biafros revoliucija, nustojo 
siuntinėti ginklus. Revoliucija pa
sibaigė, ir dabar Nigerija dairosi 
naujos draugystės pas- sovietus, o 
skolos britams ir lieka skolomis.

Labai panašus atsitikimas ir su 
Kambodija. Jos ginklai, kiek jų 
yra, sovietų arba kiniečių gamy
bos, įskaitant ir brangius Migus. 
Dabar jie atsisako prieš gamin
tojus.

Apmokamos televi
zijos programos

WASHINGTONAS. — Sena
to komercinis komitetas priė
mė įstatymo projektą, kad gali 
būti krašte įvestos televizijos 
programos, už kurias žiūrovai 
turės mokėti, bet stotys tada 
neturi teisės duoti jokių skel
bimų ir turi apsiriboti tik filmų 
rodymu ir sporto rungtynių 
transliavimu.

KALENDORIUS

Gegužės 1 d.; šv. Juozapas 
darbininkas, šv. Pilypas, šv. 
Grata, Žilvinas, Vidmantė.

Gegužės 2 d.: šv. Atanazas, 
šv. Geva, Eidmantas, Meilė.

Sau1 ė tek?’ 5:48, leidžias 7:48.

ORAS

Debesuota ir lietus su per
kūnija iš ryto, vėliau dalinai 
saulėta ir vėsiau, temperatūra 
apie 70 laipsnių.

Teisėjas Blackmun
randa pritarimo

WASHINGTONAS. — Nixo- 
no paskirtas į Aukščiausiąjį 
teismą teisėjas Blackmun se
nato juridiniam komitete susi
laukė visiško pritarimo. Atro
do, jog už jį pasisakys ir visi 
liberalai senatoriai. Apklausi
nėjimo metu neatsirado jokio 
liudininko, kuris būtų ką nors 
liudijęs prieš jį. Manoma, kad 
jis bus greit patvirtintas.

Fordas dar
neapsisprendęs

DETROIT. — Fordo kompa
nija sako, kad jie dar neapsi
sprendė, kaip pasielgs su sovie
tų prašymu neto'i Maskvos pa
statyti didžiulį sunkvežimių fab
riką. Reikalas liečia ne vien 
kompaniją, bet ir visą kraštą. 
Turės praeiti keli mėnesiai, iki 
bus galima ką nors tuo reikalu 
pareikšti.

Sovietai nori tokio fabriko, 
kad per metus galima būtų pa
gaminti iki 150,000 pačių sun
kiausių sunkvežimių. Amerika 
pas save tokios rūšies sunkveži
miu pagamina po 125,000 vie
netų.

Quebeke separatistai 
pralaimėjo

MONTREAL. -r- Quebecko 
provincijos rinkimuose laimėjo 
liberalai. Seperatistai, kurie sie
kia Quebecką atskirti nuo Ka
nados, smarkiai pralaimėjo, at
sidūrę vos ketvirtoj vietoj. Bal
sai dar nebaigti skaičiuoti, bet 
yra žinoma, kad liberalai jau 
surinko 41 procentą. Quebeoko 
provincijos parlamentas suside
da iš 108 atstovų. Dabartinę 
daugumą turėjo National Union 
partija, ir jos vadas Jean Bert- 
rand buvo premjeru. Nauju 
premjeru bus liberalų vadas Ro- 
bert Bourassa.

T arpamerikinė
kariuomenė

BUENOS AIRES. — Argen
tinos sostinėje vyksta ketvir
toji 16 Lotynų Amerikos val
stybių armijų atstovų konjfe- 
reneija. Konferencijos tikslas 
ištirti, kaip galima įvesti bend
rą ryšių sistemą tarp įvairių 
šalių karinių pajėgų. Dar pirmą 
konferencijos dieną pradėta kai 
bėti, kad reikia įsteigti vadina
mąsias tarp amerikines ginkluo
tąsias pajėgas. Jų tikslas būtų 
pirmoj eilėj kova prieš Kubos 
organizuojamus subversinius 
veiksmus. Washingtonas iš sa
vo pusės tokios kariuomenės 
buvimą jau seniai skatina.
BALTIMORE. — Policija Bal- 

timorėj suėmė 13 juodosios pan
teros narių už įvykdytas žmog
žudystes.

BOSTONAS. — Massaehu- 
setts teisėjas James A. Boyle, 
kuris vadovavo teismui, kai bu
vo klausinėjamas senatorius 
Edward Kennedy dėl nelaimingo 
atsitikimo, kai žuvo Mary Jo 
Kopechne, pareiškė savo abe
jojimus, kad tai, ką sakė Ken
nedy, būtų teisybė. Jis nenori 
tikėti, kad Kennedy netyčia pa
suko klaidingu, purvinu keliu 
ir paskui netyčia nuvirto nuo 
neapsaugoto tilto į vandenį.

Kennedy nuneigė
Kennedy tuoj po to pareiškė 

per savo atstovą, kad jis atme
ta tokius teisėjo kaltinimus, kad 
jie neteisingi, ir remiasi prisie
kusiųjų sprendimu. Taip pat 
pasakė, kad tuo reikalu kitų 
pareiškimų neduos, kad reikalą 
laiko baigtu.

Teisėjas Boyle šiandien pasi
traukia iš savo darbo, išeina 
pensijon.

Kennedžiui dėl ano atsitikimo 
yra atimtas automobiliui vai
ruoti leidimas vieniems me-1 
tams Oficialūs teismo pareigū
nai buvo pareiškę kad reikalas 
yra išaiškintas, kaltų nėra, įvy
kis laikomas tik nelaimingu at
sitikimu ir viskas baigta.

Mafia šefas nuteistas
NEW YORK. — Mafia šefas 

Gambino ir keturi kiti sėbrai 
prisiekusiųjų teisme rasti kalti, 
kad mėgino pagrobti šarvuotą 
sunkvežimį su pinigais iki 6 mi
lijonų dolerių. Bausmė bus pa
skelbta vėliau.

SPRINGFIELD. — Illinois 
valstijos atstovų rūmų veteranų 
reikalų komitetas 15 balsų prieš 
4 atmetė įstatymo projektą, 
kad ir Illinois, panašiai kaip 
Massachusetts, priimtų įstaty
mą, kuriuo remiantis Illinois 
vyrai turėtų rteisę atsisakyti 
vykti į Vietnamą, kad tas ka
ras nėra legalus, kongreso ne
paskelbtas.

BERLYNAS, — Rytų Vokie
tija vis ieško priemonių kaip 
pasunkinti susisiekimą per jos 
teritoriją su Vakarų Berlynu. 
Dabar pakėlė usnkvežimių tran 
šito mokestį nuo 20 iki 25 centų.

Tas teisėjo pareiškimas buvo 
paskelbtas po to, kai valstijos 
aukščiausiasis teismas leido by
los eigą, visą medžiagą paskelb
ti viešumon. Ta proga kraštas 
sužinojo ir teisėjo atskirą nuo
monę, nors prisiekusieji ir ki
taip nutarė.

BOSTON. — Prisiekusių teis
mo, kuris tyrinėjo Kopechne 
mirties aplinkybes, pirmininkas 
pasakė, kad teismas gali atnau
jinti savo tyrimus. Jis žadėjo 
pradėti pasitarimus su kitais 
20 teisėjų labai greit. Jįs taip 
apsisprendė daryti po to, kai 
paskaitė teisėjo Boyle atskirą 
tuo reikalu nuomonę.

Prancūzai ruošias gegu
žes 1 demonstracijom

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
parlamento kairieji pralaimėjo 
žodžių kovą prieš de Gaulle ša
lininkus, kai reikalas ėjo apie 
tvarkos ir teisės įstatymą, bet 
jie vis vien nutarė šiandien or- 
ganizouti tradicines gegužės 1 d. 
prieš vyriausybę demonstraci
jas.

Artėjant sukakčiai, kai prieš 
porą metų gegužės mėnesį kai
rieji studentai ir darbininkai 
beveik ko ne sukėlė revoliuci
ją, premjeras Chaban ir teisin
gumo ministeris Pleven pasi
rūpino, kad parlamentas išleis
tų tam tikrus įstatymus, kurie 
padėtų apsaugoti kraštą nuo 
galimų pasikartojimų. Kairieji, 
jų prezidentinis kandidatas Mit- 
terrand, mėgino neleisti tokiam 
įstatymui praeiti, sakydami, kad 
esamieji pakankamai geri.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmų vidaus reikalų komi
tetas nubalsavo, kad nėra pa
grindo neleisti tiesti naują ke
lią Alaskoje nuo Yukono upės 
į Prudhoe įlanką. Svarbu tik, 
kad tie, kurie kelią statys, ne
pakenktu krašto gamtai.

WASHINGTONAS. — Praė
jusią savaitę Vietname žuvo 94 
amerikiečiai. Per tą patį laiką 
pietų vietnamiečių aukų buvo 
436 kariai.

COLUMBUS, Ohio. — Vakar 
buvo suimta 92 studentai. Uni
versitete neramumai vyksta jau 
kelias dienas.
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NERIES KARALIAVIMAS PASIBAIGĖ 
Detroito Kovas — naujas Liet. krepšinio meisteris

Po Waterburio Gintaro dinas
tijos, 4 ilgus metus mūsų krepši
ni dominavo Chicagos Neris. Tai 
buvo solidus vienetas, visą laiką 
beveik to pačio sąstato ir puikiai 
susižaidęs. Deja, nieko nėra am
žino. Nepajėgdamas savo sąstato 
papildyti naujomis ir jaunomis 
jėgomis, Neris pasuko tuo pačiu 
nusigyvenimo vieškeliu, kuriuo 
jau eilė metų kaip klampoja Li
tuanika.

Detroito Kovas tapo naujuoju 
mūsų krepšinio meisteriu, baig
mėje pelnytai ir užtikrintai nuga
lėjęs Nerį 93:85.

Bendrai žaidynes, reikia laiky
ti pavykusiomis, nes dalyvių skai
čius buvo itin gausus ir organi
zacija sklandi, dėka V.V.S.A. 
vadovybės. Kas liečia patį žaidi
mo lygį, tas pagal pereito sporto 
skyriaus apžvalgą galime didžiuo 
tis, kad mūsų tinklinis, ypač vy
rų, šiuo metu yra pasiekęs aukš
čiausią lygį, kokį bet kada esame 
turėję. Deja, su krepšiniu reika
lai liūdni. Jei vyrų B klasė pa
demonstravo tai, ko iš jų buvo 
galima laukti, o prie jos pridėję 
dar Lituanicą ir Jungtį, galėtu
mėm būti visiškai patenkinti. Ta
čiau vyrų A. ir jaunių A klasių 
lygis buvo pats silpniausias, ko
kį bet kada mūsų žaidynėse esa
me matę. Laimei jaunių B. gru
pėje matėme visą eilę puikių ir 
daug žadančių pajėgų, kurių žai
dimas daug vilčių mūsų krepši
nio lygį vėl grąžinti į senas vė
žes.

Lituanika ir Neris laimi jaunių 
grupėje

Jaunių A klasėje 7 komandos, 
pirmoje pusėje pernykštis meis
teris ir favoritai Cicero Ateitis 
pusiaubaigmėje nugali Toronto, 
Aušrą 71-57 kuri savo ruoštu 
užtikrintai sudorojo Chicagos Ne
rį 82-62. 14 taškų skirtumas, de
ja, nenusako žaidimo eigos, nes 
Aušra buvo lygiavertis priešinin
kas, žymiai greitesnis gal net tech 
niškai geresnis, bet Ateities ūgis 
ir Taugino puikūs metimai nu
lėmė pergalę. Kitoje pusėje Cle
velando Žaibas įveikia Toronto 
Vytis 74-63, o Litanika Detroito 
Kovą 56-39. Pusiaubaigmėje tas 
pats vaizdas, kaip ir pirmoje pu
sėje Lituanikos ūgis ir geresnis 
šaudymas nulemia sunkią perga
lę 54-48.

Tuo būdu baigmėje susitinka 
Ateitis ir Lituanika.' Nežinia, ar 
rengėjai sąmoningai ar nesąmo
ningai šias rungtynes paskyrė 
10 vai. iš ryto, o ne kaip visada 
prieš didįjį finalą. Gerai ir pa
taikė, nes šios rungtynės buvo ne
vertos didesnio žiūrovų skaičiaus. 
Keistoka, kad tokie vyrai, pačia
me jaunystės žydėjime ir kupini 
energijos, gali taip lėtai, apatiš
kai, be širdies, be kovos dvasios 
judėti. Normaliai Rungtynių 
pasekme svyruoja vos kelių taš
kų skirtumu. Žaidėjai užsidega, į- 
siazartina, deda pastangas už 
kiekvieną kamuolį ir tašką. 
Tuo tarpu čia, Ateičiai visas rung 
gtynes vedant vos keliais taškais, 
nei įtempimas, nei tempas nesi
keitė. Neatrodė, kad ji norėjo 
laimėti rungtynes 1 min. prieš 
pabaigą ir turėdama 4 taškus sa
vo naudai. Ne kitaip ir Lituani
ka atrodė, bet laimei ji turėjo Ne- 
niškį — vienintelį pakenčiamu 
dirblingu, įdėti tiek greičio ir 
veržlumo. Jis paskutinėse se- 
kundėse,intencijos ir noro laimė
ti stumiamas, seka savo prames- 
tą kamuolį ir sodina, kad ir 
laimingai, išlyginamąjį krepšį. 
Pratęsime jau Ateities nebebuvo 
ir Lituanika laimi 68-64. Abie
jų komandų kamuolio ir kūno 
valdymas silpnas ir geresnio deri
nio ar gražesnės pasuotos nesi
matė. Ateitis, kiek stipresnė prie

lentų, ir jos Tauginas (19 taškų) 
Griauzdė (21 t.) ir Šiaučiūnas 
(12 t.) pajėgė išlaikyti persvarą 
iki pat paskutiniųjų sekundžių 
savo naudai. Tačiau šoninis gy
nimas buvo per lėtas ir pilnas 
spragų ir per daug davė laisvės' 
tokiems puikiems šauliams, kaip 
Baris (20 t.), Ambutas (21 t.) 
ir ypač Neniškis (19 t.).

Trečiąją vietą laimi Aušra 
prieš Žaibą 67-58.

Visiškai kitoks vaizdas buvo 
jaunių B klasėje. Čia matėme prie 
auglio, kuris greit užims tuščias 
vietas vyrų komandoje, kuris 
žino, ką su kamuoliu daryti, pa
jėgia jį išpasuoti, kur nori, ne
turi vargo su driblingu. Iš pen
kių komandų tuoj išsiskiria Ha
miltono Kovas, kuris baigmę pa
siekia lengvai nugalėdamas Li
tuaniką 46-25 ir Neris, kuris ne
turi vargo su Ateitimi ir laimi 
86-42.

Ši baigmė buvo geriausios šių 
žaidynių rungtynės. Abi koman
dos vienodo pajėgumo, abi turi 
po puikų gynėją, kurie gerai val
dydami kamuolį pajėgė vadovau
ti daugiau ar mažiau planin
gam žaidimui. Tai Neries Vaitkus 
(13 t.) ir Kovo Butkevičius (7t.). 
Pirmasis turėjo kam skirstyti ka
muolius ,nes Juozevičius (11 t.) 
judėjo be priekaištų, o centre 
Puidokas (20 t.) ne tik išnaudo
jo kiekvieną pasuotę, bet labai 
stiprus buvo poziciniai,1 domina
vo lentas ir tuo gal ir nulėmė 
Neries pergalę. Šiems trims ge
rai talkininkavo Butkus (9 t.), 
Mikužis (5 t.), Simokaitis, Lu
kas ir Miečius. Iš Kovo išsisky
rė Žilvitis (25 t.), kurio klasįški 
kairės rankos metimai ore vos 
nenulėmė pergalės Hamiltonui. 
Taip pat gerai darbavosi Kalvai
tis (3 t.), Lukošius (61.), Tiri- 
lis (3 t.), Jusys, Žilinskas, Kai
rys ir Gureckas.

Vyrų B klasė save pateisino
5 vyrų B klasės komandos da

vė visą eilę apylygių ir įtemptų 
kovų ir save pilnai pateisino. 
Pirmą kartą pasirodo Londono 
Tauras ir savo jaunyste bei entu
ziazmu lengvai nugali Chicagos 
Taurą 84-49 ir vos, vos nepa- 
klupdo Cicero Ateities 90-87. 
Kitoje pusėje puikiai sukovoja 
Neris ir pateikią gražią staigme
ną, nugalėdama Aušrą 82-80.Ne- 
rį nuo suolo diriguoja Varnas, 
čia pademonstruodamas ypatin
gus sugebėjimus. Kad jis nors da
lį tos moralės ir to judraus zoni
nio dengimo būtų nusinešęs į 
pirmąją komandą.

Baigmėje Ateitis, jaunesnė ir 
greitesnė, puikiai diriguojama 
Bačinsko (17 t.) su Tauginu 
(15 t.), Šiaučiūnu (10 t.), Pin- 
kowski (10 t.), Ruginiu (9 t.) ir 
Griaužė (3 t.) susitvarko su nu-

vargusią Nerimi, pas kurią Sa
dausko (5 t.), Karšo (6), Panavo 
(3), Stankevičiaus (6), Šekovi- 
ko (8) ir ypač Valaičio (10 t.) 
momentų blykstelėjimai (dar iš 
anų laikų) nebuvo pakankama 
pagalba gerai dirbusiam Dagiui 
(22 t.).
Vyrų “A” klasėje vos 4 komandos

Būdavo laikai, kai 4-se Sporto 
apygardose būdavo pravedamos 
pirmenybės ir iš jų tik pačios ge
riausios turėdavo teisę dalyvau
ti žaidynėse. Šįmet galėjo daly
vauti, kas norėjo ir be jokių 
kvalifikacinių rungtynių ir suva
žiavo ... 4 komandos. Iš jų Litu
anika ir Jungtis labiau tiko “B” 
klasė, o likusios dvi prieš porą 
metų būtų atsidūrusios 7-je ir 
8-je vietose. ‘

Pirmose rungtynėse Detroito 
Kovas su puse sąstato įveikia Li
tuaniką 96-94. Rungtynės be jo
kio gynimo ar komandinio žai
dimo daugiau tik mėtymo varžy-1 
bos. Iš Lituanicos vieno Bur- 
kausko taiklumo neužtenka Ko
vo Cekausko, Majausko ir Muh- 
lados antpuoliams atlaikyti. Ki
tose sungtynėse Neris neturi daug 
vargo su Jungtimi ir laimi 103- 
84.

Baigmei prigužėjo nemažas bū
rys žiūrovų, kuriam abi koman
dos prisistato pilno sąstato su vi
sa eile mums gerai pažįstamų 
žvaigždžių. Atrodė, kad turėsi- i 
me nors vienerias geras rungty
nes. Ir tikrai -pradžia daug žadan 
ti: nepaprastas tempas ir agresy
vus žmogus žmogų gynimas. 
Abi komandos kiek nervingos ir 
metimas ypač Neries, netikslus. 
Kovo Abromavičius ir Muhlada 
tuoj perima pirmavimą 9-4, bet 
Jesevičius ir Galinaitis lygina 14 
-13. Žiūrovai įsiaudrina, kova 
iki šiol gera ir žaidimas gyvas. 
Žaista tik 5 minutes. Čia senas ir 
rafinuotas vilkas Dzikas atidaro 
savo gudrybių bagažą. Jis puo
lime išeina iš centro ir tuo iš
traukia Jesevičių iš po lentų. 
Muhlada ir Abromavičius tuoj 
užvaldo lentas. Gynime jis savo 
gudrybėmis nuima keletą kamuo 
lių iš Jesevičiaus ir šis susiner
vuoja. Kovas, puikiai Cekausko 
vedamas, vėl atsiplėšia 21-14. 
Neris pereina į 3-2 zoninį dengi
mą ir tuo Kovą kiek išmeta iš 
vėžių. Jankauskas, Varnas ir Je
sevičius padidina greitį ir tuoj

Vyrų A kl. nugalėtojai XX-se žaidynėse. Klūpo iš kairės: S. Čekaus- 
kas, A Viskantas, E. Sventickas. Stovi: R, Dzika8, A. Majauskas. 
George W. Dunue . Cook. Counjty Prezidentas, paaukojęs nugalėtojams 
taures ž M. jMula&j E, Oežauskas. V. Au-liituu-į .ičlus. Nuotr. Dogučla

LSK Neriea B kl. nugalėtojai XX-se Šiaurės Amerikos žaidynėse. Klū 
po iš kairės: T. Vaitkus, R. Butkus, Z. Mikužis, R. Simokaitis. Stovi: 
Frank Savickas, State Representative, padovanojęs ,taures, R. Mie
čius, V. Lukas, S. Puidokas, J. Juozevičius. Nuotr. Z. Degučio

vėl prisiveja 27-26. Dzikas neko
kios fizinės kondicijos pavargsta 
ir Kovas priverstas taip pat perei
ti į zoninį dengimą. Tačiau jis 
jau savo uždavinį puikiai atliko: 
Jesevičius visiškai išnervuotas ir 
pasimetęs. Jo judesiai pavojingi 
ir nesportiški. Tik Marąuette Par
ko teisėjai gali jį laikyti aikštė
je. Ne vienam dinktelėjo min
tis, kad kol kokios nelaimės ne
atsitiko, geriau būtų, kad Jesevi
čius krepšio batukus pakabintų 
ant vinies. Laimei Kovo žaidėjai 
nepameta šalto kraujo, tik ven
gia su juo susidūrimų. Neries ki
ti žaidėjai taip pat pasimeta, ka
muolinis žaidimas sukrinka, net 
jų žiūrovai praranda entuziazmą. 
Kovas iš lėto ir užtikrintai atsi
plėšia 44-38.

