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Tito, Messmer 
Maskvoje ir 
- kas toliau? 

Ryšium su buvusia Jugoslavi-i 
jos prezidento Tito kelione į Į 
Maskvą, "Le Monde" Belgrado 
korespondentas pažymi, kad Ti
to ir toliau nereiškia noro daly
vauti Maskvos organizuojamoje 
komunistinių partijų viršūnių ko 
nferencijoje, lapkričio 25 d. Mas 
kvoje. Tito, kuris į įvykius Čekos
lovakijoje žiūri su simpatijos jaus 
mais (jo nuomone, tai esanti 
socialinės bei ūkinės raidos išraiš
ka), apie tai informavo Krem
liaus valdovus. Tito kėlė ir pre
kybos klausimus, ypač reikalą įsi
vežti daugiau žibalo ir medvilnės. 
Tai gaminiai, kuriuos Maskva ju
goslavams tiekia nepakankamai. 

Messmero 10 dienų viešnagė 
Sovietijoįe 

Vakarai daugiau domėjosi Pran 
cūzijos krašto apsaugos ministe-
rio Pierre Messmer 10 dienų vieš
nage Sovietų Sąjungoje. Tikslas 
buvęs dar labiau sutvirtinti ir ka 
rinius abiq'ų kraštų ryšius. Tiek 
Prancūzija, tiek Maskva palaiko 
glaudžius saitus ypatingai moks
lo, technikos, prekybos ir kultū
ros srityse. Kad santykiai dar la
biau plečiami tai , pasak Pary
žiaus "Le Monde" liudija, jog per 
keturius šių metų mėnesius Mask 
vą buvo aplankę trys prancūzų 
ministeriai: Debre, Malraux ir Me 
smer. Dabar laukiama, kad de 
Gaulle'iui pakvietus, į Paryžių 
greitu laiku keliaus Brežnevas su 
Podgornu. 

Spauda pabrėžia, kad Prancū
zija, nebūdama Atlanto sąjungos 
karinės sąrangos nariu, mano tu
rinti teisę vesti daugiau nepriklau 
somą politiką. Maskvoje jau yra 
lankęsi Norvegijos ir Belgijos gy
nybos ministeriai. 

Dabar paskelbta, kad abu kraš
tai pasikeisią laivių vizitais, o ru
denį į Paryžių vyks sovietų krašto 
apsaugos ministeris marš. A. Gre-
čko. Abiejų kraštų bendradarbia
vimas karinėje srityje laikomas 
ribotu. Vis dėlto, jo laukiama ae-1 
ronautikos srity. 

Vysk. F. Tomasek 
grįžo 

ROMA. — Čekoslovakijos A- . 
paštališkasis administratorius! 
vyskupas Fr. Tomasek gegužės į 
6 d. iš Romos grįžo į Prahą, i 
Jis dvi savaites lankėsi Vatika- j 
ne. Kelionės tikslas buvo page- i 
rinti Bažnyčios ir naujojo re- [ 
žimo Čekoslovakijoje abipusius ' 
santykius. 

Tomasek turėjo ilgesnį pasi
tarimą su popiežium Paulium 
VI-ju — pasikalbėjime buvo pa
liestas didesnės religinės lais
vės Čekoslovakijoje klausimas 
ir kardinolo J. Berano grįžimo 
reikalas. 1985 m. Beranui, da
bar 80 m. amžiaus, buvo leista 
išvykti iš krašto, su sąlyga, kad 
jis negrįš atgal. 

Ilgi pasitarimai pareikalaus kantrybės 
Baltuosiuose Rūmuose svarstyti komunistu puolimų bei jų stiprėjimo klausimai ir 
būsimieji pasitarimai Paryžiuje — Harriman įspėja amerikiečius: būkite kantrūs, 
pasiruoškite sunkiems pasitarimams — Keliamas klausimas palaužti priešo stiprė
jimo Vietname pastangas — Taktika "kalbėk ir kovok" komunistų naudojama nuo 
seniau ir ji išryškinta jų karines vadovybes Š. Vietname rašte. 

Lurleen Wallace. Alabamos valst. 
gubernatore, vakar mirusi, vėžio 
ligos pakirsta. Jos kova su klas
tinga liga vyko apie dvejis metus. 

Filipinai sveikina 
lietuviu tautą 

Filipinų respublikos Senato 
prezidentas Gil J. Puiyat 1968 
m. kovo 28 d. išleido oficialų 
sveikinimą su linkėjimais lietu
vių tautai. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, gavęs jo teks
tą, skelbia jo vert imą: 

11FILIPINV RESPUBLIKA. 
SENATO PREZIDENTO ĮSTAI 
GA. — Minint 50-tąją Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį ir 
lankantis Filipinuose dr. J. K. 
Valiūnui, Vyriausio Lietuvos 
iš Sovietų okupacijos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkui, nau 
dojuos proga pasveikinti betu-
vių tautą ir pareikšti visą įma- Į 
nomą padrąsinimą jūsų patva- , 
riam tikrai demokratiškos ir ; 
nepriklausomos Lietuvos vai- \ 
stybės siekimui. 

Tauta t u r i teisę pasirinkti 
valdžią, kokios nori 

Mano asmeninis įsitikinimas, 
užgrūdintas demokratijos ir tau 
tų apsisprendimo principuose, 
yra toks, kad tautai turi būti I 
suteikta galimybė laisvai reikš- į 
t is ir pasirinkti valdžią savo j 
tautinei paskirčiai vairuoti kaip; 
tik tokią, kokios ji nori. 

Karščiausiai viliuos, kad jū- Į 
sų pastangos grąžinti demokra- Į 
tiją į savo mylimą šalį netru-
kus susilauks vaisių, ir kad Lie- i 
tuva galės gyvuoti nepriklauso- i 
mai, kaip civilizuotų tautų ben- į 
druomenės narė. GIL J. PU-
TAT. Manila, 1968 m. kovo į 
28 d." (El ta) 

Pulitzerio premijos 
NEW YORK. — Gegužės 6 d. 

Columbia universitete paskelb
ta apie paskir tas 14 Pulitzerio 
vardo premijų už 1967 m. JAV 
paskelbtus darbus literatūros. ' 
mokslo, žurnalistikos ir kt. sri- '-
tyse. Literatūros (romano) sri
ty premiją gavo VVilliam Styron 
už romaną "The Confessions of 
Nat Turner" — apie 1831 m. 
buvusį negrų sukilimą. 

Atsiminimų literatūros srity 
premija paskirta G. F. Kennan 
už jo "Atsiminimus" (1925 — į 
1950). Šį kartą nepaskirta pre
mija dramos autoriui. 

VVASHINGTON. — Ryšium 
su komunistų Vietname vyk
domais suderintais puolimais ir 
vis pastebimu š. Vietnamo da
linių permetimu į Pietų Viet
namą, prez. Johnsonas gegu
žės 6 d. Baltuosiuose Rūmuose 
buvo sukvietęs pasitarimą, da
lyvaujant svarbiesiems politi
niams ir kariniams patarėjams. 
Posėdyje buvo abu svarbieji 
Paryžiuje numatytų pasitarimų 
dalyviai: W. Averell Harr iman 
ir Cyrus R. Vance, be to ir ka 3 
rinių JAV pajėgų P. Vietname 
vado pavaduotojas Įeit. gen. A. 
Goodpaster. Washingtone pa
t i r ta , kad Goodpaster, 53 m. 
amžiaus karys, buvęs prez. Ei -
senhowerio pareigūnu, Pary
žiaus pasitarimuose būsiąs de
legacijos patarėju kariniais klau 
simais. 

Kiti delegacijos nariai 

Delegacijos Paryžiuje pirmi
ninkas, pagrindinis derybinin
kas su Š. Vietnamo komunistais 
y ra ambasadorius A. Harriman, 
jo pavaduotojas — buvęs gy
nybos vadovo McNamaros pa
vaduotojas C. Vance. Šiuo metu 
jau žinomi dar du delegacijos 
nariai — oficialus J A V delega
cijos nuomonės reiškėjas. B. Rū 
mų pareigūnas William J. Jor-
den ir Vietnamo klausimų žino
vas, Valst. Departamento pa
reigūnas Philip Habib. 

Harr iman kelia kan t rybės 
reikalą 

Šiomis dienomis New Yorko 
; Hilton viešbuty kalbėjęs amba
sadorius Averell Harr iman krei-

; pėsi į Amerikos gyventojus, 
: juos kviesdamas būti kant r ia i s 
i Paryžiaus pasitarimų su Hano
jum metu. Harr imano žodžiais, 

; tokie pasitarimai nėra lengvi 
i bet kuriuo metu, tačiau rinki
minių metų laikotarpy derybos 

; ypatingai nelengvos. 

Ko laukiama iš amerikiečių? 
Reikiamų tikslų siekdami, j ie. 

JohiMMi. JAV. Srutos balandis 
ar lemta balandžiui išsprūsti ? 

teigė Har r iman , turį būti lanks
tūs. Tačiau, svarbiausia, ame
rikiečiams siekiant garbingos 
taikos, reikalingas tvir tas ryž
tas bei aiški nuovoka, ko siekia
ma. 

Ar J A V pakeisiančios priešo 
stiprėjimą,? 

Kongreso na rys , sen. J. Sten-
nis, kietosios krypties Vietna
me salininkas, iškėlė abejoji
mus : a r J A V galėsiančios pa
kelti ilgus, varginančius pasita
rimus su Hanojaus kormuiis-
ta i s? Labai galima, kad prie
šas, deryboms vykstant, toliau 
stiprinsis Vietname. Juk nepa-
slaptis, kad amerikiečiams su
siaurinus orinius puolimus, prie 
šas sugebėjo j P . Vietnamą per
kelti ne t ik dideles medžiagų 
a t sa rgas , bet ir tūkstančius ka
rių. 

Tai sudaro, mano senatorius, 
kovojantiems JAV vyrams rim
tą grėsmę. Dėl to gali ateiti me
tas , kad Amer ika būsianti pri
vers ta tam jėgų ar medžiagų 
telkimui užkirst i kelią. 

Kovok, kovok, derėkis, derėkis, 
vėl kovok... 

I š Saigono pranešama, kad 
sekmadienį pradėti vykdyti su
derinti priešo puolimai aiškiai 
liudija komunistų naudojamą 
tak t iką — pasitarimų metu ne
nut raukt i smarkių kovų. 

Smarkios kovos Saigone s I 

Gatvės praeiviai šių dienų Amerikos didmiesty — rasių. rūbų. šukuo
senų mišinys. 

JAV šarvuoti daliniai kovoja 
Saigono priemiesČiiiose 

SAIGONAS. — Smarkios ko
vos Vietname ir ypatingai Sai
gono srityje vyko trečią dieną 
i š eilės. JAV daliniai, su šar
vuočiais vakar įsijungė į kovas 
tSaigono priemiesčiuose — lig 
šiol. po sausio m. pabaigoje p ra 
sidėjusių puolimų, JAV daliniai 
miesto gynybą buvo pavedę 
vietnamiečiams, pa tys gi nuo 
priešo valė aplinkines sritis. Ko
vas Saigono priemiesčiuose rė
mė JAV helikopteriai ir P. Vict 
namo lėktuvai. JAV karinė va
dovybė praneša, kad priešui ne
pavyko užimti svarbesnių, s t ra
teginių vietų. Jei j am nepavyks 
gauti sustiprinimų, ijs būsiąs 
atremtas, turės trauktis. 

SUGLAUSTAI 
Romios naujasis ambasado

rius Maskvoje dr. Helmut AJ-
lardt atvyko į tarnybos vietą. 
Laukiama griežtesnės vak. vo
kiečių politikos Maskvos atžvil
giu. 

Italijos komunistų vadas 
Longo atvyko pasitarimams su 
Čekoslovakijos partijos vadu 
Dubčeku. Longo pareiškė su dė
mesiu sekąs čekosiovakų kom. 
partijos "atsinaujinimą". 

Izraelyje gyvenąs čekų rašy
tojas VI. Mnačko pareiškė ne-
grįšiąs į Čekoslovakiją, kol šio
ji neatnaujins diplomatinių san 
tykių su Izraeliu. Mnačko su 
savo žydų kilmės žmona, pro
testuodamas prieš Prahos poli
tiką arabus palaikant, išvyko 
iš krašto pernai rugpiūč4o m. 
Jam buvo atimta pilietybė, bet 
vėliau gražinta. 

Australijos min. pirmininkas 
John Gordon gegužės 23 d. vyk 
sta 7 dienų kelionei į JAV. 

Puolimai 
su dideliais nuostoliais 

Kaip pažymėjo J A V kar inė 
; vadovybė, per pirmąsias puoli
mų dienas, tik Saigono s r i ty 
komunistai neteko apie 1.000 

1 vyrų žuvusiais, gi visame P. 
Vietname ligi 2.700. Saigone vėl 
pakilo civilinių žmonių — pabė
gėlių skaičius. Apie 7.500 gy
ventojų pasitraukė j saugesnes 

. sostinės centro sri t is . 

Pasitarimu belaukiant 
Į JAV dervbininkai 

ryt vyksta į Paryžių 

PARYŽIUS. — J A V pagrin
diniai delegatai. H a r r i m a n ir 
Vance. tikisi išvykti ryt — ga-

• Ii būti. kad pasitarimų pradžia 
gali būti atidėta į savai tės pa-

, taigą. 

A. Vietnamo delegatai Paryžiuj 

PARYŽIUS. — V a k a r i Pa
ryžių, per Maskvą a tvyko 23 
Šiaurės Vietnamo ats tovu gru-

I pė. Jos sudėty daugiausia kari- ' 
niai ir dalis politinių paiCigūnų. 
Manoma, kad jie vykdysią pa
ruošiamuosius pas i tar :mu su 
Washingtonu darbus. Komunis
tų delegacijos vadovo laukdama , 
atvykstant ryt. 

"Majesttc" dulkės valomos 

Washingtono ir š . Vietnamo ; 

pasitarimai vyks tarptaut in ių 
konferencijų rūmuose, buvusia
me. 1908 m. pas t a ty t ame "Ma-
jestic" viešbuty. J i s ligi 1939 m. 
buvo laikomas vienu ištaigin
giausių, tačiau vėliau buvo ap
leistas ir nesirūpinta jo atnau-
iinimu. Dabar rūmai priklauso 
užsienio reikalų ministerijai. 

Ka*-o metu čia buvo vyriau
sioji Gestapo būstinė, amerikie- : 

čių įstaiga, d a r vėliau įsikūrė • 

niai partizanai yra naudoję iš
t isais dešimtmečiais. Kinijos 
Mao Tse-tungas yra ją išryš
kinęs žodžiais: kovok, kovok, 
derėkis , derėkis , kovok, kovok. 

Komunistų taktika žinoma i r 
iš į amerikiečių rankas pakliu
vusių š. Vietnamo nurodymų jo 
daliniams. Balandžio 4 d. rašte 
š tai kas nurodyta : "daliniai 
/turi būti įsąmoninti ir suvokti, 
k a d kovojant prieš barbarišką, 
atkaklų ir klastingą priešą, mes 
privalome glaudžiai derinti mū
sų karines bei politines kovas 
su diplomatinio pobūdžio ofen
zyva. Mes turime nepaliauja
mai pulti savo priešą, palaužti 
jo agresyviąją valią..." 

Harry Truman. buvęs JAV prezi 
dentas. šiandien mini 84 m amž. 
sukaktį. Jis gyvena IndoĮH?ndence. 

Missouri valst. Gegužes 5 d. JJ jau 
buvo aplankęs ir dovanų atvežęs 
dabartinis B Rūmų šeimininkas 
L,. B Johnson. 

A. Dubček informavo 
visuomene 

PRAHA. — Partijos vadas 
! A. Dubček pasikalbėjime per 

radiją krašto gyventojams pa
pasakojo apie jo bei kitų parei
gūnų gegužės 4 d. vykusius pa
sitarimus su Kremliaus vado
vais. Jis pareiškė, buvęs lai
mingas galėjęs nušviesti parti
jos vykdomą naująją "veiksmų 

I programą". Maskva, pažymėjo 
Dubček, supratusi Prahos vyk-

| domų reformų, demokratinimo 
; kryptį. 

I Sovietų vadai 

reiškė susirūpinimą 
Vis dėlto Dubček pripažino, 

jog sovietų vadų nuomone, tas 
laisvėjimo vyksmas galėtų bū-

Į ti išnaudotas "prieš socializmą". 
Dėl to teko Kremlių tikint1, jog 

Į socializmas liksiąs čekosiovakų 
; politikos "neatjungiama dali
mi". Dubček dar nurodė j rei
kalą toliau stiprinti Varšuvos 

I kraštų karinę sąjungą ir į tai, 
kad netrukus krašte būsią vyk
domi tos sąjungos kraštų ka
riniai manevrai. 

UNESCO J. Tautų organiza
cija švietimo, mokslo reikalam. 

Prisi bijoma 
studentu demonstraoijp 

JAV įstaigos tikisi gausian
čios prancūzų patikinimus, nes 
prisibijoma studentų demons
tracijų. Paryžiaus studentai, bū 
darni nepatenkinti universiteto 
tvarka , kelia riaušes jau an% 
rą savaitę. Neseniai dėl jų t eko 
uždaryt i ir Sorbonos universi
tetą. Praėjusį pirmadienį dau
giau 1.000 studentų kovėat s u 
policija. 

Naujas Prahos atstovas 
Maskvoje 

MASKVA. - Naujajam Če
koslovakijos ambasadoriui Mas-

; kvoje Vladimir Koucki įteikus 
. kredencialus A. Tarybos prezi
diumo pirminmkui N. Podgor-

j nui. šis pareiškė vilti — abie
jų kraštų ūkiniai bei politiniai 
santykiai būsią sėkmingai vys
tomi ir ateity. Sovietų "pre/.i-

Į dentas" kalbėjo apie bendrus 
; abiejų kraštų ryšius, kovą prieš 
Į vokiečius nacius. Jis linkėjo če-
; koslnvakams gerovės ir... sėk-
;' mingos kovos su veiksniais, ku-
j rie esą priešingi "pažangai ir 
''socializmui". Pastarasis linkė-
I jimas liudija Maskvos rūpestį 
j — ji nerimsta, nes laisvėjimo 
: žygiai galį pakenkti komunistų 
partijos galiai krašte. 

Savo ruožtu, koucki Podgor-
ną Kremliuj*-1 tikino, jog Čeko
slovakijos užsienio politikos pa
grindas esąs sąjunga, drau-

: gystė ir bendradarbiavimas su 
i Sovietų Sąjunga. 

Spaudoje 
Goldbergui 

pasitraukus 
J. Tautos. — Pasitraukiąs, nuo 

birželio m., JAV delegacijos pir
mininkas J. Tautose A. Goldberg 
pareiškė, kad spaudoje pasiro
džiusios žinios apie tar iamus jo 
nesutarimus su prez. Johnsonu 
neatitinkančios tiesai. Jis, Gold-
bergas, ir toliau prezidentui reiš
kiąs didelę pagarbą. Esą, neabe
jojama, kad Johnsonas siekiąs 
Vietname "garbingos taikos" ir 
kad jis, Goldbergas, pritariąs pre
zidento tikslui — apjungti kraš
tą tos taikos siekiant. 

Spauda buvo skelbusi, kad 
Goldbergas buvęs nusivylęs 
Jormsonuj pasitarimams su H a n o 
jum parinkus ne jį, bet kitus dip
lomatus. Dabar Goldbergas nu
matęs pasitraukti j privatų gyveni 
mą ir jei reikės, jis apsiimąs bū
ti vyriausybės patarėju. 

Praėjusią savaite prez. Johson 
paskelbė, kad naujuoju JAV at
stovu J. Tautose jis paskyręs bu
vusį valst. departamento pasekre 
torį George W. Bali. Jis pakei
siąs Goldbergą dabar vykstan
čios J. Tautų pilnaties darbams 
baigiantis. Tai įvyksią, greičiau
siai, šio mėnesio pabaigoje. 

B. Rūmai nepaneigia buvusių 
nesutarimu 

Baltųjų Rūmų pareigūnai pa
reiškė nusistebėjimą viešumoje pa 
sirodžiusiomis žiniomis apie kiek 
šaltoką atsisveikinimą su Gold-
bergu. Vis dėlto pripažįstama, jog 
Goldbergas tikėjęsis žymesnio vai 
dmens vyriausybės organuose ir 
ypatingai busimuos pasitarimuo
se su Hanojum, \e ig iama įspūdį 
darę ir tai, kad Goldbergas, prieš 
klausimus spręsdamas su Johnso
nu, per dažnai spaudai skelbda
vęs apie jo numatytą pasitrauki
mą. B. Rūmai nepaaiškino, kodėl 
prezidentas atsisveikinimo žody
je šiltai, teigiamai neįvertinęs 
Goldbergo veiklos. 

I 
į 

•I. Hajek viešnagė Maskvoje 

Prahos pareigūnai tebekeliaa 
fja į Maskvą. Sekmadienį p a r 
baigus partijos vado A. Dub-

; čeko pasitarimams su Krem-
1 liaus vadovais, pirmadienį Mask 
j von atvyko naujasis Čekoslo
vakijos užsienio reikalų vado-
vas Jiri Hajek. Tass agentū
ros žiniomis, dviejų dienų pasi
tar imams Hajeką pakvietė už-

j sienio reikalų ministeris A. Gro-
myko. 

širdies perkėlimo nauja ope-
rarija vakar įvykdyta Houston 
mieste. Texas valst. Ji y r a tre
čioji Houstone ir dvyliktoji iš 
viso. 

Vakar JAV-se įvyko pirmi
niai rinkimai keturiose valsti
jose — Indianoje, Ohio. Alaba-
moj<> ir Floridoje ir Columbijos 
distrikte Washingtono mies-
te 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 3 d.: šv. Akacijus, 
šv. Berta. Mingaiia. Audrė. 

Gegužės 9 d.: šv. Grigslius 
Naz., šv. I ta, Džiugas, Austė. 

O B A S 

Oro b iuras praneša- Chica-
goje ir jos apylinkėse šiandir-n 
debesuota, vėjuota, gajirni kr i 
tuliai, t emp. sieks apie 70 I. F . , 
r y t — mažesnis debesuotumas, 
kiek vėsiau. 

Saulė t eka 5:39, leidžias 7:56. 
Texas valst . miestelį Miami 

palietė viesulas. Sužeisti penki 
gyventojai , sužalota 16 namų. 

Vietname ter*vykyta smarkios kovos. Čia. matyti JAV kariai Shau 
slėnyj*-
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.KŲ RAMOVE. 

SUBURSIME VISAS SKAUČIŲ IR 
SKAUTŲ MENINES JĖGAS 

— Jūs esate Liet. skautų są
jungos vyr. dvasios vadovas, T a 
rybos ir Pirmijos narys, tad no
rėčiau paklausti, koki dabar yra 
ypatingi skautu vadovybės rupes 
čiai ir planai. 

