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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATSTOVAI EUROPOJE
Šiandien, ryt lankosi Vak. Vokietijoje

New York. —Pavergtųjų Euro-I 
pos Tautų delegacijos, pasiskir-j 
sčiusios grupėmis, šiomis dieno
mis lankosi įvairiose Vak Euro
pos sostinėse. Pagrindinė delega
cija gegužės 6-7 d. lankėsi Londo
ne, kai kurie atstovai buvo priim
ti britų užsienio reikalų ministe
rijoje ir ten išdėstė PET paskir
tį ir reikalavimus: pavergtoms 
tautoms atgauti laisvę. Delegaci
jos dalis gegužės 5-10 d. lankėsi 
Danijoje, Kopenhagoje.

Šiandien, gegužės 9 d., pagrin
dinė PET delegacija lankosi Fed. 
Vokietijos laik. sostinėje Bonno
je. Keli delegacijos nariai kalbė
sis vak. vokiečių užsienio reik. 
ministerijoje. Šios dienos vakare 
priėmimą PET delegacijai pa
gerbti rengia “Deutsche Stif- 
tung fuer Europaische Friedens- 
fragen” organizacija (Vokiečių 
fondas Europos taikos klausi
mams). Beto, delegacijos pirm. 
dr. Josef Lettrich ryt numato su
rengti priėmimą kai kuriems vo
kiečių parlamento (Bundestago) 
nariams.

Delegacijos dalyviai

PET delegaciją sudaro jos va-l 
dovybė: pirmininkas dr. Josef Let! 
trich (čekas), vicepirmininkas 
Alfreds Berzinš (latvis) ir gen. 
sekr. F. Gadomski.

Kitų delegatų tarpe yra šie as
menys, PET tautybių delegacijų 
atstovai: R. Krasnigo (albanas), 
dr. G. Dimitrov (bulgaras), L. 
Vahter (estas), Z. Pfeiffer (ven
gras), St. Korbonski (lenkas), C. 
Visionu (rumunas). Lietuvius 
atstovauja Lietuvos delegacijos

Pertvarkomas Kauno 
Ąžuolynas

Okup. Lietuva. — Architektas 
V. Žemkalnis keletą kartų viešai 
kėlė klausimą dėl Kauno Ąžuoly
no likimo, nurodydamas, kad vi
sokį statybų užsimojimai gresia 
sudaryti sąlygas, kuriose ąžuolai 
negalėtų išsilaikyti.

Sprendžiant iš balandžio 30 
“Komjaunimo Tiesoj” įdėto pra
nešimo, kova dėl Ąžuolyno gal 
jau ir laimėta. Pranešta, kad 
Kauno miesto vykdomas komite
tas priėmęs specialų sprendimą 
“Dėl Kauno Ąžuolyno rekonstruk 
cijos tvarkymo ir priežiūros pa
gerinimo”. Nuo gegužės 1 dienos 
iš Ąžuolyno iškeliamas baldų 
sandėlis ir maisto prekybos pavil 
jonas. Iki ateinančių metų gegu
žės m. būsią iškelti kiti sandėliai, 
būsiąs uždarytas šokių paviljo
nas ir — svarbiausia — nutarta 
numatytąjį stadioną statyti per
pus mažesnį, negu buvo projek
tuotas (12 tūkstančių vietų vie
toj 24-ių). Visa tai daroma tuo 
sumetimu, kad būtų ko mažiau
sia kenkiamą ąžuolams, kad Ą- 
žuolynas išliktų ramaus poilsio 
parku.

Tarp ko kita, iš to pranešimo 
matyti, kad Kaune nebėra Vy
tauto kaino vardo. Sako: “Nu
tarta laikyti Žaliakalnio, Paro
dos kalno ir Aukštųjų Šančių ą- 
žuolynus Kauno Ąžuolynu.”

KALENDORIUS
Gegužės 9 d.: šv. Grigalių?, 

šv. Ita, Džiugas, Austė.
Gegužės 10 d.: šv. Antoninas, 

Šv. Beatričė, Putinas, Survaida. 
Saulė teka 5:39, leidžias 7:56.

ORAS
Chicagoje ir apyl. š'andien 

dalinai apsiniaukę. Temperatū
ra daugiau 50 1. šeštadienį šal
toka.

pirmininkas Vaclovas Sidzikaus
kas.

Stebėtojai Europos Tarybos

patariamojo seimo posėdžiuose
Šalia Londono, PET. delegaci

jos šį mėnesį lankysis šiose Vak. 
Europos sostinėse: Bonnoje (šian 
dien ir ryt). Kopenhagoje( Stoc
kholme, Paryžiuje ir Romoje, 
be to, ir Strasburge. Lankym 
sis Strasburge laikomas svarbiu, 
nes gegužės 12-15 dienomis PET 
delegacijos nariai turės progos, 
kaip stebėtojai, sekti Europos Ta-, 
rybos patariamojo seimo posė
džių eigą. Delegatai ta proga už
megs ryšius su įvairiais europi
niais politikais.
Po posėdžių Strasburge, delega

tai vyksta į Paryžių (gegužės 16- 
17 d.) ir tikisi apsilankyti pran
cūzų užsienio reik. ministerijoje. 
Panašus vizitas numatytas Ro
moje (geg. 22 d.) ir Stockholme 
(geg. 30d.).

Pas Popiežių gegužės 22 d.