Antrajame kėlinyje Majausko 
greitis ir Abromavičiaus taiklu
mo pasekmę kelia 50-41. Bet .už 
baudas išeina Dzikas, ir Kovas 
priverktas lėtinti žaidimą. Neris 
sukaupia paskutines jėgas ir pri
artėja 61-60. Bet Cekauskas pui
kiais metimais ir praėjimais de
monstruoja seną klasę, ir vėl 74- 
67, Lieka 6 mią. Už baudas išei
na Muhlada. Deja, Neris nepa
jėgia to išnaudoti, nesulipdo 
jokio produktingesnio žaidimo, ir 
Kovas pelnytai ir užtikrintai lai
mi 93-85.

Bendrai gero žaidimo tematė- 
me tik 5 pirmąsias minutes. Po 
to daugumoje neorganizuotas, y- 
pač Neries, puolimas, ab'eių ko- 
rųandų spraguotas zoninis den
gimas, nervuotas blaškymasis ir 
sumoje nelabai skanus įspūdis. 
Tik eilė puikių metimų ir pavie
nių akcijų kiek praskaidrino šią 
popietę.

Neries pralaimėjimas tampriai 
surištas su keletą neaiškumų. —

1. Ilgametis ir patyręs koman
dos vadovas Valaitis šį kartą at
sidūrė gale suolo ir komandai 
nevykusiai dirigavo būrys kitą. 
Esu tikras, kad Valaitis tuoj būtų 
išėmęs Jesevičių ir jį nuraminęs, 
niekada nebūtų likęs prie zoninio 
dengimo, būtų didinęs ,greitį ir 
tikriausiai nebūtų leidęs koman
dos kovos dvasiai ir moralei 
žlugti;

2. Kokiu būdu komanda pas
toviai žaidžiusi visą žiemą ir tu
rėdama tris neblogus pakaitus 
taip greit pritrūko kvapo, net de
guonies pagalba nepadėjo.

Taškus pelnė: Jesevičius -20, 
Varnas -14, Galinaitis- 13, Mik- 
naitis -14, Grigaitis- 5, Jankaus
kas -14 ir Sapit -9.

Detroito Kovas,, neturėdamas 
geresnių pakaitų, bazavosi 5 žai
dėjais, kurių Dzikas gerai laikė 
vos 10 min. Pagal tai jie puikiai 
savo žaidimą koordinavo, kas ži
noma, yra nuopelnas Cekausko, 
kuris aiškiai buvo geriausias aik
štėje. Jis sukalė tik 23 taškus, 
mažiau kaip jam įprasta, bet už

R E C 
J. & J. PHARMACY 

2557 W. 69th Street

Telef. PR 6-4363

*

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
Važiuojamos kėdes, rementai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai, Kvepalai, Tobler ir Fannie May saldainiai.

, . Nemokamai supakuojame dovanas.

tad komandai jis buvo daug 
vertingesnis, Jam puikiai talki
ninkavo Muhlada (15 t.) ir ypač 
Abromavičius (27 t. ) — abu 
puikiai tvarkė lentas, gerai šau
dė ir svarbiausiai išlaikė šaltą 
kraują. Dzikas (11 t.) klasiškai 
atliko savo uždavinį. Ir paga
liau specialus žodis Majausko 
(15 t.). Šis jaunas žaidėjas prily
go visoms žvaigždėms aikštėje su 
savo nepaprastu greičiu, puikiu 
dribnigu, geru dengimu, švariu 
metimu ir komandiniu žaidimu. 
Tai vienintelis jaunis iš šių žai
dynių jau dabar pajėgus žaisti 
geroje vyrų komandoje. Kitą 
pakaitą Viskantas (7 t.), Sven- 
tickas ir jaunasis Cekauskas žai
dė trumpai, bet situacijai pajėgė 
prilygti.

J.A.V. LB skirta taurė atiteko 
Neries klubui, surinkusiam dau
giausia taškų.

Vyt. Grybauskas 
P.S.

Momento penketas turėtų bū
ti:

Cekauskas ir Majauskas (arba 
Bačinskas) gynime, Abromavi
čius, Muklada ir E. Modestas 
puolime.
ŠALFAS SĄJUNGOS KREPŠI
NIO VADOVAS J. VALAITIS 

SKELBIA RINKTINES: 
Jaunių B

Kalvaitis, Butkevičius, Žilvitis — 
Hamiltono Kovas; Butkus, Vait
kus, Puidokas, Juozecičius — Chi
cagos Neris; Valiūnas, Nakas, 
Matulis — Lituanika; Ruginis, 
Ališauskas, Robak — Cicero Atei

tis.

Jaunių A

Majauskas — Detroito Kovas; 
Ambutas, Neniškis — Lituanika; 
Tauginas, Griauzdė, Ruginis — 
Cicero Ateitis; Kaknevičius, Rau- 
tinš — Toronto Aušra; Budrys, 
Giedraitis, Stempužis, Ignatavi
čius — Toronto Vytis.

Vyrų B
Bačinskas, Šiaučiūnas, Pin- 

kowski — Cicero Ateitis; Dagys, 
Panaras — Neris.-Miniotas, Ston
kus — Toronto Aušra; Brinkma- 
nas, Vaičekūnas—Londono Tau
ras.

Vyrų A
Cekauskas, Dzikas, Muhladas, 

Abromavičius — Detroito Kovas; 
Varnas, Vaišnoras, Jesevičius — 
Chicagos Neris; Molis, Vaiče
kauskas, Underys, E. Modestas
— Chicagos Jungtis; Burkauskas
— Lituanica.

Dalyvaujantiems Pabaltiečių 
žaidynėse bus asmeniškai pra 
nešta.

(Nukelta į 5 pusi.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ▼. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez telef. WAlbrook 5-5076

Rezld. Telef. 289-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. PulaskI Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 68rd Street 
Kampas 68-dios Ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak.
šeštadieniais 2—4 vai. 

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

Rezld. tel. WAIbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgh.
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illiuois

P T A I
STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7 Ist Street

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363.
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iŠ anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
nrašymu0

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vaka.ro 7-9. 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perSmO
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51 st Street 
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — M.RVV IR 

EMOCINES LIGOS 
□RAWFORD MEDICAL BUTLLING 

6449 So. PulaskI Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
GlnekologtnS Chirurgija

8132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220
Nanrų-rezld. — PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKšEVIČIUS

J O K L A
VAIKU LIGOS

2658 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 6 iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 6Srd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. PulaskI Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(įdėtuvis gydytojau)
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 8 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE! 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.d.

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.
~DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VV est 71st Street

Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Priima tik susitarus 

Valandos pirmad., ketv. 6—8 vai. 
antrad. 2—4 vai.

ELAUNSECK “DRAUGĄ’

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:30.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 4:30. šeštadie- 
nia.s — 8:30 — 12:00

Ofiso HE 4-18t8 REZ. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Oampbell Avė. kampos)
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. Iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. ___  Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akintus Ir

“oontact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
HPEC. VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097
5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. R I N G U S
RENTGENOLOGAS.

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v v. Treč. Ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 8, v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 7 lst Street

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, BĮ 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 839-1071 
Vizitai pagal su&ltarlmą

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez, GRovelhlll 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo ia Iki 2 vai. p.p.
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta
_______ Rezld. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6199
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitaria
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta 

Tel. PRospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 South Albany Avenue
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Maištai universitetuose ir

RAUDONOJO FAŠIZMO 

GINKLANEŠIAI

Parama Kambodijai ir Izraeliui
Kambodijos ir Izraelio sugretinimas

Su pavasariu vėl karščiau 
užkunkuliuoja JAV studentų 
kraujas, dabar pasireiškiąs į- 
vairiais maištais. Chin univer
sitete šios savaitės vidury bu
vo iššaukti du batali jonai gvar 
dijos, apie 1,200 vyrų. apval
dyti maištaujančius, automo
bilių ir namų lanierus daužan
čius studentus. Keliasdešimt 
areštuotų, pora dešimčių su
žeistų. Maištų priežastis — ko
dėl universitetas atsisako už
daryti ROTC — karinio pa
rengimo centrą. Labai keistas 
tas maištaujančių studentų žli
bumas. Amerikos karinės jė
gos tarnauja tik laisvei ginti. 
Amerika nesiekia įgyti nė vie
nos kolonijos, nenori nė vieno 
krašto okupuoti, o tačiau tie 
studentai veikia prieš savo 
kraštą, visiškai uekeldami bal
so prieš didžiausią šių dienų 
agresorių — Maskvos ir Pe
kino komunizmą, kuris yra pa
vergęs milijonus žmonių, ke
liasdešimt tautų. Negirdėjome 
tų protestuotoju stipresnio bal
so nei kai Sovietai okupavo į 
laisvesni pvvenima. pasinešusią 
Čekoslovakiją, nei kai komu
nistai pradėjo naują agresiją 
Kambodijoje, kur jie tankais 
ir durtuvais nori paremti prin
cą ir eina prieš krašto baudi, 
norinčią gyventi demokratinė
je santvarkoje.

*
Dienraštis “Sun - Time” (III. 

17) pranešė, kaip revoliucin- 
giausios studentu grupės, ži
nomos Weatherman vardu, 
konvencijoj Bernardina Dohrn 
oficialiai parėmė Sharon Tate 
ir kitų nužudymą Californijo- 
je, tardama: “Pirma jie nu
žudė tuos kiaules, tada valgė 
kartu pietus tame pat kamba
ry su jais ir tada jie netgi 
suvarė šakutes j savo aukų 
pilvus”. Tai juk gręžimas į blo
gesne negu džiunglių, laukinių 
morale, ir gėda tiems, kurie 
leidžiasi šio sūkurio įtraukia
mi.

Tas nats laikraštis primena 
apie išsprogdintas bombas ei
lele New York o bendrovių,, ku
rios pildo gynybos užsakymus. 
Vėliau pasiskelbė, kad tai at
liko “Revoliucinis dalinys 9”. 
Primindamas, kad šitokius dar 
bus atlieka SDS revoliucinė 
Weatherman grupė, “Sun - Ti
me” vedamojo autorius Max 
Lemer pabrėžia, kad SDS ta
po komnistiniu padaliniu, pas
tebėdamas, kad komunistai 
visur pamatė, jog darbininki
ja nepasiduoda jų agitacinėms 
vilionėms, ir dėl to nukreipė 
savo veiklą į lengvatikius stu
dentus.

*
Illinois universiteto Cbam- 

paign didžiojoje knygų parduo 
tuvėje buvo bal. 28 d. įvykdy
tas padegimas. Nuostolių a- 
pie 1,000 dol. Vėliau Cham- 
paign ir Urbanos laikraščiai 
gavo “special delivery” laiš
kus, kuriuos pasirašęs “Re

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVOJ APIE BARONO KNYGĄ, 
PERSKAITYTĄ PER VIENĄ VAKARĄ
Matyti, kad net laisvame pasau

ly išleiątos kai kurios knygos ran
da neoficialius kelius į Lietuvą, 
ten jomis dimimasi, jos diskutuo
jamos ir tas viskas taip nervina o- 
kupantus ir jų pataikūnus, kad net 
imama ikupantų spaudoje prieš 
jas kovoti.

Šitaip įvyko su Aloyzo Barono 
knyga ‘Vieniši medžiai”. Jau anks
čiau, netrukus po knygos pasirody
mo, buvo ši knyga puolama oku
pantų spaudoje. Jiems, matyt, bai
siai nemaloni mintis, reiškiama to
je knygoje, kad raudonųjų oku
pantų išblokšti iš tėvynės žmones, 
atėjus laisvės dienoms, grįš į Lie
tuvą. Šita Barono romanu iššryš- 
kinta mintis, matyt, ir dabar tebe- 
kankina okupantus, kad jų kontro
lėje leidžiamas laikraštis “Lite
ratūra ir Menas” nr. 15 bal. 11 d.

voliucinis dalinys 26” ir ku
riuose sakoma, kad tas pade
gimas buvo politinis aktas, 
drauge pažymint: “Mūsų sie
kimas yra sutriuškinti kapi
talizmą mūsų kovoje už pasau
line komunizmo revoliuciją”.

Taigi nesunkiai išryškėja, 
kas yra tu maištų, padegimų, 
langų daužymų pagrindiniai 
kurstvtoiai. Jie mėgsta šauk
ti “taiką”, o patys tapo karo 
sukėlėjais universitetų rajo
nuose, padegamų bombų mė- 
tyto.jais. Jie protestuoja prieš 
amerikiečių dalyvavimą Azijos 
kare, o visas pastangas deda 
sukelti karą čia pat namuose. 
Jie tariasi varguomenės, ne
turtingųjų užtarėjai, o padegi
mais, maištais daro šimtus 
tūkstančiu nuostolių, kai tas 
sumas kaip tik būtų galima 
panaudoti įvairiausiems pačių 
studentų ir kitos varguome
nės pagerinimams.

*
Tie raudonųjų fašistų gink

lanešiai piktnaudžiauja Ame
rikos laisve, net nepagalvoda
mi už kokią vergiją jie stoja. 
Čia jie iškelia raudoną, Viet 
Congo ar kitokią komunistinę 
vėliavą, ir niekas jų tos lais
vės nesudraudžia, kai tuo tar
pu Sovietų okupuotoje Lietu
voje daugybė moksleivių ir 
studentų buvo uždaryti į ka
lėjimą. ištremti už lietuviškos 
trispalvės iškėlimą. Raudonie
ji maištininkai gana laisvai 
važiuoja į Kubą ir vėl sugrįž
ta, niekieno neliečiami, kai tuo 
tarpu už peržengimą Berlyno 
ar bet kurios kitos komunis
tinės sienos šaudoma be pasi
gailėjimo. čie jie leidžia po
grindžio spaudinius ir gali pla
tinti įvairius lapelius, kai už 
geležinės uždangos už panašią 
spaudą būtų kulka į pakaušį, 
ilgas kalėjimas ar ištrėmimas 
į darbo vergų stovyklas.

*
Tokie maištai, padegimai, 

sprogdinimai yra darbas vi
suomeniškai, kultūriškai, etiš
kai aklųjų. Tai įsijungimas į 
raudonojo fašizmo 'ginklanešių 
eiles. Tai talkinimas raudono
jo imperializmo naujiems ko- 
lonialiniams siekimams. Tai 
džiunerliu moralės įnešimas ir 
moralinio, visuomeninio pro
greso atstūmimas keletu šimt
mečių atgal, šituos dalykus 
turi tėvai, organizacijų vado
vai aiškinti jaunajai kartai, 
nemanydami, jog kas patiems 
tėvams ir mokytojams aišku 
kaip diena, kad apie tai gerai 
žino ir atžalynas. Pavyzdžiai 
rodo, jog energingi raudonieji 
propagandininkai kartais įsten 
gi«i pasaulėžiūriškai pagrobti 
ir vaikus tų tėvų, kurie kru
vinai pergyveno raudonosios 
diktatūros priespaudą. Čia kal
ti vyresnieji, kad neperteikda
mi reikiamos informacijos, ne
suteikė atžalynui atsparumo 
prieš raudonosios diktatūros 
bacilas. J. Pr.

paskyrė net ištisą straipsnį pasi
šaipyti iš tų, kurie skaito Barono 
“Vienišus medžius”. Bet ir tame 
straipsnyje pažymima, kad tą kny
gą skaitytojas ryte prar< jo per 
vieną vakarą” — reiškia ji yra in
triguojanti ir aktuali.

Knygas ateities temomis ne vien 
Baronas rašo. Iš spaudos žinome, 
kad pačioje Rusijoje rašytojas And 
rius Amalrik, 31 m. amžiaus, taigi 
jau komunistinės valstybės auklė
tinis, paskelbjg rašinį tema: “Ar 
SSRS išsilaikys iki 1984 m.” Čia 
irgi rašoma apie atei,tį ir jame au
torius tvirtina, kad Sovietų Sąjun
ga, “ši didžiulė slavų imperija, ger
manų, Bizantijos ir mongolų su
kurta, jau yra įžengusi į savo eg
zistencijos paskutinį dešimtmetį... 
Autorius nemato ateities vyriau- 
aybai, kuri į kiekvieną naują idėją

Kambodijos ir Izraelio klau
simą tenka gretinti dėl dviejų 
priežasčių. Abu tie kraštai pri
mygtinai prašo Amerikos pa
galbos ginklais. Bet dėl tų dvie
jų valstybių Amerikos vado
vaujančių demokratų (ir kai 
kurių respublikonų) politiku 
nuomonės griežtai skiriasi Jie 
yra griežtai priešingi davimui 
pagalbos Kambodiiai, bet en
tuziastiškai reikalauja, tokia 
nat (ir net didesnę) pagalbą duo 
ti Izraeliui. Paramą Izraeliui, 
be to, labai aštria forma parė
mė žydai net įžeisdami Pran
cūzijos prezidentą (tuo laiku vi
zitavusi prezidentą Nixoną) ir 
tuo pačiu rizikuodami pažeisti 
Amerikos - Prancūzijos santy
kius, kuriuos Nixonas, dėdamas 
dideles pastangas, buvo pradė
jęs sėkmingai švelninti.

Žydu demonstracijas prieš 
Prancūziios prezidentą savo el
gesiu parėmė net du didžiųjų 
Amerikos miestų burmistrai: 
Chicagos — Daley (demokra
tas) ir New Yorko Lindsay (res 
publikonas, kurio resnublikonai 
neremia). Svarbiausias visos 
tos paramos skatinimo moty
vas yra ta aplinkybė, kad žvdų 
tauta praeityje daug kentėjo, 
kad Izraelis esąs vienintelė val
stybė, kuri Viduržemio jūros 
srityje priešinasi Sovietų įsiga
lėjimui, o arabai kviečia sa.u į 
pagalbą Sovietus ir tuo būdu 
padeda jiems ten įsigalėti. 
Kambodijos priešų argumentai

Kombodijai paramos davimo 
priešai nurodo, kad per ilgą lai
ką nepasisekė nugalėti Siaurės 
Vietnamo komunistų, tai dabar 
gana. Reikia mesti viską ir eiti 
į namus. Jei Kambodija nori, 
tegu pati ginasi nuo komunistų. 
Amerikai ten nesą jokio inte
reso kovoti. Negalima net gink
lų duoti Kambodijai.

Tuo reikalu labai įsidėmėtiną 
pareiškimą padarė senatorius 
Edmund S. Muskie. Jo pareiš
kimas labai būdingas visiems 
Kambodijos pašalpos priešams. 
Muskie šiemet perrenkamas į 
senatą iš Maine va’stybės, o 
svarbiausia jis kol kas yra vie
nintelis demokratų kandidatas 
į JAV prezidentus 1972 metam. 
Jo svarbiausias motyvas prieš 
prieš girklų davimą Kambodi
jai yra jo baimė, kad, jeigu A- 
merika duos ginklus, tai pamažu 
pradės duoti patarėjus, kaip 
tuos ginklus vartoti, ir taip ne
matomai įsivels į karą siųsdama

žiūri kaip į pasikėsinimą į biurok
ratijos teises. ’

DR. KAZYS SRUOGA

rai didelis. Įsikūrus Izraelio val- 
Okupantams pakartotinai tenka' gtybei Palestinoje, daugiau ne- 

grumtis prieš susidomėjimą Baro- ^enag mUįjOnas arabų turė- 
no knyga, nes ji atremya j realybę, " „ ,. .„ „ir įžvelgia okupuoto krašto psicho -1° lš ^vo žemes Pales-
logines nuotaikas. J. Daugi.' tinos ir prarasti visą savo nuo-
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— Tai kaip laikaisi, Mikai? Atrodai labai gerai, 
matyt, kad sekasi gyventi.