— Gal didžiausias dabar mū
sų rūpestis yra tautinė stovykla, 
kuri įvyks Rako stovyklavietėje, 
Custer, Mich., nuo liepos 8 iki 
20 d. Man, žinoma, tenka rūpin
tis religiniais stovyklos reikalais. 
Stovykloje iškilmingas Mišias sek 
madienį, liepos 14 d., sutiko ee-
lebruoti vysk. V. Brizgys, kuris 
neseniai yra apdovanotas aukš
čiausiu Skautų sąjungos ordinu. 
Taip pat šiuo ordinu yra apdo
vanotas ir mūsų diplomatijos še 
fas, min. S. Lozoraitis. Mat, 50 
m. jubiliejaus proga norėta pa-
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V.S. K U N . JUOZAS 
VAIŠNYS, S.J. APIE 

RUOŠIAM4 JUBILIEJINIU 
METU BAIGMINI MINĖJIMĄ 

Kun. Juozas Vaišnys, S.J. ak
tyviai veikia visuomeniniame 
darbe, ypatingai su jaunimu — 
skautais. Jis apie 13 m. redaga
vo jėzuitų neperiodinius leidi
nius, mokytojauja lituanistinėse 
mokyklose. 

Susitikę Jaunimo centre po 
Švietimo Tarybos posėdžio, pra
dėjome kalbėtis aktualiaisiais vi
suomeniniais klausimais. Kun. J. 
Vaišnys pirmininkauja komite
tui, kuris rengia jubiliejinių skau 
tų metų baigminį minėjimą, tad 
kalba pirmiausia ir pakrypo ta 
tema. 
— Norėčiau paklausti, kas su

organizavo šį komitetą ir kokie 
asmenys jį sudaro? 

— Komitetą suorganizavo skau 
tų ramovė, kuriai vadovauja v. 
s. Pranas Nedas. Jį sudaro, be 
manęs, ps. Audronė Kubiliūtė 
(vicepirmininkė) , v.s. dr. Milda 
Budrienė, v.s. Flora Kurgonienė 
ir s. Vytautas Kasniūnas. 

— Kokio pobūdžio bus tas mi
nėjimas? 

— Mes galvojame jį pavadin
ti koncertu — balium. Bus vai
šes, meninė programa, dailės kū
rinių paroda ir skautiškų leidi
nių bei kitokių skautų darbų pa
roda. 

— Ar programos ir parodų da 
lyviai galės būt i tik skautai, ar 
manoma pasikviesti ir kitų me
ninių jėgų? 

— Kadangi šio minėjimo tiks
las yra parodyti visuomenei, ką 
skautai yra pasiekę per 50 savo 
gyvenimo metų, tai visi aktyvūs 
dalyviai bus tik skautai. Kad tų 
meninių jėgų mes per mažai tu
rėtume, tai nėra jokio pavojaus, 
nes daugumas mūsų menininkų 
yra perėję per skautų eiles. Gal 
didžiausia problema bus nuspręs 
ti, kuriuos vadinti skautais. Juk 
mes turime aktyvių skautų, turi
me tokių, kurie save laiko skau
tais, nors aktyviai dabar veikloje 
nedalyvauja, ir nemaža taip pat 
yra tokių, kurie kada nors Lie
tuvoje yra buvę skautai, bet jau 
seniai tai užmiršo ir dabar savęs 
nelaiko skautais. Manome kvies
ti tuos, kurie save laiko skautais, 
nors dabar aktyviai ir nedaly
vauja skautiškoje veikloje. Jų pa
sirodymas minėjimo programoje 
ir bus tam tikras grįžimas į ak
tyvumą. 

— Ar jau nutarta, kada ir kur 
minėjimas įvyks? 

— Jis įvyks Jaunimo centre 
lapkričio 3 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų. Tad laiko dar yra daug, 
bet jau dabar stengiamės susiriš
ti su kai kuriomis mūsų meno 
jėgomis, kad būtų galima t inka
mai pasiruošti. Yra laukiami ir 
savanoriai, nes mes ne visus pa
žįstame, ne visų adresus turime. 
Dailės kūrinių paroda rūpinasi 
Kubiliūtė, skautiškų leidinių pa
roda — dr. Milda Budrienė, me
nine programa Glora Kurgonie
nė. informacija — Vyt. Kasniū
nas, kuris ta ip pat yra numaty
tas pravest minėjimo programą. 

anksčiau, kaip aktyvų skautiškų 
darbų rėmėją, paremiant skaut. 
spaudą ir pan. 

PRANEŠIMAS 
TALKININKAMS 

sidomėjusioms sesėms paaiškino i nė, kurios savo kalbomis skatino 
savo gausias ir dažnai nelengvas! skautes daugiau bendradarbiauti 
pareigas. Gajos būrelio vadovė Į SU skautais ir sparčiau žengti 
yra vyr. sk. N. Pupienė. ; skautybės taku. 

Živilės drg. skautės iškyla
vo gražiame Lincoln zoologijos 

j sode. Sesės, kaip gamtos drau-
Rako stovyklavietės administ-i gėms dera, arčiau susipažino su 

KAZIUKO MUGĖ 

v.s. J. Vaišnys, SJ. LSS 
vyr. dvasios vadovas 

gerbti mūsų valstybės ir Bažny
čios atstovus. Šia proga norėčiau 
į tautinę stovyklą pakviesti visus 
skautų dvasios vadovus. Visi ga
lėtume drauge su vyskupu konce 
lebruoti iškilmingas Mišias ir pa
sitarti įvairiais skautiškais reika
lais. 

— Ką tik baigėte Švietimo T a 
rybos posėdį, gal galima būtų su
žinoti, ką ypatingo nutarėte? 

— Tarėmės įvairiais švietimo 
klausimais. Man čia tenka rūpin 
tis tikybos vadovėlių ruošimu, o 
dabar dar uždėjo ir kitą parei
gą — rūpintis jaunimo skaiti
niais. Jeigu atsiras mecenatas, tai 
namome skelbti konkursą su 
1.000 dol. premija parašyti be
letristiniam kūriniui, t inkan
čiam jaunimo skaitybai. Ieškosi
me ir kitų kelių, kad turėtume 
ką paduoti mūsų jaunimui, ku
ris neatsisakys lietuviškai skai
tyti, jeigu tie skaitiniai jam bus| 
įdomūs ir suprantami. 

racinis komitetas praneša, kad a-
teinantį savaitgalį, Motinos die
nos proga, darbo išvykos stovyk
la vietėn nebus. Sekanti darbo 
išvyka bus gegužės 19-20 d. Visi 
tėvai kviečiami jungtis darbo tai 
kon stovyklavietę Tautinei sto
vyklai paruošti. 

DARBINGAI PRALEIDO 
SAVAITGALI 

Nebodami lietaus ir šalto oro 
pereitą savaitgalį kelias dienas Ra 
ko stovyklavietę tvarkydami 
praleido ps. L. Ramanauskas, s. 
R. Račiūnas, ps. Vaitkevičienė, 
ps. Jankūnienė ir skautų-čių tė
vai — Jankūnas, Vaitkevičius, 
Vildys, Ilginis, Balzaras, Var 
naitis, Rimavičius, Kupcikevi-
čius, Micevičius ir Blekys. 
Suaugusiems uoliai talkininkavo 
skautukai Aleksas Jankūnas, Ar 
vydas ir Vytukas Vaitkevičiai bei 
jų sesutė Milda, Asta Ramanau
skaitė ir Edukas Račiūnas. Tauti
nė stovykla artėja šuoliais. Dar
bo stovyklavitėje apstu, o talkos 
maža. Ypatingai pasigendama Li 
tuanicos tunto tėvų į stovykla
vietės darbus įsijungimo. Ateina 
nčioje darbo talkos išvykoje da
lyvauti galintieji tėvai kviečiami 
telefonuoti ps. L. Ramanauskui 
HE 4-8428 arba savo tuntų tėvų 
komitetų pirmininkams. 

KERNAVĖS ŽINIOS 

Šių metų pradžioje Kernavės 
vyr. skaučių sumanytos kultūri
nės vakaronės prigijo. Kemavie-
tės jau turėjo jų keletą. Balan
džio mėn. vakaronė įvyko sesių 
Ramintos ir Jolantos Raslavičiū-
čių namuose. Vakaronės svečias 
Darius Lapinskas įdomiu pašne
kesiu seses supažindino su moder 
niąja muzika ir jos kūrėjais. 

Žemynos skaučių drg. kovo m. 

įvairiais gyvuliais ir žvėreliais. 

NAUJAS SKAUČIŲ 
VIENETAS 

Tėviškės bažnyčios patalpose 
balandžio 28 d. įvyko skaučių 
dr-vės steigiamoji sueiga, da
lyvaujant parapijos kun. A. Tra
ktui, parapijos tarybos p-kui Jo
nui Kasperaičiui, mergaičių tė
veliams ir Aušros vartų tunto va 
dovybei. 

J tą draugovę įstojo mergaitės 
iš visų Chicagos kolonijų ir iš 
priemiesčių, kurias tėvai suvežą 
į Tėviškės bažnyčią pamaldom. 

Sueigos vyks Tėviškės bažny
čios parapijos patalpose kiekvie
ną sekmadienį tuoj po pamaldų 
nuo 11:30 iki 12:30. Draugovei 
vadovaus si. Diana Gelažiūtė ir 
psl. Kristina Žebrauskaitė. 

Patenkinti tėvai, reiškia savo 
dėkingumą Bronei Variakojienei, 
už skaučių draugovės įsteigimą 
prie Tėviškės parapijos. 

ŽINIOS IŠ VVATERBURIO 

Iškilminga Vasario 16 sueiga. 

Sueiga įvyko 103 Green st. sa
lėje, į kurią be sesių tunto ir bro
lių vietinininkijos susirinko dau
gelis tėvų ir svečių. Raportų įsa
kymų skaitymą* bei kitos sueigos 
ceremonijos parodė sklandų ir ar 
timą sesių ir brolių bendradar
biavimą. Kadangi ši sueiga buvo 
sušaukta paminėti Lietuvos ne
priklausomybės 50-ties metų ju
biliejų, Lietuvos vėliava buvo sa
lės viduryje. Per ištisą sueigą 
prie Lietuvos vėliavos pakaito
mis stovėjo sesių ir brolių gar
bės sargyba. Sesių programa susi 
dėjo iš paukštyčių įžodžio ir se
sių įsijungimo į vyr. skaučių kan 
didačių būrelį. Šioje sueigoje se 

• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juo? 
grąžina tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus 

S 
• Redukcija dirba kasdien s 

8:30 — 4:30. leitadieniai» g 
8:30 — 12:06. s 

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

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuin; 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas 

DR. EDMUHD L CIARA 
2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr.. 

Mugė buvo pradėta iškilmin
gom Mišiom Šv. Juozapo bažny
čioje kovo 17 d. Uniformuoti 
skautai ir skautės dalyvavo Mi
šiose, nešdami savo bei Amerikos 
ir Lietuvos valstybines vėliavas, j i^tad.2To—1"~TOI.^1 

Mugę oficialiai atidarė Primijos Į 
tis. Savo kalboje jis ypatingai pa- į 
brėžė tėvų pareigą finansiniai ir 
moraliai paremti šios vietovės 
pirmininkas skautininkas Saulai- j 
skautų-čių veiklą, nuo kurios pri- j 
klausys ateities jauno lietuvio pa 
sišventimas skautybei bei tėvy-

! nei Lietuvai. Atidarymo kaspiną 
perkirto Šv. Juozapo parapijos 
kunigas, pabrėždamas Lietuvos 
jaunimo reikšmę ateityje lietuvy
bės išlaikymui. J mugę atsilankė 
tėvai ir svečiai rado gausiai ir 
turtingai parengtus skautų rir 
skaučių rankdarbių stalus. Mu
gėje taip pat dalyvavo kviesti ir 
Hartfordo skautai-ės su savo pa
puošalais ir rankdarbiais. VVater 

Penkt. 2—6 Ir 

Ofs. 785-4477, Rez. PR 8-«»%U 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINCS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLOG. 

644* So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

Akušerija Ir moterų H«os 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKAS, 0PT. 
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* tr 
"oontaet lenses". 

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPKC. VIDAUS LIGOS 
ML Ofiso PR 6-7800: Namų 625-76P? 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiad.ieni 

TeL 423-2660 
DR. L RIMUS 

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Aveaue 

(Nukel ta i 5 MM 

Oft<w HE 4-1414. Best. RE 7-6867 
DR, B. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija it moterų Ugos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave kampas) 

Vai. kasdien h—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždarvta 

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. 
p«£ktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Tred. 

S v r. iki 3 v. popiet. Se.T 
lr 
U 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS EXPRESS 

SfAROrETTE OIFT PARCEL 8ERV. 
I 2608 69th St. Tel. WA 5-2787 j 

2301 6»th St. Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St. Tel. C.\ 5-t864 j 

Lietuviu bendrove turinti teise 
siuntinius siusti savo vardu iš Chi- : 
cagos tiesiai j Lietuvą. 

rudelis pasirinkimas įvairių me. j 
džiagu. ital. lietpalčių ir kitų prekių. . 

Priimami užsakymai automobilių, ; 
Šaldytuvų, televizijų ir t. t. 

R. Ir V Žukauskai 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitos kraštus. 

P. iNEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIVn'S 

2858 We>t 6Srd Street 

na Plaušinaitytė ir Daiva Daug 
vilaitė. Sueigos motu į paskilti-
ninkės laipsnį pakeltos Rita Dau 
gvilaitė ir Audronė Pavilčiūtė. 
Taip pat buvo atsisveikinta su 
drg. adjutante vyr. sk. V. Ruiby-
te ir sutikta nauja adjutante vyr. 
sk. Audronė Tamošiūnaitė. Že
mynos draugovei vaodvauja ps. 
A. Martienė. 

Vyr. sk. V. Ruibytė pradėjo 
vadovauti Mirgos skaučių drau-

S. - V.K. | govei, tapdama jauniausia Kerną 
RUOŠIASI SPORTO ŠVENTEI \vH. t u n t 0 draugininke. Pavyzdin 

gai ir darbščiai sesei Vitai — 

turėjo gražią įžodžio sueigą. Jžo-|^ i u tUntininkė ps. Jasiulevičienė ™- : ***"«« *+-+* vai. ir 
dį davė Ramutė Matutytė, Dai- Į ^ ^ t u n t ininkės p a r e i g a s ps. 5 * ^ ^ v ^ m » A 

Worcesterio Nevėžio tuntas, 
vadovaujamas brolio P. Molio, 
jau ruošiasi XIII-jai sporto čven-
tei, kuri įvyks birželio 22-23 d.d. 
Į šią skautišką vasaros pramogą, 
kaip ir kiekvienais metais, su-
skris sesės ir broliai iš viso Atlan
to pakraščio išbandyti savo jėgas 
lengvojoje atletikoje, stalo teni
se, krepšinyje ir kt. varžybose. 

Šeštadienio vakare smagus Jo
ninių laužas. Neringos sesės jau 
dabar "treniruoja" savo skar
džius balselius! Sekmadienį baig 
minės varžybos ir dovanų įtei
kimas laimėtojams. 

PARĖMĖ JAMBOREE'S 
FONDĄ 

Buv. Detroito skautų tuntinin 
kas s. L. Heningas įteikė 100 dol. 
auką Brolijos Jamboree fondui. 
Šio fondo tikslas — lietuviško
sios skautybės reprezentacija ir 
propaganda svetimtaučių tarpe, 
jubiliejinės stovyklos ir pan. Mie 
lą skautininką pamename ir iš 

daug sėkmės! 
Kovo 17 ir 24 d.d. Kernavės 

tuntas pravedė sėkmingus ir da
lyvėmis gausius skiltininkių kur
sus. Kursai vyko Tautinės stovyk
los ženkle. Kursų paskaitininkai: 
v.s. V. Statkus, v.s. F. Kurgonie
nė, s. A. Namikienė, ps. R. Ba-
raitė ir s. N. Užubalienė. 

Gajos vyr. skaučių kandidačių 
būrelis Juozinių proga Lietuvos 
konsulate aplankė didelę skaučių 
bičiulę, ps. Juzę Daužvardienę ir 
pasveikino ją su vardadieniu. 
Gen. konsulas P. Daužvardis su-

Paliulienei. Brolių programoje 
du vilkiukai davė įžodį, du pa
tyrę vilkiukai perėjo į skautų ka 
ndidatų būrelį. Keliems vilkams 
buvo įteikti specialybės ženklai 
bei du vietininkuos vadovai ta
po apdovanoti žymenimis. Šioje 

7—9 v. 
Trečia-

priimami su-
3itarus. 

Ofiso telefonai: PR s-3229 
Rea. telef. WAlbrook 5-5678. 

RezM. Tel. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

Ofiso ML PR 8-2220 
Namų — rez. PRospcc-t 8-9081 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
J O K § A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad. ketvlrt ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. Ir nuo 5 iki 8 v. v. 
šeStad. nuo 1 iki 4 vaL 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.: 
Sešt nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JERKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo i—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šestad. uždaryta. 

Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Ceort. Cicero 

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Treciad. 
ir Seštad. tik susitarus. 

Tel. — KEUance S-18H 
DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPKC. ORTHOPEOMOS LIGOS 

2745 YVest 69th Street 
Prit-š šv. Kryžiaus ligonine 

IŠVYKS ATOSTOGOSE IKI 
GEGUŽES MEN. 27 D 

DR. LEONAS SE!BUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nno 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730 

DR. Aw00NA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreot, A 

Kabineto tel. 887-2020 
Namo trt. 839-1671 

Vizitai pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHTRTJRGAJS 
Adresas: 4255 W. 63rd 9<rwfc 

Ofiso tel. RRliance 5-4410 
Rez- tel. GRovebiU 6-061? 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 TBL 
iki 2 
antr. ir penkt amo 12 Iki 2 m l 
r vakarais pągai susitarimą. 

' ii. p.p ir auo 7 iki 8 v. va*.: 
P-P 

sueigoje atsilankė LSS tarybos p i ,Me*ca! Baflding) Tel. LU 5-6446 
rmijos narė s. Saulaitienė ir At
lanto raj. vadeivė s. L. Milukie-

• Val.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 

6449 S. Putaski Road (Crawfofd į^ IS***** 4 - 12"S w L p p ' ******* 

• • • • • • • • • • • • • • • « 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų meto patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9309 Chicago. Dlinois 
• • • * > • » • • • - » • • »•-»•< 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222 

SOPHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio 'ki penk. 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nnc *:S0 iki 
9:S0 vai. ryto Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro. 

715P South Maptewood Av«-ow 
Chicago. nunofc. *««•.?* 

VISOS PROGRAMOS B WOPA 
U >0 kfl. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmleek 4-2413 
' * » » » • • • • - » - • • • - • - » • • » • - • - » • • • - » • • 

Ofisas 3148 Wes* 63rd Street 
Tel.: PRosoect 8-1717 

Rez. S241 VFtest 66th Place 
Tel.: RKpublk- 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

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

DR VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Califomia 

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

Trcfiad. ir kitu laiku pagal susitar. 
OfLso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inksto ir šlapumo takn chirurgija 

1>rt. 695-0533 — H g m 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elęin. Illinois 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 

R0CHKES MEDICAL J ) 
ARTS W 

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

REMBLAKE - R0GNKES 
AP0THECARY 

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

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 

Mes patelefonuosime jusu gydytojai 

Tel. offcw HE 4-5849. rec 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9434 West 7 l s t Street 
V*l.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-t 
antr.. pcnkta«l. 1—5 tnf Ir 5eS«, tik 
susitarus. 

Offc*r> — HK 4-57.S8. 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadie

niais S-9 v.. Šeštadieniais 1 O-l p.p 
Ligoniai priimami pac&l ausltarlma 

TeL ofteo tr bnto OLympic 2-415* 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
49S8 W. 1 5 a Street, Cicero 

Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak.. 
išskyrus trečiadienius. 

Se*tadieniai» 12 Od 4 popiet 

DR. IRERA KURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU IR^ VAIKŲ LIGŲ 

MEDICAL BLTLDINO 
7156 Soatk Western Avenae 

Pirmad.. antrad.. ketvlrt ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., gefttad 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Ofiso telef. RE 7-1168 
Re*. teL *3»-2»tt 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71»t Street 
Telefonas rTEmlock 6-3545 

(Ofteo ir rezidencijos) 
Valandos pa«al susitarimą 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir etUrwneUa 
Ofisas 2750 m. 7 lst SttSST 

Telefonas 928-8296 
Valandos: 2-8 v. v., penktad- 16-11 
v. r.. 2-8 v. vak. gteštad. 1-4 v va? 
<̂ aro. Sekmad. ir trečiad. uždaryta. 

KezKI. tel. WA 5-30M 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
^ LIGOS ^ ^ 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-12SS 
Ofiso vai.: Pirm., antr., Trofi. tr 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki t 
v. v.šeštad 2—4 vai. popiet tr ktta 
laiku pagal susitarimą. 

Of. teL H E 4-2123, Narna GI S-61M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja UKOAIUS tS 
Vai.: 2—4 p. p. l r 6—S v 

Trečiad. ir šeStad. uždaryta 

Telefonas — GRorehin 

DR. A. VALIS-UB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S P E C I A L Y B E A K L ' S E R M A I R 

M O T E R Į ; L I G O S 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 lr 6 iki 8 i 
šeštadieniais 1 Od 4 vaL 
Trečiadieni.^ uždaryta. 

Ofiso teL PR 8-777S; Rea. PR 6-4782 

DR. A. MACIUKAS 
C H I R U R G A S 
2888 West 6Srd Street 

Valandos: pirmad.. ket»., S—i va i . 
antrad. f r penkt 1—4 vai 

Priiminėja tik suattarue 

Ofho HE 4-lSl» Re*. PR «-t801 

DR. J. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus Ilgos 
2484 We»t 7t«t Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien »—11 ryto lr 4—I v. T. 

• v. r. — S v. • a. 

TeL PRospect 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6648 Se. Albany Ave. 
VaL. pirm., antrad.. ketv. t—g » 
vak.: penkt. ir SeStad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal aualtartma 
TeL oflso PR 6-644% va*. B 4-61M 

DR. F. C. VMSKSIAS 
GYDYTOJA IR CHIRUKG* 

8107 West 7 1 * Street 
Vai.: 2 

Treč. 
iki 4 v. p. p. ir 7 W S • . w. 
ir SeStad. pairai susitarimą. 

Ofiso teL 767-2141. Ha 

M PETRAS ZUOtA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. 
\al pirmad., antrad., penktad. 

ir 8—8 v. v. ketvlrt. S—t V. 
•ataiUanlala ]•—s vai. p. t . 