Jau žinoma, kad pavergtųjų 
tautų delegaciją gegužės 22 d. 
priims popiežius Paulius VI. Be 
to, ją priims ir Vatikano valst. 
sekretoriaus pavaduotojas.

Vėl suėmė generolą, 
kovojantį už laisvę
MASKVA. — Buvęs sovietų 

armijos gen. Piotr Grigorenko, 
vienas iš tų, kuris drįsta dikta
toriams pasakyti tiesą į akis ir 
kuris jau ne kartą buvo suim
tas, buvo vėl areštuotas Taš
kente ir kaltinamas, kad šmei- 
žiąs Sovietų Rusiją. Grigoren
ko, 63 m., buvo Taškente pro
testuoti prieš Krymo totorių 
grupės teismą, kurie kaltinami, 
kad II-jo Pasaulinio karo metu 
norėjo atstatyti savo nepriklau
somą valstybę. Keturių Grigo
renko draugų butai buvo polici
jos apieškoti Maskvoje. Viena
me bute buvo ir du amerikiečiai 
korespondentai, kurie po ap
klausinėjimo paleisti. Gen. Gri
gorenko buvo išmestas iš armi
jos dar prie Chruščiovo už So
vietinės sistemos kritikavimą.

• Kanadoje padaryta pakei
timų min. kabinete. Be kitų pa
keistas ir užs. reikalų ministe
ris.

BALTIEČIŲ ORGANIZACIJOS 

VEIKLA
tijos tautas daugiau skleisti ži
nių religinpse pasaulio bendruo
menėse, 1970 m. suruošti masinį 
kreipimąsi į Jungtines Tautas, 
iškeliant pavergtųjų reikalą, in
formuoti įvairiomis galimomis 
priemonėmis apie pavergtąsias 
tautas.

New York. — United Baltic 
Appeal organizacijos metinis su
sirinkimas įvyko Estų namuose 
New Yorke gegužės 3 d. Jame 
dalyvavo Baltijos tautų atstovai 
ir svečiai. Įnvokaciją supkalbėjo 
kun. P. Geisčiūnas. Ilgesnį žodį 
tarė Urugvajaus ambasadorius 
Jungtinėse Tautose dr. Pedro Ber 
ro, kuris pareiškė, kad ateis iš
silaisvinimo valanda ir Baltijo 
tautoms, nes teisingumas gali už
migti, bet niekada negali mirti.

Išrinkta organizacijos direkto
rių taryba, į kurią iš lietuvių įei
na Dalia Bulgaris Kęstutis Mi
klas, Nancy Umbrazas ir pakai- 

I tai prel. J. Balkūnas, Gintra I-1 
vaška ir Vyt. Jurgėla. Pirminin
ku išrinktas kun. Trepša, vice- 
pirm. V. Vinkman ir Nancy Um
brazas, vykd. pirm. Kęst. Miklas. 
Sudarytas taip pat ir moterų pa
galbinis komitetas. Ateityje orga
nizacija yra numačiusi suorgani
zuoti Nacių-Komunistų paktčo 
sukakties priminimą, apie Bal-

V. Sidzikauskas vyks į Ispaniją 
ir kitur

Pavergtųjų seimo Lietuvos de
legacijos pirm. min. V. Sidzikaus
kas, šalia oficialiųjų PET vizitų, 
numato dar lankytis pas lietuvius 
Vak. Vokietijoje (Bad Kissin- 
gen. Stuttgart, gal ir Muenchen), 
Šveicarijoje, Anglijoje, Prancūzi
joje ir Ispanijoje, Madride. Lan
kydamasis Madride, Sidzikaus
kas, pasiryžęs iškelti lietuviškų
jų radijo valandėlių per tautinį 
Ispanijos radiją reikalą. Esamo
mis žiniomis, toms valandėlėms 
atgauti šiuo metu esama kai ku
rių vilčių.

V. Sidzikauskas, išvykęs į Eu
ropą su žmona Birute, numato 
grįžti į New Yorką apie š.m. bir
želio mėn. vidurį.

V.A.

Kaltina universitetų 
vadovybes

WASHINGTONAS. — Kon
greso atstovas William Harsha 
(R., O.) kaltina tų universitetų 
vadovybes, kurios nepajėgia su
tvarkyti maištaujančių studen
tų. Esą, tos universitetų vado
vybės nusikalsta prieš tuos tūk
stančius studentų, kurie nori 
mokytis ir kurie mokosi tokių 
riaušininkų trukdomi. Akademi
nė laisvė negali kapituliuoti tei
ses laužančių prievartai. Jeigu 
universitetai nesiims akcijos 
riaušes sustabdyti, tokios riau
šės plėsis toliau. Esą, geras pa
vyzdys Notre Dame universite
tas, kur rektorius kun. Theo- 
dore Hesburgh pagrasė visus 
išmesiąs iš universiteto, kurie 
nenustos triukšmavę.

Mirė jau penktas Sov.
Rusijos generolas

MASKVA. — Pranešama, kad 
mirė gen. Alexander Dimitriev, 
58 m. ir gen. Igor Antonov, 59 
metų. Per dvyliką dienų mirė 
jau penktas aktyviosios tarny
bos sovietinis generolas. Kaip 
jau buvo pranešta prieš savai
tę tragiškai mirė gen. Kodem- 
cev, 49 m., vėliau tragiškai mi
rė gen. Popov, 67 m., ir po ligos 
miręs gen. Penkovsky. Žinant 
komunistinės sistemos žiaurumą 
ir paslaptingumą, daugeliui šios 
mirtys yra įtartinos.