— Puikiausiai! — nušvito Mikutis. — Turiu su
daręs sutartį su teatro vadovybe dešimčiai metų. Esu 
gavęs pora pasiūlymų vaidinti muzikiniuose filmuose. 
Tačiau niekuomet nepamiršiu, kiek daug skolingas tau 
esu.

Vitos veidas nutvisko pasitenkinimo rausvumu.
— Nė nekalbėk taip, vaike. Žmogus žmogui pri

valo padėti. Kokiu pasiutusiu žvėrynu pasaulis tap
tų, jeigu kiekvienas tik savo turgeliu rūpintųsi.

— Eime, supažindinsiu tave su vienu asmeniu, — 
šiek tiek nedrąsiai pakvietė Mikas. Jo žvilgsnis nu
bėgo pasitikti besiartinančios mergaitės ir švelniai ją 
palietė. Mergaitė buvo labai jauna, trapi ir simpatin
ga. Priėjusi įsikabino į jaunuolio ranką ir nesidro
vėdama palietė lūpomis jo skruostą.

— Lili, — besišypsodamas tarė jis, — štai, čia 
Vita!

— Panele Vita! Mikis apie jus tiek gerų žodžių 
yra prikalbėjęs! — sušuko ji beveik pagarbiai.

— Kažin ar jau turi šešiolika metų? — pamanė 
Vita žvelgdama į mergaitę. — Atrodo, kad New Yor- 
kas ne tik Mikutį maloniai priėmė, bet ir įsisūnijo.

Jaunuolio, ba abejo, laukė graži ateitis scenoje, o

savybę, visą turtą. Per šešių 
dienų karą (1967 m.) Izraelis 
nugalėjo arabus ir prisijungė 
daug arabų žemiu, kur gyveno 
taip pat per milijonas arabų. 
O šiandien Izraelis viešpatauja 
ore virš arabų valstybių ir triuš 
kiną (su iš Amerikos gautais 
lėktuvais) Fgiptą ir kitas ara
bų valstybes, kiek tik nori ir 
kada nori.

Izraelis prašo Amerikos pagal 
bos (lėktuvais ir kitais ginklais) 
ne todėl, kad jam šiandien grės
tų panašus pavojus kaip Kam
bodijai, bet todėl, kad Izraebs 
nori ir toliau ateityje vyrauti 
virš arabų tautų. Visai kitokia 
padėtis Kambodijoje, kuri bu
vo neutrali valstybė, nieko ne
puolė ir nenumatė pulti, šian
dien priešas (komunistai) brau
nasi į jos teritoriją ir tikrai ją 
okupuos per labai trumpą lai
ką, jei Kambodija negaus pa
galbos iš prieškomunistinių val
stybių.

Izraelio kariški laimėjimai 
jam taikos neduoda

Izraelio kovų ir taikos per
spektyvos tikrai yra labai mig
lotos. Amerikos stipresnis įsi
pareigojimas Izraelio atžvilgiu 
būtų daug tragiškesnis, negu 
Amerikos pagalba Pietų Vietna
mu! ar Kambodijai. štai kokius 
faktus nustatė Sisco (Amerikos 
užsienio ministerio padėjėjas), 
kuris visai neseniai buvo ąiųstas 
į Viduržemio jūros sritį ištirti 
visus taikos galimumus toje sri
tyje. Sisco aplankė daugelį ara
bų valstybių vadovų. Pasirodo 
kad dauguma tų vadovų (net 
ir pats Nasseris) nelabai daug 
gali taikos su Izraeliu sudary
mo srityje. Dauguma tų vado
vų turi klausyti ką sako Pa
lestinos partizanų vadas Yassel 
Arafat ( jis ir Abu Ammar). A- 

(Nukelta į 4 pusi.)

ir savo kareivius. Tai, esą, ro
do praeities patirtis. Tekias min 
tisi Muskie pareiškė atsakinė
damas į televizijos žurnalistų 
klausimus. Kada žurnalistas, ką 
gi pats Munskie darytų, jeigu 
jis būti} prezidentu ir jei šiau
rės Vietnamas nesiusto ja puolęs 
Amerikos kariuomenės Pietų 
Vietname, Muu.skie atsakė, kad 
jis derėtųsi su komunistais ir 
nesiektų karinės pergalės. Mus
kie nebeprisiminė, kad tose de
rybose komunistai neparodė ir 
nerodo jokio noro susitarti ir 
nustoti kariauti.

Kambodijai paramos davimo 
pagrindas

Kambodijos šalininkai sam
protauja taip. Kambodija visą 
laiką stengėsi būti griežtai neut
rali valstybė. Bet jos buvęs val
dovas Sihanoukas labai politi
kavo ir leido šiaurės Vietnamo 
kariuomenei naudotis Kambo
dijos teritorija ir tokiu būdu 
ten prigužėjo apsčiai kariaujan
čių komunistų. Tokiu būdu Kam 
bodija buvo pasidariusi neofi
cialiu Š. Vietnamo karių nepa- 
džiamumu prieglobsčiu.

Amerika griežtai gerbė Kam- 
dijos neutralitetą ir dėl to jos 
karas nebuvo tiek sėkmingas, 
koks galė jo būti, jei būtų kariau 
ta be suvaržymų ir privilegijų 
komunistų kariams. Bet staiga 
padėtis Kambodijoje pasikeitė.
Kambodijos žmonės pašalino 
tą nelaimingąjj Sihanouką ir ė- 
mėsi žygių išprašyti šiaurės 
Vietnamo kariuomenę iš savo 
krašto.

Bet Kambodijos kariškas pa
jėgumas menkas. Yra tikras pa
vojus, kad, jeigu Kambodija ne
gaus iš kitur pagalbos, jos kraš
tas bus okupuotas ir susidarys 
didelis pavojus Amerikos ka
riuomenės pasitraukimui iš Viet 
namo, kaip tai pažadėjo prezi
dentas Nixonas. Kambodija ka
riauja prieš tą pat. priešą, prieš 
kurį Amerika jau tiek ilgai ka
riavo. Todėl ir atrodo, kad A- 
merikai būtų visai pragaištinga 
politika, jei alteisakvtu bent gin 
klais padėti Kambodijai.
Skirtumas tarp Kambodijos ir

Izraelio dabartinės padėties

Tie patys politikai, kurie taip 
griežtai protestuoja prieš pa
galbos davimą Kambodijai, la
bai entuziastiškai reikalauja 
pagalbos Izraeliui. Tai koks gi
čia skirtumas? Skirtumas tik-į Billy Jeffrey, 5 m., džiaugiasi kai 

mama skaito laišką, gauta iš tė;ės, 
kuris yra komunistų belaisvėje 
Vietname. Kapt. x Jeffrey buvo din 
gęs kare 1965 m. Jo laiškas Dal
ias, Tex., gautas dabar, gi išsiųs
tas prieš Kalėdas.

gal net filmuose. Šokti jis buvo pradėjęs beveik tuo 
pačiu metu, kai išmoko žengti pirmuosius žingsnius. 
Sulaukęs šešiolikos metų, laimėjo pirmą svarbesnę ro
lę muzikiniame pastatyme. Vita tada su juo ir susi
pažino. Ji dirbo teatre, o Mikas atvyko iš kažkokio 
provincijos miesteliuko su kitų žalių jaunuolių pulku 
laimės pažadų suviliotas.

Miestas jam pasirodė begaliniai didelis, žvilgan
tis, kupinas šaukiančių pramogų ir kartu šaltos vienat
vės. Mikas pirmą kartą buvo atsiskyręs nuo tėvų, pa
likęs vaikystės draugus ir pažįstamas vietas. Abe
jingame didmiesčio nerūpestingume, jis buvo labai 
vienas. Palikdamas gimtąjį lizdą, berniokas laikė save 
visai subrendusiu vyru, įstengiančiu po kojomis pa
minti didžiausias kliūtis. Patekęs tarp svetimų, tik savi
mi besirūpinančių žmonių, pasijuto vėl globos reikalin
gas vaikas. Kilo pavojus, kad gali atsirasti globa, kuri 
jaunuoliui daug naudos nesuteiks. Ilgai nelaukdama, 
Vita nusprendė veikti.

Apie ją kažkodėl mėgo buriuotis visi jaunesnieji 
spektaklio dalyviai. Jai išsipasakodavo savo džiaugs
mus, jos patarimų klausdavo bėdoms apnikus. Neju
čiomis mergina pasidarė lyg nėoficiali būrio jaunuo
lių globėja, nors už daugelį jų buvo tik pora metų vy
resnė. Būrelis rinkdavosi dažniems pasitarimams kie
no nors bute ir kalbėdavo visus rūpimus klausimus 
arba šiaip pasišnekučiuodavo.

— Aš kaip višta su ančiukų pulku, — kartais 
pusiau pasiskųsdavo mergina savo draugams. Ta
čiau jausmas buvo malonus ir jaunuolių pasitikėji
mu ji nuoširdžiai didžiavosi.

Į būrelį Vita pasistengė įjungti ir Mikutį. Tas pa
mažu padėjo berniokui susigyventi su nepažįstama, 
nesvetina didmiesčio aplinka.

VIENAS VEŽA, DU RAŠO
Pramones įmonių negalavimai Lietuvoje 

JURGIS VfiTRA

Ta pačia antrašte Alfonsas 
Žiūkas, mokslų akademijos as
pirantas, paraižė straipsnį, pa
skelbtą “Tiesoje” (Nr. 10). 
Straipsnio autorius paryškino 
Lietuvos pramonės negalavimus.
Esminė įmonių negalavimo prie- name iš specializuotų gamyklų, 

l žastis -— blogas planavimas ir, Daug pagalbinių darbininkų už-
netikusi įmonių organizacija. 
Lietuvoje daugelis žmonių, o 
ypač inžinieriai dirba ne savo 
paskirties darbą. Biurokratiz
mas nepaprastai didelis. Jam 
sumažinti įmonių vadovai galė
tų pasimokyti net iš komunis
tinių respublikų, jau nekalbant 
apie Vakarus.
Biurokratija staklių įmonėse

Tiksliųjų staklių įmonės ne 
kartą buvo garsinamos ir jų 
gaminiais giriamasi. Pažiūrėki
me iš arti, kaip jos atrodo Al
fonso Žiūko teigimu: “Kiekvie
ną šimtą darbininkų respubli
kos tiksliųjų staklių gamybos 
įmonėse 1968 metais aptarnavo 
vidutiniškai 18 inžinerijos - tech 
nikos darbuotojų ir 7 tarnau
tojai. Vadinasi, kas ketvirtas 
žmogus įmonėje — inžinierius,
technikas, ekonomistas, buhai- Į jnįjnjerjųi,, dirbančiam techni- 
teris, tiekėjas. Jeigu turėsime | nįame skyriuje ir turinčiam
galvoje, kad kiekvieną stakli 
ninką, t. y. darbininką, gami
nantį produkciją, aptarnauja 
dar vienas pagalbinis darbinin
kas (derintojas, elektrikas, re
montininkas, įrankininkas), 
gausime iš tiesų nepageidauti
ną skaičių: keturi dirba, penki 
padeda. Ar ne per daug tų pa
dėjėjų?

Antra vertus, respublikos 
staklių gamybos įmonėse nedir
ba vidutiniškai pusė metalo plo
vimo staklių.

Štai ir problema: staklės sto
vi todėl, kad nėra darbininkų, 
darbininkai stovi todėl, kad nė
ra darbo”.

Pats svarbiausias reikalas ap
leistas.

Bloga darbo organizacija
Tik tarybinėje santvarkoje 

gali būti pakenčiama padrika 
įmonių organizacija, kurią A. 
Žiūkas aptaria šiais žodžiais:

“Turime realių galimybių su
mažinti ir įrengimų remonto bei 
instrumentų gamybos darbinin
kų skaičių. Juk ar ne paradok
sas, kad beveik visos respubli
kos mašinų gamybos įmonės 
turi savo įrengimų remonto ir 
įrankių gamybos cechus, darosi- 
sau atsargines detales, net nor
malizuotus įrankius.

Atsarginių detalių gamyba 
metalo piovimo staklių remon
tui respublikos įmonėse nesu
darė ir vieno procento bendros

IŠVYKO Į LENKIJA
Katalikų Misijų kongregacijos 

sekretorius arkivyskupas Pig- 
nedoili balandžio 22 d. pakvies
tas Kulmo vyskupo Kowalski, 
kelių dienų vizitui išvyko į Len
kiją. Kelionės metu arkiv. Pig- 
nedoli siekia susipažinti su Len
kijos katalikų Bažnyčios įnašu 

šios technikos gamybos apim- pasaulio misijų veikloje.

Kai spektaklio laikas pasibaigė ir buvo ruošiamasi 
tęsti gastroles kituose miestuose, Mikutis nebežinojo, 
ką daryti. Jo rolė tame pastatyme buvo visai nedi
delė ir teatro vadovybė nusprendė ją panaikinti, nes 
aktorių pervežimas ir išlaikymas labai daug kainavo. 
Miko kontrakte nebuvo užtikrintas neribotas darbo 
tęstinumas. Jaunuolis pasijuto bedarbis.

Namo grįžti jau nebenorėjo. Gimtasis miestelis 
jam dabar atrodė dar mažesnis ir nuobodesnis. Teat
ras jau buvo spėjęs įsiskverbti į visą jo galvoseną, už
valdyti visus jo sapnus. Jokia kita profesija Miko 
nedomino, jokio kito darbo jis nenorėjo.

Pirmasis pralaimėjimas Mikui buvo toks skaudus, 
niekaip su juo susitaikyti jaunuolis negalėjo. Jis maiš
tavo, keikėsi, net verkė, o Vitai teko visa tai išklausyti. 
Pagaliau pasitaikė netikėta išeitis. Vienas jos pažįsta
mas režisierius iš New Yorko parašė prašydamas pa
sidairyti talentingų jaunuolių numatytam spektakliui. 
Miko pavardė atsidūrė Vitos sarašo viršuje. Jis vėl bu
vo pakeliui į išsvajotosios profesijos rūmus.

Į New Yorką jaunuolis išvažiavo pilnas vilčių ir 
dėkingumo. Kurį laiką Vita sekė jo žingsnius iš tolo, 
bet paskui kažkaip juos pametė gyvenimo aplinkybių 
sūkuriuose. Persikėlusi pati į New Yorką turėjo tiek 
darbo ir rūpesčių, kad Mikas visai iš galvos išgaravo.

Šiandieninis sutitikimas ją labai pradžiugino. Darė
si įdomu sužinoti, kuria linkme pakrypo jaunuolio 
gyvenimas. Laiko buvo nedaug, bet ji spėjo suprasti, 
kad Mikas savo gyvenimu nesiskundė. Pastatyme tu
rėjo vieną iš svarbiausių rolių, o netrukus po premje
ros ruošėsi vesti Lilę.

Bežiūrėdama į laimingų jaunuolių veidus, Vita 
jautė beveik motinišką pasididžiavimą.

(Bus daugiau)

ties 1968 metams.
Didelė aukštos kvalifikacijos

staklininkų dalis dirba įrankių 
gamybos cechuose. Dirba todėl, 
kad labai mažą įmonėms reika
lingų instrumentų kiekį mes gau

imta mašinų gamybos įmonių 
primityviose, nespecializuotose 
liejyklose. Juk vien tik ketaus 
liejinių gamyba respublikoje už
imtos 28 įmonės ir cechai, pri
klausantieji 19 ministerijų ir ži
nybų”.
Inžinieriai raštininkų pareigose

Inžinieriai ne vadovauja, bet 
raštus rašo:

“Dėl tokio gamybos išskaidy- 
mo, matyti įmonėms trūksta ne 
tik staklininkų, bet ir inžinierių, 
technikų. Respublikos mašinų 
gamybos įmonėse maždaug treč 
dalį tų pareigų eina praktikai, 
neturintieji tokių žinių. Ypač 
daug praktikų dirba pačiose at
sakingiausiose — barų vadovų, 
meistrų — pareigose, kur ga
mybos technikos ir technologi
jos žinojimas yra būtinas da
lykas, žymiai būtinesnis, negu

aukštąjį išsilavinimų.
Didelį ekonominį efektą duo

tų platesnis vidurinės kvalifika
cijos specialistų — technikų — 
panaudojimas. Šiuo metu vie
nam inžinieriui tenka vidutiniš
kai 0.2-0.1 techniko, nors, tu
rėtų būti priešingas vaizdas: 
vienas inžinierius turėtų vado
vauti 2-3 technikų darbui.

Tačiau tai reikalauja turėti 
daugiau technikų. Ir svarbiau
sia, — jog mes jų turime. Deja, 
šie specailistai irgi užimti ne pa
gal paskirtį. Dėl mažo technikų 
atlyginimo, daugelis jų dirba 
eiliniais darbininkais — sta'kli- 
ninkais, elektrikais, šaltkalviais, 
termistais ir t. t.”

Maskva gali daryti įvairius 
pakeitimus 'įmonių valdyme, pa
dėtis nepakitės kol nebus pa
šalinta bloga organizacija įmo- 
nseė. Kol šis žygis nebus pada
rytas, bergždžia kalbėti apie 
darbininkų darbo našumo kėli
mą, gaminių kokybės gerinimą 
ir gamybos kaštų mažinimą.



PULK. ANDRIUI BUTKONUI SU METU
KAZYS ALIŠAUSKAS

Pavarčius mūsų spaudą, daž-|tis ir poilsiauti neteko. Pulkas
nai randi sukaktuves minint mū
sų rašytojų meninkų teatralų, į- 
vairių sričių profesorių, mokslinin 
kų ir 1.1, l ai yra gražu ir ma
lonu, kad lietuviai didžiuojasi sa
vo vyrais, pasižymėjusiais kultū
rinėje ir tautinėje veikloje. Visa 
tai skatina jaunimą veikti ir kil
ti aukštyn, dirbti savo tautai ir 
tėvynei. Rečiau paminimi kariai, 
pasižymėją kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Šios rūšies vyrai būna 
kuklūs, tylūs ir ramūs, jie ne
mėgsta pagyrų, jų samprotavimas 
kitoks negu mūsų visuomenėje 
įsigalėjęs. Kai vienam kovotojui 
dėl Lietuvos laisvės, pasakiau, ar 
nevertėtų jo amžiaus sukaktį kuk
liai paminėti spaudoje, tai jis 
man atsakė: “Koks gi čia nuo
pelnas. Dievulis laikė tai ir da- 
gyvenau, penoriu — prašau tai 
nedaryti”. Aš ir nusiraminau.

Šiuo kartu prasižengsiu karių 
kuklumui ir paminėsiu vieną iš 
karių kovotojų dėl Lietuvos lais
vės, — pulkininką Andrių But- 
kūną, dviejų Vyties Kryžiaus or
dino kavalierių. Jo vardas daug 
kartų minimas J. Petraičio knygo
je “Laisvę ginant”.