Komunizmo 

PAVOJAUS AKIVAIZDOJE 
Mūsų dienraščio vakarykš

t ė s laidos pirmame puslapyje 
buvo paskelbta gerokai gąsdi
nančių žinių. Jas paskelbė Kon 
greso atstovų rūmų Priešame-
rikiniams veiksmams tir t i ko
mitetas. Paskelbtieji duome
n y s yra t ikri . Jie nėra iš pirš
to išlaužti a r tušt i prasima
nymai. Tai kongresinio komi
te to kruopštaus ir ilgo darbo 
vaisiai. Į t a i ne tik valdžios a-
titinkamos institucijos, bet ir 
visa krašto visuomenė privalo 
atkreipti labai rimtą dėmesį. 

Šioje ir kitose dienraščio vie 
tose ne vieną kartą buvo tei
giama, kad negrų demonstraci
jų ir riaušių užnugaryje stovi 
komunistai, kurie siekia vyk
domus sąmyšius panaudoti sa
vo kėslams — griauti demo
kratinę santvarką ir ruošti dir
vą komunizmui. Ne be pagrin
d o kongresinis komitetas, ku
r io vyriausia pareiga yra sek
t i ir tirti priešvalstybinių gai
valų sąjūdžius, smulkiai išty
ręs kai kurių negrų grupių 
veiklą, tvirtina, jog tos komu
nistinės grupės Jungtinėse Vai 
stybėse dirba kar tu su kovin
gaisiais negrais, vadinamais 
nacionalistais ir ruošiasi gink
luotiems sukilimams bei revo
liucijai. 

Pagaliau jau ir be kongresi
nio komiteto tyrinėjimų ir j o 
pranešimų buvo gana aišku. 
kad ne be tikslo vykdomos 
miestuose demonstracijos i r 
riaušes. N e be tikslo kai ku
rie negrų vadai keliaudavo j 
Maskvą, į Pekiną ir kitų komu 
nistinių k raš tų sostines už-
megsti kontaktus su komunis
tiniais centrais, pasiinformuo-
ti , o gal i r konkrečias direk
tyvas iš t en parsivežti savo 
revoliucinei veiklai Amerikoje. 

Jei kelerių metų vykdomieji 
sąmyšiai kraš te neatidarė a-
kių mūsų politikams, valsty
bininkams ir visuomenės vei
kėjams, t a i oficialus kongresi
nio komiteto rapor tas tikrai 
privalėtų atkreipti jų dėmesį 
ir paskatinti daryt i atitinka
mus žygius, kad užbėgtų už a-
kių plataus masto sabotažams 
miestuose: ardymui visokios 
krašto komunikacijos, degini
mui bei griovimui miestuose 
namų, pirmoj eilėj didesniųjų 
ir brangesniųjų, išardymui ku 
ro bei šviesos pristatymą į na
mus, terorizavimui gyventojų. 
Būsią sudaromi rimti sutruk
dymai tvarkai k raš te palaiky
ti, trukdomas įstatymų vyk
dymas, paker tamas pajėgumas 
krašto saugumui palaikyti. 

* 
Kongresinio komiteto pra

nešime y r a ir šviesesnis m o 
mentas. Nepasineriama į v i 
sišką pesimizmą. J i s pasitiki, 
kad juodosios rasės kai kuriu 
grupių i r komunistų sabotaži-

ŽYDŲ IR ARABŲ SANTYKIAI 
Arabas kritikuoja arabų laikyseną 

niai, teroristiniai bei revoliuci
niai žygiai nebus sėkmingi. 
Bet komitetas mano. kad nuo
stoliai būtų padaryt i dideli, 
kad daug nekaltų žmonių sa
vo slaptais, naktiniais veiks
mais galėtų išžudyti. Manoma, 
kad. nepaisant visų sabotažo 
veiksmų, teroro ir visokio grio
vimo, tokie sukilimai bei revo
liucijos gana greit ir efek+in-
gai būtų numalšintos. Mat. ko
mitetas esąs įsitikinės, kad a-
merikiečiams tokių sukilimų 
bei revoliucijų koncepcija yra 
svetima ir, kad daugumos neg-
rų nusistatymui priešinga. Tu
rima vilčių, kad ir didž, nisios 1 
komunistų vadovaujamų kovin 
gųjų negrų pastangos pilnai 
savo tikslo nepasieks, nes vi
sos juodosios rasės nesukurs-
tys stoti į revoliucinius gink
luotus sąjūdžius. 

* 

Gera skelbti optimizmą, bet 
dar geriau ir saugiau yra būti 
gerai pasiruošusiems galimiem 
netikėtumam. Reikalinga aky
lai sekti komunistu ir kitu 
priešvalstvbinių gaivalų veiks
mus ir nuolat budėti. 

Į tai, kas šiandien vyksta 
miestuose, universitetuose, per 
pirštus žiūrėti jau nebegalima. 
Jau ne vieną kraš tą komunis
tai pasigrobė dėl to . kad ne
buvo laiku apsižiūrėta, kad ner 
daug optimistiškai žiūrėta i vi
sa tai. kas vyko t u valstvbių 
viduje, kad priešvalstvbiniams 
gaivalams buvo duota laisvė 
griauti valstvbės santvarką iš 
pačių pagrindų. 

* 
Gera, kad koneresinis komi

te tas priešvalstybinei veiklai 
t i r t i bent šį t a rekomenduoja, 
kaip reiktų elgtis sukilimu bei 
revoliucijų atvejais. Geras pa
siruošimas ir t inkami planai 
būtini, nes. kaip komitetas ma
no, komunistai ir juodieji na
cionalistai į negrų riaušes ge
tuose žiūri kaip į generalinę 
partizaninių karinių operacijų 
pradžią i r jie numato negru 
getus naudoti kaip "smogimo" 
kariuomenę revoliucijai. Tą e-
sąs patyręs kongresinis komi
tetas . Todėl komunistai ir krei
pia daugiausia dėmesio į mie
stuose organizuojamas riau
šes, kurias esą suplanavę na-
naudoti savo tikslui pasiekti 
— revoliucijai sukelti ir ios 
pagalba, žinoma. Jungtinių 
Valstybių demokratinei sant
varkai sugriauti , jos vietoje 
komunistinę d ikta tūra pasta
ty t i . 

Į tai atsižvelgdamas, komi
te tas skatina ištikimuosius sa
vo kraštui piilečius gyventi 
atviromis akimis, budėti ir ne
prileisti, kad komunistai ir jų*", 
dieji nacionalistai savo ve*v-
la nueitų tiek toli. kad ja lik
viduojant reiktų perdaug au
kų aukoti. 

Nepaisant visų taikintojų pa
stangų, žydų ir arabų ginkluoti 

P. GAITYS stengėsi išlaikyti ne t a r p Izra 

Jie ne tur i pakankamai mokytų 
karininkų vadovauti generali
niam štabe, nei t inkamo perso
nalo operuoti modernius gink
lus. Lygiai neturi pakankamai 
drausmingų ir apmokytų pilie-

__ . .„ . - . . „-_....,-. .... . - r • . . t čių. galinčių sėkmingai bendra-
0 „ _ . ,_ , .. , B . eho ir Egipto, bet t a r p Izraelio , * • f t , . . , - , 

susidūrimai vis dažnėja. Arabų Išaugos priemonių, arabai leido ir visų arabų valstybių, paimtų j a a r D i a u U s u K a r * * ^ -.*?**' partizanai kiekviena proga gny I Izraeliui pasigrobti visą Palesti- kartu. Didesni žydų techniški 
bteli žydams, o šie žiauriai at-
sikeršija. Tokioje neapykantos 
įkaitintoje atmosferoje neseniai 
pasigirdo buvusio Tunisi jos pre
zidento Burguibos patarėjo Ce-
cilio Houranio balsas, tilpęs Lon į tų buvęs Izraelio sulaikymas jo 
dono žurnale "Encounter", nau- sienose, o ne jo užkariavimas 

ną ir okupuoti strategiškai svar ' sugebėjimai sudėti su gerais 
biausias pozicijas Artimuose J ginklais sudarė žydų pranašu-
Rytuose. 

Jeigu arabai būtų blaiviai gal
voję, jų svarbiausias tikslas bū-

I mą. kurį arabai tu rė jo prama-
• tyti. bet nepramatė . 

Didžiausias pralaimėjimas 
namie 

joje dvasioje ir nauju arabams 
neįprastu požiūriu nušviečiąs 
žydų - arabų konfliktą ir jo iš
sprendimą. 

C. Houranis savo straipsnyje 
pažymi, kad šiuo metu kiekvie
nas padorus arabas turėtų liu
dyti tiesą, nes profesiniai de
magogai ir pusiau raštingi fa
natikai perilgai piktnaudojo 

a r sunaikinimas. Jų psichologi- j Tačiau didžiausias pralaimė 

binėm įstaigom tokiam laipsny
je, kokio reikalauja modernioji 
karyba. 

An t r a tiesa yra . kad, jeigu 
arabai ir galėtų kariškai nu
galėti Izraelį, vis vien viena ku
ri didžioji valstybė jiems neleis
tų pasinaudoti tokio laimėjimo 
vaisiais. Tuo būdu. jeigu ara-

nė klaida yra manyti, kad t a s . Ijimas buvo ne tiek kovų lauke j b a i griebtųsi jėgos. J i e padary 
kas jiems nepatinka, neegzistuo- į ar pasaulio opinijoje, bet pačių tų pagrindinę klaidą. Tačiau 
ja. Kadangi jie atsisakė pripa- į arabų valstybių s m o g t a s smū- ! t a i n e r < 1 i s k i a - k » d jie turi nusi-
žinti j iems nepriimtiną būklę, į gis savo žmonėm: milžiniškas 1 ginkluoti, o reiškia, kad arabai 
jie nesugebėjo atskirti tarp to, j benaudis gyvybių praradimas , 
ką jie norėtų matyti, ir to, ką į didelės naujų bėglių minios, ū-

kiniai nuostoliai ir neapskaičiuo jie sugeba praktiškai įvykdyti. 
Būdami pasimetę del savo tiks
lų ir klysdami dėl savo jėgų. 

spaudą savo nedoriems t iks- ; arabai susilaukė pr. metų va-

turi naujai įvertinti savo jė
gas ir rasti santykį ta rp kari
nės jėgos iš vienos pusės ir po 

jamas skurdas, nauja neviltis ' l i t i n h * - G k i n i u i r geopolitinių ak 
tyvų — iš kitos. 

Iš tų visų faktų, kokias gali-
ir naujas pažeminimas. 

Jeigu arabai, rašo C. H., bū-
saros nelaimės. Kartu su tuo j tų stiprinę savo naujai įgytą i ma ^pada ry t i išvadas, klausia lams. Rimtųjų arabų tyla iš vie- ^ _ _ t . _ . . , 

nos pusės ir rėksnių keliamas Į jie prarado ir pasaulio palan- I nepriklausomybę, jie būtų su- j C ; H Anot jo, pirmiausia rei 
tr iukšmas iš kitos — arabų tau kurną. Tuo tarpu, kai jie tik g a r , gebėję sulaikyti Izraelį ir ilgai-
tą privedė ne tik prie nelaimės. 

Sidnoy VeiBbnrg 74 m. Goldman 
Sachs bendroves dalininkas New 
Lorite, paskelbė kad jis sutelks 
milijonus viceprezidento Humph-
r.'v rinkiminei kampanijai 

iki šiol. gali būti tik žydų tikė
jimo ir kilmės žmonės. Jis taps 
žydų ir arabų valstybe ir pra
ras savo dabartini išsiskirtinu-

siai kalbėjo apie užkariavimo I niui jis būtų buvęs a rabams ne-
karą. žydai visu rimtumu jam į pavojingas, dalinai žydiškas, da-

kia įsisąmoninti.' kad praūžęs ™a. Tačiau, jeigu Izraelis nesu-
karas pakeitė s t rateginę būklę | [ **" arabams duoti pilnos pilie-

pasiruošė !li nai arabiškas. Vietoje to po 
bet ir suirimo ribos. 

Blaiviai žiūrėti j pacfft} 

Norint arabams atsitiesti. C. j apie save paskalą, kaip apie be- j prarado arabišką Palestinos da- j š a mėgins pakeisti tą būklę, jie 
Houranio manvmu. jiems reikia jėgę valstybę, apsuptą stipriai į U, bet ir prisidėjo sionizmui ge- I b u !* d a r blogesnėje padėtyje, nei 

| buvo 1948, 1956 ir 1967 m. Tai-

Izraelio naudai. Dabar Izraelis ! tybės. jis turės reikalą su di-
turi labiau natūralines sienas ^ I h i gyventojų skaičium, kurių 

»> » j • •, x• -̂ iT • .L-i I onntic ir nulti Toi<ni m h a i iė- i J IS nesugebės liKviduoti ar vai 
Per metu eilę Izraelis skleidė į dvidešimties metų arabai ne t ik ' g in t i s ir pulti. Jeigu araDai je , J 

blaiviai žiūrėti į padėtį ir ją I ginkluotų kaimynų, pasiryžusių i rokai pasistūmėti pirmyn į pil 
pakeisti arabų idealų šviesoje, i ją sunaikinti. O iš tikrųjų ara- \ ną žydišką nacionalizmą. M ii- g» pasikliovimas karine jėga. 
Arabai tu r i nugalėti patys sa
ve, o tai esą svarbiau už jų pra
laimėjimą karo lauke. Svarbiau 
už viską, kad tauta išliktų ne 
kaip paprastas individų sambū- I eliui pagrindą iki dantų apsi
ris, bet kaip gyva ir kūrybinė ! ginkluoti. 

"bai tik mėgino ją sulaikyti. Kai žiniška parama, kokią Izraelis į kaip svarbiausiu arabų^polfti-
kurie arabų politikai perdėtai | gavo iš svetur gyvenančių žy- j kos įrankiu Izraelio atžvilgiu, 
gyrėsi savo karine jėga ir ža-

I dėjo užkariauti. Tai davė Izra-

jėga istorijoje. 
Istorija yra davusi arabų tau 

tai XX amžiuje vienintelę pro
ga sugrįžti į pasaulio gyvųjų, 
kūrybingųių jėgų bendruomenę. 
Tarptautinių reikalų susikryžia
vimas jai leido atgauti visų jos 
teritorijų nepriklausomybę, o 
atradimas milžiniškų turtų, ku
rie beveik be jokių pastangų 
suteikia jai priemones pertvar
kyti tautos gyvenimą ir pakelti 
jos gerovę. 

Tą vienintelę progą, pažymi 
C. H., dabar arabai galį pra- I 
rasti. Niekas kitas, tik patys Į 
arabai tegali save išgelbėti iš jų j 
padarytų klaidų ir beprotybių. \ 
Pats faktas , kad jie gyvena 
strategiškai svarbiose ar medžią 
giškai turtingose teritorijose, 
nėra pakankama jų išlikimo ga
rantija. Arabai gali būti iš tų 
žemių išvyti ar prarasti tų tur
tų kontrolę. Jie gali kaip t au ta 
nusižudyti. 

Jėgų pusiausvyra Izraelis 

Keistini santykiai sn Izraeliu 

dų pastarojo ka ro metu. rodo I esąs klaida. Anot jo, geriausias 
įvykstant tai. apie ką kraštu- Į būdas sulaikyti Izraelį esąs tarp 
tiniai sionistai visada svajojo | taut inis spaudimas Jungt. Tau-
ir ko moderuoti žydai visada bi
jojo, o tai būtent žydų na
cionalizmo susitelkimo apie Iz
raelio valstybę ir vis didėjančio 
žvdų atsiskyrimo nuo visuome
nių, kuriose jie buvo asimilia-
vęsi. Tuo būdu Izraelio gyven
tojus «udarys ne vien to kraš to į d raugus Afrikoje ir- Azijoje 

tose a r šalia jų. Izraelio karinis 
laimėjimas jam nedavė taikos, 
nei priartino prie derybų sta
lo. Priešingai, jis sukėlė prieš 
jį tarptaut inę koaliciją, kokios 
nebuvo anksčiau ir nustatė 
prieš jį per 20 metų laimėtus 

dar negimusios kar tos , o ir iš 
viso pasaulio a tvykę žydai. 

Ar arabai, klausia C. H., po 
dešimties, dvidešimties metų 
stengsis siekti d a r vieno "lai
mėjimo", kaip t a s . kurio tik ką 
susilaukė, ir p ra ras t i ir antrą
ją Jordano pusę, derl ingas Jau-
lano bei Haurano lygumas Si-
rijoie ir Litani bei Hasbani u-

Karinė .jėga nėra gera priemonė 

Karinės jėgos negalima laiky
ti geriausia priemone ne tik a-
rabams. bet ir Izraeliui. Šiam 
prijungus Gazos ruožą ir vaka
rinį Jordano krantą, žymiai pa
didėjo jo valstybėje arabų skai
čius. Dėl jų didesnio vislumo po 
nedaugelio metų arabai skai-

pes Libane? A t s a k y m a s priklau j čium susilygins su žydais. O 
so arabams. Ką jie padarys , tai ' kadangi Arabijos ir Europos 
nulems arabų t au tos likimą ne | *ydų proporcija ireri keičiasi, vi-
dešimčiai. bet šimtui metų. Ko
kių tad priemonių jie turi imtis, 
kad galėtų t ikėtis laimėjimo? 

sos Palestinos gyventojų pobfi-
di= pasikeis, įgaudamas labiau 
rytietinį būdą. Arabai įsisavins 
kai kurias žydų dorybes, o žy
dai — kai kur ias arabų ydas. 
p ra ra ja tarp žydų ir arabų su
siaurės, o po penkerių ar de-

Buvęs nacių už-ienio reik. minis
terijos pareigūnas Franz Radema-

Didžiausias ir dramatiškiau
sias arabų silpnumo pavyzdys 
ir nesugebėjimas suprasti savo 
silpnumo ir jėgos glūdi jų san
tykiuose su Izraelio valstybe ir 
sionistų judėjimu. 

Nesugebėdami pasiryžti kaip 
elgtis a r imtis reikalingų savi- I atsėdėjo kalėjkne 18 mėnesių 

Nugalėti save paėius 

C. H. manymu, arabai pir 
miausia turį nugalėt i save pa 
čius: iš vienos pusės savo nu- šimties metų ir visai išnyks. 
siminėlius. o iš ki tos — savo Žvdams stovi prieš akis dra-
kraštutiniuosius. Arabai niekad mat iška dilema: jeigu Izraelis 

cher išeina iš teismo Bamberge i neturi užmiršti pagrindinės tie- sut iks prijungtų sričių arabams 
Vokietijoj, laisvas. Jis buvo kalti-! sos. kad jie kaip t a u t a dar ne- ! duoti pilietybę su lygiom poli-
namas. kad sunaikino 3.000 žydųr t u r j m o ksl in ių ir technologinių tinėm teisėm, dabartinis Izrae-

! sugebėjimų, nei masių bendro lio pobūdis tu rės pasikeisti. Tuo r į stovyklas pasiuntė 80.000 žy-

n u ^ r S s t T & " « " " £ [ švietimo lygio, juos įgalinančio ; atveju jis nebebus vien žydų 
įvesti moderniųjų laikų karą. ; valstybe, kurios pilienai. kaip 

dyti. 

Pavojai Izraeliui ateityje 

Ieškodami išeities iš šios di
lemos, žydu vadai dabar mėgi
na veikti abiem kryptim: pasi
laikyti užimtas žemes ir išstum
ti arabus už Jordano. Kartu su 
tuo, jie visais būdais įkalbinė
ja užsienio žydus galimai grei
čiau emigruoti į Izraelį ir užim
ti pasitraukusiu arabų vietas. 
Jeigu ši kraštutiniųjų akcija 
pasirodytų sėkminga. arabų -
žydų suartėjimas taptų neįma
nomu, nes, kiek tai liečia ara
bus, jų sutikimas taikytis la
bai priklausys nuo to. kaip žy
dai elgsis su arabais savo val
stybėje. 

Jeigu, rašo C. H., bus sten
giamasi gyventi su arabais pil
noje lygybėje, kelias į susitai
kymą tarp Izraelio ir arabų pa
saulio bus atviras. Tačiau, jei-

l gu arabams nebūtų duotos pil
nos teisės, taikos nebus ne tik 
Palestinoje, bet ir už jos ribų. 

Visa tai susumuodamas, C. 
H. daro išvadas: arabų pasau
lio tikslas turėtų būti: 1) sulai
kyti Izraelį tose ar kitose eisno 
se. pasinaudojant tarptautiniu 
spaudimu. 2) laipsniškas Izrae
lio perkeitimas iš grynai euro-
niškai žydiškos valstybės į ry
tietiškai žydų - arabų valstybę. 
Tada taikos klausimas pataptų 
antraeiliu reikalu. 

Atstatyti siena** 

šalia to arabai viską turi da
ryti, kad atstatytų buvusias 

į 1967 m. >ienas. Tai būtų ne ga
lutinis sprendimas, bot pirmas 

f Nukelta į 4 psl.) 

UŽTVANKA 
Spaudoj ir gyvenime 

K0DEL DABAR TYLI 
PROTESTUOTOJAI? 

R o m a n a H 

JUOZAS T O ! JlJftlS 

miestan. 
— Bet kodėl? 
— Tavęs laukia ligoninė: juk tu tur i ten mir t i ! 

Mudu buvome priėję kelio posūkį ir senelis su-
Didžiuoaiuose JAV laikraščiuo-, Guy buvo priverstas klūpėti, kai į stojo 

ae buvo plačiai išspausdinta Assoc. į jis buvo peršautas, kulką palei-
Presa žinia, kad JAV ambasados džiant j galvą. Vienas budistų vie-
patikrintomis žiniomis Vietname, nuolis pasakojo, kad raudoniesiems 
kai raudonieji vasario mėnesį bu- užėmus Hue apylinkes, ten kas 
vo užėmę Hue miestą, ten iižudė j naktį buvo vykdomos egzekucijos. Į jau paleisti 

kaip ir manajam, kabojo nuovargis ir kelionės nuo
bodulys. 

Pakeičiau kelis kar tus padėtį, bet patogiai atsisės-
Dabar atsiminiau: aš buvau partrenkęs bal tašvar- Į ti j au nebegalėjau. Kojos smilko nuo ilgo sėdėjimo, o 

kį sargą ir pabėgęs. Kai dūmiau ligoninės kiemu, jis j kūna,s virpėjo pagal traukinio ritmą. Miegas jau vi-
tebegulėjo sustingęs be jokių gyvybės ženklų. Tik- j sai neėmė. Bet gal jo nė nereikėjo: gai aš buvau visai 

- - - - - - - - - netoli tikslo. Nuslinkau pavėsi n ir griebiau kišenėn pa
pirosų. Tačiau tą pačią sekundę prisiminiau daktaro 
draudimą ir ranką ištraukiau atgal. Peilės stingo gerk
lėje, o papirosų dėžutė ir liko erzinti šlaunies. 

Nors ir griežtas buvo daktaro draudimas, bet 

riausiai aš jį užmušiau ir buvo sukeltas visas miestas 
mano medžioklei. O d a k t a r a s nujautė, kad aš būsiu 
pabėgęs pas senelį. 