United Baltic Appeal organizacijos suvažiavimas gegužės 3 d. New Yorke. Pirmoje eilėje kun. Trepša ir 
Urugvajaus amb. dr. Berro su žmona. Nuotr. R. Paegle

Apollo 10 jau parengtas kelionei. Gegužės 18 d. astronautai Stafford, 
Young ir Cernan išskris į erdves, galutinai pasiruošiant išlipimui mė
nulyje. Kelionė su išsikėlimu mėnulyje įvyks liepos mėnesį.

Graso nutraukti 
kultūrinius ryšius

LONDONAS. —■■ Britanija ga
li nutraukti kultūrinius ryšius 
su Sovietų Rusija, kadangi ši 
laiko suėmus anglą Gerald Broo- 
ke, prieš ketvertą metų nuteis
tą už įvežimą į Sovietų Rusiją 
antikomunistiškų proklamacijų. 
Esą dėl to galimas net Bolšoi 
baleto gastrolių atšaukimas 
Londone. Brooke, 30 m., buvo 
nuteistas penkeriems metams ir 
jo bausmė baigiasi kitais me
tais balandžio mėnesį. Britani
jos vyriausybė pas aukštesniuo
sius Sovietų pareigūnus padarė 
eilę žygių, tačiau be pasekmių 
ir, manoma, kad tik kultūrinių 
mainų srityje, kurie Maskvai 
propagandos tikslais labai nau
dingi, Britanija gali pritaikyti 
Sov. Rusijai sankcijas. Gyven
tojai kaltina Britanijos vyriau
sybę, kad ši permažai nuteis
tuoju rūpinasi.

Raštas prieš cenzūrą

VIENA. — Rude Pravo, ko
munistų partijos laikraštis Če
koslovakijoj, išspausdino Moks
lų akademijos atsišaukimą, rei
kalaujantį baigti spaudos cen
zūrą. šis atsišaukimas buvo a- 
kademijos narių priimtas jau 
balandžio 3 d., bet išspausdintas 
tik dabar, su atsiprašymu nau
jojo redaktoriaus Jiri Svoboda, 
kad šis raštas negalėjęs būti 
išspausdintas anksčiau.

Ligos iš mėnulio

SAN FRANCISCO. — Apollo 
astronautai, ypač tie, kurie nu
sileis mėnulyje, gali grįžti J že
mę susirgę kokia mėnulio liga. 
Dr. Charles Berry teigia, kad 
kiekvieną kartą mes galime su- 

I sidurti su ligomis, astronautams 
grįžus iš mėnulio. Nors netiki
ma, kad ten būtų kokių mikro
organizmų, tačiau niekas nega
lįs būti tikras.

Apollo 10 uždavinys
CHICAGO. — Svarbiausias 

Apollo 10 erdvėlaivio uždavinys 
būsiąs ištirti mėnulio gravitaci
jos, traukos, laukus. Tai pas- 

i kelbė Apollo programos parei
gūnai.

Kas išrado radiją

MASKVA. — Komunistų laik
raštis ‘‘Pravda” užvakar pakar
tojo jų nuolatinį teigimą, kad 
jie yra pirmieji radijo išradė
jai. Tai esą padaręs Popovas 
1895 m. gegužės 7 d. Kaip ži
noma, radiją išrado italas Mar- 
coni, savo išradimą užpatenta
vęs 1896 m. birželio mėnesį. Va
kariečių žiniomis, inž. Popovas, 
elektromagnetinių bangų tyrinė 
tojas, daugiau pasiekė toje sri
tyje, kai jau buvo italas savo 
išradimą užpatentavęs. Šiaip 
jau rusai nieko nėra išradę ir 
labiausia Rusijoj naudojamas 
samovaras ir bizūnas, taip pat 
yra ne rusų išrasti.

Šiaurės Vietnamo

taikos pasiūlymai
Siūlo sudaryti koalicinę vyriausybę

PARYŽIUS. — Šiaurės Viet
namo delegacija vakar pasiūlė 
10 punktų sąlygas dėl taikos 
Vietname. Tarp kitų sąlygų ji 
siūlo sustabdžius karo veiksmus 
sudaryti koalicinę vyriausybę ir 
padaryti rinkimus.

Apie galimumus, kad Šiaurės 
Vietnamas norės taikytis kal
bama seniau, nes Hanoi atšau
kė iš Maskvos ir Pekino ir Ry
tų Europos kraštų savo pasiun
tinius ir, manoma, kad visi ta
riasi Hanoi mieste dėl galimu
mų daryti kokių nors ėjimų tai
kos kryptimi. Taip pat tuos spė 
jimus tvirtina ir tai, kad po tri
jų mėnesių buvimo Hanoi mies
te, į Paryžių grįžo politbiuro 
narys, vyriausias patarėjas Le 
Duc Tho.