Pulk. Andrius Butkūnas (But
kevičius) gimė 1890 m. gegužės 
1 d. Šiaulių apsk. Radviliškio 
valsčiuje, Gražionių viensėdijoje. 
Mokėsi Liepojos gimnazijoje. 
Dar prieš I pasaulinį karą buvo 
pašauktas į rusų kariuomenę. Tar 
navo gvardijoje gusarų pulke, ku
ris stovėjo Petrapilyje. Kilus I pa
sauliniam karui išvyko į frontą 
ir dalyvavo kovose su vokiečiais 
Rytų Prūsuose ir Lietuvoje. 1917 
m. baigė karo mokyklą Žitomire. 
1918 m. vasarą grįžo į Lietuvą. 
Gyveno Gražionyse, Radviliškio 
valsčiuje, 1919 m. sausio mėn. 
bolševikams pirmą kartą užplū
dus Lietuvą išėjo partizanauti. 
Veikė Radviliškio apylinkėje drau 
ge su J. Petručiu, Martynu Ja
kobsonu ir kitais. Viso apie 20 
vyrų būrys. Kova buvo sunki, te
ko veikti prieš bolševikus, vokie
čius -spartakistus ir vietos plėši
kus. Pasitraukė, atvyko į Kauną 
ir kovo 24 dieną stojo į 2 pėst. 
pulką. Buvo paskirtas besifor
muojančios 7 kuopos vadu. Ge
gužės 11 d. drauge su kuopa pri
ėmė priesaiką Kauno Rotušės 
aikštėje ir geg. 13 d. išvyko į 
frontą prieš bolševikus.

buvo perkeltas į Šeduvą 
tą prieš bermontininkus,

į fron-

Kovoje su bermontininkais

Šeduva, Radviliškis — mieste
liai netoliese A. Butkūno gimti
nės, vieta gerai žinoma, žmonės 
pažįstami, tad geriau orientuotis 
ir galima drąsiau veikti. Pradžio
je vyko maži susirėmimai, bet 1 
lapkričio 21 d. prasidėjo didysis1, 
bermontininkų puolimas.A. But
kūnas, pasirinkęs būrį drąsių vy
rų, nakties metu prasiveržė pro 
priešo sargybas ir, atlikęs tolimą 
žygį, sningant pūgos metu, už
ėmė Aleksandrijos dvarą. Užėmi
mas šio dvaro, kuris yra 3-4 ki
lometrai nuo Šiaulių miesto, su
kėlė paniką priešo stovykloje. 
Ruošėsi bėgti iš Šiaulių, nes, 
mūsų kariuomenei puolant, su
aktyvino savo veiklą Šiaulių mies
to ir apylinkės partizanai. Tuo 
laiku buvo gautas įsakymas: sus
tabdyti karo veiksmus ir pasi
traukti į senas pozicijas. A. But
kūnas grįžo į Šeduvą labai ne
patenkintas, bet įsakymas turėjo 
būti vykdomas. Įvyko paliaubos, 
priešas pažadėjo pasitraukti.

Bermontininkams traukiantis, 
teko sekti juos ir pereiti skersai 
ir išilgai Žemaičių žemę. Bežy
giuojant per Žemaitiją, Tirkšlių 
miestelyje susitiko, susipažino ir 
pamilo Sofiją Songailaitę, vieti
nės mokyklos mokytoją, kurią 
1920 m. vasario mėn. vedė. Tad 
šiais metais A. Butkūnui sueina

Pulk. Andrius Bu.tkūnas su žmona Sofija, dukterimi Aldona ir sūnu
mi Romanu 1828 metais.

DARBINGAS ŠAULIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

V. Tamošiūnas — Liet. šaulių pirmininkas

VL. SELENIS

Balandžio 25-26 d. Detroito 
Lietuvių namuose vyko JAV ir Ka 
nados šaulių atstovų suvažiavi
mas. Pirmiausia noriu pranešti 
naujosios šaulių sąjungos centro 
valdybos sąstatą ; pirmininkasVin 
cas Tamošiūnas, I vicepirm. Ste
pas Jakubickas, II vicepirm. Karo
lis Milkavaitis, sporto sekcijos va
dovas Vytautas Keturakis, jauni
mo sekcijos vadovas Jonas Šosta- 
kas, iždininkas Stasys Bernata
vičius, tiekimo skyriaus vadovas 
Petras Padvaiskas, kultūros sky
rius- kun. Jonas Borevičius, jū
rų šaulių vadovas Mykolas Vit
kus, I sekretorius Jurgis Baub-

80 metų amžiaus ir 50 metų lai-jyS, įį sekr. jonas ,§Voba, šaulių 
mingo vedybinio gyvenimo su- moterų vadovė Kunigunda Kodą
kaktis. Išaugino gražią šeimą, 
sūnus Romaną, Andrių, Vaidotą 
ir dukrą Aldoną. Visi gyvena 
JAV, sudarė savas šeimas, gyve
na atskirai, bet dažnai lanko se
nuosius tėvelius.

Kovoje su lenkais

A. Butkūnui teko dalyvauti 
du kartus kautynėse prie Giedrai
čių 1920 m. Pirmą kartą spalio 
30-31 d. ir antrąjį kartą -—lap
kričio 17-21 dienomis. Lapkričio 
21 d. sėkmingai vadovavo puo
limui ir užėmė Giedraičius, ku
rią trumpam laikui buvome ne
tekę.

Kovoms dėl Lietuvos laisvės 
pasibaigus, A. Butkūnas ilgesnį 
laiką tarnavo 2 pėst. pulke, ku
ris stovėjo Kaune. Buvo perkel- 

Gegužės 18 d., vyr. karo vaduiUas į Panevėžį ir paskirtas 4 pėst. 
generolui S. Žukauskui įsakius, pulko vado padėjėju, vėliau per-

Kovoje su bolševikais

prasidėjo didysis bolševikų puo
limas. Puolimo tikslas — išvyti 
bolševikus iš Lietuvos.A. Butke
vičiui su kuopa teko vykdyti 
puolimą: Ramygala, Barklainiai, 
Šilagalis, Panevėžys — pagrindi
ne kryptimi. Po dviejų dienų žy
gio ir intensyvių kautynių su 
priešu Panevėžys buvo užimtas. 
Gegužės 28-31 d. dalyvavo Su
bačiaus ir Kupiškio miestelių už
ėmime. Birželio pradžioje, ap
lenkdamas Rokiškį iš rytų pu
sės, perėjo per Obelius ir užėmė 
Aleksandravėlę ir Suvieką. Vy
riausiam karo vadui įsakius pa
sitraukė ir apsistojo Dusetų eže

keltas į Karo mokyklą. 1933 m. 
paskirtas 8 pėst. pulko vadu į 
Šiaulius. Šiose pareigose išbuvo

tienė, spaudos ir informacijos va
dovas Vladas Mingėla, “Trem
ties Trimito” redaktorius Petras 
Petrušaitis, narys Stasys Jokū
baitis ir kandidatas Antanas Gint 
neris.

Kaip buvo renkama valdyba ir 
kiek kuris kandidatas gavo balsų 
bus sekančiame reportaže.

Iškilmingas posėdis
Suvažiavimas buvo ne tik dar

bingas, bet ir tvarkingas, buvo 
pademonstruotas susiklausymas 
ir drausmė. Suvažiavimas prasi
dėjo šeštadienio rytą punktua-

iki 1940 m., t.y. Lietuvos okupa
cijos. 1949 m. drauge su šeima iš 
Vokietijos atvyko į JAV ir apsi
gyveno St. Charlyje.

Tenka palinkėti tariant, kad 
laimingai už mylimą šalį karia
vai, laimingai gyvenai, linkiu 
laimingai ir Ateityje gyventi.

šaulių atstovų suvažiavime sėdi iš kairės: St. Butkaus kuopos pirm., 
suvažiavimo metu išrinktas cen.tro valdybos pirm. Vincas Tamošiū-

Hniinip nnikiui su savaia 7 nas' švyturio kuopos pirm. ir išrinktas į cen.tro valdybą Mykolas 
1 J 1 P0 aj Vitkus, Marija Šimkienė ir Lidija Mingėlienė registracijos komisijos

kuopa.
Rugpiūčio 24 d., prasidėjus 

Zarasų operacijai, A. Butkūnas 
skiriamas III bataliono vadu ir 
gauna uždavinį užimti Raudinės 
dvarą ir aukštumą 167. Tai buvo 
labai svarbi vieta.Šios vietos pozi
cijas bolševikai intensyviai gynė. 
Po ištisos dienos kautynių Rau
dinės dvaras ir aukštuma 167 bu
vo užimta. Priešas pasitraukė. 
Tačiau susilaikė Grendzės, Šar
lotės ir Šedorės dvarų riboje. A. 
Butkūnui buvo įsakyta užimti 
Grendzės dvarą. Kad negaišin-

narės. S,tovi Švyturio kuopos vicepirm. Stasys Malinauskas.
Nuotr. Roberto Selenio

PARAMA KOMBODIJAI

(Atkelta iš 3 pusi.)

rafat vadovauja tai arabų par
tizanų armijai, kuri susidarė iš 
arabų, kurie buvo ištremti iš 
Palestinos 1948 ir vėliau 1967 
metų karą su Izraeliu.

Nepaisant, kiek Izrae^s triuš-
tų laiko ir nevargintų kareivių, 'kiną Egiptą ar puola kitas ara-
A. Butkūnas rizikavo nakties me
tu rugp. 27 ir 28 d. pulti ir 
užimti Grendzės dvarą. Žygis ir 
puolimas pavyko, dvaras buvo 
užimtas, paimta apie 60 bolševi
kų į nelaisvę. Rugpiūčio 29 d. 
anksti rytą užėmė didžiulį Nau-

bų valstybes, partizanai nepa
siduoda ir nežada pasiduoti. Ge
riausias pavyzdys yra Jordano 
valstybė, kurios karalius Hu
seinas yra labai nuosaikus Iz
raelio atžvilgiu ir laikomas pa
lankiu, net draugišku Amerikai.

jąjį Šventės dvarą. Rugpiūčio 30 Sisco keliaudamas po arabų kra
d. priėjo Dauguvos upės krantą 
ir sustojo pozicijoje prie Kalkūnų 
dvaro. Rusų bolševikai iš Lietu
vos buvo išvyti. Tačiau džiaug-

štus aplenlkė Jordaną dėl ten 
vykusių aštrių riaušių prieš 
Ameriką. Tas pats karalius Hu
seinas buvo partizanų privers

tas prašyti Amerikos atšaukti 
' Amerikos ambasadorių iš savo 
valstybės.

Taigi Izraelio pergalė labai 
tolima ir labai neaiški. Ir Ame
rikos ■ įsipareigojimas Izraelio 
pusėje labai rizikingas. Juk, ą- 
not. to paties senatoriaus Mus- 
kie, iš pradžių bus Amerikos 
lėktuvai ir ginklai, o toliau at
siras ten ir Amerikos kariai. 
Sovietai taip pat gali siusti ten 
savo “savanorius“ ir instrukto
rius Kas tokiu atveju būtų, ga
lima tik spėlioti.

Tokių faktų akivaizdoje ;spū 
dis yra neišvengiamas, kad tie 
politikai, kurie taip griežtai prie 
šingi pagalbai Kambodijai ir 
taip primygtinai reikalauja pa
galbos Izraeliui, daugiau paiso 
rinkiminės strategijos, negu 
gyvybinių Amerikos reikalų.

liai iškilmingu posėdžiu didžio
joje Lietuvių namų salėje. Prieš 
iškilmingą posėdį registracijos 
komisijoje St. Kaunelienės buvau 
painformuotas, kad užsiregistravo 
su atitinkamais įgaliojimais 74 
atstovai, 6 centro valdybos na
riai ir detroitiečiai.

Posėdį atidarė sąjungos pirm. 
Vladas Išganaitis ir buvo suda
rytas garbės prezidiumas. Švytu
rio kuopos pirm. Mykolui Vit
kui vadovaujant visu karišku iš
kilmingumu buvo įneštos vėlia
vos: priekyje šio krašto ir mūsų 
'trispalvė, o po jų dar 10 šaulių 
sąjungos kuopų ar kitų padalinių 
vėliavos.

Amerikos himną giedojo Irena 
Vizgirdaitė pianinu palydėjo 
Ramunė Rūkštelytė. Lietuvos him 
ną giedojo visi posėdžio daly
viai.

Detroito St. Butkaus kuopos 
aktyvūs šauliai Leonardas Šul
cas ir Antanas Šiurkus buvo ap
dovanoti Šaulių Žvaigždės orde- 
nu.

*',1
Sveikinimai H

Pirmas suvažiavimą pasveiki
no gen. Jonas Černius, palinkėda
mas šauliams sėkmės jų darbuose 
ir užsimojimuose. L. Žurn. sąjun
gos pirm. Vytautas Alantas savo 
sveikinime pažymėjo, kad kul
tūriniai ginklai nėra mažiau reik
šmingi už šautuvą. Kun. Jonas I 
Borevičius linkėjo šauliams būti 
vadais kovoje už laisvę ir pagrin
dinių vienetų tautinėje veikloje.

Dar žodžiu sveikino: Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos vardu 
Kazys Veikutis, Ramovėnų c.v. 
vardu pik. Jonas Šepetys, Elzė 
Jankutė ir prof. Vaidevutis Man- 
tautas.

Raštu sveikinimus prisiuntė: 
šaulių sąjungos garbės pirm. Ra
polas Skipitis, garbės nariai— 
Kazys Musteikis, Sofija Putvytė 
ir Aleksandras Mantautas, dip
lomatijos šefas Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas, ge
neraliniai konsulai — dr. P. 
Daužvardis, J. Bielskus, Jonas 
Žmuidzinas, vysk. V. Brizgys, VL
IK pirm. dr. J. K. Valiūnas, LB 
centro valdybos pirm. Br. Nai
nys, rezoliucijų kom. pirm. L. 
Valiukas, kun. G. Kijauskas, vy
riausias skautininkas P. Molis, 
savanorių kūrėjų pirm. Jonas Šve
das, tautininkų s-gos pirm. Teo
doras BlinstrubaSjTS Detroito sk. 
pirm. Jonas Švoba ir Pabaltiečių 
veteranų korpuso vardu kapito
nas M. Randla.

Vlado Putvio filosofija
Iškilmingo posėdžio metu, są

jungos įkūrėjo Vlado Putvio vai
kaitis prof. Vaidevutis Mantau
tas skaitė įdomią paskaitą, kurios 
keletą sutrumpintų minčių čia 
ir paduodu.

V. Putvio filosofijai tinka tau
tos ideologijos vardas, nes jos 
charakteringiausias bruožas yra 
tautos idėjos dominuojantis vaid
muo žmogaus santikyje su abso
liutu.

Yra viena idėja (Dievas). Visos 
žmonijos idėjos turi su ta di
džiąja pirmaprade idėja har
moningai sutikti. Turi jos sutikti 
ir tarp savęs.

MŪSŲ

Waterbury, Conn.

A.A. TEISININKAS 
PETRAS GURECKAS

Balandžio 13 d. Waterburio 
lietuviškieji kapai priglaudė dar 
vieną taurų mūsų tėvynainį — 
a. a. teisininką Petrą Gurecką. 
Velionis buvo gimęs Lietuvos ry
tų Aukštaitijoje, Užpaliuose, ūki
ninko šeimoje. Buvo gimęs 1890 
m. lapkričio 13 d.

Baigus Šv. Kotrynos gimnaziją 
Petrapilyje, ten pat pradėjo tei
sių mokslo studijas universitete, 
tačiau jų baigimą sutrukdė pa
šaukimas caro karinei prievolei 
atlikti. Su karo inžinerijos pulku, 
pirmojo pasaulinio karo metu, 
jis pateko Galicijon ir kovojo 
prieš austrus. Buvo sužeistas. 
Po to pateko į Imperatorišką ka
ro inžinerijos mokyklą Petrapily 
ir sėkmingai ją baigęs gavo kari
ninko laipsnį ir buvo pasiųstas 
į Baltgudiją fortifikacijų darbų 
vykdyti.

Kilus revoliucijai (1917), jis 
aktyvus organizatorius ir . steigė-

Pagrindinės žmonijos idėjos yra 
trys: tautos, tikybos ir socialinė. 
Iš šių trijų, pirmapradė (čia ne-1 
kalbama apie Absoliutą) yra' 
tautos idėja. Be jos kitos idėjos lie j 
ka pakibusios ore, nes žuvusiai I 
tautai nereikalinga nei teisinga 
ekonominė būtis, nei jokie abso- 
liuties galutiniai tikslai. Tačiau 
visos trys idėjos viena be kitos 
nustoja prasmės; teisingai supras
tos, jos sudaro visišką harmoni
ją ir kaip trys upės sueina į vieną 
pirmapradį okeaną.

Reikšmingiausioji žmonijos kū
rybos kova yra kultūrinė kova, 
kuri reiškiasi per tautą. Tuo bū
du tautybė tampa centriniu ko
operatyvu, per kurį gali save su
rasti tobula asmenybė. Ir tuo pa
čiu tautybė tampa žmonijos pa
grindiniu vienetu.

Tauta turi turėti savo valios 
aukurą, tautinės sąmonės židinį 
ir nuolatinius to židinio saugo
tojus. .Šauliai ir šaulės turi būti 
tautos židinio tarnai, sargai.

Tauta organizuojasi atsižiūrė
dama į tolimiausią ateitį, steng
damasi surišti savo ateities vagą 
su paties Absoliuto labu. 
'Neperžengiant Dievo nusta
tytų ribų, prakeikta yra tauta, 
kuri nelaiko savęs rinkta. Kiek
viena tauta turi savo specifinį 
uždavinį, ir šia prasme, lietu
viai turi ir savo Dievą, kurį mes 
galime darbais tiktai pasiekti, tik 
su pagalba savo kultūros, savo 
kalbos, tiktai plėtodami savo tau
tinius savitumus.

Paskiro žmogaus kelyje į Die
vą galioja dėsnis: “Vienas vieno 
tik nori. Tarnauti mūsų tautai ir 
tarnauti Jam. Vesk tautą tobuly
bės ir doros keliu ir nuvesi į Jį”.

Tuo būdu, kas nori pasijusti 
dvasioje amžinas, turi sugebėti 
sujungti savo sielą su tautos siela.

Suvažiavimas ūkiškai gerai 
organizuotas

Ši prof. V. Mantauto paskaita 
vienintelė šiame suvažiavime. 
Po paskaitos vėl karišku paradu 
buvo išneštos vėliavos ir paskelb
ta vienos valandos pertrauka 
užkandžiams.

Ūkiški reikalai buvo gerai or
ganizuoti atvykę atstovai laiku 
atliko registraciją, laiku gavo pus
ryčius, pietus, o vakare dalyvavo 
bankete. Atstovams tas viskas kai 
navo tik penki doleriai, registra
cijos mokesčio. Neturtingieji bu
vo aprūpinti nakvynėmis. Čia di
delis nuopelnas Detroito sudary
to suvažiavimo globos komiteto, 
kurį sudarė Marijonas Šnapštys, 
Mykolas Vitkus ir Leonardas 
Šulcas. Registracijos komisiją su
darė: Marija Šimkienė, Lidija 
Mingėlienė, Stefanija Kaunelie- 
nė ir Vincas Tamošiūnas.

Didelė dauguma atstovų atvy
ko uniformuoti, uniformuotos 
buvo ir šaulės moterys, o kai ku
rios dėvėjo tautinius kostiumus. 
Suvažiavimo dalyviai atvykę ne- 
išsibarstė kur nors pas Detroito 
apylinkės lietuvius, bet kantriai 
dvi dienas svarstė savo sąjungos 
reikalus.

(bus daugiau)
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jas lietuviškų karo dalinių, pra
dedant nuo lietuviškojo Smo
lensko bataliono. Bolševikams 
tuos ^dalinius išvaikius, velionis 
Petras grįžta Lietuvon ir Čia 
savanoriškai 1918m. įsijungia į 
atkuriamą Lietuvos kariuomenę. 
Tuoj pat jam tenka Kauno gele
žinkelio ir stoties, o vėliau ir 
stoties, o vėliau ir Virbalio sto
ties bei geležinkelio ruožo ko
mendanto pareigos.

1922m. sukūręs šeimą (vedė 
Mariją Vaišnytę), išėjo atsargon 
ir pradėjo teisininko darbą. Bu
vo Tauragės tardytoju, Skaudvi
lės apylinkės pirmuoju teisėju ir 
vėliau Panevėžio apylinkės tar
dytoju, kol bolševikinė okupacija 
jo darbą sutrukdė, o vėliau ir vi
sai nutraukė.

Antrosios bolševikinės okupa
cijos metu, nelemtai susiklosčius 
aplinkybėms, buvo atskirtas nuo 
šeimos, kuri laimingai paspruko 
į Vakarus. Jis pats ilgai slapstė
si nuo išvežimų Aukštaitijoj, o 
vėliau Kazlų Rūdos miškų Rau- 
donplynės durpyne po darbinin
ko priedanga. Po kurio Jaiko jam 
pasisekė ten gauti net raštinės 
darbas.