Atsisukau senelin pagalbos, bet j is buvo dingęs. 
Mūsų ateitasis kelias nubėgo laukais, ir jame nesi-

I galiu. 
— Jonai, čia mano žemės riba, toliau eiti nebe-, ^ t į jokio gyv 0 sutvėrimo. Tuščiame lauke buvome Į vistiek 

; tik dak ta ras ir aš. 
įsimečiau kelionei keletą pakelių čenruKianan ir 

i kišenėn. Gal jis ir buvo teisus, uždrausdamas rūkyti. 

per 1.000 gyventojų. Jų lavonai kol raudonuosius išvijo amerikie-
buvo surasti 19-je masinių duo
bių. Daugelis buvo nušauti, kitų 
galvos nukirstos, daugumos ran
kos surištos už nugaros, kai ku
rie lavonai sužaloti )—panašiai, 
kaip bolševikų nukankintieji Rai 
nių miškely ir kitur Lietuvoje). 
Buvo rasta aiškių ženklų, kad kai-
kurie nelaimingieji buvo primušti 
iki sąmonės netekimo ir paskui gy 
vi 

čių ir Pietų Vietnamo daliniai. 

Senelis atrodė baisiai pavargęs ir jo vieno negalė-1 Bėgti! Būtinai turiu pabėgti nuo daktaro. Je i grį-| bet a r galėjau taip staiga mesti, prieš tai rūkęs be 
„ . - i -* : ' šiu. jie man vistiek nedovanos. Tačiau kojos buvo tar- per t raukos dar nuo šeštos klasės. O gal tie nelemti 
— Aš jus palydėsiu atgal, seneli. 
Šiuo metu saulė kri to anapus miško juostos. J i ! 

Tuo klausimu "Chicago Tribu- j dabar buvo tokia didelė, kad, rodos, apglėbė pusę va-! baisiausiu įnirtimu: t renkiau, ku r pakliuvo, spyr iau ir 
ne" geg^ 2 d. davė vedamąjį klau- j k a r i n i o dangaus. Kaip keistai viskas atrodo kaime, pa-
sianų, kurgi yra protestai dabar? , . -JT . . . , . ,. . . , . 
Tie protestuotojai buvo taip uolūs galvojau. Mieste as to niekad nemačiau: nei tokios ne-
pakaltinti savus amerikiečius, kad paprastos saulės, nei šešėlių, nakties juodumo, 
jie net paskelbė klastotas nuotrau Keliu į mus skubėjo mano daktaras , ir aš nuste-
kas: vaiko, neva apdeginto per a- bęs sustojau. Kaipgi jis čia atsirado? Aš buvau išslin-
merikiečių puolimą.^Tuo ^ tarpu k ę s i š m i e s t 0 n įekam nesakęs, net pačiai seimininkei. 

tum švino pripildytos ir d a k t a r a s mane tuoj pavijo. | papirosai ir buvo priežastis, dėl kunos dabar sėdėjau 
Bet pasiduoti negalėjau jokiu būdu ir grūmiausi su juo t kietame vagone ir danginausi į nežinoma Žemaitijos 

užkampį. Visokios mintys maišėsi galvoje. 
Žvilgterėjau į laikrodį — ant ra valanda. Jau ant-

palaidoti. Lavonus tikrinę pa- ts* nuotrauKą atpažino J A V Ka- D a k t a r o veidas buvo piktas.Ir jis pranašavo audrą. 
I , . ! , »_;-«__ w«^ „„;. JT-A i rmomenes gydytojas. Jis pats tą o t . * ^ . . J L J L M * * „ • _ , 

reigūaai tvirtina, kad apie pusė j ̂ a"Iįvd«*ir""'i ' is ' ' nebuvo "ameri 
nelaimingųjų buvo užkasti dar gy į ̂  J į ^ ^ 

Daugelis buvo rasti suristi po 10 Į 
ir daugiau, su žemėmis burnoje 
Viename masiniame kape buvo ras 

Ponas Jonai, prašau tuojau grįžti atgal. 
— Bet aš nenoriu. Man čia taip gera su seneliu. 
Per daktaro pečius žvilgterėjau Kauno link, ir 

jo vaizdas mane supurtė. Namų kvadratai iškilo ašt-
Bet dabar išryškėjo tikri raudo 

nųjų žiaurumui. "Tikriausiai, ra-. 
. r_ ._. šo dienraštis, tie. kurie yra taipjriomis linijomis ir miestas atrodė man kaip kalė ji 
ti kūnai nužudytųjų misijonierių greiti pakaltinti savuosius ir mū- mas. Bokštai, lyg filme matyti Saharos fortai, niū-
tėvo Urbain. 52 m. ir tėvo Guy 48 i sų sąjungininkus dėl brutalios in riai duksojo ir "grasė. Kažko trūko, kažkas buvo ne 
m. Abudu ti€ prancūzai misijonie- vazijos. dabar yra supurtyti tokiu, ^ . 
riai buvo pagriebti iš artimosios | priešo elgesiu. Ar mes išgirsime p ' 
mktju stoties. Tėvo Urbain suriš! protestus bent iš kai kurių jų?" j Daktaras griebė mane u i rankos ir eme tempti 
tos kojos rr,jaakp9 i r jis feuvp pa- — klausia laikraštis. j paskui save. 
ttitott* I f fa* « t t % Tėvas' J. ttUb. 

— Tu ncgtti *ia likti, mudu privalome tuoj grįžti 

kandau dantimis. Bet d a k t a r a s buvo st ipresnis: jis 
parmetė mane žolėn ir savo plačiu delnu uždengė ma- : r a ! Mano kauniškiai kolegos šiuo metu slėpė visus raš-
no kaktą ir akis. Jo ranka buvo lyg įkaitinta geležis. I t.us ir sąskaitas pastalčiuosna ir triukšmingai kilo iš 
Jėgos seko ir daktaras pr ispaudė mane prie žemės. Joj užstalių. Sekretorius Oselis, aišku, išdrožė savo kas

dieninį posakį — tėvynė palauks ligi rytojaus, — 
ir nebaigtą redaguoti raštą numetė dėžHėn su užrašu 

Į "Eigoje". Mašininkė Stasė darė paskutinius brūkštelė
j imus pudrinės pagalvėle per žibančią nosytę ir klausė 
manęs : 

— Ar nežinai. Jonai koks šiandien meniu mūsų 
valgykloje? Aš labai norėčiau balandėlių. 

Bet manęs šiandien įstaigoje nebuvo. Stalas tuš-

keliai susmigo mano krūtinėn ir ėmiau dusti. 
Negi aš Čia mirsiu? D a k t a r a s vėrė savo baisiomis 

ikimis ir iš baimės aš net saukt i negalėjau. Tik dusau 
dar labiau ir jutau, kad baisioji akimirka ar tė jo . Dar 
sekundė, dar... 

Pabudau. Spinduliai p ro t raukinio langą kepino 
visu smarkumu ir kaktoje j u t au prakai to lašus. Gerk
lė džiūvo, galvoje kažkas dūzgė. O traukinys nirtu
lingai lėkė laukais, nešdamas mane nežinomybėn. Mie- i čias. o kėdė stypso vieniša ir džiaugiasi atsikračiusi 
gojau, atrodo, ilgokai, nes saulė jau buvo persiritusi j mano nervingo tupinėjimo. Ant stalo tik degtukų dė-
per galvas ir slinktelėjusi žemyn. Nusišluosčiau pra- ; žutė ir žalia papkė, išmarginta inieiaiaiH ir beprasmiš-
kaitą ir nusitempęs nuo t inklinės lentynos skrybėlę, komis figūromis. 
užsimaukšlinau ją ant galvos. 

Keleivių Vtfooe jau b*?© cpmsiėje. Jų veiduose. ' ( B u s d a u * i a "> 
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ŠOKA, TREPSI JAUNIMĖLIS, 
NEGALIU UŽMIGTI 

Tautinių šokių institutas tre- j šokiai gražiausi. Gėrisi praėjusių 
eiajai lietuvių tautinei šventei šokių švenčių atsiminimais. Iš-
paruošė ir pristatė keletą naujų j skirtinai patinka aštuonnytis, ket 
šokių, paįvairindamas ir pratur- i virtainis, kuriuos galima tikslin-
tindamas artėjančios tautinių šo- į giau išpildyti. Aušrelei Vaičeliū-
kių šventės repertuarą. Naujieji j natie lietuvių tautiniai šokiai gra 
tautiniai šokiai, iki šiol dar ne- žiausi iš visų lietuviškų dalykų, 
šokti ir nematyti, nuotaikingi ir Šoka nuo pirmo skyriaus. Pirmo-
smagūs. Vieni jų kadrilinės kil- ' joj šokių šventėje skambino kan 
mės, kiti kitokio takto. Jais žavisi klėmis. Labai laukia trečiosios 
tautinių šokių šventei besiruo- j šventės. Violeta Smieliauskaitė 

, n o griaučiuose žaidžia karą. Plyt, *IL TROVATORE" OPERA 
galiai, tušti buteliai skrenda pro! CHICAGOJE 
durų ir langų skyles į gatvę, j :rhe g^g^ą Opera Co., va-
Praeiviai keikia, vaikai šaukia; į ^ ^ ^ ^ Vengrų kilmės muzi-
"ura"! ir glosto guzus, bėga į v a i s k u A n n a ^ p r e d a ; g e gužės 11 
tinę tvarsčių. Vieną pritrenkė e - | d g y a l 1 5 m i n v a k a r e Lane 
lektra^— nuogi laidai kabo ant n m o k y k l o s auditorijoje 
sienų." J (Addison & Western) s ta to po-
Inžinieriaus ir rangovo pakalbis puliariąją Verdi operą "U Tro-

vatore". Choras ir orkestras su
darytas iš Chkagos Civic opera 
narių. Azucenos vaidmenį atliks 
Gwendolyn Pucci ,turinti dailų 
dramatinį balsą, galintį dainuo
ti trijų oktavų skalėje. Tai re-

siąs jaunimas, šventės programos 
išpildytojas, ir jie bus graži tre
čiosios tautinių šokių šventės puo 
šmena žiūrovams. 

jau dalyvavo pirmosiose tautinių 
šokių šventėse, o dabar laukia 
trečiosios. Jai patinka greitesni ir 
vidutinio takto šokiai. Didžiuoja 

Trečioji tautinių šokių šventė; si būdama lietuvaitė. Danguolei 
bus gausiausia šokėjų skaičiumi i Ilginytei lietuvi ųtautiniai šokiai 
ir margaspalvė šokių įvairumu. 
Tai ženklas, kad jau ir ne Lietu
vos žemėe gimęs lietuvių jauni
mas myli, brangina ir tęsia seno
lių palikimą. Tautinių šokių šve 
ntei rušti komiteto pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas ryžosi įgyvendinti 
didijį užmojį, kad šioje tautinių 
šokių šventėje primą kartą šokė
jų eilėse dalyvautų ir už Ameri
kos ribų gyvenąs lietuvių jauni
mas. 

Kaip lietuvių jaunimas tolimo 
je praeityje mylėjo savuosius šo
kius, porina sena liaudies daina: 
Viduj girios, žalioj lankoj, ugne
lė kūrenta, aplink ugnį, uunužė- gis Bradūnas yra 
lę jaunimėlio šokta... Lietuvių 
tautinių šokių rašytinis paliki
mas betgi kuklus ir veda tik į de
vynioliktąjį šimtemtį. Tautosaki
ninkas L. Jucevičius 1846 m. "Lit 
woje" mini gal seniausį ir lietu-
viškiausį šokį blezdingėlę. A. Juš tuvių jaunimu pabendrauti. Jo 

ypatingai patinka ir jie įsilieję į 
jos kraują. Labiau patinka greites 
ni. Yra šokusi Chieagoje ir New 
Yorke. Priklauso "Ateities" tauti
nių šokių rateliui. Birutė Balčiau 
skaitė lietuvių tautiniais šokiais 
pradėjo domėtis lankydama litu
anistinę mokyklą. Kai prieš kele
tą metų J. Jasaičio vadovauja 
LB centro valdyba Dainavoje su 
ruošė tautinių šokių kurus, Biru
tė juose dalyvavo. Dabar jau tau 
tinių šokių mokytoja aukš. Do
nelaičio lituanistinėj mokykloj. 
Mokykloj turi suorganizavusi a 

Tautini '} šokių komiteto atstovai pas Chicagos merą. įteikę garbes bilietus ir plokštelę "Mūsų tautirrai 
?ok''ai". Iš kairest V. Radžius. J. Kriauče'iūnaitė. pirm. dr. L. Kriaučeliūnas. J. Daužvardiene. meras 
Richard Dalev. J. Jasaitis, V. KriaučtHūnaite. R. Kučienė. V. Kleiza ir A. Juškevičius. 

Nuotr. VI. Juknevičiaus 

KAPITALINIS REMONTAS 
VILNIUJE 

Lietuvoje dažnai nam»? statyba ilgai trunka, bet greitai 
pastatyti namai ima griūti 

JURGIS VĖTRA 

Nauji namai greitai griūna, čio?! Be to, aš ne pasakiškas, o tik 
bet ilgai užtrunka iki namas re- ras, esu respublikos sostinės cent-
monto eilės sulaukia. Naujų na- re, greta šaunaus niujo banko 

griaunamas, apiplėšiamas, o vė
liau "planingai" remontuoja
mas. Pasak Jono Bulotos dienoraš 
čio namo naikinimas vyksta šia 
tvarka: 

"VIII. 30. Jau plėšia lubas, per 
dengimus, balkius, ardo vonias, 
nusukinėja kranus, kriaukles, iš
lupa unitazus. Dirba kažkodėl va 
karais, šeštadieniais ir sekmadie-! t a į p daroma. 

Namo liūdnas monologas paį
vairinamas inžinieriaus ir rango
vo pokalbiu: 

"XI. 30. Nugirdau keistą pokal 
bį. Atėjo du gražiai pasirėdę vy
rai ir pradėjo: 

— Kada pradėsim, inžinie
riau? 

— Dar palūkėsim, tegu išvalo 
sienas. 

— Žmonės skundus rašo. Visa 
me kvartale krtio vandens spau
dimas. Vaikai visai sulaukėjo. O 
tie naktimis jau ardo kapitalines 
sienas. 

— Tegu ardo. Nereikės mokėti 
už demontavimą. Surašysim ak
tą, lėšas sutaupysim. Laisvo pini 
gelio turėsim. 

— Reikia nors aptverti, elektrą 
vandenį išjungti. 

— Tada patys turėsim demon
tuoti. Nesijaudink, visame mieste j 

niais. Skuba, nes išveža ne tik su-' Solistė Gwendolvn Pucci 

mų statyba nedaro garbės sočia pastato. Antra vertus, jeigu jums į nkvežimiais, bet ir maisto produk 
listinei santvarkai, bet remontas tektų pakelti tiek, kiek aš pakė-
gėdos vertas. Juo didesnis remon liau per šį pusmetį, tai ne tik die
tas, juo didesnė bėda. noraštį parašytumėte, bet ir su 

Jonas Bulota (Tiesa, Nr . 280) velnio bobute į naktinį barą mi
nėt kapitalinio remonto dienoraš eitumėte. 

pie 10 tautinių šokių ratelių. Ju r ' t į paskelbia. Vilniuj, Totorių gat VI. 7. Visuose mano butuose 
'Grandies" vi-lvėje stovi namas, paženklintas klega: šį seną laužą remontuos, 

cepirmininkas. Pradėjo šokti bū-! Nr . 8. Ir namo vieta gera, o na- o mums naujus butus duos. Liūd 
damas antrame skyriuje. Šoko !mas mūrinis. Jis dar gali tarnau- na skirtis su gyventojais — kiek 

tų furgonais, lengvomis mašino
mis, keleiviniais autobusais. Ma
tyt, kaupia lėšas kapremontui, 
nes langus ir unitazus nuvežė tie 
siog į turgų. Stengiasi trestas, dir 
ba su ugnele! 

X. 10. Vargas man! Iš nusuktų 
kranų ir sulaužytų vamzdžių vi
suose aukštuose kliokia vanduo 

Chieagoje, New Yorke, Montrea-i ti, bet reikalingas taisymo. Pap- čia jų gimė, susituokė, mirė, gere į TJZ t a i k i t u s e Totorių gatvės na-
lyje. Lietuvių tautinių šokių gra-1 rastai namas greitai taisomas, bet vaistus ir degtinę. i \a , b e t m as 
žios meliodijos, susidaro gražios sovietinėje santvarkoje, nors bu- atjaunėsiu. Kapremontas! Busiu 

muose, sako, vandens tik pirmuo 
se aukštuose ir rytais galima pri-

ka 1897 m. žodyno pirmame to
me, bet surašytame dar prieš 18 

geometrinės figūros, smagu su lie,tų trūksta, viskas dedasi nepapras toks, kaip mano kaimynas ban- sjĮašjntį ^ s tiklinę. Ardo ir kaž 
tai . kas arba kaip centrinis paštas, ku j k u r v e ž a n e t ] k perdengimus ir 

ris žada dar gražesniu tapti. Vie-j Į n i h r , į , „ bet ir plytas iš sienų, nas Platakis sako, jog į tautinių 
šokių ratelį atvedė tėvai, tauti-

Namo naikinimas 

80 metus, blezdingėlę apibudina. niai šokiai patiko ir dabar nenori 
žodžiais: šešnytis, aštuonnytis šo I skritis. Tautiniai šokiai padeda 
kinys, skepetas nusitvėrus, vadi-1 išlikti lietuviais. Jie įvairūs ir 
nas blezdingėlė. A. Kašarauskas | gražūs. 
dar prieš 1863 m. mini aštuon
nytį (aštunitį) ir kuskinę arba 
blezdingėlę. Vyskupas M. Valan-
Pandėlin, pasakoja jaunimą šo-
vakare nuvedęs kriaučiuką Juzę 
čius "Palangos Juzėje", ašmame 
kriaučiuko lūpomis mini ir kitus 
kus blezdingėlę. M. Valančius 
tuometinių šokių vardus, bet ne
pasako, kaip jie buvo šokami. Vie 
noje vietoje kriaučiukas Juzė iš
girst ajaunimą besitariant pašok
ti anglėzą. Kadriliniai šokiai aš
tuonioliktojo šimtmečio pradžio
je kilo Prancūzijoj, bet Lietuvą 
vėliau pasiekė per Angliją, todėl 
buvo vadinami anglėzais. 

Tautiniai šokiai syžydėjo ne
priklausomoje Lietuvoje ir prasi
dėjo intensyvus jų rinkimas. Jie 
buvo parengimų puošmena trem 
ties dienose, jiems liko ištikimas 
lietuvių jaunimas Amerikoje Aus 
tralijoje ir kituose laisvojo pasau
lio kraštuose. 

Jaunos ir gražios, lieknos kaip 
liepos 

Trečiajai lietuvių tautinių šo
kių šventei besiruošiant, Chicago 
je, Vyčių salėje, Irenos Smieliaus-
kienės vadovaujamas tautinių šo
kių ratelis "Grandis" pašoko 
tautinius okius, kaip jie turėtų 
būti šokami artėjančioje šventė
je. Trečiosios tautinių šokių šven 
tės programos vadovė J. Matulai
tienė pravedė kelias repeticijas, 
kurias stebėjo Chicagos ir apylin 
kių tautinių šokių mokytojai. 
"Grandies" vadovė Irena Smie-t 
liauskienė paaiškino, jog lietuvių 
jaunimas mėgsta ir brangina lie
tuvių tautinius šokius, mielai 
lanko repeticijas. Tautiniai šokiai 
lietuvių jaunimo tautiniam išli
kimui turi didelės reikšmės. 

Išgrirskime, ką apie lietuvių 
tautinius šokius sako "Grandies" 
šokėjos, gimusios jau ne Lietu
vos žemėje. Živilei Biiaišytei lie
tuvių tautiniai šokiai labai gra
žūs. Labiau patinka greitesni, jud 
resni šokiai, kaip Subatėle, landy 
tinis. Jūratė Jasaitytė tautinius šo 
kius šoka jau 12 metų. Didžiuo
jasi pradėjusi šokti nuo vaikų 
darželio. Labai patinka malūnas, 
lenciūgėlis, subatėlė, ketvirtainis, 
jievaro tiltas. Kristinai Žebraus-
kaitei, stebėjusiai kitų tautinių 
grupių šokius, lietuvių tautiniai 

Kol lietuvių jaunimas taip kai 

na moterėlė labai džiaugėsi, kad j p a m a t ų Kažkas bandė nusukti 
Jonas Bulota ne iš piršto lau- išsikelia nuo pavojaus — ant re- j g a m t į n į u dujų tiekimo vamzdį, 

žė nelaimingo sostinės namo die- konstruoto pašto stogo rudenį lei j ^ p a bėg 0 išgirdęs šnypštimą ir 
noraštį: "Sako, kažkurioje pasako sis malūnsparniai, 
je esąs namelis ant vištos kojelės, VI. 15. Šiandien išsikėlė pirmie 
kuris pagal raganos direktyvas šo I ji gyventojai. Vaikai verkia, mo-

įpne įėjimo. Grupėms, studen-
Itams — nuolaida, (pr.) 

does \t..6es&/ 

pajutęs smarvę. 
XI. 15 Viso kvartalo vaikai ma-

bės mūsų tautinių šokiu šventės i ka tvistą ir dainuoja moderniš- terys rėkia, vyrai keikia. Smagu. 
bus vis spalvingesnės ir gausės 
nės. 

kas daineles. Kodėl tuomet aš, 
trijų aukštų senas mūro namas, 

St. Daunys j negalėčiau rašyti savo dienoraš-

Graksčioji blezdingėlė. Pliodžinsko. 

\HTSI K0I0MI0SF 
čių buvo iš Worce.?ter (dvi kp.). 
Westfield, Cambridge. Brock-

• ton, Boston (dvi kp . ) . Lawren-
ce ir Providence. 

Providence, R. I. 
VYČIŲ SEIMIXIS 

Lietuvos vyčių Nauj. Anglijos j 
apskr. seimelis įvyko balandžio 
28 d.. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje Providence. R. I. Jį mal
da pradėjo vietinės parapijos 
klebonas kun. Vaclovas Martin 
kus. Seimelio dienotvarkę pra
vedė apskričio pirmininkas Al
bertas Jaritis. Buvo padaryt i 
įvairūs apskričio veiklos pra
nešimai. 

Seimelį sveikino vietos sen
draugių kuopos pirm. Jonas 
Stoškus, Šv. Kazimiero parapi
jos ir Balfo vardu kun. V. Mar 
tinkus. apskričio dvasios vadas 
kun. A. Janiūną?: buvęs cent
ro valdybos narys kun. A. Kon-
tautas ir centro vicepirm. bei 
Bostono sendraugių pirm. Lon
ginas Švelnys. 

Providence kolegijos svetimų 
kalbų dekanas kun. A. Jurgelai
tis. O.P., kalbėjo apie "Lietu
vos vyčių organizacijos reika
lingumą". 