Ne nauji pasiūlymai
Paryžiuje Šiaurės Vietnamas 

pasiūlė 10 punktų taikos planą, 
kurių dauguma yra tie patys 
punktai, kuriuos jau yra atme
tusios JAV ir P. Vietnamo de
legacijos. Svarbiausias buvo pa
siūlymas sudaryti provizorinę 
koalicinę vyriausybę, kuri jau 
buvo pakartotinai anksčiau at
mesta. Komunistai siūlo atitrau 
kti visas Amerikos karines pa
jėgas ir likviduoti bazes. Siūlo
ma sudaryti vyriausybę iš įvai
rių grupių asmenų ir net tokių,

Prancūzijos komunistų partijos 
kandidatas j prezidentus Jacąues 
Duclos. Rinkimai įvyks birželio 1

Vizitas pas okupantus
PRAHA. — Čekoslovakijos 

vadai aplankė Sovietų Sąjungos 
okupacinius vadus. Dalyvavo 
prez. Svoboda, partijos pirm. 
sekr. Gustav Husak, min. pirm. 
Oldrich Černik, Slovakų parti
jos šefas Stefan Sadovsky ir gy
nybos min. gen. Martin Dzurr. 
Jie buvo sutikti okupacinio ge
nerolo Majorov ir kitų aukštes
nių okupacinės armijos karinin
kų, kur buvę draugiškai pasi
kalbėta.

Universitetai gavo
500 mil. dol.

NEW YORK. — Skelbiama, 
kad privačios institucijos parė
mė 50 kolegijų ar universitetų 
500 mil. dolerių suma. Praėju
siais metais, kaip John Price 
Jonės Co., patariamoji institu
cija finansams, skelbia, 1967-8 
m. koleg. gavo 504.709,000 dol. 
pašalpos. Tai esą 21% daugiau 
negu metais prieš tai. Harvar
do universitetas gavo daugiau
sia 86,026,000 dolerių. Jo tra
dicinis konkurentas Yale uni
versitetas gavo 33,382,000 dol.

kurie šiuo metu negyvena Viet
name.

Teroras Saigone
Nepaisant kalbų apie taiką, 

Pietų Vietnamo sostinėje komu
nistai vėl pradėjo vykdyti įvai
rius teroristinius veiksmus. Bu
vo miesto centriniame pašte nu
mestos dvi plastikinės bombos, 
kurios užmušė vietnamietį ka
pitoną ir tris civilius. Sužeista 
21 asmuo. Kiti užpuolimai buvo 
padaryti kitose vietose metant 
granatas į karines automašinas 
ar civilius automobilius. Poli
cija teigia, kad iš rastų pas ko
munistus dokumentų, buvo ma
noma, kad komunistai vykdys 
teroro veiksmus gegužės 7 d., 
minint 15 m. sukaktį kaip buvo 
sumušti prancūzai prie Dien 
Bien PhU ir gegužės 19 d., mi
nint Šiaurės Vietnamo prez. Ho 
Chi Minh 79 metų gimimo su
kaktį.

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 205 amerikiečiai kariai, 
186 Pietų Vietnamo kariai, su
naikinta 3,414 priešo karių. Di
deli komunistinių karių nuosto
liai, gal būt, padeda komunis
tams suprasti, kad jie veda be
prasmišką karą, dėl tos priežas
ties ir Paryžiaus konferencijoj 
vis matyti pasikeitimo žymių.

Pabėgėliai Austrijoje
VIENA. — Nuo 1968 m. rug

pjūčio 22 d. ligi šių metų balan
džio 27 d., kaip skelbia Austri
jos vidaus reikalų ministeris, 
į Austriją atbėgo 7,125 asme
nys iš už geležinės uždangos, 
daugiausia iš Čekoslovakijos.

Didėlis vaikų 
mirtingumas

LIMA, Peru. — Iš 100 mirčių 
Lotynų Amerikoje 45 mirtys 

“'tenka vaikams, turintiems ma
žiau negu 5 metų amžiaus. Taip 
skelbia Abrabam Horwitz, Pa
saulio sveikatos organizacijos 
direktorius.

Siūlo rašyti 
atsiminimus

PARYŽIUS. — Gen. de Gaul
le siūlo rašyti atsiminimus, ku
rie galėtų būti labai įdomūs at
siminimai apie Alžirijos kovas, 
santykius su Amerika, V. Vo
kietija, Rusija ir Vid. Rytų val
stybėmis. Įdomūs būtų atsimini
mai ir iš II-jo Pasaulinio karo 
metų. Viena Amerikos leidykla 
jau pasiruošusi juos išleisti ir 
sumokėti gerą honorarą.

TRUMPAI
— Izraelis esąs pasigaminęs 

5 atomines bombas.
• Kanados medicinos įstaiga 

skelbia, kad Kanados eskimų 
moterų tarpe yra mažiausia su
sirgimų krūtinės vėžiu. Tai pa- 

‘tirta per 15 metų studiją.
• Amerikos Istorikų dr-jai

buvo pasiūlyta nedalyvauti Mas 
kvoj įvykstančiam istorikų kon
grese pasmerkiant Čekoslovaki
jos okupaciją, tačiau nubalsuo
ta kitais metais vykstančiam 
kongrese dalyvauti.

Istorikai, kaip žinoma, iš Chi
cagos perkėlė savo suvažiavimą 
pernai į New Yorką, dėl taria
mo Chicagos policijos žiaurumo. 
Kruvinieji Maskvos darbai Če
koslovakijoj pasirodo istorikam 
nesvarbūs.
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Meksikoje 1970 m. futbolo pa
saulinėse pirmenybėse V.31 -VI. 
21 paaiškės būsimas devintasis 
pasaulio futbolo meisteris. 69 v. 
stybės kovoja dėl 14 laisvų vietų, 
kaip grupiniai nugalėtojai. Be jų 
Anglija patenka automatiškai į 
paskutinių 16 valstybių rinktinių 
tarpą, kaip dabartinis (1966 m.) 
pasaulio meisteris ir Meksika pa
tenka kaip šeimininkas. Fut
bolo rungtynės turi baigtis iki 
1969. XII. 31.