Prieš nepilną dešimtmetį jam 
nusišypsojo laimė - gavo leidimą 
išvykti Amerikon pas šeimą. Tai 
buvo, dalinai jo paties, o dau
giausia jo sūnaus Algimanto il
gų nenuilstamų pastangų rezul
tatas. Jis pasinaudojo ambasado
riaus Stevensono, senatoriaus 
Keatingo ir Pittsburgo universi
teto kanclerio tarpininkavimu.

1961 m.kovo 12d. velionis pa
siekė šią laisvės šalį ir prisijun
gė prie savosios šeimos. Po trum
po poilsio, tuoj įsijungė visuome- 
ninėn veiklon ir pradėjo dirbti 
Balfo c-re. Gyvendamas Water-

bury, Conn., buvo aktyvus ben- 
druomeninkas, balfininkas, ank
stybas Lietuvių fondo šimtinin
kas ir nenuilstantis talkininkas 
visai eilei ir kitų organizacijų. 
Buvo giliai religingas, malonaus 
ir linksmo būdo,'visiems draugiš
kas ir jautriai nuoširdus. Užtat 
jo karstą puošė ne tik gėlių puok
štės, bet ir waterburiečių aukos 
Balfui ir L.F. velionies įnašui pa
didinti.

Paskutines religines apeigas ir 
gedulo šv.Mišias- atlaikė velionies 
brolėnas kun. F. Gureckas. Mi
šių metu giedojo solo Kazys Se- 
liokas ir Jonas Brazauskas, var
gonais grojant komp. A. J. A-
leksiui. .

Į amžino poilsio vietą velionį 
palydėjo jo artimieji ir gausus 
būrys waterburiečių. Prie kapo, 
L. B. ir eilės organizacijų vardu, 
atsisveikinimo žodį tarė J. Bra
zauskas. Ilsėkis ramus brangus 
tėvynaini, atlikęs taip kruopščiai 
savo žmogiškąją pareigą ir pali
kęs kilnios sielos ir taip jautrios 
širdies žmogaus pavyzdį. Tavo 
gražus pavyzdys tebūna paskata 
pasilikusiems ir gili paguoda liū
dintiems tavo našlei Marijai ir 
sūnui Algimantui su šeima. '•

j. b.

POPIEŽIAUS APAŠTALINE 
KELIONE Į SARDINIJĄ 
Popiežius Paulius VI-sis, lėk

tuvu iš Romos buvo išvykęs 
balandžio 24 d. vienos dienos 
maldingai kelionei į Cagliari 
miestą Sardinijos saloje.. Kelio
nės tikslas pagerbti Švč. Dievo 
Motiną Mariją, jau 600 metų 
ypatingai garbinamą Sardinijos 
neturtingų žvejų, jūreivių, ūki
ninkų ir darbininkų.
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Charles Brown, buvęs aukšt. mo
kyklos mokytojas, liudija senato 
komitete dėl lygių galimumų mo
kytis, jis .tvirtina, kad nėra reika
lo mokyklų integruoti, nes jos yra 
blogos.

U
Šiame tome Bagdanavičius anali
zuoja visą. eilę įvairių tautų pasa
kų, įjungdamas dar nespausdintas 
lietuviškas pasakas, šioje studijų 
dalyje yra aptariama draustinio 
kambario pasakų susiglaudimas 
su tėvo, norinčio vesti savo duk
terį, pasakomis ir su Pelenės va
ri ja ntais,
čia yra platus skyrius apie vilki
nę religiją.
Daug medžiagos kultūrų istorijai. 
Knyga gaunama Drauge ir pas 
platintojus. Kaina 5 dol. Knygos 
Klubo nariams — tręčdaliu pigiau. 
•HU'lllllllllltlUIIUII'Uri!” >3 , IIIIIlinini

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. - HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEYVOOD, N. Y. 11237

BIRUTĖ
PUKELEVICIŪ'I'Ė

RUGSĖJO
SESTADIENIS

p j ein ij uotas romanas
Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologini 

gilumu ir šviežiu artumu aprašo

MARQUETTE PARKO
lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūrii

Knyga gaunama „Drauge“ ir pas platintojus
Kaina — $5.00
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Produced by ANTHONY J. RUDIS

Rytoj, gegužės 2 d. programoje dalyvauja

DR. PETRAS VILEIŠIS,
JAV. L.B. Tarybos Prezidiumo Pirmininkas 

i r

DR. KAZYS BOBELIS,
L.B. Tarybos Narys

Šioje programoj bus nagrinėjami aktualūs Lietuvių 
Bendruomenės reikalai. Kadangi artėja L.B. Tarybos 
rinkimai, lietuvių visuomenei bus labai įdomu išgirsti 
šių svarbių Bendruomenės veikloje besireiškiančių 
asmenų pasisakymus.

Norintieji nlausti, prašomi skambinti 
445-6842

8-9 v.v. 
WXRT-FM 
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III v Iii, AM) 0 ŽINIOS
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
JUBILIEJINĖS PLOKŠTELĖS

PRISTATYMAS

Čiurlionio Ansamblis įsisteigė 
Vilniuje 1940 m. sausio 15 die
ną. 1 aigi, šįmet sausio 15 dieną 
sukako 30 metų nuo ansamblio 
įsisteigimo dienos. Ansamblie
čiai nutarė atžymėti jubiliejinius 
metus specialios apžvalginės 
plokštelės išleidimu. Beveik visi 
ansamblio koncertai, tiek Cleve
lande, tiek kitur, būdavo užrašo
mi į juostą. Nors tos juostos dau
gumoje yra pagamintos mėgėjų, 
vis dėlto per dešimtį metų susir- 
rinko gerai atliktų ir techniškai 
gerai užrašytų kelios dešimtys 
dainų. Iš šito viso lobio ansamb
lio vadovybė išrinko 28 dainas, 
kurias įgrojo į dvi ilgo grojimo 
plokšteles. Šių metų gegužės 2 
dieną, šeštadienį, 7:30 v. v. Ciur 
lioni ansamblio namuose įvyks 
specialus pobūvis, kurio metu 
plokštelės bus pristatytos visuo
menei. Ta pačia proga įvyks 
trumpa 30 metų sukakties aka
demija. Fo to kuklios svetingų 
ansambliečių vaišės. Clevelando 
visuomenė kviečiama gausiai at
silankyti.

Ciurlioniečiai yra patenkin
ti tokios plokštelės idėja. Norint 
visas tas dairias naujai užrašyti 
plokštelėse būtų nepaprastai il
gas darbas, nes ansamblio reper

tuaras keičiasi ir daug dainų jau 
yra primirštų. Šalia ansamblio, 
plokštelėse taip pat pasirodo so
listės: Juzė Krikštolaitytė, Aldo
na Stempužienė, solistas V. Ve 
rikaitis. Vienoje dainoje solo par 
tiją atlieka tragiškai žuvęs dai
nininkas Vytautas Raulinaitis. 
Plokštelę savo lėšomis išleido 
verslininkas J. Karvelis. Visas 
plokštelės pelnas yra skiriamas 
ansamblio monografijos išleidi
mui.

Pobūvio metu svečiai turės 
progos pamatyti įdomią ir turi
ningą Čiurlionio ansamblio veik
lą.

B. K.
PIONIERIŲ DVASIA

Balandžio mėnesio Konserva
torių klubo susirinkime kalbėjo 
dešiniųjų respublikonų kandida
tas į kongresą Thomas W. Lip- 
pitt. Jo pasiklausyti buvo susi
rinkęs nemaža žmonių — šį kar
tą daugiausia lietuviai. Kalbėda
mas apie vidaus netvarką, Lip- 
pitt pabrėžė, kad Amerika jau 
visai priartėjo prie anarchijos. 
Iki šiol, kalbėjo Lippitt, tebėra 
daugiausia sprogdinami viešieji 
pastatai, bet netoli tas laikas, 
kad teroras persikels į privačių 
žmonių gyvenamuosius' namus. 
Tad kovokime ,kol nevėlu, baig
damas šūktelėjo Lippitt.

K.

LSK Neries moterų tinklinio komanda, laimėjusi I-mą vietą XX-se šiaurės Amerikos pirmenybėse. Klūpi 
is kaires: J, Gylytė, R. Žiupsnytė, A. Rušėnaitė. Stovi: I. Skiriūtė, N. Vostal (Stončiute), R. Yerkutė, 
J. Šneku,tytė, A. Sabalaitė, K. Rukuižaitė. Plačiau sporto skyriuje 2 psl. Nuotr. Z., Degučio

S PO RTO
(Atkelta iš 2 pusi.)

PRASIDĖJO FUTBOLO 
PIRMENYBĖS

Dėl lietaus ir šlapių aikščių 
tris sekmadienius atidėtos Chi
cagos futbolo pirmenybių rung
tynės pagaliau prasidėjo. Fut
bolo klubo Lituanica penkios 
komandos išbėgo į aikštes taš
kų medžioti.

Lithuanica — Lightning

APŽVALGA

Iš Clevelando konservatorių klubo susirinkimo. Iš k. į d.: advokatas 
David K. Ford, Clevelando Advokatų .tarybos prieškomunistinio komi
teto steigėjas, Clevelando Lietuvių teisininkų draugijos pirmininkas 
Juozas Krygeris ir Antanina Puškoriiųė. ,

ŠACHMATŲ ŽINIOS

nikų darė ką norėjo, tik į vartus 
nepataikė. Tačiau patį gražiausią 
rungtynių momentą jis sukūrė, 
kai turėdamas 50 — 50 galimy
bę šauti į vartus, ko tikrai tikė
josi ir v'artininkas, kamuolį stai
ga prakišo už 3 metrų stovėju
siam Ringui, kuris grajiu šūviu 
įkirto nelaikomai ir rezultatą 
padarė 3:1. Paskutinėje žaidimo 
minutėje Lightning turėjo pro- 
gįiš 11 metrų Raudos rezultatą 
sušvelninti. Bet Lituanicos var
tininkas Micevičius tą galimybę 
atėmė, išnešdamas gana gerą šū
vį iš vartų. Ir tai jis padarė ant-

Jaunučiai — Sparta 2Jf 
Lituanicos jaunučiai, žaisda

mi Benvyne prieš čekų Spartos 
gerai paruoštus jaunučius turė
jo nusileisti. Pralaimėjo 2:4. 
Mūsiškių naudai abu įvarčius 
įmušė puikus ir veržlus vidurio 
puolėjas Aleksas Rimeika.

kūtė, Dalia Sikora (Čiurlionytė), 
visos iš LSK Žaibas.

Rasa Juknelytė — Vėtra.
Mergaičių A klasės:
Veronika Štuopytė, Nina Ber- 

nardzik, Julytė Sakalauskaitė, 
Audronė Arštikytė — visos iš Vė
tros,.

Eglė Giedraitytė, Julia Staškū- 
naitė, Daiva Ralytė, Elizabeth 
Vaivadaitė — visos iš LSK Žaibo.

Aldona Rušėnaitė ir Aldona 
Sabalaitė iš LSK Neries.

Mergaičių B klasės:
Ramunė Žiupsnytė, Dalia To— 

torytė, Jurga Gylytė, Nancy 
Shotaitė visos iš LSK Neries.

Carol-Ann Kinaitė, Nina Ber- 
nardzik iš Vėtros.

Rita Šimutytė, Alma Abariutė 
iš LSK Kovas.

Vyrus atstovauti Pabaltiečių 
pirmenybėse kviečiama visa LSK 
Žaibo komanda, pridedant iš 
Chicagos Bruno Andriukaitis ir 
Bart Mažeika.

ŠALFAS-gos tinklinio vadovas 

TALKA ŽAIDYNĖMS

'vių klubas. Padėka dr. J. Juozevi- 
čiui už suteikimą pirmos pagal
bos Žaidynių metu.

DAUGIAUSIAI NUŽUDYMŲ 
NEW YORKE

FBI statistikos duomenimis 
1969 metais Amerikoje nusikal
timų skaičius pakilo 11 nuošim
čių. Išprievartavimai padaugė
jo 16 nuošimčių, vagystės 13 
nuošimčių, sunkūs kūno sužalo
jimai 9 nuošimčiais ir žmogžu
dystės 7 nuošimčiais. Apgavys
čių (daugiau kaip 50 dolerių 
vertės) skaičius pakilo 21 nuo
šimčiu. automobilių vagystės 12 
nuoš., įsilaužimai 5 nuošimčiais.

Praėjusiais metais New Yor
ke buvo užmušta 1.043 žmonės. 
Chicaga užmušimų atžvilgiu yra 
antroje vietoje su 716 žmogžu
dystėmis, Detroite užmušta 439 
žm. Los Angeles — 377 ir Phi- 
ladelphijoja buvo 271 žmogžu
dystės. kl.

—Pasaulio rinktinės minima
lus (vos vienu tašku) pralaimė
jimas prieš Sovietų didmeiste- 
rius, Belgrade (19,5-20,5), tebė
ra plačiai diskutuojamas pasau
lio šachmatų spaudoje. Itin pa
brėžiamos Larseno, Fischerio, 
Portisch ir Horto pergalės prieš 
Sovietų pirmūnus: Spaskį-Šteiną, 
Petrosianą, Korčnojų ir Poluga- 
jevskį, kuriuos jie įveikė santy
kiu 10,5-5,5! Ateina žinios, jog 
Sovietai yra numatę neužilgo 
surengti kitą panašų mačą prieš 
pasaulio rinktinę, kad pataisytų 
kiek pašlijusi savo vardą.

Fisch-

dietis —Bruce Amos. Jis laimėjo 
trečią vietą, pralenkęs pasaulio 
rinktinės didmeisterius: Olafso- 
ną, Matulovičių ir kitus.

— Bostono tarpklubinėse, Lie 
tuvių I užbaigė nutrauktas par
tijas prieš Cambridge I, kurios 
davė tik 3 pustaškius (J. Ozoliui, 
K. Merkiui ir K. Makaičiui). 
Rungtynes laimėjo Cambridge I 
3,5-1,5. Lietuvių I pirmąjį ratą 
baigė gana gerai, atsistojusi tre
čia “Championship Division”, 
tačiau antrajam rate sužaidė silp 
niau. Teks pasitenkinti — pir
mąja iš galo vieta. Komandai 
taškų daugiausia pelnė Jurgis

Pirmoji vyrų komanda žaidė 
prieš lenkų Lightning. Per žiemą 
pasiilgę aikštės, mūsų vyrai ener 
gingai pradėjo žaidimą. Pasirin-! rą kartą iš eilės.
kę vartus prieš vėją ir saulę, vi
są laiką daugiau ar mažiau 
vyravo aikštėje. Keletą kartų vy 
kušiai išsklaidę Lightning gyni
mą, mūsų puolėjai nesurado jų 
vartų. Puslaikiui baigiantis, kai 
Pikšrys, atsidūręs ant baudos li
nijos užsimojęs šauti į vartus 
nepataikė į kamuolį, tą momentą 
vykusiai išnaudojo šalia stovėjęs 
Jenigas, paleisdamas netikėtą ir 
stiprų šūvį į vartus — 1:0.

Antrame puslaikyje mūsų vy
rai visai išpompavo Lightning 
komandą, tik jų puikus vartinin
kas ir mūsų puolėjų “auksiniai 
bateliai” gelbėjo juos nuo kata
strofos. Po pakartotinų bandy
mų Julius Ringus pagaliau pa
kėlė pasekmę ligi 2:0. Po keletos 
minučių svečiai netikėtai sušvel
nino 2:1. Antrame puslaikyje de 
šiniu kraštu žaisdamas A. Klei
ną itis gerokai pagyvino puolimą 
ir su išvargintu priešininko gy

ja 16 atrinktųjų.
Vladui Mikėnui 60 metų. Ba

landžio 17 d. Lietuvos šachma
tų veteranui, tarptautiniam 
meisteriui V. Mikėnui suėjo 60 
metų. Tą dieną jis įveikė Lietu
vos pirmenybėse vieną iš lyde
rių, būtent V. Normantą.

Kazys Merkis

[Lituanicos konianda daro žy
miai geresnį įspūdį, negu praė
jusį rudenį. Kodėl? — Nežinau. 
Gal kad populiarusis “Maikis” 
nusikratė virš 30 svarų gryno 
svorio?.. O jei kas nors kitas 
tai dar padorytų, Lituanica bū
tų nesulaikoma. Iš praėjusio ru
dens viena neigiama ir pavojin 
ga savybė pas kai ką pasilikus 
— baudos aikštėje, prie savo 
vartų, pereina į “jo—jo” žaidimą 
—tąsymąsi su kamuoliu. Kornan 
doje matyti pora naujų veidų, 
bet apie juos per anksti ką nors 
pasakyti.

Rezervas — Lightning Ą:1
Lituanicos antroji vyrų koman 

da jau eilę metų pirmauja savo 
klasėje. Šį kartą be didesnio var
go įveikė Lightning rezervą re
zultatų 4:1. Mūsiškių naudai 
įvarčius pelnė: Kęstutis Kavec- 
kas, Jonas’ Žukauskas, Antanas 
Dovydaitis ir Hugo Guevara. 

Jauniai — Spojnia 1:2
Jaunių [komanda paskutinėje 

žaidimo minutėje pralaimėjo 
prieš lenkų Spojnia rezultatu 
1:2.

Garbės įvartį pelnė Rimas Ge
rulis.

Mažiukai — Hansa 8:0

Ir penktosios komandos rung 
tynėse mūsų klubo mažiukai, vi
sos jaunosios generacijos ūpo 
pakėlimui, nusiaubė Hansa-For- 
tuna klubo mažiukų komandą 
aukštu rezultatu 8:0. Šiose rung
tynėse ypač pasižymėjo Henri
kas Jenigas, jr., įmušdamas net 
penkis įvarčius. Algis Krygeris 
įmušė 2 ir Steponas Venckaus- 
kag 1.

Tenka pastebėti, kad mažiukų 
komandoje žaidž a iš viso trys 
Jenigiukai.

J. Juška
SAVAITGALIO RUNGTYNĖS

Šį sekmadienį, 3 vai. p. p. Mar 
ąuette parko aikštėje Lituanica 
žais antrąsias pirmenybių rung
tynes prieš stiprią meksikiečių 
Atlas komandą.

Pirmą valandą rungtyniaus 
Rezervas — Atlas. Prieš pietus, 
10 vai., jauniai žais prieš St. 
Willibrord.

šeštadienį, 12 vai. 30 m. ma
žiukai prieš Real ir jaunučiai 
prieš Joliet 2 vai. 30 m. Mar
ąuette Parke.

Lituanicos klubas komandų iš
laikymui ruošia dovanų paskirs 
tymą. Žiūrovai kviečiami įsigy
ti laimėjimo bilietų ir paremti 
klubo pastangas.

TINKLINIO RINKTINĖS
Moterų tinklinio komanda:
Rita Yerkes, Nijolė Vostal 

(Stončiute), Irena .Šnekutytė, 
Dalia Grigaitienė yra visos iš 
LSK Neris.

Aušra Barzdukaitė, Vilija Moc-

XX-sioms Žaidynių išlaidoms 
apmokėti dar aukojo:

100 dol. aukojo 13 Ward re
guliarių demokratų komitetas 
pirm. Michael Maddigan. 50 dol. 

' aukojo Albertas Kerelis, 70 dol. 
aukojo Naujasis Anglijos Lietu-

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokStinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO.
' 6200 S. YVestern Tel. GR 6-4421

Larsenas (Danija) jr 
eris (JAV) už laimėjimus pirmo- Ozols 5,5, Algis Makaitis ir Ka- 
je ir antroie lentose gavo po zys Merkis po 4,5, kiti mažiau, 
lengvą automobilį, kaip prizus. Kitokį vaizdą duoda Lietuvių II, 

kuri antrajam rate atkuto ir po , 
laimėjo tarptautinį turnyrą Ma-Į laimėjimų prieš Bostono univer- 
lagoje, Ispanija, surinkęs su ju-Ritėtą, Sharon ir Harvardo uni- 
goslavu, buv. jaunių pasaulio į versitetą, praeitą penktadienį 
meisteriu B. Kurajica, po 11,5 tš. pelnė 5-0 iš M.I.T., pastariesiem

JAV d'dmeisteris P. Benko

iš 15 galimų.
— Kanadoje per pastaruosius 

porą metų iškilo jaunas meiste
ris Duncan Suttles, iš B. C. Ne-

neatvykus.
—Lietuvos šachmatų p-bėse

užtikrintai pirmauja kaunietis 
A. Butnorius. Jis eina be pralai

seniai iis Belgrado tarpt, turny- mėjimo. Turi surinkęs 8 taškus seniai hs b , n „„1;—,1 1070re įveikė žymų Jugoslavijos did- 
meisterį B. Ivkovą ir su Sovietų 
__ L. Polugajevskiu sužaidė ly
giomis. Šių metų Islandijos tarpt, 
turnyre pasižymėjo kitas kana-

iš 9 galimų! Matyti, kad 1970 
metų Lietuvos čempiono vardas 
atiteks jam. Vilnietis V. Nor
mantas turi 5,5-2,5, V. Mikėnas
ir R. Barstaitis po 5-3. Dalyvau-

Čiurlionio ansamblis koncertuoja Lincoln Center, New Yorke — Pasaulio Lietuvių seimo proga. Prieky 
cjhoro solistas Algis Grigas ir Roma Mastienė. Diriguoja muz. A. Mikulskis.