Delegatų, pavaduotojų ir sve-

Seimelio dalyviai buvo supa
žindinti su nauja lietuviška po- \ 
ezijos knyga "Detalės", ir su I 
knygos autore Aldona Kairie
ne. Aldona yra Providence vy
čių kuopos vicepirmininkė. Gra
ži dalis dalyvių nusipirko šią 
vertingą poezijos knygą. 

Natį kažkas išnešė tirjų butų du 
ris. Matyt, greitai pradės kapre-
montą. Vaikščiojo komisija, žiūri 
nėjo planą. Ir aš žvilgterėjau vie
nu langu, kaip atrodysiu po re-j 
monto. Šauniai! Žinoma, ne dan 
goraižis, bet tokiame bute bus ne! 
gėda apsigyventi pačiam statybos; 
tresto valdytojui. 

VII. 8. N a , * šaunuoliai tie re-Į 
montininkai! Vos tik išsikelia! 
koks gyventojas, jie tuojau ir pri- į 
sistato... Lupa langus ir duris su; 
staktomis, ardo krosnis. Dirba į 
dienomis ir naktimis." 

Prieš remontą griovimas 
Sovietinėje santvarkoje visko 

trūksta. Namas pirmiausia ap-

gimo banketą savo vasarnamy-
| je, 6 vai. v. Po vakarienės bus 
dalinama įvairių dovanų. Vėliau 

\ bus šokiai. 
Gegužės £> d. bendrovė ren-

igia lietuvišką vakarienę, kuri 
į įvyks jų salėj. Pirm. A. Juška 
i kviečia visus atsilankyti. Pra

sidės 6 vai. v. 

Mirtys 

— Beatriče Gotautienė (Skin-
derytė) mirė sulaukusi 79 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Pali
ko sūnų ir tris dukteris . 

— Jonas Sargota mirė su
laukęs 79 metų amžiaus. Gimė 
Raguvoje, Panevėžio apskr. Pa
liko žmona Ona ir duktė Ona 
Connegan ir 3 anūkai. 

— Ona Lukoševičienė, seniau
sia lietuvė Gardneryje. mirė su-

Daugiau negirdėjau, nes kaž
koks iŠ trečio aukšto lango skylėsj tenybė ir dirigentas S. Insana 
su timpa įsegė vinutę į inžinie-1 pramato jai gražią ateitį opero-
riaus skrybėlę. Sekanti vinutė su- j je. Bilietai S2—$4. gaunami 
ardė praeivės moters kojinę. Ma-1 American Opera Co. (410 S. Mi-
tyt, ne vietinė, nes kvartalo mo- chigan Ave., Rm. 641, Chicago, 
terys pro čia jau senokai nevaikš,Ill. 60605; tel. HA 7-1733) ir 
to. Kojinių gailisi. 

XII. 24. Neišturėsiu, griūsiu, 
kaip Palangos parkas per audrą? 
Kapremontas, matyt, baigtas, nes 
jau buvo atėjusi šeima, kuri nu
mato čia apsigyventi. Vaikai pa
simetė plytgaliais, tėvai pakeikė 
mane ir dar kažką, pasibarė tar
pusavyje ir nuėjo. Dar mėnuo to 
kio gyvenimo — kai iš kapitali
nių, sienų kiekvieną vakarą ką 
nors išlupa, — ir griūsiu! Nieko 
nenoriu, kad tik griūdamas pri
slėgčiau viena siena tuos, kurie 
sostinės centre leidžia šitaip ne-

i gražiai tyčiotis iš mano griaučių. 
Daugiau rašyti negaliu, nes vakar 
naktį išardė ir išpešė paskutinę 
suodiną plytą iš mano dūmtrau
kių. 

Senieji Vilniaus namai, būkite 
budrūs, nes ir daugeliui jūsų gre
sia kapremontas!" 

Net namas turi pagiežos kom
partijai. Jis tikrai patarnautų į-
varęs baimės kompartijos vadei
voms, Maskvos kvislingams Lietu 
voje. 

Dw;ght Grove. Philadelphia. Pa.. 
moteris yra pirmoji moteris tapusi 
šr'.nkta metodistų Bažnyč.os tei
sėja metodistų susirinkime Dalias. 
Iex. 

mm 
T E L E V I Z I J A S 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 

Pasiteiraukite apie naujas 

I. M I G L I N A S 
2549 W. 69 St„ n aok.. PR 6-1063 

• 

žingsnis į susitarimą, kuriame 
sienų, pabėgėlių grįžimo ir nuo
stolių atlyginimo klausimai r a s 

HOUSE PAINT 
Jūs tikrai su šiuo sutiksite, 

! kovojant su rasiniu nacionaliz- į kai dažote savo namus "Dutch 
j mu Art. Rytuose. 

Žydir ir arabų santykiai 
(Atkelta iš 3 pusi.) ii būti arabų sąjungininkais be-

W1SS FOLKS CALL IT 

II 
TSĖ 

Šiuo metu arabų kraštų iš-
tų savo sprendimą. Tai pasiek- į mokslinti žmonės susiduria su j ; 

ti. rašo C. H., bus neįmanoma į didele atsakomybe, baigia sa-

Lietuviškai šv. Mišias a tna-! laukusi 93 metų amžiaus. Pali-
I šavo ir lietuvišką pamokslą pa- ko t r y s dukterys ir sūnus. Vie-

?akė dvasios vadas kun. A. Ja- \ nas sūnus žuvo karo metu. o 
niūnas. ' kitas automobilio nelaimėje. Bu-

Apskritis rengia specialų L ie ' vo iškilmingos laidotuvės. Buvo 

Boy" dažais. Galite maty t i kaip 
lygiai jie tepa, kaip ekonomiš
kai jie padengia, kaip gražiai 
atrodo. Tikrai įvertinti "Dutdh 

žydams 'nesumokėjus '"kainos. ! vTTdomų^as i s^ky^ą C° H . / u - ; E o y ' ' d a i u s ^hte_ t i k **<**; ^ 
Jeigu nebūtų galima arabams i žuot tuščių ginčų, tarpusavio P° k e l l u m e t ų ^ ų n a m a i V M 

priimtinom sąlygom atgaut i I nepasitikėjimo, kurie dabar vy- l d a r b U s - a ž l 5 S - T a l ^ nenakuo-
Drarastųjų žemių, tuo atveju a- , rauja arabų politiniam ir inte-
rabai turėtų reikalauti gyven- . lektualiniam gyvenime, jiem rei 
tojų padoraus traktavimo. T a r p į kia mėginti susitarti savo tarpe 
tautinio spaudimo pagalba jie : dėl principų ir nešnairuoti į ki-
tnrėtų sulaikyti žydus nuo a ra - ; tus, imtis darbo, turinčio ara
bų trėmimo ir jų nuosavybių \ bų pasaulį apsaugoti nuo gre-
pasisavinirr.o. reikalauti j iems ' s i a n 5 i o g^^ sugriuvimo. 
lygių teisių ir ištremtųjų grąži-

kite mėgindami pigius dažus 
reikalaukite "Dutch Boy" dažų 
savo namams. 

YERKES HARDWARE 
6832 S. Wesfem Ave. 

Chicago. 111. 66629, Tel. PR 6-1300 

nimo. 

tuvos nepriklausomybės atkūri
mo 50 metų sukakties paminė 

Taip pat . rašo C. H., ta ika 
Artim. Rytuose neturi būti pa- Į1 kilusi iš Stakliškių parap. 

- - Pet ras Majauskas mirė su- \ likta vieno Izraelio iniciatyvai, 
jimo parengimą Maironio Par- ' lauke? 83 metų amžiaus. Gimė Netgi ir tada. jeigu Izraelis pa
ke. Worcester. Mass.. sekma- jKupreliškio parap.. Biržų apskr. . sirinktų uždarą visuomenės po-
dienį, š. m. rugsėjo 15 d. Kitas 
apskrities seimelis įvyks šį ru
denį VVaterbury, Conn. 

Jonas A. Stoškus 

Paliko sūnų Petrą ir dvi duk- ; budį ir atmestų arabus kaip ly-
tens — Deveikienę ir Pauliną gius piliečius, arabai neturėtų 
Majauskaitę. ! jais pa?ekti. Jeigu nėra arabams 

— I^on Jasinskis, 26 metų 
amžiaus, mirė atlikinėdamas 6 
mėn. rezervo tarnybą. Paliko 
tėvus ir seserį. Buvo mokyto-

Lietuvių bendrovė gegužės 12 • jas, planavo vestis liepos mėn 

Gardner, Mass. 

d. rengia kėglių žaidimo užbai-1 

vietos Izraelio visuomenėje, a-
rabai turi duoti vietą žydams 
arabų visuomenėje, nes yra žy
dų Izraelyje ir plačiam pasau
lyje, kurie atmeta savo vadų 

Ganuškis , siaurą fanatiškumą ir kurie ga-

VANDENS NULEIDIMO VAMZDŽIAI: aluminiįaus, 
baltai dažyti, be jokių sudūrimų, ant viso namo. 
GARAŽŲ DURYS ir jų elektron.-radaro atidarymai. 
T V O R O S — geležies, nylono. Įvairių spalvų. 
LANGAI IR DURYS — įvarų išdirbysčių ir metalų. 
S T O G E L I A I — ant langu ir durų. 

PAGERINKITE IR PAPUOŠ KITĘ SAVO K AMUS. 

K O S T A S B U T K U S 
VISKAS NAMŲ PAGERINIMUI 

Saukite tel. rytais PR 8-2781, kitu laiku Lū 5-6291 



BOSTONO 2INIOS 
rodą vyks gegužės 11-19 dieno
mis Tautinės s-gos namuose So. 
Bostone. Ta pačia proga bus ir 
kultūrinis subatvakaris. 

— Laisvės Varpo koncertas j -
vyks Lietuvių Piliečių d-jos au
ditorijoj So. Bostone gegužės 18 
dieną. 

— A.L. Tarybos Bostono sky
riaus valdyba turėjo pasitarimą, 
kuriame priėmė Vasario 16-sios 
apyskaitą. Viso pajamų buvo 

PAMINĖJOM 
MYKOLAITĮ — PUTINĄ 

Lietuvių b-nės Bostono Kultū
ros klubas balandžio 27 d. suren
gė poeto prof. Vinco Mykolaičio 
—Put ino minėjimą. Prelegentu 
buvo "Draugo" kultūrinio prie
do redaktorius poetas Kazys Bra-
dūnas, buvęs Mykolaičio — Pu
tino studentas. 

Vilniaus universitete buvę na
grinėjami ir aptariami visi žymes! $4,219.10, o išlaidų $1,301.38. 
ni rašytojai, bet nebuvę kalba- Iš tos sumos patys aukotojai pa-
ma apie vieną iš stipriausių — skyrė $1,210 Lietuvių fondui, 
Mykolaitį-Putiną. O tai buvę to- $161 Vlikui ir kitiems po ma-
dėl, kad tą kursą dėstė pats prof. žiau. Skyriaus valdyba Alto cen-
Putinas. Jis ir nenorėjo kalbėti I trui pasiuntė $1,500. Be to, San-
apie save. įdarą atskirai surinko $570, ku-

Romanas "Altorių Šešėly" esąs;riuos tiesioginiai pasiuntė AltuiJ — J 
vienas iš stipriausių Putino vei- 'Tie pinigai neįtraukti į bendras j Floridos gub. Claud? Kirk (dešinė;) 
kalų. Putinas rašęs poeziją, ra- i pajamas. I pareigūnas kalbasi ką daryti, kad dėl 
manus , dramas. Savo kūryba visj — Inž. Raimundas Žičkus bu i "" suP le išeJ° žeme prie Miami. 
dėlto jis buvęs daugiau poetas. I vo pakviestas į Caracas univer- j 
Tai vienas stipriausių pomairo-, sitetą skaitvti keletą paskaitų. Te > 
ninės kartos poetų. Visuose savo;nai vyko Pietų Amerikos chemi- j A N D R I U S K U P R E V I Č I U S B O S T O N E 
raštuose buvęs gilus, jausmingas. į jos inžinierių seminaras. Carą- Į 
Žavėjęsis dangaus skliautais ir jo i case Žičkus išbuvo visą savaitę. Baltijos draugija šįmet balan- sys, tuščias ir greitas garsas. Bet 
žvaigždėmis, bet mylėjęs ir nepa- j — Živilė Mockutė, Kazio ir j ^žio 26 d. koncerte, įvykusiam Andriaus pats užgavimas neša sa 

je ir grįžimą atgal į savo tėvy
nę: jis turėjo panašius jausmus, 

' kokius mes turime, todėl jis An
driui atrodė artimas ir mielas. 
Prokofiev yra didingas, masyvus, 
gal tiek rusiškas, kiek jis turi ru
so sielos platumą, bet jo harmo
nija yra perdiem moderniška ir 
disonansiniai akordai genialiai 
pinasi, jungiasi, auga, ir nyksta 

DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. gegužės mėn. 8 d. 

SKAUTYBĖS KELIU 
(Atkelt i iš 2 osi t 

būrio Nyčių būrelis ypatingą. įs
pūdį sudarė savo parodėle, ku
rios visi eksponatai buvo gamin-

, prie " laužo" dainomis, 
ri.tm skautų orkestrui. 

prita-

Chopin Scherzo No 4, No 2, Ui Lietuvoje. Stočiai buvo gar-
No 3 ir No 1 buvo rodosi An-: džiai pavaišinti VVaterburio sesių 
driaus meninės sielos dalis, rodo- Židinio pagamintais pietumis, 
•ii, jie yra jo komponuoti, taip Visus žavėjo Sūduvos tautinių 
labai jis jautėsi "namie" šiuos 
veikalus pildydamas. Chopinui 

šokių grupės pasirod> mas. Vv'ater 
būrio skautai ir skauges reiškia 

yra priskiriama elegancija, ir esu nuoširdžią padėką atsilankusiem 
girdėjusi pianistų taip jį išpil-

ir Floridos parkų d strikto 
ilgos sausros labai išdžiūvo 

miršęs ir žemės. Labai daug dir-i Marijos Mockų duktė, baigusi i Jordan Hal i salėje, turėjo garbę .vyje jau išraišką: jo tonai dai-
bęs ir neleidęs rūdyti plunksnai.; mokytojų kolegiją, o dabar dir-1 sudaryti sąlygas Bostono gyvento į nuoja, nors ir didžiausiam grei-
Buvęs vakarietiškos kultūros ir j banti Ne\v England Medical cen' Jams išgirsti mūsų žymųjį pianisj tume. Tai retas talentas, kuris 
krypties. Okupacijos metais vie- | t re laborante, gegužės 25 d. iš-1 l f Andrių Kuprevičių. Tai jau į gali iš mechanikos padaryti gyvą imu 
nas iš didesnių Putino veikalų Į teka už Robert E. Groh. ; dvyliktieji metai, kai Baltijos i sielą. Šalia technikos Andriaus Klausytojai buvo giliai patrai 
esą "Sukilėliai". Pirmas tomas' — Baltų d-jos banketas įvyks j draugija, vienintelė Amerikoje j visumos supratimas yra labai ori kti Andriaus grojimo ir kiekvie 

dant. Bet tai ne Andrius. Pas 
Andrių Chopinas pasižymi visų 
pirma savo gilia nostalgija ir ne
išsemiama melancholija, kurią 
elegancija tik palydi. Chopin už
ima savotišką vietą kompozito
rių tarpe — jis yra nepanašus į 
nieką, išvedęs lenkiškus maršus 
ir krakoviakus į tokias aukštu
mas ir jas taip perorganizavęs, 
kad tik vienas toks žmogus ga
lėjo būti ir tai buvo Chopinas. 
Andrius Kuprevičius yra Chopi-
no sielos personifikacija ir jo an
trininkas — toks bent jis buvo 
koncerte. Visą tragiką ir elegan
ciją jis perdavė tobulu tikslingu-

buvęs labai stiprus, o antras silp- j gegužės 11 d. šeštadienį, Lietuvių 
nesnis, nes išleistas po jo mir-; salėje. 
ties ir jau nebe jo paties. Puti- wmtB] R A n T i n V A K A R A S 
nas pradėjęs rašyti būdamas ku- M I N K I ' R A D I J ° VAKARAS 
nigu, o kunigystė vis dėlto kai Bal. 28 d. Talentų popietėje 
kuriais atvejais trukdanti poetui, dovanas laimėjo 1 — smuikinin-
ypatingai kur kalbama apie mei- kas Edvardas Budreika iš W.Rox-
lę ir moteris. būry, 2 — Raminta Skobeikai-

P o Bradūno puikios ir išsamios tė, 3 — Nida Beržinskaitė iš 
paskaitos Giedrė Karosaitė, Fe- Brocktono už eilėraštį, 4 — kla-
liksas Kontautas, Kazys Barūnas rnetistė Carol (Maneikis) Pun-
ir Algis Lapšys inscenizavo vaiz chard iš Hyde Park, 5 — Juozu-
delį iš Put ino kūrybos "Valdo- ! kas Čepkauskas iš Brocktono už 
vas". O Teresė Durickaitė paskai eilėraštį, 6 — Ann Marie Stat-

šios rūšies organizacija, dirba ginalus. Atskiros veikalo dalys y-; ną kartą kai pianistas kėlėsi nuo 
nuostolingą ir didžiai kulturin- ra taip organiškai sujungtos, kadi savo kėdės — norėjosi jį prilai-
gą darbą — koncertų ruošimą j sunku tarp jų pastatyti bent ku- kvti. 
kultūrinio centro širdyje, Bosto- Irias tvoras: viena dalis besibaig- Bisui išgirdome Debussy Pre-
no Jordan Hali salėje. (darna, jau savyje neša ateinan- Jiudą ir Chopino Impromtu. 

uz finansinę skautų veiklos pa
ramą. Gautos pajamos bus pa
naudotos vykimui į Tautinę sto
vyklą. 

ŠV. JIKCJIO s i KH;A 
DETROITE 

Baltijos tunto šv. Jurgio suei
ga įvyko balandžio 20 d. Lietu
vių namuose. į kurią iš Chica-
gos buvo atvykęs vyriausias skau 
tininkas v.s. Vladas Vijeikis. Jis 
skautams paaiškino kaip pasiruo
šti Tautinei stovyklai ir kas rei
kalinga pasiimti. 

Jaunesniųjų skautų įžodį da
vė Edvardas Surkus, išlaikęs tre
čio patyrimo laipsnio egzaminus. 
Skautų įžodį davė Kęstutis Savic
kas, Laimutis Savickas, Povilas 
ir Ričardas Strakšiai. Algis Rat-
nikas ir Alfonsas Velavičius bu
vo pakelti į skautininko laipsnį 
ir gavo žalius kaklaraiščius. 

V. s. VI. Vijeikis įteikt 
Programoje buvo tik trys kom- įČios dalies mintį ir visos sudaro. Nors dar klausytojai plojo, bet girdui Vaitiekaičiui Lelijos 

s. Al-
orde-

Po sueigos įvyko tunto štabo 
posėdis, kuriame pranešimą vėl 
padarė v.s. VI. Vijeikis. 

Taut inė stovykla įvyks Rako ū-
k>je prie Guster. Mich. Atskiri 
rajonai bus pavadinti pilių var
dais. Detroito rajonas bus pava
dintas "Kauno pilis". 

Varžybos Tautinėje stovyklo
je bus tarp draugovių. Detroito 
skautai mėgins išlaikyti pirmą 
\ietą, kurią buvo laimėję Jubilie-
jineie stovykloje prieš penkerius 
metus. Tada detroitiškiai laimė
jo I ir III vietą. 

Draugovės turės pasireikšti ra
jono tvarkingumu, įvairiose var
žybose ir vaidinimuose. Skautam 
patartina pakartoti Lietuvos isto
riją, geograliją, morzės abėcėlę ir 
mazgus. V.s. VI. Vijeikis pada
rė linksmą pastabą: "Svarbiau
siai atvažiuoti su gera nuotaika 
— su gera nuotaika galima ap
sieiti ir be šaukšto". Tačiau, vis 
tiek priminė, kad ir šaukštą rei
kia atsivežti. 

Rbt Sln. 

ną už ilgą garbingą darbą skau 
tų sąjungoje 

pozitoriai: Švedas (gimęs ir ėjęs į organišką harmoningą veikalą. 'pianistas negi galėtų groti visą 
mokslus Chicagoje), Prokofiev ir j Švedo buvo išpildyti du pre- naktį. 
Šopenas. Lietuvis, rusas ir pran-j liūdai, komponuoti 1960 m. Tai Galvojau, kokia tai laimingai 
cūziškas lenkas padėjo Andriui'nedidelis veikalas, kur dominuo- y r a toji mokykla, kuri turi An-; dan Hali kaba kita: "Ketvirtasis 
išreikšti savo jausmus ir nuotai-įja švelni melodija, (man ji pri- drių Kuprevičių savo mokytoju, lietuviškos muzikos koncertas" ir 
kas ir jas perteikti klausytojams. minė liaudies melodiją) ir įd 

I -

Steponas ir Valentina Minkai liuciją, bėgimą, buvimą užsieny- revičiaus dideles iškabos prie Jor-

Ir kokie nelaimingi esame mes, 
Ne tik Andriaus veido bruo-jmūs techniški posūkiai bei vin- kad neturime progos dažniau jo 

žai sakė apie jo vidinį gyveni- j giai. Jdomu būtų daugiau išgirs- pasiklausyti ir savo vaikus jam 
tė du Putino eilėraščius. Pabai- 'kus iš Randolph — šokikė, 7 —I m3> !** i r 1° technika. Sunku ;ti šio kompozitoriaus veikalų, kad nusiųsti mokytis. Gi kiek svetim-
goje buvo priprašytas prelegen- j smuikininkas Andriukas Krisiu- h * " įsivaizduoti techniką parem- j galėčiau susidaryti jo stiliaus su- taučių turi tą privilegiją... 
tas poetas Bradūnas paskaityti ką Į kėnas iš Milton. įtJ* giliausia emocija. Paprastai I pratimą. Tai jau mano kaltė, kad į Padėka yra Baltijos draugijai,, 
nors iš savo kūrybos. Jis paskai-j Šokių konkursus laimėjo: "Ma technika yra vikrus pirštų jude-j jo nesu daugiau girdėjusi. j kad ji nenuvargsta ir nekreipia į 
tė iš ciklo "Donelaičio kapas" mės ir pepės" polka — Genė • | Prokofiev Sonata No 8, Op. savo pasiimtos linijos ir mūsų lie į 
keturis fragmentus. Pagl patį po- Viltienė iš Dorchesterio ir Stan-1 ž i a m Ramuvos Parke — Brock-;84 rodosi Andriui parašyta. Gi tuvišką vardą laiko kultūringųjų į 
etą, nežinia kas iš tų raštų išeis, ley Voleisa iš So. Bostono; j a u - 1 t o n e - i t a s kompozitorius išgyveno revo- tautų tarpe. Šalia Andriaus Kup 
ar tik mažas cfklas, o gal ir vi-, nuolių polką ir tango konkur
są knyga. Tie keturi vaizdeliai y- i sus laimėjo Stefani Aje\vka iš 
ra tokie stiprūs, kad rodos gali Dorchesterio ir John Baryski iš 
pasiekti ir patį Donelaitį. Jamaica Plain; valsą laimėjo — 

T-r»TTwr»«T ! Petronėlė Rentelienė ir Antanas 
T R U M P A I » J i - c D . T-

Andruhonis is So. Bostono. Iwis 
— K. Merkis, trečias Ameri- tą laimėjo Carol Punchard iš Hy 

koje. "The Boston Sunday Glo- de Park ir Charles Maneikis iš 
b e " paminėjo šachmatininką Ka Dorchesterio. 
zį Merkį, kaip atsiradusį trečiuo- Ponios Lapinskienės padova-
ju Amerikos korespondencinėse notą pagalvę laimėjo Liuda Se-
pirmenybėse. . nutienė iš Brocktono, tortus lai-

— So. Bostono Lietuvių pilie- ; mėjo Elena Kontautienė iš Dor-
čiii d-jos II-ji komanda Boston chesterio ir Vincas Kasmonas iš 
Metropolitan šachmatų pirmeny 

ll!ltllli:llllll(illlh.llilll|l>!i<UIIIIIIIIIIIIII 

Siaubingos Dienos 
J. Kauačtasko atsiminimai 

1944 — 1950 m 
Kitos tokios knygos turinio gal 

neturime, kuri taip gausiai ilius
truota ir vaizdžiai aprašytas pa-

Sueiga užbaigėme, begėlių laikotarpis, nuo Lietuvos 
iki atvykimo Amerikon Joje ra-

1 site visa tai. kaip keliavo ir gy-
į ven<> eilinis "išvirintasis" Knyga 

276 psl.. gaunama -DRAUGE", 
kaina 300 dol .šalia mažom raidėm išrašytų pa

vardžių, didesniu šriftu skaitome 
— Julius Gaidelis. 