69 valstybių rinktinės iš visų 
kontinentų yra suskirstytos į 14 
grupių. Europa — 8.P. Amerika- 
3 gr. C. Amerika 1 grupė, ku
ri suskirstyta į a,b, c, ir d po- 
grupes, Asia — Okeanija 1 gru
pių. Įšią grupę pateko ir Austra
lija su N. Zelandija, Afrika 1 
grupė suskirstyta į pogrupes

Leidžiama žaisti du kartus.
Į pirmą grupę įeina: Portuga

lija, Graikija, Rumunija ir Švei
carija. Iki šioliai sužaistų futbo
lo rungtynių pasekmės: Graikija

— Portugalija 4:2. Šveicarija- 
Graikija 1:0, Rumunija- Šveicari
ja 2:0. Šios grupės nugalėtoju nu- 
ną jo žmona galėjo nepaprastai 
matoma Portugalija.

Rašant apie Portugalijos rink
tinę tenka paminėti žaidėją Eu
sebio da Silva Ferreira, kuris y- 
ro Portugalijos tautos didvyris, 
taip kaip Brazilijos Pelė. Euse- 
bio, kuris neseniai atšventė 27- 
tąjį gimtadienį, turėjo kompli
kuotą operaciją ir po jos sunkiai 
galėjo vaikščioti. Sausio 26 die
ną jo žmona galėjo neparrastai 
džiaugtis. Gracinga tamsiaodė 
Flora tą dieną buvo labai lai
minga, nes jos vyras vėl trium
favo žaisdamas futbolą. Savo se
noje aukšto lygio techniškoje 
formoje.

Jaunos jėgos, kaip Abrantes, 
Malta de Silva, Pavao ir Praia, 
nepasiekė dar senųjų, kaip Au
gusto (34 m.), Colura (34m.),lyg 
mens ir neranda sau lygių pase
kėjų. Dažnai du žymiausi mūsų 
laikų futbolininkai minimi vie
nu atveju- tai Ptlė —
Perlas

— “Juodoji Pantera” iš Afri
kos, bet Pele ir Eusebio skiriasi 
vienas nuo kito temperamen
tu ir žaidimo būdu. Bet kas 
jie abu paskutiniuose metuose 
stovėjo ant aukščiausio pedesta- 
lo: Pelė — Pietų Amerikoje — 
Eusebio — Europoje.

Antrąją grupę sudaro Čekoslo
vakija, Vengrija, Airija, ir Dani
ja. Iki šioliai sužeistų rungtynių

Juodasis kietija 
iš Brazilijos ir Eusebio'

Ryšy su 50 m. sukaktimi nuo pirmojo Atlanto perskridimo, kurį įvyk
dė du britų lakūnai, Londono '‘Daily Mail” dienraštis paskyrė premi
ją tam, kuris bet kokiu būdu greičiausiai perskris Atlantą ir užkops 
į New Yorko dangoraižio Empire State Building viršūnę. Laimėjo Wil- 
liam Fuller.

pasekmės: Danija — Čekoslovąki 
ja 0:3, Čekoslovakija — Dani
ja 1:0; Airija —- Danija nutrauk
tos dėl per didelės miglos. Gru
pės nugalėtoju numatoma Ven
grija, laimęjusi 3 aukso medalius 
olimpiadose ir du kartus buvusi 
pasaulio futbolo vicemeisteriu. 
Vengrija — Čekoslovakija pir
mos rungtynės įvyksta VI.2S 
1969, o antrosios IX. 14. 1969 
m. Vengrijos valstybinės rinkti
nės vadovas K. Soos laikosi me
todo leisti susitikti treniruotėse 
su nestipriu varžovu.

Po gastrolių Pietų Amerikoje, 
jų vadovas išreiškė, kad Vengri
jos rinktinės gynėjams dar trūks
ta staigumo ir futbolo tarpvalsty
binės rungtynių patirties. Ven
grijai nugalėti šioje Čekoslovaki
ją, 1962 m. pasaulio futbolo 
vicemeisterį, bus nelengva.

Trečiąją grupę sudaro Italija, 
Rytų Vokietija ir Wales. Žy
mesnės pasekmės. Wales — Itali
ja 0:1 Rūtų Vokietija (D.D.R. (- 
Italija 2:2 (1:0) Antrosios rung
tynės Italija — R. Vokietija į- 
vyks XI.22.1969. R. Vokietija' 
— Wales 2:1. Grupės laimėtoju) 
numatoma Italija — “Sųuadra 
Azzurra”. Žymesni žaidėjai Ri- 

[ vera, Riva, Prati Mazzola. 1966 
l m. pasaulio futbolo pirmenybėse 
Italijos pralaimėjimas 0:1 prieš 
Šiaurės Korėją pažeidė italų tau
tinį pasididžiavimą savo futbolo 
rinktine. Tikima, kad “Azzurri” 
pasaulio futbolo meisteriai 1934 
ir 1938 metų, olimpiados nugalė»- 
tojai (1936 m.) ir Europos fut
bolo meisteris (1968 m.) pajėgs 
1970 m. futbolo pirmenybėse re 
habilituotis, bent tapdami laimė
tojais savo trečioje grupėje. Jiems 
didžiausia kliūtis, tai nežinomas 
varžovas Rytų Vokietijos (D.D. 
R.) rinktinė, kuri yra suporuota 
treniruotėms su Bulgarijos rink
tine, kuriai 2:3 Italija pralaimėjo 
vienintelį kartą Europos 1968 
m. pirmenybėse. Antras rungty
nes Italija laimėjo. Iš paruošia
mųjų rungtynių pasekmių: R. Vo 