4-Piece
Piaee

Setting only

Spring Bouguet 
STAINLESS 

TABLEWARE

99‘
PAVASARIO STAIGMENA !

NEMOKAMAI pikeičiam alyva
KAI SUDERINAME MOTORĄ už Ras žemas kainas.

6Cyl.*8« » 8Cyl.*10’5 pluk
parti

MULTI-COLOR INFLATABLE Only MPA

BEACHBALLS 29c
(Wlth purchasa of 8 or mora saliom of gas)

SINCLAIR SERVICE
Corner of 67fh and Kedzie 436-7130

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

J. IJEPONLS

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
Ehrmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

'llllllllMllllini|lll!llll»lll!IMIK«l!IIMMI!IIHmMM!llliminra^^^^

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

•• »    «il:i<lllilVllhiiil‘iL'Uklk<BllblllK|«|l*IU>«lllWI«iiii||iiiIIO|filfililWyilliRl«'ili<t>L4 i|tNii6iiif»iltiiuo im u ■ ,

Papročių ir* pažiūrų paminklai yra pastovesni už me
džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus. Ši tiesa ypač ga
lioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi kasinė
jimai, negu žemėje. x

Vytauto Bagdanavičiaus

KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE
II knyga

yra nuotykinga ekspedicija j proistoriją. 357 pusi.

Kaina 5 doL Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus.
■•■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»!



DRAUGAS, penktadienis, 1970 m. gegužės mėn. l d. Cinrl. galerijoje. Ruošia Filis
terių skautų s-gos Chicagos 
skyrius.

Lapkr. 14 d. — Senojo Ang
lijos liet. klubo dešiimtmečio 
banketas B. Pakšto salėje.

Lapkr. 28—-29 d. — D. La
pinsko opera "Miguel de Mana- 
ra” ir M. K. Čiurlionio “Jūra” 
Marijos 'aulkšt. mok. auditorijo
je. Ruošia “Margutis”.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

LB sudaro visi lietuvių kil
mės amerikiečiai su visomis or
ganizacijomis ir politiniais veiks 
niais. Il'okia samprata neprieš
tarauja lietuvių tautos intere
sams ir nežemina kitų veiksnių, 
organizacijų ir > klufoų. Reikėtų 
šią sampratą ugdyti savo są-

Greenbrier, Tenn.. vietovei praėjus viesului padaryta daug nuostolių: žmonėse* ir pripažinti kad vy
čiu sėdi gyventojas ant nunešto namo pamatų. ' riausias valios reiškėjas yra šio

krašto aukščiausi LB vykdomie
ji organai. Altas yra aukščiau-PARENGIMAI CHICAGOJE

Geg. 2 d. — Panevėžiečių vasaros stovykla tėvų marijo- politinis veiksnys Ameri-
pdbūvis__ vakarienė B. Pakšto nų sodyboje.

j Liepos 4—5
d. Bendra Chica- ateitininkų rinkiminis suvažiavi-

salėje. 
Geg 2—3

koje. Darbu ir pinigais remkite 
d. Moksleivių abu veiksnius ir jų autoritetą.

Br. Juška
gos ateitininkų metinė šventė. mas Dainavoje.

— LB ruošiamas aktyviųjų Liepos 11—25 d. — Chica- _____
liet. studentų sąskrydis Illinois gos iet. skautų,-oių stovykla -----------------------
universitete.

Geg. 9 d. — Vytauto D. šau
lių kuopos pavasarinis paren
gimas B. Pakšto salėje.

__ Tautinių šokių “Grandies” Miainjos seselių
grupės ikoncertas Marijos aukšt. 
mokyklos salėje.

Geg. 10 _ L.B. Cicero apy
linkės ruošiamas Motinos dienos 
minėjimas parap. salėje.

Geg. 16 d. — Irenos Valecky- 
tės baleto studijos mokinių pa
sirodymas Jaunimo centre.

— Miarąuette Parko lit. mo
kyklos tėvų k-to vakaras pa
rap. mok. salėje.

Geg. 16—24 — Dail. L. Ur
bono tapybos paroda Čiurlio
nio galerijoje. Ruošia “Margu
tis”.

Geg. 17 — Vakarienė Jaun. 
centro statybai paremti Jaun. 
centro salėje.

— Liet. operos lėšų telkimo 
k-to parengimas The Round 
Dinner Playhouse, Archer ir 
Mayfield Avė.

__ Liet. prefryibos rūmų pa
rengimas Guildafll, Amfcasador 
West Hotel.

Geg. 23 — Muzikės Alice 
Stephens pagerbimas Jaun. cen
tre, ruošiamas “Margučio”.

Geg. 30 d.__Joniškio gimna
zijos 50 m. minėj'mas Jaunimo 
centre.

— Moksleivių pavasario šven
tė Bučo darže,

Geg. 31 d. — M. Mačiulio 
piano rečitalis Jaunimo centre.

Birž. 7 d. — Chicagos aukšt. 
lit. molkyklos 19 abit. laidos iš
leistuvės ir mokyklos 20 m. 
minėjimas Jaunimo centre.

Birž. 13—21 d. — Akade
minio skautų sąjūdžio savaitė 
Dainavoje.

Birž. 20 d. — Chicagos liet. 
moterų klubo ruošiamas debiu- 
tančių “Gintaro” balius South 
Sthore Country Įdubo patalpose.

Birž. 21 __liepos 4 — Lietu
viškai kalbantiems berniukams

Rako stovyklavietėje.
Liepos 19 — rugp. 2 d. —

Mergaičių stovykla Dainavoje, 
vedama Nekaltai Pradėtosios

REAL ESTATE

parduodaSavininkas parduoda “bi-level’ 
mūro namą. “Built-in” indams 
plauti maš., šaldytuvas, virimui 
krosnis. 2 vonios. Poilsio kamba
rys, 2 maš. garažas. Puikioje Oak 
Lawn apyl. $35,000. Tel. 424-6355. 

Rugp. 2—9 d. ateitininkų Gage Parbe _ Mūr 4 butų po 4 
sendraugių stovykla Dainavoje, kamb. namas. Dideli 2-jų miega-

CONTRACTORS

PROGOS

REZIDENC1NIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

S467 West 09th State* 
TbL HE 4-748J

Heating Contractor
Įrengiu naujus 
nu# visų rūšių 
pečius ir air 
naujus ir senus

uerata.T.au ae 
tmo apšildymo 
rnditlonihg 
namus. Stogų

rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius Turiu ir leidimu, 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai Ir sa 
ž, n ingai Apskaičiavimas namoU U 1 lt Ū i

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING » SHFF1 KFTV 
4444 H. Weatern. Ohlcatro •. IU 

Telefonas VI 7-S447

B
B

B

REAL ESTATE

3-jų miegamų “face brick” ranch 
stiliaus namas su pilnu rūsiu, ga
zu ajpšild., centr. air conditioning, 
kilimai nuo sienos iki sienos. Arti 
mokyklų. Skambinkite nuo 9 v. r. 
iki 3 popiet 562 - 2290.

Geram stovy puikus 6 kamb. j 
moderniškai įrengtas mūr. “octa- f 
gon” bungalovv. Apyl. 62 ir Cali- j 
fornia. Tuoj galima užimti. Kreip-I 
tis į savininką tel. 737-7526 po 
6 v: v.

2-jų butų mūrinis po 5*/2 kamb.
Pilnas rūsys. 2 maš. mūr. garažas.

Rugp. 13 L. B. Cicero apy- mų bu,tai. 2 maš. garažas. Gera parapijoie- Skambinkite
linkės ruošiamas Tautos šven- aPyhnkė išnuomavimams. j _____________________________
tės minėjimas parap. salėje. GROEBE REALTORS, 2057 W.

95 St., Tel. BE 8-8100:Rugp. 21—23 d. — Vyčių
seimas Chicagoje.

— Rūgs. 4—7 d. Ateitininkų 
'federacijos kongresas.

Spalio 3 d. — L.B. Brighton 
Parkia apylinkės rudeninis links 
mavakaris B. Pakišto salėje.

— LB Cicero apylinkės meti
nė vakarienė.

Spalio 10—11 d. — Putnamo 
seselių rėmėjų ruošiama madų 
paroda Jaun. centre.

Spalio 10—18 d. dailininkų 
Al. ir EI. Marčiulionių dailės 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje.

Spalio 17 d. — Vytauto D. 
šaulių kuopos rudeninis balius 
B. Pakšto salėje.

— “Laiškų Lietuviams” me
tinė šventė Jaunimo centre.

Spalio 19 d — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų 51 metinė vaka
rienė Marijos aukšt. mokyklos 
patalpose.

Spalio 24 d. — Liet. gailes
tingųjų seserų s-gos metinė va
karienė B. Pakšto salėje.

Lapkr. 7 d.
sendraugių rudens balius Jau
nimo centre.

Lapkr. 14—22 d. Dail. Z. 
■?odeikienės tapybos paroda

Paieškojimas

3234 W. 64th St. 7 kamb. (3 
mieg). Metalo žiean. langai. Šaldy
tuvas, skalbiamoji ir džiovinimo 
maš., elektr. virimo krosnis. Alyva 
apšild. 2 air cond. Naujas stogas. 
Plakus sklypas. 2 maš. garažas. 
Žemi taksai $18,500. HE 4-2209

ŽAVINGI PERLAI
Apie $8,000 pajamų. 4 butų, 3-jų 

metų liuksus mūras Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas.

4 butų mūras su bizniu. 2 auto 
garažas Naujas gazu šildymas. Mar
ąuette pke. $43,400.

Didelis 2 aukštų 2 po 6 kamb. 
mūras. Marąuette pke. Gazu šildy
mas. Garažas. $32,300.

Tvirtas 7 kamb. patogus mūras. 
Prie Maria High, Mūro garažas. 
$21,000.

77-ta ir Puiaski. 10 metų moder
nus 5įį kamb. mūras. Apie 38 p. 
sklypas, šalia garažas. $22,500.

Pelningas mūro namas, švarūs 6— 
3—2 kamb, 2 H vonios, gazu naujas 
šildymas. Garažas. Arti visko Mar
ąuette pke. $21,800.

5 kamb. gražus mūra.;. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Prie Maria 
High. Laisvas — užimkite. 19,400.

Beveik naujas — apie 12 mėty, 
5% kamb. mūras. 2 auto garažas. 
Arti Nabisco, $27,000.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. YVashtenavv Av., RE 7-7200

Marąuette Pke. mūr. 7 kamb. re
zidencija su 4 mieg. Gazo šildymas. 
$26,900. _ '

Prie Maria High — mūrinis. 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metų senumo. 
$37,900.

Pelningas biznis
restoranu. Trumpos valandos tr tik 
5 dienas atdara. Mūr. namas su bu
tu. $21,000.

Prie 03 Ir Rockvvell 5 kamb. bun- 
galow. Garažas. $15,500.

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

. 7 kamb.AteitininkųI bungaiow

Ieškomi PETRAS BURNEIKA, 
sūnus Jokūbo, jo sūnus PETRAS 
BURNEIKA, duktė ANCE BUR
NEIKA ir žmona ANCE BURNEI
KA gyv. Chicagoje. Jie pa,+ys arba 
apie juos žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adr.: Veronika Burnei
kaitė - Bungardiene, duk,fė Jokū
bo, žilvičių g-vė Nr. 3, Alytus, Li- 
thuania. Arba paskambinti -(312) 
695-6413.

Netikėtai mirus

A. -Į- A. ANELEI MOTIEJŪNIENEI, 
dukras ALDONU ir DANUTĘ, žentus DR. PETRĄ RA- 
SUTĮ ir DR. PRANĄ JAR5 su šeimomis giliai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Marija ir Augustinas Laučiai

Istorikui
A -f- A

PRANUI PAULIUKONIUI mirus, 
jo ŽMONAI ir ŠEIMAI bei artimiesiems gilią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Rožė Kriaučiūnienė 
ir Karklių šeima

CLASSIFIED GUIDE
OPPORTUNITIES

YVaukegan, III. parduodama maisto 
krautuvė su namu ir visais įrengi
mais, geroj lietuvių apgyventoje a- 
pylinkėje. šalia tuščias sklypas. 
Tuojau galima užimti. Skambinkite 
DE 6 0497 iki 6 v. v.

DĖMESIO 1

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Uaužvardienė*

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPIES

D E M E S I O i

REMONTUOJU: MCRĄ, (tuck- 
pointing), STOGUS ir RINAS. 

TELEF. — 268-8733

RaDIO programa*
Joje kiekvienas atras savo mėgia 
mo lietuviško patiekalo receptą, 

IŠNUOM' 4 kamb. butus anglškam arba suras naują, iki šiol nėra 
rūsy, Marąuette Parke. Suaugu- gautą, kurių čia yra virš 200. 
siems, 778-3959. 1 Knyga parašyta angių kalba, la-
----------------------------  ——:--------- bai tinkama dovana vyresnėms,

_   —j o ypač naujai pradedančioms šei
mininkauti moterims.
Kaina tik 2.5C dol., galima gau
ti DRAUGE.

■ Illinois gyventoj'ai prie knygos 
proc.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

MISCELLANEOUS

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir kainos prašomi pridėti 5 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-; mokesčiams 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

Seniausia Letuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 3 30 vai. 
po p etų nerduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Fiorfcts — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E™ 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis Draugas.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980

T E L E V I 2 I J 0 S
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

j. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parkt 

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

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

‘ Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
los vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00. 
ralima įsigyti “DRAUGE”.

HELP WANTED MOTERYS

GIRL - WOMAN
DRAPERY WORK 

also DRAPERY SFAVEKS.

YVith Table Slzing Experience
Full Time. 6 Day Week. 

Lincoln and Diversey Area

Phone 549-0700

riČhmond auto SERV1CE
2934 West 63rd Street

Užsieninių ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo-

taverna su toro patikrinimas. Vilkikas.

Mūr. bungalovv. 6 kamb. švarus. 
Įrengtas skiepas. 60 ir Francisco.

Mūr. 2 po 5 kamb. Centralinis šil
dymas. Modernios vonios ir virtuvės. 
Gražiai Įrengtas skiepas. Rinktinė 
Brighton pko. vieta.

Bevelk naujas 4 modernių butu 
mūras — S po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke 
Insurance — Income Tai

Notary Pnblio

ŠIMAITIS REALT t
2737 W. 43rd St., CL 4-239b

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltis

A. ABALL ROOFING C0»
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių Btogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas. nutekamuosius vamzdžius. Da 
žeme iš lauko. Taisome mūrų “tuck 
pointing’’. Pilnai apsidraudę. Visa* 
darbas garantuotas

Tel. — LA 1-6047
Apskaičiavimai nemokamai

Skambinkite bet kuriuo laiku.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ.
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 YVest 63rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 30629

PROOF OPERATOR
EXPERIENCE DESIRED

New Bank, Full Benefits, 5 day vveelc 

ALL-AMERICAN BANK 
OF CHICAGO

3611 N. Kedzie, tel. 588-5100

Immediate Opening

BEAUTY OPERATOR
Experienced, full ,time.

Good benefits.
Paid vačation ąfter 6 months.

CARRIAGE VYRY COIFFURES
153 Ann St., Clarendon, Hilis, III.

PHONE 325-6080

HELP YVANTED VYRAI

MIELINO MACHINE
OPERATOR

J Day shift — exper! Good vvorking 
conditions. Air condltioned plant. 

' Overtime aviailable.
M. J. MANUFACTURING
3716 N. Clark, Tel. 248-1132

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

MACHINIST
— Esperienced —

Mušt read blueprints, and muši 
make own setup. Mušt speak English
R A J N E R Q U A L I T Y 
MACHINE WORKS 

4517 W. Thomas Tel. 276-1760

TANNERY LABORERS
BEAM HOUSE VVORKUItS

Good vvorking conditions and benefits, 
steady work; located o.n bus lines; 
free parking. Apply: Eimployment 
Office 8 A.M. through Friday.

GREIS PFLEGER TANNING CO. 
1251 Sandstree, YVaukegan, Illinois 

PHONE — MA 3-1980

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiaus’ai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi < skelbimų kai
nos visiems prieinamos

HELP W A N T E D — MOTERYS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS

20 metų, švarus mūr. 
prie 71 ir Sacramento.

Dvigubas garažas. Daug priedų. Ga
lima tuoj užimti. $28,500 arba pa
siūlymas.

5 >4 kamb., 15 metų mūr. bunga- 1 reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
low prie 71 ir Horpan. Įruoštas rū 
sys. Garažas. Galit greit 
$27,600.
1aukšto, švarus mūr.

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BE LL REALTY
J. BACEVIČIUS

o j s * »» o 9.|O« < Licensed by VNESHPOSYLTORG)6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233 2501 \v. aoth st„ Chicago, 111. <«i«29
________________________________________ i 3333 S. Haisted, Chicago, III. 00(108

1 Tel. YVĄ 5-2737; 254-3320
Tvarkingas, teisingas ir greitas Įvairių prekių pasirinkimas, autorno- 

patarnavimas visais Real Estate biiiai, motonikiai, šaldytuvai, mals 
tas, doleriniai CERTIFIKATAI.

K. Žukauskas
-.iŠ

6 ir 5 lamb. Prie 67 Ir California. 
Įruoštas rūsys. Garažas. $28,500. ar
ba pasiūlymas.

5 kamb. 15 metų “ranch” stiliaus 
mūr. namas. 84 ir Kedzie. $23.000.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71»t St — TeL 925-6015

keltis" daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo- 
“i Income Tax ir atliekami kitokį "““■t"
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

Skelbkites “Drauge”.

REAL E STATE

SALES ■ MORTGASES ■ MANAGEMENT

vlember of 11.L.B.

A L E X ŠATAS —REALTOR
Maln Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Illinois. TeL OL 6-2288 
Turime šimtus namų Benvyne, Ciceroj, Riverside, La Grange Parlt

Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstal 
gą ir išsirinkti iš katalogo.

...................... ... i • rTwm—■iwiii n ..... ... .  n i > i - i

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas 

S3rd STREET TEL 471-032 <

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybei 
sveikatos, biznio 
automobilių.

Patogios lšsimo- 
kejimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai.
2008 W. OOth St., Chicago, IU. 00029 

TELEF. AVA 5-2787

WINNIPEG GENERAL HOSPITAL 

— Requires —

SENIOR DIETITIAN
DUTIES:

• To be responsible fior the therapeutid section of the dietetlc interne 
program, and to co-ordlnate the nutritlon and diet therapy instruc- 
tion for both student and graduate nurses.

• To co-ordinate all the therapeutic admtnistiatlve funetions and 
projeets.

• To supervise and assist with clinical work.
• To co-reltae wlth the University of Manttioba, Nutritlon Divlsion.
• To participate tvith other senior personnel in the planntng and 

establishing of policies for the department.

QUALIFICATIONS:
• Completion of an approved - dietetlc internship plūs an M.Sc. 

degree in nutritlon. Teacher training or experience would be an 
asset.