Buy Bonds 
where you work. 

Kuriam galui 
mokėti daugiau? 

PIRKDAMI K | UJUS AR VARTO 
TOS AT'TOMOBILTUS Sl'TAUPY 
SITE NUO $500 IKI $1.000 

So. Bostono, bonką vyno laimė- j 
jo Louise Venckienė iš So. Bos-
tono. 

Dėkojam visiem, kurie rėme šį 
parengimą ir radijo programas 
34 m. sukaktuvių proga, duoda
mi skelbimus ir sveikinimus pro-

bėse 1967-68 metų yra trečioje 
vietoje iš 12. Firmą vietą Boyl-
ston C C 9,5-1,5, Harvard univer 
sitetas 8,5-2,5, Lietuvių II-ji 7,5-
3,5. 

— Lietuvių Moterų klubu fe
deracijos Boston skyrius, ku-jgramos knygoj, ir visiems, atsi 
r iam pirmininkauja Aleksandra j lankiusiems į parengimą, vieš-
Daukant ienė, Tautinių šokių sa-įnioms "Dviem mamytėm ir 
mbūriui , vadovaujamam Onos j dviem dukrytėms, talentam, jų 
Ivaškienės, kelionės išlaidoms į i tėvam, jų mokytojam, Liudai Se 
trečiąja tautinių šokių šventę Chij nutienei. Brocktono šeštadieni-
cagoje, paskyrė $100, So. Bosto-' nės mokyklos mokytojai, ir jos 
n o Lietuvių Piliečių d-ja $25 ir mokiniam; Bostono Liet. tau-
Lietuvių Enciklopedijos leidėjas; tinių šokių suaugusių grupei. 
Juozas Kapočius $18. i vad. Onai Ivaškienei. žodžiu, dė-
Piliečių d-jos auditorijoj So. Bos- kojam visiem, kurie parėmė šias 
tone. programas. Radijo programų me 

— Broniaus Murino dailės pa tinis piknikas įvyks rugp. 12, gra 

They do. 

PLYMOUTH * VAIJANT 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC. 

4030 Archer. VI 7-1515 
"U WILL LIKĘ US" 

CHRYSLER * IMPKRIAL 

llliii<>i> Mat<- ir> \<-moj;M pri« k a i n o * 
t u r i i ' i i . i . Ii 5 % t a k M i . 

HIHII| l- '> '• •• ••• • • " •"•HIMIM 

Kiekvienam pasauliečiui, 
ypač šiais laikais, yra labai 
įdomi 
Myk. Krupavičiaus knyga 

KUNIGAS 
DIEVO IR ŽMONIŲ 

TARNYBOJE 
fti knyga nėra specialiai skirta 

kunigams ji ne mažiau •skirta pa
nos knygoje iškeliami 

pasauliečio reikala-
s;tUi'-«".ams 
ir dabartinio 
*mi kunigui 

Km ?n g-'unaTia "Drauge". 
Kaina 5 dol. 720 pusi 

l l l ino i - State ii\\«-nt«>ial prie kaino* 
l u r i pri«l<"li ;>'» iak-.it 

H t G H R A T E S 

4.75* iSk 5.25 
per annum 

OD r«»gular saving' 

% 

per annum 
.o mvestment bonus 

Savings Insured to $15.000.00 

BRIGHT0N SAVINOS AND L0AN ASS0CIATI0N 
•071 Archer Avenoe, Chieago. Clinoi* 60032 

FRANK'S TV and RADIO INC. 
3240 SO. HALSTED STREET THef. — CA .V7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIPwIAi;SIU TELEVIZIJOS RADIO. 
STEREO APARATi; PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

Why do our servicemen buy U.S. Sav
ings Bonds? Their reasons are the šame 
as yours and mine: saving for the 
future, supporting freedom. And be-
cause they re fighting for freedom, too, 
maybe servicemen see the need morc 
clearly than many of us. Buy Bonds. 
In more than one way, it makes you feel 
good. 

ISev* Frfeedom b h a r e s 
Kow, when you join the Payroll Sav
ings Plan or the Bond-a-Month Plan, 
you are eligibie to purchase the new 
type U.S. Savings Notės — Freedom 

Shares—as a bonus opportunity. Free
dom Shares pay 4.74% when held to 
maturity of just four-and-a-half years 
(redeemable after one year), are avail-
able on a one-for-one basis with Savings 
Bonds. Gct the facts where you work 
or bank. 

Join up. America needs your help. 

US. Savings Bonds, 
new Freedom Shares 

<? 

i-i 
A 

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį ! 

1 

Tht V-S. I7«r*nnum' dom no' pat l»r Ihia ri»1w iH, ft M f'—ftM m • 
merviee t* eooveratvr* -*un •»' treanrę Dtfrlmttmt tmš Tką 

Massachusetts senatoriaus negro Edwsrd Brooks dukra P»emi 19, 
m., išteka birželio 22 d. už Donald Halster. 22 m., kuris \Ta iš N>w 
MUford. N. J . | 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
R R N I R kh CfcNTER INC 

MAROUEHE PK.. 6211 S. Western HR 8-587t 
VM»JM - J LIRPONt** 

'itixai*-iiiau> r *•• . .1 -,,••...^ - uu<. tf IKI » Mt /a) Ki'on 
dliecoas au<< 9 vai :ki 6 vai vH^art. 

Sekmadicnsaui atdara nuo 12 iki 5 y»l pop***1 

http://iak-.it


DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. gegužės mėn. 8 d. 

*PEOGGS —*OPPORTUMTIFS K F. A I K R T A T R 

TLCK POLNTING & ROOFINti 
l do ail my vvork No saiesmen 

JOHN AMES Tel. :>3S V>:^ 

PARDUODAMA produktų krautu
vė. Gera apyvarta. Prieina-na kai
na 3323 2.') West 63rd St. 
» * • « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

IŠNUOMOJAM — FOR RENT 
t t t M * * * 1 " * * * * • • - » • » • » • • • • • 
BVTAI r inkt in iams nuomin inkam* 
Nelaukit — už*iregi*truoklt dabar:: 
Aptarnauja p ie tvakar inę dalį 7 m*-
tus. Savininkai: kreipkitSs del pa 
tarnavimo n e m o k a m a i . 
Best Agency . 2»25 \V. «S. PK K-tt»3.> 

ŠTAI MA, GRAŽUS 3-41/ BITU. 
j Ciceroje. Mūr. 2 po 4 ir 2 kamb 

Apyl. Cermak ir 56 Ave. Modernus, 
švarus namas 2 maš garažas 

I $31.900; (mokėti $3.500. SVOBO-
DA, 2134 S. 61>t Ci. BI 2-2162 
arba LA 1-7038. 

C0NSTR0CTI0N C0. 
REZIDENCINIAI , 
KOMERCINIAI, 
M E D I C I N O S IR 
KITOKĮ PASTATAI 

2457 West 69th Street 
TeL H E 4-7482 D 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių n a m o apš i ldymo 
pečius ir a ir t-onditioning i 
naujus ir st-nus n a m u s Stogu 
rinas ( g u t t e r s ) . v a n d e n s ši ldy
mui boilerius. T u r i u leidimu* 
dirbti mies te ir užmiesčiuose . 
Darbas a t l i e k a m a s greitai ir są
žiningai. A p s k a i č i a v i m a i n e m o 
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING * S H E E T MKTAL, 
4444 S. VVestern. Chicago ». III. 

Te l e fonas VI 7-3447. 

MISCELLANEOUS 

t©% — 2 0 % — 80%, pigiau mokės i t 
už apdraudą n u o ugn ie s ir au ton io -
bilki p a s 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 V-s We*t 9.">th Street 

Ch icago , Illinois 
Tel. GA 4 - 8 6 5 4 ir ( i i i 6 -4339 

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY 

A. LAI HAITIS 
4045 So. Ashland Ave., LA 3-8775 

(Currency Exchange patalpose) 
Sąžiningas patarnavimas 

CICERO SPECIAL $17,500. Ge
ras 2-ju butu namas. 5 ir 5l/i kamb. 
Apyl. 16 ir 49 Ave. Pilnas rūsys. 
centr aDšild 9azu Nebrangiai 
$2.500 įmokėt SVOBODA 2134 S. 
f>ist Ct. Bl 2-2 i 52 arba LA 1-7038. 

UŽIMKITE TUOJAU! 5-5-3 
kamb. mūr. 3-jų butų namas. Rūsys. 
Pajamų $230 per mėn. 2 ma.š. gara
žas Apyl. Ridgeway ir 25. Mažas 
įmokėjimus SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038. 

Mūr. 4 butŲ po 4 kamb. namas. 
Modern. von.os. Gazu apšild. 2 ma
šinų garažas. Labai švari nuosavy-
oe. rtpu. .viuiaru ir zi-tus. \.irros 
pajamos. $29.500. SVOBODA — 
3739 W. 26th St. Tel. LA 1-7038. 

> • • • - • • • • * • • • n m t i i n t i n 
I % anksto. 2 butai 6 ir 3 kamb 

Svarus, modernizuotas mūr Gage 
pke. Jruoštas rūsys. dvigubas mūro 
garažas. (2S.M6. 

Pal ik imas . :'x5 kamb. (S mieg. ) . 
Prie 45 ir Campbel l Nauja gazo 
karšto vand . a tskira Šiluma. Gara
žas Gal ima tuoj užimti. $22.900. 

Naujas de luxe •-' aukštų mūr. Mar-
<iuettt- pke 7 karnb. butas savininkui 
ir 4 nuomos skolai mokėti. $74.500. 

•>Vž kamb.. 10 metų . mūr. bungalow 
prie 67 į vakarus nuo Kedzie. Dvi
gubas garažas. J 2 2.900. 

II butu. 2-jų aukštų . Svarus mūr. 
n a m a s Marquette pke. $84.900. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TA. \ — NOTARIATAS — 

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

VYRAI IR MOTERYS 

NURSES 
RfKistered 

Also LP.N.'s 
Ali shifts. Excellent salary For 
nurMng homes located in rural com-
munity. In reply statė references 
and trme preferred for intervievv 

CASTLE NURSING HOMES, Inc. 
MtllersDurg, OWo 44654 
A. C. 2 i « — «i7»-:ui.-,i 

Call between 9 A. M. 3 P. M. 

HELP WAJSTED — MOTERYS 

S T E N O 
B^tcellent with mathematlcs. 

Typing and shorthand 
rt-quired. 

Age 22 to 35 years old 

General Felt Products 
2301 SO PAULINA STREET 

CHICAGO. ILLINOIS 

C L A S S I F I E D G U I D E 
• • • • • . > • • • • » » • • • • • • • • • • • • • "~- — «••—» —m 

R E A L E S T A T E 

Tvarkingas, teisinga* ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalaK Be to. veikia Notariatas. 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentą;, pildo
mi Income Taz ir atliekami kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4250 S. Maplewood Av.. CL 4-7450 

Prie 64 ir Lawndale m ū r . 5 kamb. 
bungalow ir 2 kamb. b e i s m e n t e . Tik 
$14.900. 

Prie 6» ir > laplewood. Mūr. 1% 
aukšto. 2 butai — 5 ir 4 k a m b . 2it 
rnetu senumo. $26,500. 

Mūr 5 kamb. bungaiow. Naujas 
ga^o ši ldymas. $13,000. 

Brlghton prke. 2 n a m a i Ir ta
verna su visais Įrengimais S2J.O0O. 

GEN'L OFFICE Full or part time 
VVindy City Liquor Distributors 

2335 W. 27th St,, 376-8100 

BOOKKEEPER 
Full Charge 

Capable man or woman 
ior 

BUSY NURSING HOME. 
Salary open. 

Paid holidays and 
siek pay. 

Insurance program. 
Call for appointment 

A L 2 - 2 0 6 6 

HELP VVANTEH - VVIUi 

BUS MECHANICS 
(Diesel) 

Good Opportunity, Ali Benefits 

Write Or Call 
(201) 653-6555 

BOULEVARD BUSES 
1515 Jefferson Street 

Hoboken, N.J. 07030 

HELP \V\NTKI) V Y R A I HELP H A N T U l VYEAI 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos 
*=« ia* ;«^* *>* * -«*»^*^* * * : *S: * ; r - * 

* » . . . * * * • • « » » » » « - « - • • • • • - » • • - • 

A. ABALL R00FING C0. 
Įste igta pr i e š 49 metus . 

Deng iame v isų rflsių s togus . Taiso
me arba d e d a m e naujus kaminus , ri
naa, n u t e k a m u o s i u s vamzdžius Dažo
me iŠ lauko. T a i s o m e mūra—"tuck-
pomting*". P i lna i apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas . 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Apska ič iav imai nemokamai 

S k a m b i n k i t e be t kuriuo laiku. 
• » • . . • 

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butu nuomavimas — Income Tas. 
Notariatas — Vertimai 

V A I N A R E A L T Y HOSPITAL IN OAK PARK 
NEEDS IMMEDIATELY FOR 

DAYS & AFTERNOON SHIFTS 

DIETARY HELP 
HOUSEKEEPING 

LAUNDRY HELP 
GOOD STARTTNG RATE 

AND 
GOOD RECOMMENDATION 

O A K P A R K 
H O S P I T A L 
525 Wisconsin Avenue 
OAK PARK, ILLINOIS 

Call Personnel Dept. ES 9-0765 

2617 VV. 71at Street — KE 7-9515 

Ar turtingas be namu? I 
Modernus apartment lni* Marq. pk ' \ 

7 butai. Naujas gazu š i l d y m a s , f i ek-
tra, a lum. langai. Virš $11 ,000 nuo
mos. $77,000. 

Gražūs namai. Tikras bargenaa — 
$2ti.0oo. 2 butai po 7 k a m b . ir biznio 
patalpa, kuria gaUt tuoj už imt i . Už
eikite. 

8 k a m b . m a r a s ir g a r a ž a s . Arti 
mūsų. Našle parduoda del l igos už 
$17,000. 

Tvarkingas mai l ių* — a p k a l t a s , 
naujas garažas, gazu š i l d y m a s , e lek
tra, gražus beismentas. P r i e mūsų. 
S 13.300. 

S k a m b . l iuksusas m o d e r n u s tik 6 
metu mūras, l ' į vonios , garažas . 
Marųuette pke. Paimsit už $2:5,00o. 

Triguba nauda iš 3 b u t ų mūro. 
Naujas š i ldymas, garažas. Arti mūsų. 
Tik $20.900. 

8 apart inentu. 12 m e t ų mūras . 
$13.200 nuomos. P r i e Kvergreen 
Plaza. $89,500. 

Medinukas. 4 įf. kamb. , 30 p. lotas. 
/ vakarus nuo parko. $12 .500 . į m o 
kėti $3.000. 

I.otas. platus — Zoniag 2 — 3 butai. 
Maruuette pke. Kaina $12 .000 . 

« k a m b . modernus bungajot* . i Vį. 
vonios. Naujas pečius, v i r tuve , por-
oous, karpetal , garažas. $23 .0o0 . 

2 butai po « kamb. G e l e ž i n e m u 
ro statyba. Naujas š i l d y m a s . Gražios 
vonios. Prie parko. $28,800. 

Atvykite — visi i»ukiami. 

Process Engineer 
Plating Or Anodizing 

Rapidly Expanding Company 
Steady Employment 

Salary Depending On Experience 

Write or Call (918) LU 7 4161 
M. Duane Mit/ner 

S0UTHWEST METALS 
422 South St. Louis 

TULSA, OKLAHOMA 74120 

MACHINE 0PERAT0RS 
Experienced or will train. 

AJ1 shifts Fringe benefits. 
Apply Personnel Office 

between 8:15 and 5 P.M. 

ENTERPRISE WIRE 
2842 VERMONT 

BLUE ISLAND, ILLINOIS 

• • - • • • • • • • • • • • - • • • « 

E X P E R I E N C E D 
D R A F T S M A N 

Good 
Starting Salary 

Excellent 
Working Conditions 

Full 
Company Beneiits 

Apply 
Personnel Office 

8:30 A.M. To 4:30 P.M. 
4311 W . B E L M O N T 

A n K'iual Opportunity Km plovei-

WANTEB 

MECHANICAL TRAINEES Hiph hool or ^ąuivalent 
ACME RESLN 

(l)iv. ot" Corn Product s ) 
1401 S. Circle Ave., Forest Park 

TKJ-. :M>«-471.-» 

We are looking for a 

M A N 
vvith ability & exper. to run orna
mentai iron shop. Good future. 
AUBIRN IRON WORKS, INC. 
6640 VV. 99th PI., Tel. 422-7330 

P R 0 D U C T I 0 N 
SUPERINTENDENT 

Injection Molding Foreman 
Rapidly Expandmg Company 

Salary Depending On Experience 
Steady Employment 

Hrite Or Call (918) LB 7-4161 
M. Duane Mitzner 

S0UTHWEST PLASTICS 
422 S«iuth St. Louis 

TULSA. OKLAHOMA 74120 

C A R P E N T E R S 
Apprent i ce 'rain»-e a g e 19 to 25 

j for year r o j n d work wi th lea<1ing 
I construct ion e o m p Ne\v <-onstructk>n 
j oniv. Call tt8.".-ii<M> 
• Mon. thu--. Kri. 4 P. M-T P. M. 

Sal ! u A.M.-12 N'Oion. 

Ask for Art Williams 
Vyras, turis mašiną., prižiūrėti ma-

! žą ūkį: savininkė našlė. Turi būti 
• blaivininkas Area Code 219-896-

2900. North Judson, Ind. 

SHEET METAL LAY-OUT 
MECHANIC 16 Ga. and up. Light 
Constructual. Experlence neces-
sary. Full Time. Open Salary. 
Many fringe benefits. Apply in 
person. Circle Metai Specialties. 
Ine 4029 YVest 123 rd St 

Skelbkites "Drauge <* 

r ^ 

n UGIRL FRIDĄ Y 
Steady. part time position. 9 to 3. 
General office work. answering te-
lephone. handle mail, know light 
typing and have some knowledge 
of other small office machines 
Many company benefits. 

U. S. STEEL SL PPL V DIV. 
V. S. STEEL (ORP. 

NEEDS PROMOTABLE 

WAREHOUSEMEN 
IMMEDIATELY 

Afternoon and Midnight Shifts 
$2.60 to $2.71 :'2 per hr. including 
shift differential to start 

Good Company Benefits 

Come In For Intervievv 
WADE E. MINSTER 

13535 S. Torrence Ave. 
Chicago, III. 60633. TeL 646-321) 

An Eo,ual Opportuni ty Kmployer 

HELP WAMTED — MOTERYS 

M O V I N G 
Apdraustas perkrausty mus 

įvairiu atstumų 

A. V IL IMAS 
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

Apdraudu Agentūra VAL0,S REAL "TATE 
B E L L R E A L T Y 2458 W. &9th Si, RE 7-7200 

4 . B A C E V I Č I U S n i „ * * 1 V u r N - fi 

- P R 8-2233 Platinkite k 'D rauga" . 
B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave 

R E A L E S T A T E 

DRAWN METAL PRODUCTS 
Reikalinga 

6143 W. Howard Street 

NILES* ILLINOIS 

Vlur. 2 \5 , Cliise P., gazo naujas 
š i ldymas, po 3 mieg. , $26.800. 

Vlur. t% a n k š t o (6 ir 3) , Gage 
p., gsi.se*. 

Mur.. i mieg . rezidencija, M. P. , 
l s metų. l I; vonios , garažas, 42 p. 
sklypas . $20.f>(M>. 

Vlfir. 3 mieg. . M. P., kilimai, g a 
ražas. $19.90'i. 

Mūr.. 4 kamb. . rūsys . garažas . 
Oage P.. Ok S1S.500. 

Naujas 12 butų, O a g e P $24 00o 
met. pajamų, nebrangus. 

Mūr. M butų, Oage P., n a u j a i 
gazo š i ldymas. SS.I.OOO. 

Mur., 3 butai ir "Cleanej-" su v i 
sais jr«-m?imais, Oage P.. $32.5<M>. 

KAIRYS REAL ESTATE 
2943 We*t 59 Str., TeL HE 6-5L51 arba HE 6-0I6I 

<K>00<X><><>0<>0<>C)<KX>0<>000000<X>000000<^ 

• • • • • • • « 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiii 

M O V I N G 
I E K E N A S perkraosto baldus Ir 
I n t u daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
WHi W. 67tb Place. HA 5-8063 

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit; 

NURSING PR0CRAM 
EXPANDED 

N u r s i n g Pos i t i ons Avai labte 
STAFF NURSES 

( D a v s , Kvf-nings And N i g h t s ) 
HEAD NURSES 

d^ays ) 
SUPERVISORS 

<IV*ys And Eveninpr-s) 
C o m p e t l t l v e ^.13ries. Fr inge benef i t s . 

W r t t * Personne l Office. 
ST. MARY'S 

GENERAL HOSPITAL 
45 t.older St., Lewiston, Me. 04240 

(part time) indu plo
vėja kas antrą savaitę (gali būti 
pensininke). 