— Bulgarija 1:3 ir 2:2. r
Rytų Vokietijos rinktinė yr amė- 
ginama sudaryti iš jaunesnių ta
lentų ir yra mažiau žinoma to
dėl, kad 1968 m. žaidė tik vienas 
nepirmenybfų rungtynes prieš 
Lenkiją (1:1) kai tuo tarpu V. 
Vokietijos rinktinė 1968 m. sužai
dė 11 rungtynių.

Ketvirtąją grupę sudaro V. 
Airija, SSSR ir Turkija. Šioje gru- 
grupėje buvo žaistos iki šioliai tik 
šios rungtynės: Š. Airija — Tur-

Putnamo lietuvaičių bendrabučio tautinių šokių grupė.

kija 4:1 ir 3:0. Kitos rungtynės į- 
vyks tik vėlai rudenį. Grupės nu
galėtoju numatoma SSSR. Jų 
rinktinės treneris G. Katschalik 
buvo 1958 m. po pasaulinių fut
bolo pirmenybių pašalintas, da
bar jis yra vėl pašauktas treni
ruoti rinktinę. Jis pakvietė 22 So
vietų žaidėjus vasario mėn. į Su
chumi ir vėliau išvyko po P. A- 
meriką. Iš šių naujų žaidėjų, 
tik 4 yra likę iš 1966 m. pasau
linių pirmenybių.

SSSR rinktinė 1968 m. sužai
dė, įskaitant ir nepirmenybių 
susitikimus, 7 rungtynes, iš ku
rių 3 laimėjo, 2 sužaidė - lygio
mis ir 2 pralaimėjo. Vengrijai ir 
Anglijai Europos pirmenybėse.

Penktoji grupė: Švedija, Nor
vegija, Prancūzija. Iš sužaistų iki 
šioliai rungtynių yra sekančios 
pasekmės: Švedija — Norvegija 
5:0, Prancūzija — Norvegija 0:1, 
Švedija — Prancūzija pirmos 
rungtynės įvyks spalio 15,1969 
m. O antros lapkričio 1,1969 m.

Švedijos rinktinė 1968 m. su
žaidė, įskaitant ir nepirmenybių 
rungtynes, 8 kartus. Iš kurių 3 
laimėjo, 3 sužaidė lygiomis ir 2

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Mūsų itieisteris Povilas Taut- 

vaišas puikiai sukovojo praeitose 
MTd- America pirmenybėse, pa
sidalijęs 1 vietą su DeForis ir Ver 
bėriu. Naujose Mid-America p- 
bėse, HazelCrest, III., iTautvaišas 
nelauktai pražiūrėjo rikį partijoje 
su DeFotis, kuris jau buvo dide
liam ceitnote, išdavoję, Tautvai- 
šas turėjo rikiuotis po laimėtojų 
Verberio ir DeFotis, kurie surin
ko po 4,5 iš 5 galimų. Tautvai 
šas, Vladas Karpuška ir keli ki
ti liko pustaškiu žemiau turėda
mi po 4 tš. Buvome 88 dalyviai. 
Biskį gaila, kad Tautvaišui ne
pavyko, bet, kai greta jo atsisto
jo su 4 taškais kitas lietuvis, bū
tent Vladas Karpuška, turime pa
sidžiaugti pastarojo pasiekimu. 
Karpuška buvo atžymėtas atski
ru “Senior Citizen” prizu. Kar
puška įveikė 4 priešininkus, o 
tašką pralaimėjo prieš laimėtoją 
Verberį. Gramsas šiose varžybo
se tenkinosi 2 tš.

V. Mikėnas, Gintautas Pieši- 
na, A. Česnauskas pirmauja Lie
tuvos pirmenybėse, Vilniuje. Su
rinkę po 6 tš. iš 9 galimų.
Įkandin stka Lapienis, Maslo- 

vas, Čiukajevas.
Moterų p-bėse Kartonaitė pa

krovė 9 tš. iš 9 galimų. Senai 
tašku atsilikusi Kaušilaitė.

Pasaulio čempionas Petrosjaas 
užleido pirmavimą savo varžovui 
B. Spaskiui 3:2 (1). Nebaigta 
partija žada remixą.

Massachusetts-Connecticut rin 
ktinių susitikimas New Bedforde 
Conn. balandžio 27 d. baigėsi ly
giom 12,5 -12,5.

Connecticut rinktinėje žaidė 3 
latviai: Strazdins, Klovans ir 
Strazdins Jr.; iš lietuvių -tik ei
lučių autorius, Mass. komandoje. 
Kalbant apie rungtynių pasek
mes, Harvardo šulas William 
Robertie priminė vyrams, kad 
Massachusetts visad laimėdavo, 
kaip kapitonas būdavo Merkis. 
Taip yra pasikartoję 4 kartus.

Sekmadienio rungtynėse, Mass. 
komandoje žaidęs Illinois žymū
nas Edw. Foųnanek pralaimėjo

kartus pralaimėjo.
Prancūzija 1968 m. sužaidė 5 

rungtynes ir nė karto nelaimė 
jo. Grupės nugalėtoju numato
ma Švedija.