'• A mlnimum of five (5) 
department.

years axperience in hospital Dietary

Apply in writing giving a complete resume to:

Mm. R. A. Groso, B. Sa., R. D.,Director of dletetics 
Winnip«g General Hospital

700 William Avė., Winnipeg 13, Man., Canada

DAŽYMAS
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery i
5G22 S. Racine. 434-1113 i

POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 

parašytas

ALBINO BARANAUSKO

Šiame rinkiny, poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 
apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas platintojus. Kaina 2 dol.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti. Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

uerata.T.au


Giminių ir artimųjų stalas Crane taupymo ir skolinimo banko prezidento B. R. Pietkiewicz sukaktuvių 
vakarienėje balandžio 25 d. Dešinėje (pirmas) B. R. Pietkievvicz. Nuo,ir. V. Noreikos

MONTREALIO LIETUVIŲ PARAPIJOS

PRANYS ALŠĖNAS

Su ten esančia ir tebeveikian-1 vo įsteigtas naujai statyti fondas 
čia (žinoma, daug patobulėjuj ir fonde buvo nemaža suma pini- 
sia) lietuvių Šv.Kazimiero para-1 gų(dabar, kiek žinau, Šv. Kazi- 
pija, Rosemounte, rašančiam mieras Montrealyje — jau puo
šias eilutes teko susipažinti, maž
daug, prieš 20 metų. Tai buvo 
vienintelė lietuvių parapija vi
sam Montrealy. Joje klebonavo 
čia gimęs, augęs ir išsimokslinęs 
kun. J. Bobinas, senosios lietuvių 
imigracijos atžala ir pats dar itin 
gerai kalbėjęs lietuviškai.

Mes gi tada, su kun. dr. J. Gu
tausku, iš Toronto buvom nuvy
kę Montrealio Šv.Kazimiero para- 
pijon, turėdami prieš akis du 
tikslus: atšvęsti ten dirbusio

ti žiurkės, tai jis įsigijęs katę. Ji 
apgynusi kun. J. Kubilių nuo 
žiurkių. Po to sukvietęs visus 
Verduno lietuvius — ir pareiš
kęs, kad, štai, čia būsianti mūsų 
bažnyčia...

Nauji parapiečiai, priešakyje su 
klebonu, šokę tą bažnyčią valy- 

šiasi gražia -nauja bažnyčia), ro'ti, dažyti, visaip gražinti. O ta 
ji parapija, ypač seniau, buvo ge- apgriuvusi salė — visvien nesida- 
rokai mišri) ir tai — savaime Vusi būti panaši į bažnyčią. Bet 
suprantama, nes lietuvių buvo — ką gį padarysi? Vis tiek ten 
nedaug). Ją lankė lietuviai, ang- lietuviškai pasimelsti buvę pata
lai ir prancūzai. 7 odėl evangeli- giau, negu Vokietijos barakuose, 
jos — buvo skaitomos trimis kai-1
bomis: lietuviškai, angliškai ir Susiradęs klebonas ir vargo-
prancūziškai, o pranešimai — ninkį* A; Pieš,in^ Jie abu Pradė’ 
lietuviškai. Pamokslai — buvo sa organizuoti bažnytinį chorą, 
komi lietuviškai. DauS Pastangų padėjęs vargo

Dabar gi, kaip minėjau, tenai 
nemaža ir pasikeitimų: bažny-

kun. J. Vilkaičio 25 m. sukaktį ir čia — pastatyta nauja, ilgus me- 
“pamedžioti” Toronte numaty- ’ tus klebonavęs ten kun. J. Bobi- 
tam leisti naujam laikraščiui re- nas — iškeltas į kitą parapiją, 
daktoriaus. Mūsų abiejų misija — Nąujuoju Šv. Kazimiero parapijos 
tada šimtaprocentiniai pavyko: klebonu dabar yra jėzuitas, filoso- 
buvo gražiai atšvęsta kun. Vii- , fas kun. dr. F. Jucevičius, 
karčio sukaktuvinė šventė (joje
dalyvavo ir auksaburnis tribūnas
- pamokslininkas, prel, J. Balkū
nas, iš JAV), o taip pat - galu
tinai.susitarėm ir su būsimu re
daktoriumi, prof. dr. A. Šapoka,

Atsirado tenai — Montrealyje, 
Ville Emarde, ir kita — Aušros 
Vartų lietuvių parapija. Joje man 
neteko buvoti, bet naudojuosi 
sol. E. Kardelienės žiniomis. Esą,

nininkas A. Piešina, mokydamas 
chorą giedoti lietuviškas bažny
tines giesmes.Mokęs su solistais 
ir smuikininku Judzentavičium.

Tekdavę ir jai (sol. E. Karde
lienei) giedoti, akomponuojant 
K. Smilgevičiui išklerusia fishar
monija. Vienok — visi džiaugęsi, 
kad turime tokį gbrą bažnytinį 
chorą. Anais laikais lietuviai la
bai noriai eidavo į savą lietuviš
ką bažnyčią, ir nebūdavę ma
dos melstis angliškose ar pran
cūziškose bažnyčiose. Autobu
sais. Bažnyčia — būdavusi pil
nutėlė žmonių, o lietuvių Mon
trealyje — vis daugėję. Pagaliau, 
bažnyčion visi ir nebesutilpdavę.

Tada klebonas kun. J. Kubilius, 
užsimoję? pastatyti Ville Emarde 
bažnyčią. Jo ir visų parapiečių

kuris greitai atvyko Torontan ir ’au bus\ą greitai dvidešimt metų 
pradėjo redaguoti naują savait- kai atvažiavęs į Montrealį (1950) 
raštį “Tėviškės Žiburius”, dabar kun' Jonas Kubilius, SJ., prade- 
švenčiančius dvidešimtmečio gy. KS organizuoti antrą - Ausros 
vavimo sukaktį. I Vartų vard° sal^ užpakalyje į-

Tada Šv. Kazimiero lietuvių1 sirgęs ldehoniją ,s vieno kam
parapijoj Montrealyje — patirta 
ir vienokių bei kitokių įspūdžių: 
bažnyčia — jau senoka, bet bu-

i bariukščio. Kadangi girdi, nak
timis jam neduodavusios miego- pastangomis, tas stebuklas ir į-

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAU SKŲ 

Beveriy Hills Gėlinyčia 
2443 W. «3rd Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

Netekus mylimos Mamytės ir Močiutės 

A. f A. ANELĖS MOTIEJŪNIENĖS, 
taip greitai ir netikėtai pasekusiai amžinybėn savo 
vyrą mielą draugą PROF. J. MOTIEJŪNĄ, jos dukras 
DANUTĘ ir ALDONĄ, žentus kolegą DR. P. JARĄ ir 
DR. P. RASUTĮ ir ją šeimas giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

Alfonsą ir Stasys Jankauskai

ALFONSAS
SiKKOBUTANAS

Gyveno 10514 S. State St.
Mirė bal. 9 d., 1970. 10 vai. 

vak., sulaukės 74 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šven

čionių apskrities, Dvaslūnų pa
rapijos. Radiškės kaimo.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Uršulė (Motėjūnaite), 
2 sūnūs: Albert, marti Shirley 
ir Edward, 4 anūkai: Deborah, 
Linda, John ir Lisa. brolienė 
Mary, Sekanas su šeima, gi
minės: Bruno Papšis, Waltor 
Boužis, Evelyn Semple, Julius 
Kudaba. Nellie Skop. Vlrginia 
Domark ir Anthony Phillips ir 
ju šeimos. bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko tarp,lis Antanas 
su šeima ir broliene Marijona 
su šeima ir kiti giminės.

Priklausė Kęstučio Pašalpos 
klubui.

Kūnas pašarvotas Loonard 
koplyčioje, 1082Ų So. Michigan 
Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
2 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j Visu šventu 
parapijos bažnyčia. kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela- Po pamaldų bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šitose laidotuvė-

Mylimai mamytei

A. f A. ANELEI MOTIEJŪNIENEI 
mirus, skausmo valandoje dukras DANUTĘ ir ^ALDO
NĄ, žentus kolegą DR. PRANĄ JARĄ ir DR PET
RĄ RASUTĮ ir ją šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Aldona ir Vytautas Mauručiai

Mylimai motinai ir močiutei
A. + A.

ANELEI MOTIEJŪNIENEI
savo brangųjį vyrą PROF. DR. J. MOTIEJŪNĄ pasekus 
į anapus, skausmo valandoje dukras DANUTĘ ir AL
DONĄ, žentus Kolegą DR. PRANĄ JARĄ ir DR. PET
RĄ RASUTĮ ir ją šeimas giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. Liuda ir Kazys Alminai

Nuliūde: Žmona, sūnūs, mar
ti ir anūkai.

Laidotuviij direktorius Leo- 
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

A. -f- A.
ANELEI MOTIEJŪNIENEI mirus, 

dukras: p. p. DANUTĘ JARIENĘ, ALDONĄ RASUTIE- 
NĘ ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame.

0. ir A. Ūseliai 
A. ir J, Pavilioniai

vykęs. 1955 m. gegužės 1 d. bu
vęs iškilmingas (su procesija) 
persikėlimas iš senos į naujai pas
tatytą bažnyčią. Tais pačiais 'me
tais, rugsėjo 25 d. įvykusi bažny
čios konsekracija, dalyvaujant 
kard. Leger, vysk. V. Brizgiui ir 
daugybei kunigų bei tikinčiųjų.

Ir, štai, šiuo metu montrealie- 
čiai lietuviai — jau beturį dvi 
puikias, naujas bažnyčias: Šv. Ka- 
zįmiero Rosemounte ir Aušros 
Vartų .— yille Emarde.Pastaro
joj bažnyčioj lietuviško choro 
giesmės galingai skambančios ir 
šiandien.

Netikėtai mirus a.a. A. Pieši- 
nai, kurį laiką vargonininku bu
vęs komp. V. Kerbelis. Jam išvy
kus į JAV, vargonininku buvęs 
pakviestas muz. A. Ambrozaitis, 
bet ir jis ne už ilgo turėjęs išva
žiuoti iš Montrealio. Ir nebelikę 
Montrealyje nei vieno lietuvio 
vargonininko. Klebonas (dabar 
juo yra kun. Pečkys, SJ) pakvie
tęs vadovauti chorui muzikę pran 
cūzę M. Roch,'kuri pasirodžiusi 
labai gera dirigentė. Kadangi ji 
lietuviškai nekalbanti ir negalin

ti pati viena orientuotis lietuviš
kų pamaldų tradicijose, tai lie
tuvis sol. A. Keblys dabar esąs 
muzikalinis vadovas— koordina- 
torius.Todėl bažnyčioje ir kon
certuose — nenukrypstama nuo 
lietuviškumo.

M. Roch su dideliu pasišventi
mu mokomas choras dabar pa
didėjęs jaunomis jėgomis (iki 50 
žmonių) ir pasiekęs labai gerų 
rezultatų.

Koncertuose choras vienas ir 
su solistu A. Kebliu išpildąs la
bai sunkių kompozicijų dainas. 
Pagaliau, pasiekęs jau ir to, kad 
nekaip jau seniai “pakrikštyta” 
pirmoji choro įdainuota plokš
telė.

NAUJI ŠVENTIEJI
Oficialiai pranešama, kad šį

met gegužės 3 dieną bus paskelb 
tas naujas šventasis kun. Leo
nardas Muriailido, buvęs artimiau 
sias šv. kunigo Jono Bosko ben
dradarbis. Palaimintasis kun. 
Murialdo buvo gimęs 1828 me
tais ir yra įkūręs kunigų kon
gregaciją besirūpinančią jauni-

A. "f-A.
AGOTAI PŪDYMAITIENEI

mirus,
sūnui KLAUSUČIUI, dukrai GENOVAITEI, seseriai J. 
KALV.AITIENEI bei jos šeimai užuojautą reiškia

Markevičiai
Santa Monica, Calif.

Brangiausiam vyrui, tėveliui ir žentui

A. A.
KPT. PETRUI K. BOJEVUI 

Vietname žuvus, didelio skausmo ir nelaimės ištik
tus mielą žmoną DALIĄ, sūnelius KĘSTUTĮ ir VY
TAUTĄ, uošvius p. p. &ANTARUS, gabaus, jauno, 
aukštos inteligencijos vyro netekus, nuoširdžiausiai 
užjaučiame ir su didele širdgėla tą baisią tragediją 
drauge išgyvename.

Marija ir Juozas Ročkai .. 
Janina ir Algirdas Rimavičiai

A. -į- A.
KPT. PETRUI BOJEVUI 

Vietname žuvus, jo žmoną DALIĄ, sūnelius KĘSTUTĮ 
ir VYTUKĄ, uošvius ir kitus gimines nuoširdžiai už
jaučiame.

A, L. Montessori Vaiky Nameliai

Penkerių Metą Mirties 
Sukaktis

JUOZAS
DANIUSEVIČIUS
Mirė 1965 m. gegužės m. 1 dieną. Už jo sielą bus at

našaujamos šv. Mišios gegužės 2 dieną, 7 vai. vakaro Švč. 
M. Marijos Gimimo par.- bažnyčioje.

Maloniai prašome: gimines, draugus ir pj^įs.tamus prisi
mint jį savo maldose.

Nuliūdę: Žlmona Ona, ir dukros Birutė ir Irena su šeimomis.

įtiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiNiNiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

FRANK ZAPOLIS
10% — 20%—30% pigiau mokėsit
už apd raudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

3208% West 05th Street 
Chicago, UUnols 

Tel. GA 4-8654 ir Gll 6-433B

A. VILIMAS
M O V < N G
Apdraustas perkraustymaa 

— Įvairių atstumu — 
823 WEST 34th PLACE

Telef. — FRontier 6-1882

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(IiACKAWTC»-

2424 W. 69th Street Tel. REpubHc 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIEI IGNAS
4348 S. California Avė. Tel LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHn .I.IPC
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

DRAUGAS, penktadienis, 1970 m. gegužės mėn. 1 d. 7

mo auklėjimu. Taip pat gegu
žės 10 d. bus paskelbta nauja 

| šventoji Maria Victoria Gou- 
dcirc, įkūrusi seserų vienuoliją. 
Gegužės 31 d. altorių gaihė bus 
suteikta 16-tame amžiuje pagar

sėjusiam pamokslininkui kun. 
Jcnuii iš Avilos. Birželio 21 d. 
Sv. Tėvas šventuoju paskelbs 
pirmąjį palaimintąjį iš kroatų 
tautos Jugoslavijoje, kuris 1391 
m. mirė kankiniu Jeruzalėje.

H

A. -į- A. PETRONELLE LUCAS
TERVAINAITE

Gyveno 3555 W. Hirsch Street, Chicago, Illinois.
Mirė bal. 29 d., 1970, 6 vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Gaurės parapijos, 

Kiukiškų kaimo.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Emma ir Jo Ann 

Accardi, žentas Frank, 3 anūkai- Charles, Rodger ir Vicki Jean 
Accardi, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio Anton ir motina mirusių: Anne, 
Anthony Jr. ir Edward.

Priklausė Šv. Pranciškaus Tretininkų dr-jai ir švč. Sakramen
to dr-jai.

Kūnas pašarvotas Edward Andersen koplyčioje, 3234 W. North
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., gegužės 2 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Matemity B.V.M. parapijos bažnyčią, 3647 W. 
North Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Šv. Kazimiero kapines.

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. BE 5-0770.

PETKUS
— TĖVAS IR SŪNUS -

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG

f S 1
fi«***

šM s • ■i: i: Ii H ii
C’-

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokus nuo kapinių
Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335

EUDEIKIS
Laidotuvių Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios
4330 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

POVILAS J. RIDIKAS
1354 S Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Iii., Tel. OL 2-1003



X Kun. Antanas Miciūnas,
MIC, Draugo namo vyresnysis 
ir tėvų marijonų viceprovincio- 
ias, gegužės 9 d. lėktuvu išskren 
da dviems mėnesiams į Romą 
dalyvauti vienuolijos visuotinio 
suvažiavimo antroje sesijoje. 
Kas turėtų kokių reikalų, gali 
susisiekti iki to laiko telefonu: 
PO 7-1687.

X Marijonų bendradarbių 
Marųuette Park skyriaus susi
rinkimas įvyks parapijos salėje 
šį sekmadienį, gegužės 3 d., 3 
vai. Po susirinkimo bus draugiš
ki žaidimai ir vaišės.

X A.L.R.K. Moterų sąjun
gos 20 kuopas susirinkimas į- 
vyks gegužės 3 d., 1 vai. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėje. Visos narės ir norinčios 
būti narėms kviečiamos daly
vauti.

X Kun. Jonas Borevičiuš, SJ, 
dr. Petras Kisielius, inž. Bronius 
Nainys ir Povilas Žumbaikis, ak
tyvūs bendrucmenininlkai, kan
didatuoja į JAV Lietuvių ben
druomenės Vl-ją tarybą. Tary
bos rinkimai įvyks 1970 m. bir
želio 6—7 dienomis.

X Tėvų Marijonų Bendr. 35 
sk. Biighton Parke susirinki
mas įvyksta šį sekmadienį, ge
gužės 3 d., 1:30 vai. p. p. Mo
kyklos salėje. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, bus praneši
mai, kaip pasisekė seimas, kas 
nutarta apskričio susirinkime, 
pasitarta ir mūsų skyriaus nu
matomais darbais, nes vasaros 
laiku susirinkimų nebus.

X “History News” — žur
nalas, kurį Nashville, Ten. mies
te leidžia The American Assn. 
for State and Local History, 
savo balandžio mėn. numery, 
ryškioj paskutinio viršelio vie
toj įsidėjo nuotrauką ir aprašą, 
kaip Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus pagerbė istoriką C. j 
M. Silvestro. Nuotraukoje, be 
C. Silvestro, yra pats St. Bal- 
zekas, o taip pat ir pagerbimo 
banketo pirmininkas dr. J. Je- 
rome. Apraše pažymima, kad 
Balzeko muziejus pirmiausia 
renka lietuvių kultūros ekspo
natus, bet turi ir Amerikos sky
rių, meno galeriją bei bibliote
ką, kur ypač telkiamos knygos 
iš Rytų Europos istorijos, ge
nealogijos ir heraldikos.

X Lietuviškoji pastogė Chi
cagoje. Lietuvių Tautinių Namų 
Chicagoje vieta, dydis bei šian
dieniniai statybos galimumai ir 
laukiama talka, bus nagrinėja
ma LTN metiniame narių susi
rinkime, B. Pakšto salėje (2801 
W. 38 Street), sekmadienį, ge
gužės 3 d. Pradžia 2 v. p. p. 
Susirinkime ir jo darbų eigoje 
kviečiamas dalyvauti kiekvie
nas lietuvis, tačiau balsavimo 
teise naudojasi tik nariai.

Po susirinkimo toje pat sa
lėje bus LTN pietūs. Pradžia 4 
vai. p. p. Maloniai kviečiami 
pietuose dalyvauti visi lietu
viai; rezeirvuotis vietas telef. 
PR 6-1349 arba 925-0693.

(sk.)
x Chicagos Meškeriotojų ir 

Medžiotojų klubas kviečia visus 
į tradicinį Stintų balių geg. 2 
d., 8 v. v., Marųuette salėje, 
6908 So. Western Avė. Gros Ra- 
monio orkestras. Įėjimas ir va
karienė 3 dol. asmeniui. Rezer
vacijoms skambinkit PB 6-8688.

(pr.)
X Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris reprezentuoja Glore 
Forgan Staats, Ine., Tek FI 8- 
1234. Albinas turi daug asme
niško patyrimo su akcijomis ir 
jums sąžiningai patars. (ak.)

X Arūnas Vasys, dirbąs 
Howe, Bames & Johnson, Ine., 
telf. 782-9600, patarnauja kaip 
stookbroikeris, akcijų pirkimo 
ir pardavimo reikalais. Suinte
resuoti prašoma skambinti aukš
čiau duotu telefonu. (sk.)

V Potran Jaras, Narwt>od.
Axuss., Uiuiuge su savo <,u*.ra 
studente Birute laukėsi Chiea- 
goje. Buvo užsukęs į “Draugą”, 
susipažino su redakcijos, ad
ministracijos bei techniškaisiais j 
spaudos darbais. Įvertindamas 
mūsų dienraščio pastangas lie
tuvybės išlaikymo darbe, pali
ko 20 dol. auką. Nuoširdžiai dė
kojame.

x Goodvvill Industries, 120 
S. Ashland Blvd., Chicago, III. 
60607, yra įstaiga, kuri rūpina
si, kad invalidai darbininkai j 
gautų darbo. Ji tuo reikalu pa
skelbė savaite gegužės 3—9 d. I 
Įstaiga dėkoja “Draugui”, kad 
įdedama apie tos įstaigos veik
lą žinias.