^FALANGA" RESTORANAS 
6918 S. Western Ave. 

EXPER. BILLER TYPIST 
I North Side rnanufacture d«-«ires wo-

man w i t h exper. in typing £- billing. 
Oood salary. Kxcel l . benefits. 

LIGHT W0RK 
SALES • M0RTGA6ES- MANAGEMENT | M u s t « * w Good Eye Sight 

FULL TTME JOR—NORTH SIDE 

g^x 
Member of M L S. 

ALEX ŠATAS - REALT0R 
Main office 5727 W. Cermak, Cicero. UL, Tel. OL 6-2233 

Turime šimtus namu Ciceroje, Benvyne, Riveraide, La Graage Parke 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į moša ištaigą 
ir išsirinkti iš katalogo. 

>CK>0<>00000<>0<>00<>00<X>000000<X>000<X>000000000<>00<>0<>00000-

CX>MFORT LINES, INC 
17X5 VV 

VtR. RYKRS. 

% 
B I N D E R Y M A C H I N E 

O P E R A T O R S 
Ttie «iravure Di\Lsk>n of tl»e Tr i -Angle I»iiblisliing. Inc.. pul>-

lb*ers c>i TA' t a i i d e a n d S E \ ' K N T E K \ magazine* , h a * tnimetliai*-
birulery openings ror journe>men <»perator-. <>t Insertiių-. t i a t h e r i n g 
\la<iiiiK-*. Slart ing *'ilar> šilOti.", plu* liberal <>\ertime pr».sibilities. 

We a r e located in d o u n t o u n Phi lade lphia o n c o m e n i e m t r a u s -
portation lii>e*. We will |^ay a l l rel<K>sition evpense*. I-'.xc«'Ileiit 
opportunity to grov, \vith expan<ling c o m p a n y . l o n g recogni/e<l 
a* a leader in t h e printing imlustry. 

COMPANY BENEFITS INCLUDE: 
• PERMANENT W0RK 
• EIGHT PAID HOLIDAYS 
• PENSION PLAN 
• LIFE INSURANCE 
• WEEKLY OVERTIME OPPORTUNITY 
• INCLUDING DOUBLE - TIME PREMIUM 

If y o u oiuilify aml are further inU'rested. contact u s betwec.n 
9:;',(i a .m. and ."> p.m. by cal l im; col lect (215) 563-1600 , or send 
a letter o f interest ;UKI include y o u r w o r k i n g evper i encc . h o m e te le -
phone an<l other particulars 10: 

PERSONNEL DEPARTMENT 

j] TRI-ANGLE PUBLICATIONS, I N C 
400 No. Broad St.. Philadelphia, Pa. 19101 

r^= 

I>iversy, Pk\»y. 
TKL. \VK M W > 

For Interview call 
7 2 8 - 4 4 5 4 

Remkite tuos bisiierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

NURSES AIDĖS & 
TRAY GIRLS 

Experienee not reqnired. 
WiH train. 

Cleaning Porter 
Experience not required. 

Age not important 
Eveellenl working conditions. 

Paid Holidays, Siek Pay. 

Steady work in busy nursing home. 

Phone 
A L 2-2066 

I N D U S T R I A L 
E N G I N E E R 

A progressive and rapidly grovving prooess eauipmer.t rorporation 
has immediate openings for an industrial engineer Tiiis is a 
definite challenge in thv manufacturing fieid for anyone meeting 
tlve fi>llowing min. reąuirements. 

B S.I E. degree, age 28-35 Custom fabrication exf>erience in 
produetion planning, scheduling. Knovvledgeabie and eocperienced 
vvith welded structures and piping systems. Familiar with ad-
ministrative procedures of these funetions and machine tools.' 
and machine shop practices. E.D P. experienoe desirable 

Send resume and salary requirements to: 

C V I C O R P O R A T I O N 
A Subsidiary Of Pennsalt Chemicals Corporation 

% 

^ . 

930 Kinnear Rd., Columbus, Ohio 43212 

D E K O R A V I M A S 
IŠ VIDAUS m IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 

i. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050 

Seimai su dukter imis prie pat Ma
rijos mokyklos: didelis mūr. bunga-
low su visais moderniškiausiais prie
dais. 

Mūr. 3 butai ant 50 p. sklypo su 
Šoniniu Įvažiavimo j garažą. 

5 Ir 4 k a m b . medin i* . Brigt i ton 
parke. Su araražu. $14 .500 . 

• b o t u p o 4 H k a m b . Naujas . N u o 
mų sutartvs $11.S40 m e t a m s . 63 Ir 
Pulaakl. J89.000. 

HELP WANTED — VYRAI 

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Rkspert lSkai uždedant naujus ir tai
s o m e senus . P i l n a i apsidraudė Dar
bas g a r a n t u o t a s . 

A. ABALL ROOFING CO. 
LA 1-6047 arba RO 2-8778 
» • • • • • » • • • • • • - • • • » • • • • • • • • • 

S I M A I T I S R E A L T Y 
2737 West 43rd Street Tel. — CL 4-2390 

< » « > M » m « • - • • * n • » • • • • • • • 
PARDAVIMUI 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 

5622 So. Racine, 434-1113 

Gražus H k a m b . mūr. 1 tį vonios . 
š i luma gaz. Alumln. langai. 2 a u t o 
gara./a.s: foninis įvažiavimas. 48x125 
p. sklvpas. 6S ir I^wndale apyl . 
$23.S0f>. 

R-Ju hutu mūr. 6—4—3 kamb. . 
Karstu vandeniu ši luma gazu. 3f>x125 
p sklypą-*. V a r o u e t t e pke. $30.800. 

e% kamb. medinukas. Moderni 
v i n u v g ^pinte!6s. plytelės, nauja Šilu
m a gazu, 2 a u t o garažas, dalinai }-
rengtas rūs\-s Netoli mūsų iš ta igos 
$14.900. 

!.lul<»rne "ranch" tipo mfiro reot-
denci ia . 3 vonios , prijungtas 2 a u t o 
garažas ir kiti modernus Įrengimai. 
Sklypas 80x140 p. Palos Heights . 
$59.000. 

« butu m ū r . Gražūs butai, geros 
pajamos Cicero. $43,0i>0. 

23 apartmentintai ir 4 krantnTCst. 
ijtb.d gražūs butai. Visi išnomuoti su 
sutartimis. P a j a m ų $35,000 metams. 
l A b a i gera vieta ĮSnuomavimuI Ir 

saug iam investavimui . Te irauki tės . 
t bata i Ir biiaiis. Mūr in i s . Mūro g a 

ražas Gero] MarouotU) pko. v i e to je . 
$41.600. 

3 p o * t t k a m b ir S k a m b . a n g l i u 
k a m rūsy. Bevek n iaująs . 2 auto g a 
ražas. 2 atskirt s ū d y m a i g&zn. G r a 
ž iame Marouette pke . $52,000. 

7 k a m b . m ū r bungaiovv. Gražiai IA. 
taisytas. Š i luma gazu. 2 auto m ū r . 
garažas. Gage p k e $21 .000 . 

14 bnta maras . Vtaoa vonkM k o k 
linių plytel ių, puse b u t ų s u k o k l i n i u 
plytel ių virtuvėmis N a u j a e l e k t r a 
Labai dailu* namas ir g e r o s p a j a 
mos. Maruuett© pke. G a l i m a per imt i , 
morglc ius U r. v,% Te i raut i s . 

5 kamb. mūr. Į a s j I l Į j Į l a , i % v o 
nios Šiluma gazu. G a r a ž a s . P l a t u s 
sklypas . Marquette p k e $16.500. 

Grafas 4 butu m ū r . R e m o d e l l u o t l 
butai Mūro garazaa Grafto] M a r 
quette pko vietol $48 .600 . 

MILLING MACHINE SET-UP 
2nd * H I F T 

GENERAL FACTORY 
2nd S H I F T 

Milling Machine Set-Up And Operate 
l s c a n d 2nd SHTFT 

Drill Press Set-Up And Operate 
2nd SHTFT 

W e ali^T g o o d Tsages. 5 0 hour w e e k plūs free medical insurance 
and prof i t sharing a f ter fio d a v s . 

LENN0R ENGINEERING COMPANY 
(Northwest side locatkm) Tel. — 867-5507 

S= 
G L A S S C U T T E R 
Experienced plate glass eutter, capable and 

responsible. 
Full charge of plate glass vvarehouse. 

HOOKER GLASS 8c PAINT MFG. CO. 
659 West Washington Blvd. 

A 

II 
HELP vVANTED — MOTERYS 

f 

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Wtfttri AVMNN Ttl. 471-9821 

MMEDIATE OFENTNGS WTTH EXCLCSIVT. NEW HOTEL I 

M A l D S 
EXCELLENT ABOVE AVERACJE STARTINC SALARY 

APPLY PERSONNEL DEPT. OR CALL 693 2870 

MARRIOTT MOTOR HOTEL 
85S5 W. Hggin.s. Chicago. IHinois 60631 

An equaJ opportunity employer' 

.* 

" ^ B S J? 

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
E L E C T R I C I A N S 

Journeyman or equivalent 
Apply Employment office or write or wire: 

DETROIT UNIVERSAL DIVISION 

CHRYSLER 
C O R P O R A T I 0 N W 

6455 Kingsle> Avenue (near VVarren-U'yoming Area) 
DKARBORN M1CHIGAN 48126 

AN KQl AL O P P O R T 1 N 1 T Y E M P U " » ¥ E R 
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porą kartu metuose tarp patik- jlas, 200.000 mylių j valandą | nyčiai. meno Mubui ar labda 
rinti. (greičiu artinasi prie Žemės ru- ros organizacijai. Skulptūra yra 

tūlio, kurį birž. 15 d. praskins 10 pėdų aukštumo, sveria apie 

DRAUGAS, trečiadienis. 1968 m. gegužes mėr, 8 d. 

Apie 95 'V žmonių JAV-se tu
ri didesnius ar mažesnius dan
tų gedimus. Todėl labai svarbu 
gera dantų priežiūra. Dantys 
genda nuo rūkščių, kurias ga-, . 

, . . . . . . nuo mažiau vienos iki oOO mv-mina burnoje isiveisusios baci- . . . . i , *. k_ -ii J ui bų diametro, 
los lactobacillus acidophilus. i 
Ypač palankias sąlygas toms 
bakterijoms veistis sudaro val
gymas limpančių saldainių, sal-

apie 4 mil. mylių atstume. As- 2.000 svarų. Suinteresuotieji ga 
tronomai mūsų saulės sistemo- lės ją apžiūrėti geg. 18 d. nuo 12 
je yra užregistravę daugiau iki 5 v. po piet 2~>00 Ta!?ott rd., 
1.650 asteroidų .kurių dydis Park Ridge. 

NORI ATIDUOTI 
SKULFTCRA 

Broliui 
ČESLOVUI STANKŪNEVIČIUI, 

jo mainytei Lietuvoje mirus, užjaučia ir knr-
tu liūdi, 

džių kepinių .tortų, pajų su sal-1 John Kretschmar. savininkas 
džiu sukietėjusio cukraus sluoks {Chicagos meno institute laimė-
niu, konservuotų vaisių su sal-1 jusios $1,500 premiją skulptū-
džiu sirupu, apskritai saldainių. J ros, negavęs gyventojų sutiki-
Ne priedas ir saldi kramtomoji mo ją pastatyti savo statomų 

lEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS n U N C K U B 

Stabdžiai. Sankabos, Transmisijos, 
Tuiie-up ir Motoru Remontai 
5759 So. Western Ave. 

Kampas .VUh Street 
Telefonas — PR«>sp«'<t 8-9.133 

Šarūno Skautai 
Vyčiai 

guma. bombonkos. 
Pastoviausia pliomba prakiu

rusiam dančiui užtaisyti būna 
auksinė, jeigu tik ji yra gerai 
pritaikyta. Sugedusius dantis 
reikia taisyti neatidėliojant ir 
labai nesidžiaugti, jeigu prakiu-
i'ęs dantys nustojo skaudėti — 

Į greičiausia, kad danties nervas 
miręs ir tokio danties patvaru
mas sumažėjęs. J. Daugi. 

CHICAGOJE 

namų centriniame parke, dabar 
siūlo ją atiduoti kuriai nors baž- Platinkite ''Draugą' 

Marrianne Barrate. 16 m.. Granada Hilis. Calif.. kaip daktarai skelbia, 
dėl inkstų sutrikimo begalės gyventi tik mėnesį. Cia ji ma ty t i saldai
nių išpardavime, kurio metu norima sutelkti 40.000 dol. operacijai ir 
dirbtiniams inkstams. Saldainius padovanojo gub Ronald Reagan. 

Kaip išsaugoti sveikatą 

KAD DANTYS NEIŠKRISTŲ 

ASTEROIDAS SKRIS ARTI 
ŽEMĖS 

Adlerio planetariumas prane
ša, kad asteroidas Icarus. 3/5 
mylios storumo akmens gaba-

i 
JAV LB Vakarų Apygardos vicepirmininkui 

JONUI CINGAI 
liūdinčiam del motfeios mirties, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame . 

LB Vakarų Apygardos Valdyba: 
Ignas Medžiukas, pirm., Vladas Navickas, vieepirm. 
Kostas Liaudanskas .iždin., Antanas Skirtus, sekret. 

SENAS LĖKTUVAS PATEKS 
Į MUZIEJŲ 

Prieš kelerius metus \Villiam 
Hackbartii kaino viršūnėje 
Utah valstijoje rado sudužusi 
1918 metais gamintą DeHavil-
land lėktuvą. Jis lėktuvą ištai-

Įsė ir šiomis dienomis po susto-
Dantų gydytojas Daniel A. malonesnės .bet jas naudojant ' j f a n o ^ ^ aerodrome jį nu-

Collins parašė knvgą 'Your ant dantų gali likti cukraus d a n | s k r a i d i n o ' Washingtoną, kur 
Teeth", neseniai pasirodžiusią \ ga, kuri tik padidins dantų ge-: P a v a n o s aviacijos muziejui, 
iš spaudos. Čria jis pažymi, kad j dimo pavojų. Valyti po kdekvie- į 
iš natūralių medžiagų tėra tik j no valgymo. Jei nepatogu su še-
septynios, kurios yra kietesnės į petuku, bent išskalauti vande-
už dantų emalį, įskaitant ir dei- j niu. Reguliariai nueiti pas dan-
mantus. Dantų emalis yra patsjtistą patikrinti, ar neatsiranda 
kiečiausias audinys, kokį orga-l dantų gedimo. Patariama net 
nizmas sukuria. Jis susideda iš 
kakijaus, fosforo ir kai kurių I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
kitų mineralų. Tačiau net tas 
kietasis emalis be priežiūros ga
li gesti. 

Dantų priežiūra reikalinga 
net... prieš gimimą. Jau kūdikio 
laukiančios motinos, norėdamos, 
kad naujagimis ateity turėtų 
gerus dantukus, privalo kasdien j 
sugerti stiklinę apelsinų ari 
grerfrutų sulčių, valgyti šviežių 
vaisių, lapuočių, virtų daržovių, 
bent du gabalėliu sviesto, val
gyti pilnų grūdų duoną, kiauši
nių, liesos mėsos ir vidinių or
ganų, kaip kepenys, inkstai, sme 
genys ir t. p. 

Nuo pat mažens reikia įpras
ti tuoj po valgio išplauti dantis 
su šepetuku. Svarbu pašalinti 
nuo dantų ir iš tarpdančių mais 
to likučius, kad juose nesiveis-
tų bakterijos ir negadintų dan
tų. Kartais vien šepetuku valy
mo nepakanka ir reikia panau
doti specialų siūlą (dental floss) 
ar krapštuką. Dantų gydytojas 
skatina sumažinti cukraus var
tojimą ar net visai nuo jo atsi
sakyti. Tas pats ir su saldai
niais, nes saldumynai, ypač. ku
rie limpa prie dantų, sudaro la
bai palankias sąlygas veistis 
dantis gadinančioms bakteri
joms. 

Dantis valyti šepetuku ne 
braukiant į šonus, o vis į tą pu
sę, kaip dantys auga. Valyti iš 
lauko pusės, iš vidaus pabrau
kiant šepetuku bent 10 kartų. 
Išvalius dantis, tuojau išplauti 
iš šepetuko maisto liekanas. Va
lymui galima naudoti kepimo so
dą ar druską. Nevartoti tokių 
pastų, kurios saldžios 

Mielę 
ELEGIJŲ KAMINSKĄ 

IR ŠEIMĄ 
jo tėveliui Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame. 

Amerikos Liet. Montessori Dr-ja 

ir Vaiku Nameliu Auklėtojos 

A . + A . 
ALGIMANTUI POVILAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo šeimai, tėvams, broliui ir seserei 
bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

P. L Tetilai 
B. E, Jonušai 

Jos gal 

APDRAUDC AGENTCRA i 
N « B I J . automob! 

sveikatos, b-r.nto 

Patogi** losimo 
teejlmo « a l ? r » 

Mielus 
ALDONĄ IR ELEGIJŲ 

KAMINSKUS, 
jo tėveliui Lietuvoje mfrus, nuoširdžiai už
jaučiame. 

Valentina ir Zigmas Dailidkai 

J, BACEVIČIUS 
6455 S. Kedric Ave • PK 8-2233 

• • • • • • . 

\SlBCfūttl 
RICHMOHDL^JSEHVICE 

R a m p a s R i c h m o n d ir 6 3 r d Street 
l"&i«niniij ir \i<*tint'i automobil iu 
tainvma*. Priklauso Chieasro Motor 
Club. Nela imes atveju, skambinki te 

G R ft-3134 a r t a GR «-3353 
Sav. — Jnoaas (Jot>> Jnral f i -

Brangiai motinai mirus, 

Ireną Jurgilienę ir šeimą 
giliai užjaučia ir kartu liūdi 

V. ir R. Aukštuoliai 
V. ir J. Grybauskai 
A. ir V. Lauraičiai 
S, ir N, Stravinakiai 

A + A 
JADVYGAI" ŽEMAITIENEI 

staiga mirus, jos vyrui JUOZUI, sūnui ALGIRDUI ir 
dukrai IRENAI su šeimomis, giliausio liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

V. P. Geniai 
M. B. Arai 

JttZHKA&EYANS 
FUNERAL HOME 

CHAPELS 
Paricing Facilifiea 

345 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600 

P A D C K A 
A. + A. 

ANTANAS OLBIKAS 
Mūsų mylimas tėvelis ir senelis mirė bal. mėn 25 d ir 

po gedulingų pamaldų šv. Antano parap. bažnyčioje Cicero 
Illnois. buvo palaidotas Šv Kazimiero kapinėse. 

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mums padėjo ir 
mus užjautė mūsų liūdesio valandoje. Mos norime padėkoti v.-
S'k-ms. kurie suteikė velioniui paskutinį patarnavimą it (>al\ 
dėjo ji Į amžiną poilsio vietą 

Nuoširdžiai dėkojame didžiai gerbamiems kunigams: Pivl. 
D. Mozeriui. Kun J. Stankevičiui, Kun. A. Vilkaičiui. Kun. P 
Patlabai ir Kun VV'icklander už maldas koplyčioje 

Dėkojame Cardinal Council Knights of Columbus na
riams už maldas koplyčioje 

Nuoširdžiai dėkojame Kun. Stankevičiui. Kun A V ! 
kaičiui ir Kun. A. Yuškai, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už 
velionio sielą. Dėkojame Kun A. Yuškai. kuris palydėjo velionį 
į kapines 

Dėkojame Šv Vardo Draugijai ir grahnešiams už pa
tarnavimą. 

Dėkojame laidotuvių direkt. Anthony ir Donald Petknms už 
jų malonų patarnavimą 

Dėkojame visiems už prisiųstas šv. Mišių aukas ir auka
vusiems gėles 

Dėkojame visiems mus už jautusiems ir pagerbusiems velio
nį savo atsilankjanu koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

* * Nulifidf ir4 labSl dėkingi: 
Sflnus, duktė, žentas ir anūkai. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

•A -

* > » AI A mu" 
Apolonija Možeikis 
Pagal pirmą vyrą Sabaliauskas 

Pagal revus Valskaitė 

Jau suėjo penkeri metai, kai 
negailestinga mirtis1 atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motiną, 
uošvę ir senele, kurios neteko
me 1963 m gegužės 9 dieną 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybe 

Mūsų brangiausiajai prisiminti, už jos sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamo* gegužės mėn. 9 dieną šv. Kryžiaus ligoninės 
koplyčioje. Kviečiame visus mūsų gimines, draugus tr pažįsta
mus kartu su mumis prisiminti a. a. Apolonijos sielą šia proga 

Mes Tavęs mūsų brangiausioji niekuomet neužmiršime 
Tu pas mus jau nebesugrįsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave ateis*ne Tebūna Tau lengva ši žemelė. 

Nuliūdę Duktė, žentas rr anūką* I>r. YVilliam C. Sharelis 
ir fetaa. 

i t t i -L* 

JOHN VENCKUS 
Gy*«n» iWW> S. puia.sk, Road. 
MirP gf^uirs 5 d., !#ftM, .">: ĮO vai. p. p., su laukė- 55 m. a m i . 
<.tm£ filemror. Ijfmg ISIIUMI. \«*» York. 
l'.i-iiiU<, <tt»l«-ltonM" nuIhVBme ž m o n a MaHk-na. rfKltikra Barba

ra Ordas, žrnta* f>a»id. 2 anūkai fN»hW<- ir rK-ni-e. ht-riRs aVrsrp*i. 
frroHo *finu« Rtito*rt, no^vfn 4 o w p h Ja^tmas, v\oįj*-H« » <i-.. n . i 4a-
siinas. itnC^rkoH Mary Mo<"an».llT> ir Ann Mar^ial l ir kiti g l m i -
nė- draoKal ir pst-žt-tami. 

KūnAo p«»jnf le*« f a o k ^ u i ^ / k«plv«'.. 2S1 f W. 23rd S*. 
Ijltiiotuve* fVTk.1 k*-tMtta/)i«T)i ĮC#-JJ. » d. iš koplvek*, « :00 vai. 

ryto bu* atlydT-ta i At i šro . VartJi par;irrijo«« hnxny''-ia. k n r i o i e i » v k -
p-dnllnicos pamaldos n / vt-litmfr** *i«*la. t'n pafnaldn btis nulydėtas 
i U.-ipin*-.. 

ViioiirdžIaJ k v l e e l a n ^ \ I M I « : jįtmlnr^, draugus | r paž į s tamus 
• l.i h \ ant i i j o * laidota* P***'. 