Iš žymesnių Švedijos rinktinės 
dalyvių tenka paminėti Magnus- 
son (Marseille) Nordahl (An- 
derlecht). Larsson (Stuttgart), 
Grahns Kindwall ir kitus.

(Tęsįnys sekančiame sporto 
skyriaus numeryje).

NAUJAS ŠALFASS-GOS CEN
TRO VALDYBOS ADRESAS

ŠALFASS-gos centro valdybos 
pirmininkui Algirdui Bielskui iš
vykus tarųybos reikalais ilges
niam laikui į Californiją, jo pa
reigas laikinai perėmė vicepirmi
ninkas Vytautas Jokūbaitis. Susi
rašinėjimą ir kitus reikalus pra
šome nukreipti V. Jokūbaičio a- 
dresu iki nebus duotas kitas parė
dymas. Jo adresas yra: Mr. Vy
tautas Jokūbaitis, 13813 Othelio 
Ave., Cleveland, Ohio 44110, 
telef. (216) - 681-9143.

Laikinas A. Bielskaus adresas 
Californijoje: Mr. Algirdas Biel-

prieš meisterį D. Lees (spring- 
field, Mass.), kuris šiuokart žai
dė Conn. rinktinėje.

Mass. meisterių turnyras pasi
baigė šitaip: C. Wagner ir E. For 
manek po 3,5:L5, John Curdo ir
H. Lyman po 3 tš.

— ŠA Lietuvių šachmatų pir
menybės įvyks rugpiūčio 23-24 d. 
d., Clevelande, Ohio. Jas įvykdy
ti pasiėmė dr. Alg. Nasvytis, 108- 
23 Magnolia Dr., Cleveland, O- 
hio 44106. Tel. Code 216-RA1- 
4181.

Pereitais 1967 m. lietuvių p- 
bes laimėjo buv. Kanados čem
pionas Povilas Vaitonis, paver
žęs titulą iš P. Tautvaišo. Abiejų 
vardai įrašyti į simbolinę Lietu
vos dovaną, išdrožtą iš juodojo ą- 
žuolo, gauto iš Lietuvos. Darbas 
prof. I. Končiaus.

— Lietuvos šachmatų pirme
nybes, Vilniuje, laimėjo pirmą 
kartą plungietis meisteris A. Čes
nauskas. 2 v. liko kaunietis A. 
Butnorius 3. vilnietis D. Lapie
nis. Moterų p-bes laimėjo M. Kar 
tonaitė, Maišiogalos vid. mok. 
mokytoja 2. N. Špikienė, Kau
nas 3. V. Kaušilaitė, Vilnius.

— Latvių Šacha Pasaule žur
nalas atžymi A. Vasiliausko pa
darytą pažangą š.m. Baltiečių 
šachmatų klubo p-bėse, N. Yor
ke. Jas laimėjo J. Pamiljens, surin 
kęs 5 tš. iš 7 galimų. A. Vasi
liauskas 4,5, A. Milukas 4, P. 
Žirnis, K. Berziniš ir R. Peter- 
sons po 3,5 tš., E. Staknys 3 ir 
R. Adomaitis 1 tš. Vasiliauskas 
įveikė Miluką, Pttersoną, Stak
nį ir Adomaitį. Lygiom sulošė su 
Beržiniu. Milukas paklojo Žirnį, 
Beržinį, Staknį ir Adomaitį. Stak- 
nis taipogi įveikė Žirnį ir Berži
nį, ir dar Adomaitį. Adomaitis 
sudorojo tik vieną Žirnį, kitiems 
pralaimėjo.

— Pasaulio čempionas T. Pet-
rosjan turi tik 3 tš. , o jo varžo
vas B. Spaskis 5, mače dėl pasau
lio karūnos. Moterų pasaulio ti
tului Gaprindašvili pirmauja 5:3 
prieš A. Kušnir.

Kazys Merkia

skus, Rochelle’s Motei, Apt. 165, 
3333 Lakewood Blvd., Long 
Beach, Calif. 90808, Telef. :(213 
-421- 8215 Apt. 165 - namų; 
(213) - 593-5924 - darbo .

ŠALFASS-gos centro valdyba 
LITUANICA PRALAIMĖJO

Praėjusį sekmadienį Lituanica 
skaudžiai pralaimėjo prieš ukrai
niečių vadovaujamą Lions. Pa
sekmės 1:8 nė apytikriai nepa
vaizduoja komandų jėgų santy
kio ir ypač tos dienos žaidimo 
eigos .Kad Lions kiekvienu priėji
mu prie mūsų baudos aikštės 
pasiekė įvartį, pasiteisinimui ne
užtenka pasakyti, kad gynikams 
nesisekė ,ar vartininkai neturė
jo laimės. Maža aikštė mūsų 
silpniau kamuolį valdančiai ko 
mandai blogas sąjungininkas..

Nuo “sausos” išgelbėjo M. Mi
kalauskas. Rezervas po silpnoko 
pirmojo puslaikio, antrame įsižai- 
dė ir pelnė gražią pergalę prieš 
stiprius Slovaks 5:2 J.J-ka 
SAVAITGALIO RUNGTYNĖS

Šį sekmadienį Lituanica žais 
prieš lenkų Wisla Hanson parke, 
1 vai. 15 min. po pietų, — Re
zervas žais prieš Sparta Berwyne 
1 vai. p.p. — Jauniai rungty
niaus Douglas parke, 10 vai. 
prieš Atlas.