X Pranas Gasparonis, nuo
širdus Los Angeles lietuvių vei
kėjas, džiaugdamasis gražiai 
iliustruojamu “Draugu”, atsiun
tė 10 dol. auką, skirtą klišių 
gamybai paremti. Labai ačiū.

x Roselande Balfo 57 sk. me
tinis susirinkimas, ilgamečiams 
Balfo aukų rinkėjams padėkos 
lapų įteikimas įvyks gegužės 3 
d. 11 vai., tuoj po sumos lietu
vių kalboje Visų Šventųjų pa
rapijos salėje. Visi Balfo rėmė
jai maloniai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

X Chicagos lietuvių “Kęstu
čio” pašalpos klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 3 d., 1 vai. p. p., 
Hoi!lywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

„ Si

X B. Barakauskienė yra
vienbalsiai išrinkta sekančių 
1970/71 mokslo metų Šv. P. M. 
Gimimo parapijos mokyklos 
Motinų klubo pirmininke. Jos 
energiją ir, veiklumą jau teko 
visoms narėms pamatyti per 
suruoštus mokyklos labui pa
rengimus. Naujai pirmininkei 
narės linki daug sėkmės. Jai 
talkininkaus 11 valdybos narių 
ir tikimasi vi3ų mokyklą lankan
čių vaikų mamyčių pagalbos.

X Jolandos (vliožerytės ir 
Algio Mockaičio sutuoktuvės į- 
vylks gegužės 2 d. 3 v. p.p. Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
2745 W. 44th St., Brighton Par
ke.

x Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovės susirinkimas 
šį penktadienį, gegužės 1 d., 
7:30 v. v. 1814 So. 50th Ct., Ci
cero je. Tema “Intelektualine 
gelme” pristatys studentų sim
poziumas remiantis dr. J. Gir
niaus knyga “Idealas ir laikas”. 
Pasiruošti diskusijom, prašom 
perskaityti šiuos _ puslapius: 
104-116 ir 139-148. Dėl susisie
kimo priemonių į Cicero skam
binkite Algiui Šimaičiui, telef. 
776-8015. Visi kviečiami daly
vauti.

X Paskutinė proga kartu 
pabendrauti, prieš iišklystant į 
gamtą, bus Marųuette Parko 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto ruošiamam vakare ge
gužis 16 d. 7 vai. 30 min. vak., 
parapijos mokyklos salėje, 
6820 S. Washtenaw. Išalkusius 
gaivins šilta vakarienė, ištroš
kusius — gausus baras, nuotai
kingai grojant Markausko or
kestrui. Nelaukite rytojaus — 
skambinkite šiandien, rezervuo
dami staliukus sau ir draugams 
šiais telefonais: 436-2520 arba 
925-1503. Atminkite lietuvišką 
patarlę: kas pirmesnis, tas ge
resnis. (pr.)

B. R. PetkeVičiaus-Pietkewicz, Crane /aupymo ir skolinimo bendrovės prezidento, 75-rių metą amžiaus 
sukakuvėse balandžio 25 d. Iš kaires j dešin.. : dr. Charles Sven, Mrs. E. R. Pie,<kiewicz, Crane įstaigos 
prezidentas B. R. Pietkiewicz, Julius Kuzas, Erwin J Michaels ir adv. Eug. R. Pietkiewicz.

Nuotr. V. Noreikos

(HICAGOJ IK APYLINKĖSE
ku. Kas tik besikreipdavo į jį, 
—visuomet stengdavosi padėti, 
patarti, pasidalinti mintimis. Ne
buvo minėjimo į kurį jis neatei
davo pirmas. Labai jautriai iš
tiesdavo ranką vargstančiam 
lietuviui. Kada tik O. Zailskie- 
nės vadovaujamas Cicero Balifo 
skyrius kreipdavosi į jį, jis nie
kuomet neatsisakydavo padėti. 
Net ir sirgdamas surasdavo 
progą atsiųsti Balfui savo auką. 
Jis pats pakuodavo siuntinius 
vargstantiems lietuviams. Kop
lyčioje Balfo vardu atsisveiki
nimo žodį tarė A. Dzirvonas.

Šalia Šv. Antano parapijos 
bažnyčios, stovi lietuviško sti
liaus, didelis kryžius. Jis lyg ir 
pasitinka kiekvieną ateinantį į 
bažnyčią, šis kryžius buvo pa
statytas a. a. prelato rūpesčiu 
ir lėšomis. Kryžius yra šviesių 
spalvų, kaip ir pats vėlionies 
atminimas.

Velionis taip pat palaikė glau
džius ryšius su Cicero skautais. 
Jis juos rėmė tiėk materialiai 
tiek moraliai ir jo nuoširdus 

! skautiškų reikalų supratimas, 
duodavo impulso tolimesnei skau 
tiškai veiklai. Štai dėl ko atsi
sveikinimo vakarą koplyčioje 
matėsi tiek daug jaunesnių ir 
vyresnių skautų ir skaučių. Vy
resnių skautininkių gražiai tvar
komi jie sudarė špaleirius, kada 
karstas buvo nešamas iš koply
čios į bažnyčią. Po pamaldų 
bažnyčioje karstas buvo atida
rytas ir prie karsto iš pradžių 
budėjo jaunesni skautai (ės), o 
vėliau budėjįmą perėmė vyres
niosios skiautininkės. Dar prieš 
išnešant karstą iš koplyčios 
Skautė Jazminą Baukytė paskai 
tė atsisveikinimą, pabrėždama: 
“Tavo gyvenimas, kuris susi
dėjo iš gerų darbų ir meilės ar
timui, mums skautams taps 
kaip šviesus spindulys, prasiver
žęs pro mirties tamsą”.

Genė VaJantinienė
ANGLIJOS LIEIUVIŲ 

KLUBUOSE

Chicagos Anglijos lietuvių 
Įdubo valdyba šiuo metu yra 
suėjusi į kontaktą su Senosios 
Britanijos lietuvių klubu, norė
dama sujungti abu 'klubus į vie
ną bendrą — Jungtinę Angli
jos ar Britanijos lietuvių orga-

nizaciją. Toms galimybėms ap
tarti gegužės 3 d., įvyks abiejų 
minėtų klubų valdybų bei stebė
tojų bendras posėdis — pasi
tarimas. Paskutinių kelių metų 
patirtis parodė, kad abiejuose 
minėtuose (klubuose esama vejik 
lių ir energingų, tik deja, su
skilusių jėgų, kurias sujungus 
į vieną bendrą organizacinį vie
netą būtų galima tikėtis tikrai 

I gražaus ir kultūringo veikimo 
' išvystymo. Tad laukiant šio lem 
!tingo pasitarimo linkėtina, ikad 
' buvę Anglijos - Britanijos lietu- 
j viai, pamiršę praeities klaidas 
'bei nesusipratimus šių metų ru- 
j denį švęsdami savo klubo veiki
mo dešimtmetį, vėl sėstų prie 
bendrų stalų kaip vienos dide
lės 'šeimos nariai.

L. Venckus

MOTERŲ SĄJUNGOS EILESE

Moterų są-gos apskrities su
sirinkimas įvyko bal. 19 d. 2- 
rą vai. p.p. Brightan, Parko pa
rapijos bažnyčios svetainėje. 
Apskrities pirm. O. Paurazienė 
atidarė susirinkimą. Nutarimų 
rast. Virginia Šimkienė perskai
tė ilgą protokolą, iš kurio skani 
bėjo Mot. są-gos kuopų — val
dybų ir narių nepaprastas darbš 
tumas. Jos aukoja parapijoms, 
remia finansiškai fondus tautos 
rei/raliams. Jos neatsisako padė
ti 'kiekvienam kilniam darbui. 
Sąjungietės gyvena Dievui ir 
tėvynei. Apskr. pirm. O. Pau
razienė iššaukė kuopų atstoves, 

i kurių susirinko gausus, būrelis, 
iš penkių kuopų.

Iš pranešimų matyti, kad vi
sos kuopos dirba nuoširdžiai.

Skaitytas kvietimas iš Lietu
vos Vyčių į jų tradicinį, metinį 
šv. Kazimiero minėjimą. O. Paū- 
razienė priminė, kad pakvieti
mas buvo kiek pavėluotas, tai 
negalima buvo tinkamai prisi
ruošti dalyvauti. Marija Paukš
tienė padarė platų pranešimą, 
kad iškilmės buvo nepaprastai 
pavykusios. Grasilda Meiluvienė 
perskaitė Lietuvių RK federa
cijos atsiųstą laišką, raginantį 
'išrinkti nuolatines atstoves. Iš
rinktos O. Pauzarienė ir N. Ša- 
tūnienė, ir užsimokėjo duoklę 
federacijai. O. Pauzarienė pada
rė pranešimą iš buvusio apskri
čio sėkmingo parengimo bal. 12

B. PETKEVIČIAUS SUKAKTIS

Crane taupymo ir skolinimo 
bendrovės prezidento Barney 
R. Petkevičiaus-Pietkiewicz 75- 
rių metų amžiaus sukakties pro
ga 'balandžio 25 d. 7 vai. vak. 
buvo iškilminga vakarienė 
Mangham’s Chateau patalpose,
Lyons, BĮ. Pagerbimo vakarie
nėje dalyvavo Crane bendrovės 
direktoriai su žmonomis ir įstai 
gos nariai. Šia proga jie prisi
minė sėkmingą Crane taupymo 
ir skolinimo įstaigos prezidento 
veiklą, atliktus darbus ir pada
rytą pažangą. Vakarienėje da
lyvavo įstaigos direktoriai dr.
Charles Sven su žmona, Mrs.
E. R. Pietkievricz, Julius Kuzas 
su žmona, Erwin J. Michaels su 
žmona ir Eugenijus R. Pietkie- 
wicz. Taip pat dalyvavo ir įstai
gos tarnautojai, tarp kurių bu
vo matyti Lois Brader, Bruno 

hener, Mrs. W. Jaigiella, Mrs.
J. Kuzas, Ann Sikeever, Carol 
Dziedziak, Christine Karpinski,
Leda ertier, James Tadla, Mrs.
Ch. Sven, Antoinette Kalys,
Bronė Maknauskas, Vioki Tlaid- 
la, D. Alt’er su žmona, Ken 
Putlap, Mrs. E. M;haels, Mrs.
B. R. Pietkiewicz, Marsha Piet- 
kiewicz, Joseph Galler. Tėvam3 
marijonams ir Draugui atsto
vavo kun. Antanas Miciūnas,
MIC, kuris sukaktuvininką šia 
proga pasveikino. Nuotraukų iš 
sukaktuvinės vakarienės padarė 
fotografas Vacys Noreika.

Kor.

PASKUTINIS SU BUVUSIU 
KLEBONU 

ATSISVEIKINIMAS

Nulenkę galvas Cicero Šv. An
tano parap. parapiečiai paskuti
nį kartą atsisveikina su a. a. 
prel. Ignu Albavičium. Sunku 
laikyti bei vykdyti be atitinka- 
siškiu, kuris gyvendamas žemė
je tiek daug pasiaukojo kitiems 
ir kuriam kiekvienas žmogus 
buvo kaip brolis ar sesuo.

Bgus metus išbuvęs Šv. An
tano parapijos klebonu, jis įvyk
dė daug įvairių patobulinimų.
Šalia parapijos reikalų, jis lai
bai daug dirbo su įvairiomis or
ganizacijomis. Jfebuvo jam sve
timi lietuviški reikalai. Buvo 
daugelio organizacijų pirminin-

X Grandis yra toji tautinių 
i šokių grupė, kuri niekad neap- 
! vilią žiūrovų. Geg. 9 d. 8 v. v.
Marijos aukšt. mokyklos salėje 
visi turės progos pasigėrėti pui
kiai išpildoma nauja šokių py
ne, kuriai jaunieji įšokėjai srnar- | 
kiai praktikuojasi. Bilietus ga
lima gauti iš anksto Marginiuo
se, 2511 W. 69 (3t. (pr.)

x Chicagos lietuviai! Ati-
darykim širdis, kad plačiau at
sivertų Jaunimo centras. Siųs
kite aukas tėvams jėzuitams, į- ' 
sig'ykite bilietus (7.50 asine- i 
niui) į statybos vajaus vakarie- j
nę gegužės 17 d. pas tėvus jė- , An0eks balandžio 12 d. komp. B Budriūnas supažindina operetės 

j. ot . ’ libreto autorių Anat. Kairį su operetei parašyta muzika. A. Kairys yra pa
žintus ar pas O. Gradin kienę rašęs operctės libretą, kurią statys Chicagos Dainavos ansamblis.
FR 6-1998. (pr.) Į Nuotr. L. Briedžio

RYŽTAMRS TAUTINIAMS 
UŽDAVINIAMS

Chicagos Liet. tarybos var- 
1 du sukviesta konferencija 1970 
m. balandžio 26 d. 2 vai. p. p. 

i Balio pakšto salėje savo posė- 
| džio metu nusprendė:

1) Lietuvių laisvės reikalu: 
paliudyti besąlyginį angažavi
mąsi kovai dėl lietuvių tautos 
laisvių ir teisių.

2) Viešai dėklaruoti lietuvių 
Išeivių pareigą ir jų tautinę 
misiją pagelbėti lietuvių tautai 
jos dafciartinėje nelaimėje.

3) Ginti okupanto varžomos 
ir prievartaujamos tautinės kul
tūros kūrybos laisvę - ir ieškoti 
būdų ir priemonių suteikti oku
puotos Lietuvos žmonėms ob
jektyvią sampratą apie Vakarų 
pasaulio mokslą ir (kultūrą.

4) Naudoti visas galimas pa
stangas ir priemones, kad būtų 
keliamas pasaulio sąžinės pasi
priešinimas okupantui.

sutartį visiškai laisvoms radijo 
transliacijoms, kurios yra gerai 
girdimos ir klausomos Lietuvo
je. Visa tai nėbus įmanoma iš- 
skirtis su šiuo geros valios dva
ru ai padidintos A. L. tarybos 
paramos Vliikua.

8) Reiškia 'didelius dėkingu
mo jausmus ir nuoširdžią padė
ką spaudai, spaudos ir radijo 
žmonėms, kurie prisidėjo prie 
laisvinimo darbo ugdymo ir plė
tojimo. Širdingai dėkoja visiems 
klubams, draugijoms, organiza
cijoms ir pavieniams aukoto
jams, kurie savo aukomis įga
lino Chicagos Lietuvių tarybą 
atlikti užsibrėžtus uždavinius ir 
ta proga nuoširdžiai prašo ir to
liau savo aukomis remti Lietu
vos laisvinimo darbus ir žygius.

Chicagos Lietuvių tarybos
Konferencijos prezidiumas

5) Laisvieji lietuviai pagar
biai nusilenkdami pavergtųjų 
lietuvių žygiams bei kančioms, 
jų aukos bei ištvermės heroiz
mui, jų kūrybiniams laimėji
mams, savo laisvu apsisprendi
mu ryžtasi tiems tautiniams už
daviniams, kurie pavergtam lie
tuviui neprieinami.

6) Kurti ir skatinti lietuviš
koje visuomenėje solidarumo, 
tarpusavio pagarbos ir gerų 
santykių džentelmeniškumo at
mosferą.

7) Apgailestauja, kad ne vi
sos organizacijos, skyrium ruo- 
šusios Vasario 16-siois minėji
mus, yra įvykdžiusios sutartą 
tradicinį nusistatymą, patvirtin
tą praėjusiais metais Detroite 
įvykusio A.L. tarybos kongre
se, kad Vasario 16-sios minėji
mų visos aukos turi būti siun
čiamos A. L. tarybos centrui. 
Vliikas yra išplėtęs lietuvių El
tos leidimą įvairiomis kalbomis 
ir yra sudaręs labai palankią

IŠARTI IR TOLI

j. A. VALSTYBĖSE
— Virgilija ir inž. Evaldas 

Remezai, New York, N. Y., ak
tyvūs skautų Akademikų Koįrp! 
“Vytis” veikėjai, balandžio 25 
d. atšventė penkių metų vedybi
nio gyveninio sulkaktį. Jų teta 
dr. Konstancija ir Julijus Šimai 
čiai savo namuose jiems suren
gė ta proga iškilmingą pobūvį, 
kuriame dalyvavo sukaktuvinin
kų Ibuvę mokslo draugai, gen. 
konsulas A. Simutis su ponia, 
muzikė ponia Čiurlienė, iš Chi
cagos atvykusi jų teta Onutė 
Gradinskienė, tėvai, giminės ir 
kiti. Š. m. gegužės mėn. sukak
tuvininkai išvažiuoja keturioms 
savaitėms į Europą. Aplankys 
Prancūziją, .Graikiją, Turkiją ir 
kitas Europos valstybes.

d. Ba;gus susirinkimą, vaišingo 
ji 20-ta kuopa pakvietė prie 
puikaus vaišių stalo, kurių me
tu buvo ir skrybėlių konkursas. 
Už gražiausią paskirta dovana. 
Buvo ir margučių konkursas. 
Už gražiausi išmargintą kiauši
nį paskirta, dovana. Gražiai be
sišnekučiuojant greitai prabėgo 
la'kaš. Viešnios dėkingos 20-tos 
kuopos sąjungietėm G. Meilu- 
vienei ir kitoms už taip turtin
gą suruoštą puotą.

Ona Allliūnienė

VARGONININKŲ
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių R. Katali
kų vargonininkų Chicagos aps
kričio, susirinkimas įvyko pas 
muz. Antaną Giedraitį, 7310 So. 
Callfornia Avė. Netekus buvu
sio pirm. praeitą rugsėjo mėne
sį Juozo Bertulio, susirinkimą 
pravedė vicepirm. Antanas Gied
raitis. Susirinkimas buvo la
bai turiningas. Pasidalinta min 
tiulis iapie buvusius dalykus, 
muziką bažnyčioje dabar. Muz. 
Petras Armonas, kuris yra Dai
nų šventės muzikos komisijos 
ir repertuaro komisijos pirmi
ninkas, davė pranešimą iš ren
giamosios Dainų šventės veik
los. Pranešė, kad repertuaras 
yra jau paruoštas ir kad A.' 

'Skridulis yra išsiuntęs visiem 
1 užsiregistravusiems chorams 
.gaidas. Taipgi muzika yra pa- 
j ruošta ir išdalinta vaikų chorų 
dirigentams.

Dr. Leonardas Šimutis pata
rė pasiųsti $30 rengiamai iš
leisti knygai “Vargonininkas iš
eivijoje”, tai yra priedas prie 
$200, kas jau buvo ‘ duota tos 
knygos surengimui ir parašy
mui.

į Po susirinkimo visi vargoni
ninkai ir muzikai buvo pakvies- 

I ti prie stalo, vakarienei, kurią 
1 surengė Alvina Giedraitienė. Se
kantis susirinkimas yra kviečia
mas pas muz. Justą Kudirką, 
birželio mėnesio pradžioje.

K.

Kun. dr. P: Manelis, College of 
Notre Dame, Belmon, Calif., pro
fesorius ir “Draugo’' bendradarbis 
dr. P. Mačiulis dalijasi įspūdžiais.

Nuo,*r. J. Venckaus, SJ

KANADOJE
— Protestai dėl Lenino raš

tų parodos. Lenino raštų ir nuo
traukų paroda, surengta To
ronto rotušės bibliotekoje, su
silaukė daug protestų iš etni
nių grupių organizacijų ir pa
skirų asmenų. Vieni savo pro
testą išreiškė telefonu, kiti ofi
cialiais raštais. Bene ryškiau
siai protestavo Edmund Burke 
draugijos nariai. Jie rotušės 
aikštėje dalino atsišaukimus, 
nukreiptus prieš parodos inicia
torius. Juose, be kitko, sakoma: 
“(Toronto gyventojai turi teisę 
žinoti kals atsakingas už leninis- 
tų infiltraciją į mūsų savival
dybės institucijas ir reikalauti 
pasiteisinimo. Mes mokame mo
kesčius ne tam, kad jie būtų 
panaudojami mūsų pačių sub- 
versijai, padedant mūsų prie
šams per bibliotekas ir kitas 
viešas institucijas. Kas tad at
sakingas?” Gyventojai kviečia
mi ir toliau protestuoti rašant 
laiškus Toronto dienraščiams 
arba skambinti telefonu miesto 
rotušės įstaigoms 964-9151 ir 
368-6330. Turimomis žiniomis, 
Lenino paroda buvo leista mies
to savivaldybės tbibliotefoos ko
misijos. Bibliotekos vedėjas yra 

, Mr. Campbell.

— Ištikimybė, kurią pasiseka 
išsaugoti tiktai ’ didelių pastan
gų dėka, beveik tolygi neištiki
mybei.