ViUiudf: tWO.VA. P O n t R R A , >KVTAS IR \ N f K A ! 

lAh#Mnv4a dtr«irtnrlwt LaHtaw1r>/ b- ftflnu.«t. Tel. \~l 7-6«72 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TKYS MODFJtNNM KOPI.YflOS 

2533 West 71 st Street Tel. GR 6-2345-8 
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-210809 

AIKATfi Al TOVIOBIUAMS STATATl 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

Trys Moderniškos Koplyčios: 
4605 • 07 South Nermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852 

GU2AUSKŲ BEVERLY HILLS CILIMY6IA 
(reriausios gėles del vestuvių. bsakHų laidotuvių 

ir kitų papuošimu 

>4SS W w 6Srd Straet, CMeago 

Telef. PK MWW/ PB »^)8»4 

KflPTErPiS 

PIRKITE DABAR TIESIOG NU0< 
M R. N E L S 0 N, 

SAVLMNRC) 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3911 West l l l t h Street 
ftkržiaaaias Paminklam^ «tan^ 

t '^ innkimss Viflsme Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 
Vienas Mokas nno kapiniu 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
L * * * * i lAMotovis Direktortg Asociaeljoa N anai 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
3 « 4 W. «9th STREET TeL REpublie 7- I2U 
2 , 1 4 W 2 * ^ PLACE I s L Vlrginis 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4*48 8. CAUFORN1A AVE. TeL LAfayette S^S57t 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 8. LTTt ANTCA AVE. Tul. YArds 7-S401 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 8. HALSTED STREET TeJ. YArda 7 1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8 0 . IDCHIOAN AVX. Tel. COmraodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 SO. LITUANICA AVE. TeL V Arda 7-1138 ~ 1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1448 SO flOtb AVtL, CICERO, ILL. TeL OLympk 2-1003 

U W N FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus 

7909 STATE RD., OAKJ.AWNH BLL., TeL - 63O-2320 

to**************'**************** 

Pasinaudokite Draogo „fkssified" skyriumi. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1968 m. gegužės mėn. 8 d. Gavo stipendiją studijuoti 
Prancūzijoj 

I x Vakar "Drauge" pradėtas 
' spausdinti 
i "Užtvanka" 

Sesuo M. Clement, Marijos l 

naujas romanas, j aukštesniosios mokyklos pran- ! 

Chicagoj gyvenęs cūzų kalbos mokytoja, laimėjo 

X Roselando lituanistinė mo
kykla Motinos dienos minėjimą 
ruošia gegužės 12 d. 11 v. r. 
Visų Šventųjų parap. salėje. 
Pagerbus mamytes, žodį tars 
Mokyklos Tėvų Komiteto pir
mininkas Dr. Pranas Sutkus ir 
LB Roselando Apylinkės pirmi
ninkas Bronius Macevičius. Pro
gramoje, visi mokyklos mokiniai 
išpildys montažą: "Lietuvei ma
mytei". Taį motina, kuri budė
dama laisvės sargyboje išaugino 
ir augina lietuvių tautą. Malo
niai prašome visus lietuvius, 
ypač mamytes ir močiutes gyve
nančias Roselando apylinkėje į 
šią šventę atvykti . 

X Dr. Leonardas J. Šimutis, 
Illinois kolegijos Chicagoj ir De 
Paul universiteto profesorius, 
ir jo žmona muzikė — mokyto
ja Zita šiandien, gegužės 8 d., 
mini savo sutuoktuvių sidabrinį 
jubiliejų. Praėjusį sekmadieni 
jų duktė Zita ir sūnūs — Leo
nardas, Pranas ir Robertas su
ruošė savo tėvams staigmeną — 
jubiliejinį pobūvį, kuriame da
lyvavo ir jubiliatų tėvai. 

x Skaut. Regina Kučienė 
Šokių šventės kom. sekr., šį 
ketvirtadienį, kalbės per Mar
gučio radiją Šokių šventės rei
kalais. 

j autorius Juozas Toliušis gyvai Į stipendiją studijuoti Praneūzi-
ir įdomiai atkuria vaizdus is 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo. Romanas, bent šiuo metu, 
nesirengiama išleisti atskira 
knyga, todėl kviečiame sekti at
karpoje. 

joj per šešias savaites šią vasa
rą. Birželio mėnesį seselė skris 
iki Paryžiaus studijuoti Sorbon-
ne universitete, o po to praleis 
kitas dvejas savaites lankyda-

I ma įdomias ir įvairias vietas 

ZVAIG 2D UT£ 
Įsteigta? Lietuvių Mokv ojų S-gos Chicagos ak. 

Red J Plaoas Medžiagą siusti: 704? So Claremont Ave.. Chicago. 111. 60636 

Vėliau jai buvo duota stipendija 

x Mokyt. i. Juknevičienė, Prancūzijoje. Seselė Clement 
ALM vaikų namelių vedėja, pa- lyra viena iš šešių laimėtojų, ku-; 
skutiniu laiku pakviesta į M o n - j r į e m s D U V O duodama tokia sti- ; 
tessori mokytojų paruošimui to- į pendija per American Associa-
bulinti įsteigtą patariamąjį ko- : t ion of TeaAers of French. "Aš 
mitetą. Gegužės 9 d., paskuti- tokios progos seniai norėjau," 
niame praeitų metų kurso Insti- pasakė seselė. "Po tokio patyri-
tute, demonstruos medžiagą te- m o ? m a n atrodo, kad mano klasė 
ma : "Lietuvių kultūros ir fone- D U S m ^ įr mano studentėms 
tinės kalbos pristatymas". J. daugiau reikšminga." J au t re-
Juknevičienė yra ALB Švieti- jug m e t u s praleidus Marijos mo 
mo tarybos narė, atstovaujanti kykloj, seselė gavo bakalauro 
priešmokyklinį auklėjimą. Taip i laipsnį prancūzų kalboj Mary-
pat priklauso ALB Chicagos j w o o d CbBege, Scranton, Penn. 
apygardos švietimo komisijai. 

x Augsburgo gimnazijos \ 
buv. mokytojų ir mokinių su
važiavimo rengėjų ratelis A. 
Balčiūnas, A. Ostrauskas, S, Ša
tienė, G. Talandienė, kun. K. 
Trimakas, SJ, ir E. Valančienė 
— balandžio 30 d. buvo susirin
kę aptarti suvažiavimo progra
mos. Nutarta šeštadieni, liepos 
6 vakare surengti vaišes su 
programa, o sekmadienį, liepos 
7, 11 vai. ryto, pamaldas tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Adresai bai
giami surinkti. Kvietimai tuoj 
bus išsiųsti. 

X Gegužės 13 d. baigiasi ju
biliejiniai (50) metai nuo Ma
rijos apsireiškimų Fatimoje ir 
sueina 17 metų nuo lietuvių tau-

x Literatūrinis pusvalandis j tos paaukojimo Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai. Ta proga ge
gužės 13 d. 7 vai. vak. Šv. P. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje (Marąuette Parke) bus 

lietuvių televizijoje! Šiandien, 
gegužės 8 d., 8:30 v. v. "Lietu
viai Televizijoje" savo progra
mą skiria poetui B. Brazdžio
niui. Programoje dalyvaus sol. 
Pr. Bičkienė ,muz. P. Armonas, 
rašyt. Kairys. Brazdžionio poe
ziją deklamuos Viktorija Kasu-

MANO BOBUTE 
Mano bobutė yra ^markute: 
Laisto po kiemą, 
ua. i per diena. 
Kur juoda duona, — riekutė 

piona. 
Deda ir sūrį. 
Nieko nežali i, 
Užtai bobutė yra pilnutė. 

Felicija Banytė 
Marąuette Parko Lituanistinės 

m-los IV skyr. mok. 

TAU MAMYT 
Tau mamyt gėles skinu, 
Ir vainikan jas pinu, 
Kad žydėtu amžinai, 
Mano meile Tau vienai. 
Dar ipinsiu ir leliją, 
Papuoš ji Šventą Mariją, 
Motinėlė iš dangaus, 
Dėt kiekvieno ji žmogaus. 

Tu mus meile savo glostai, 
Prie širdeles priglaudi. 
Ašarėles mums nušluostai, 
Ir takeliais palydi. 
Siunčiu Dievui maldą šventą. 
Kad gyvent tau būty lemta, 
Tu vedi mane už rankos, 
Tau žiedais pražydo lankos. 
Ačiū, miela motinėle. 
Už uteiliuosius žodelius. 
Už vargus ir rūpestėlius, 
Gėlėm kloniu takelius. 

Giedok, paukšteli, oiamytei giesmelę! Piešė Sabina Kotovaitė. 
Dariaus-Girėno Lit- m-los mok. 

MOTINOS DIENA 
Kai atėjo Motinos Diena aš būtų. Visos mamytės dirba dėl 

savo mamytei iškepiau pyragą mūsų kiekvieną dieną. Jos siu-
ir dovanojau apie septyniolika j va, valo, lygina, verda, skalau-
rožių: dvi geltonas, keturias ru- . j a ir š imtus kitų darbų daro dėl 

, žavas .vieną baltą ir dešimt rau-1 mūsų. 
donų. Per Motinos dieną mes! Kai ateina Motinos diena visi 
pagerbiame savo mamytes , nes tur ime savo mamytėms pasaky-
jos mus užaugina ir pavalgydi- ti "ačiū". Kuo dažniau ta ip sa-

GAIDŽIO VARGAI 

Ūkininkas turėjo gaidį ir jį 
labai mylėjo, nes gaidys kiek
vieną rytą jį anksti prikeldavo. 
Vieną kartą reikėjo ūkininkui 
važiuoti labai toli į miestą, par
sivežti reikalingų prekių. J a m 
reikėjo labai anksti atsikelti. 
Bet tą rytą gaidys pramigo, pa
miršo prikelti ūkininką. Tai gai
džio šeimininkas labai supyko 
ir nebedavė jam tą dieną nieko 
lesti. Dar gaidį pabarė, sakyda
m a s : "Jei dar sykį man ta ip 
padarysi, ta i tave pietums su
valgysiu." Gaidys labai nusi
gando ir nuo to laiko stengėsi 
būti geras ir laiku pakelti savo 
šeimininką. 

Antanas Giiožeris, 
Brighton Parko lit. mokyklos 

5 sk. mokinys 

KAIP PRADĖTI POKALBE 

na. kai norime valgyt i . Kad ne-
i turėtume mamyčių, mūsų čia ne 

PAVASARIS I R ŽMONĖS 

Sesuo M. 

— šv. Mišios, pamokslas ir ge 
gūžinės pamaldos intencija, kac 
žmonės greičiau pažintų Marijos | 

MOTINOS DIENA 

Motinos diena buvo labai gra
ži. Mano mamytė gavo gražią 
dėžutę, ten buvo mažas pieštu
kas ir popierio. Tėvelis mamytei 

\ I padovanojo gražią suknelę. Suk-
susikaupimo ir maldų valanda Assumption College, VVorcester, 

Mass., kur ji gavo magistro 
gūžinės pamaldos intencija, lad I l a i P s n ! - p n e š jos paskyrimą į r ^ b u y J ^ l y n a su mažais 

Marijos mokyklą, seselė Cle
ment mokė prancūzų ir anglų 
kalbų Villa Joseph Marie aukš-

baitė. Vakarė Aistytė, Vilija | prašymus ir juos išpildytų, ir j 
Kerelytė ir Aušra Baronaitytė 
Literatūrini pusvalandį praves 
rašyt. Nijolė Jankutė. 

x Per metų metus mama bus 
patenkinta gavus dovanų radi
ją, televiziją ar patefoną. Išsi-
rinkit pas Gradinską, 2512 W. 
47 St , FR 6-1998. (sk.) 

x Valdo Adamkaus-Adamka-
vičiaus rinkimo 
vajui paremti, 
Play House repertuarinio teat 

pasauly įsiviešpatautų taika, 
I tesnioje mokykloje, Newtown atsiverstų Rusija ir kartu grjž 

geltonais ir baltais zuikučiais. 
Mano brolis išvežė mamytę ir 
mus valgyti į valgyklą. Mes val
gėme viščiukus ir salotas, sė 

tų Lietuvai laisvė. Visi lietuviai įPenn- J i taipgi mokytojavo M a - ^ § o d ą L y d a ^ rf d a y ė m e 

maloniai prašomi gausiai daly
vauti. 

x šv. Kryžiaus ligoninė kvie
čia aukšt. mokyklos mokinius į 
parodą gegužės 18 d., kur bus 
pademonstruota įvairių nūdie
nos atsiekimų. Paroda rengia-

f inansiniam j ma ligoninės savaitės gegužės 
A. Giedraitis, i12—18 d. proga. Kviečiami mo

kiniai ir Bogan, Gage Park, 

ryland ir Illinois valstybėse. 

žinios 
LENKAI CHICAGOJE 

Chicagoje yra apie 750,000 
lenkų, daugiau negu bet kuria
me kitame pasaulio mieste, iš-

ro režisorius paskyrė specialų j Harper, Hubbard, Kennedy, 
seansą gegužės 11 d. 9 v. v.; Lindblom, Academy of Our La-
Visi norintieji pamatyti gyvą i r ; ciy, St. Augustine, St. Barbara. 
įdomų teatrą ir tuo pačiu pa-JBrother Rice, St. Joseph, St. 

mamytei po vieną didelį bučkį 
Taip ir prabėgo Motinos diena 

O. Navickaitė, 
"Vaikų Dirva" East St 

Lit. M-los laikr. nr. 5 

skyrus Varšuvą. Chicagoje dau £įnę? 

Tomas: — Vakar aš buvau 
nuvykęs į mišką. 

Romas: — Turėjote ten gegu-

remti V. Adamkaus finansini; Laurence, Leo, Little Flower. 

giau lenkų radijo valandų negu 
bet kuriame kitame Amerikos 
mieste. Čia leidžiami du lenkų 
laikraščiai ir transliuojama vie-

Tomas: — Ne mes. bet uodai 

vajų, prašome rezervuoti vietas: Lourdes, Maria, St. Mary of i n a T V P a r a m a . Trys iš devy-

Pavasaris yra gražus, gražes
nis... tu rbū t gražiausias metų 

Alb. Kašiubienė l a i k a s I r n e a š viena taip gal-
jvoju, bet tūkstančiai žmonių 
galvoja ta ip pat. I r kaip kitaip 

įgalėtų b ū t ? 
Viskas žydi ir žaliuoja, paukš

čiai čiulba , vaikai dūksta, saulė 
šviečia, švelnus vėjelis pučia, o 
oras švarus, kaip po lietaus. 
Oras visiems labai pat inka: ne 

; per šalta, kaip žiemą, dar ne 
taip karš ta , kaip vasarą. Nebe
reikia nešioti sunkių žiemos 
drabužių: pirštinių, paltų, vil
nonių skarelių. Žmogus jautiesi 
laisvas, jaunas, l inksmas ir tur
tingas (sielos tu r t ingumu) . Nie
ko netrūksta, nieko siela negei-

Louis džia. 
Pavasarį labai įdomu pasi

vaikščioti po mišką. Paimk vieną 
miško takelį ir j u o sek. Eik pa
mažu, dairykis į kiekvieną pusę 
ir stebėkis gamtos turtingumu. 
Nepraleisk nei vieno dalykėlio. 
Stebėk, kaip įvairūs paukšteliai 
savo lizdus suka. kaip jie laksto 
ir žaidžia. Grįžęs namo jausies 
daug geriau, t i k ra i ! ! ! 

Lydija Jadviršytė . v m kl. 

kyšime, tuo laimingesnės bus 
mūsų mamytės. 

J . Kriščiūnaitė, 
"Vaikų Dirva" nr. 5 E a s t 

Louis Lit. m-los laikr. 

— Pas mus Hollyvvood'e išti
sus metus būna toks pat oras . 

— Taį kaip jūs pradedate pa-
St. sikalbėjimus su žmonėmis? — 

atsako turistas. 

i U '*•£--£ -A / ; Trr—>—wr*—^?fm 

Parinksiu gražiausią gėlytę savo mamytei. 
7 m., New Haven. 

Piešė R tone Ivaškaitė. 
Conn Lit. m-los mokinė 

PAVASARIS 

Po šaltos žiemos ateina gra-

GALVOSCKIAI 

| Rita mokyklų. 
x Tadas ir Dalė Mečkaus-

: kai persikėlė gyventi j savo nau-

— Nuotoliai laivu iš New 
York'o į Manilą: per Panamos» 

t •" -~~ „o,.-, ->• ŝ  , . '. ~" . , " " " * ' . i ; " Ch-cA<y^ o's'ovn Voi<T (^o' kanalą — 13.289 mylios, o per Donelaičio lit. m-los laikr.. nr. 4 
tel. 778-4240 Play House teatro p e rpetual Help, Mercy. M o t h e r ; ™ į S ^ ^ S * T S S S u e z o k a n a l * ~ ^ ' ^ ^ ^ 1*»- ™. 6. 

" McAuley, Queen of Peace, St. ^ r a l e n K a i - » ° " miesto aiaer 
manų aštuoni yra lenkai. Mies
to klerkas ir apskrities iždinin
kas y ra lenkai. Taipgi keturi iš 
15-kos apskrities komisionierių 
lenkai. Pirmieji lenkai pasiekė 
Chicagą 1834 m. Chicagoje da
bar y ra 60 lenkų parapijų. 

adresas:: 2515 West 69 Str. 
(pr.) 

x Živilė Bilaišytė išpildo Juo 
dąją Ponią "Curriculum Vitae' 

IŠ ARTI IR TOLI 
U A. VALSTYBĖSE 

pastatyme. Premjera įvyksta i J u s n a m u s : ^ S o — 171 st . St., 
Jaunimo Centre, gegužės 18 d.., |I>aTising, EI., 60438. 
8 v. v , gegužės 19 d.,3 vai. po 
piet ir gegužės 25 d., 8 v. vak. 
Bilietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69th St. (pr.) 

x Klubas "Roma" rengia 
"Grand Opening" kuris Įvyks 
gegužės 10, 11 ir 12 dienomis. 

Visus savo pažįstamus ir kli-
jentus kviečiame apsilankyti ir 
linksmai praleisti laiką. 

R. ir V. Butkus — savinkai 
2539 West 69th St., Ohicago 

(pr.) 

x Metmenų vakaras įvyksta 
gegužės 25 d., šeštadieni, 8 v. 
v., Marąuette Hali, 6908 So. 
Western Avenue. Programoje: 
Jonas Mekas — poezija ir fil
mai: Dienoraščiai ir škicai. 
Mirga Pakalniškytė — poezija. 
Rimas Vezys — poezija. Po 
programos šokiai, veiks baras. 

Maloniai kviečiame visus at
silankyti ir savo dalyvavimu torikietis, besimokąs Thompson, 
paremti "Metmenų" žurna'ą. Conn., parengiamojoj Mariana-
Taip pat maloniai kviečiame j polio mokykloj, išrinktas pasa-
"Metmenys" prenumeruoti, bei i kyli atsisveikinimo kalbą išleis-
įsijungti j ' 'Metmenų" rėmėjų j tuvėse birželio 2 d., kadangi yra 

Robertas E. Davila, por-

genausias mokinys. eiles. "Metmenų'' administraci
j a : Ramojus Vaitys, 4726 Rus-
set Avenue, Apartment R—109, i terų klubo narių lankysis gegu 

ĮGRIUVO Į KAMINĄ 

Bežaisdamas ant Union lygos 
berniukų kmbo stogo 524 N. 
VVolcott ave.. devynmetis Sa-
muel Plunnley įslydo į kaminą ir 
kri to t r i s aukštus žemyn. Ug
niagesiai dirbo visą valandą, 
kol pramušė skylę sienoje ir jį 
iš t raukė suodiną ir lengvai su
žeistą. 

DUONOS KEPĖJŲ 
STREIKAS 

Užvakar prasidėjo duonos ke
pėjų streikas prieš keturias di
džiausias Chicagoje kepyklas: 
Continental. Interstate. New 
Process ir VVard. šios kepyklos 
pagamina 79' l duonos produk
cijos. Laukiama, kad t rūkumas 
tuoj bus jaučiamas į.airiose 
krautuvėse. Kepėjai reikalauja 
algos padidinimo. 

PARDUODA DAUG 
DVIRAČIU 

Chicagoje 1895 m. įsteigta 

Skokie, Diinois, 60076. 
(Santara-Šviesa) (p r . ) , je YVashingtone. 

— 40 VVajnesboro, Va., Mo- Schvvinn dviračių kompanija 
į pernai pagamino 931.000 dvira
čių, kurių 20' < išpirko vyresnio 

, amžiaus asmenys. 
ižės 8 d. Lietuvos pasiuntinybė-

žus pavasaris. J au paukščiai at- j Kartais esu didelis, o kar ta is 
skrenda iš pietų, gėlytės prade- ir mažas; kai kurie žmonės ma
da žydėti, medžiai lapus leidžia. \ ne labai mėgsta, o kai kurie 
Žmonės jau pradeda dirbti dar-; nekreipia jokio dėmesio; aš 
želiuose, mergaitės sėja skanių turiu daug mygtukų (skambu-
daržovių ir gražių gėlių sėklas į č i ų ) , bet nesu durys; aš esu 
žemę. Ūkininkai išeina su dar- dažniausiai randamas ant sve-
bais į laukus, jie turi daug dar- čių kambario grindų. Kas aš ? 
bo ir ūkininkams pavasaris yra 
darbo laikas. 

VUija Jakaitytė, 
Marąuette Parko Lit. m. 

3 sk. mokinė 

ELGETAVIMO ĮSTAIGA 

elgetaut — A r tau negėda 
gatvėje ? 

— J ū s manote, kad a š turė
čiau atidaryti kontorą. — at
sako elgeta. 

L I N K S M I A U 
Vasarotojas: — Kaip ilgai 

gyveni Miami mieste ? 

Vietinis: — Jau penki metai. 
Mano daktaras mane čia atsiun
tė dėl reumatizmo. Aš čia pasi
liksiu, kol gausiu reumatizmą. 

— Nauji stebuklingi vaistai 
yra tokie stiprūs, reikia turėti 
gerą sveikatą, kad galėtum juos 
vartot i . 

(5 taškai) 

n 
Turi kojas, bet nevaikščioja. 

(5 taškai) 
Ats. L. R. S. Degučiai 

m 
Kaulo burna, mėsos barzda, 

du kartu gimsta, vieną kar tą 
miršta ir velnio nebijo. (5 tašk.) 

Ats. R. Janulevičiūtė. 

IV 
Parašykite, kiek žinote lietu

vių kalbos žodžių, kurie baigia
si in-ė. Pvz. ligoninė. 

Už kiekvienus 3 žodžius gau
site po 1 tašką. 

Galvosūkių atsakymai 

1) žiūrėkite piešinį. 

2. Žvaigždė. 

Šios gražios pavasario gėlės tepuošia šiandien, mamyte, tavo kam
barėlį Piešė Rimanias Ališauskas, Montreal, Kanada j nežinojo, 

Gydytojas: — Mano darbo 
valandos kabinete yra nuo 2 iki 
4 vai. po pietų. 

Ligonis: — Taip. aš žinau, I 3. Madame Butterfly ne Bee-
bet šuo, kuris man įkando, to : tboweno kūrinys, bet Puccrni. 

j 4. Suduoti, paduoti ir t . t 
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