Šeštadienį mažiukai keliaus į 
Gompers parką žaisti prieš Ta
bor parapijos komandą 12 vai. 
Jaunučiai — juveniles — rung
tyniaus Marųuette parke 2 vai. p. 
p prieš lenkų Spojnia.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P. Rudėnas K. Šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-607(1

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ MGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma: 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tel. 695-0538 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin. Illinois
Ofisas 3148 VVest OSrd Street 

Tel.: PRospect 8-1717
Rezid.: 3241. VVest 66th Place 

TC1.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čloa tr California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

4 W kt U 144 1 V c* .
Cook Cour-ty. Illinois 
Kitur JAV 
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai 

so savo nuožiūra Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita 

Redakcija už skelbimųrus. .

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr., penktad. 1-5, trec. lr šešt. tik
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penatadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
l.lgonla) priimami parai susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

SPECIALYBE — NERVŲ IR 
EMOCINES U GOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pakai susltarlma

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

Akušerija Ir moterų Ilgos
Ginekologine Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 val. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 6Srd Street

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

Ofiso lr buto te). OUymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Metuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. h 
penktad. nuo 12-4 val. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečiad
uždaryta,
Tel. ofiso lr buto OUymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. I5th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. tr 6—8 vai. vali. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKU UIGU 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad.. ketvirt. Ir penki 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 va), ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitari mą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

• Redakcija dirba kasdien
g;30__ 4:30, šeštadieniais

8:30 — 12:00.
A .4 nieimui Ui fl 11' i V A

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

šeštad. 9 V. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniaia

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS EIGOS 

Tel. Oftso PR 6-7800; Namų 925-7697
5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lr

g enktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
eštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GltovehlU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10__ 12
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. tr trečiad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai : Pirm., antr.. Treč h 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 iki 8 
*’• v Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
alku pagal susitarimą.

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7Ist Street

PrlimlnSja Ugonlus tik susitariu
VaJL p p lr ®—8 »• vak.Trečiad. h šeštad, uždarytą

Tel. l*Rospeet 6-9400
OR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. fi__ 8 v
/ak., penkt lr šeštad. 2—4 pop

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-315

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71st Street
Vm’: x2 V- P ir 7 ikl 8 v- ’Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-485

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai,: „fhtnad., antrad., penktad. 1- 
m.- ?. v*. /••ketvirt. 6-8 v. vakarfiefitadlenlala popiet



Šuoliais augančios išlaidos

MOKYKLŲ PROBLEMA

Illinois parlamente svarsto
mas paramos klausimas pri
vačioms — parapinėms mo
kykloms. Klausimas svarbus 
ir turi platesnės reikšmės. Pa
gal nauiausias statistines ži
nias, kurias paskelbė “Chica
go Tribūne” gegužės 8 d. nu
mery, šiuo metu JAV-se yra 
net 13,428 įvairių katalikiškų
jų mokyklų, kurias lanko 5, 
033.270 auklėtiniai. Jose dirba 
204.957 dėstytoiai. Neskaitant 
kitų (kunigų, broliu), katalikų 
mokyklose dirba 92.718 sese
lių ir 95.363 pasauliečiai mo
kytojai. Tik per vienerius me
tus pasauliečių dėstytojų skai
čius padidėjo 5.297 - niais.

Šių mokyklų išlaikymas yra 
gana sunki našta tėvams ir 
apskritai katalikų visuomenei. 
Ji net nėra teisinga, nes da
bar katalikai turi mokėti dvi
gubus švietimo mokesčius: vai 
dinėms mokykloms ir savoms. 
Dideliu tempu kylant moky
tojų atlyginimams, tėvams ir 
parapijoms daug kur darosi 
nebeįmanoma mokyklas išlai
kyti ir dėlto praeitais metais 
JAV-se užsidarė 446 katalikų 
pradžios ir aukštesnės mokyk
los. Tai žymus skaičius, kuris 
turi atkreipti platesnį dėmesį. 
Užsidarė ir eillė lietuvių para
pinių mokyklų, net ir mūsų 
Chicagoje bei apylinkėse.

*
Dėlto ir kyla reikalas skirti 

joms valdinę paramą. Juk dau 
gelyje šalių, kaip pvz. Kana
dos Quebecke, Olandijoje ir ki
tur net ir privačių mokyklų 
mokytojai gauna atlyginimą iš 
valdinio iždo ar apskritai ski
riama didesnė parama priva
čioms mokykloms, ką prakti
kuoja ir D. Britanija bei eilė 
kitų kraštų.

Illinois valstijoje pats gu
bernatorius Ogilvie yra palan
kus paramai parapinėms mo
kykloms ir net pasiūlė skirti 
$32,000,000 rėmimui privačių 
ir parapinių mokyklų. Illinois 
parlamente atitinkamą įstatv- 
mo projektą įnešė atstovų rū
mų narys E. J. Copeland, res
publikonas iš Chicagos. Jis pa
brėžė, kad, jeigu niinois vals
tijoje užsidarys parapinės ir 
kitos privačios mokyklos, tai 
vien tik iš pradžios ir aukštes
nių mokyklų į valdines mokyk
las pereis 477,000 auklėtiniai 
ir valstybinei mokyklų siste
mai jų švietimui reikės išleisti 
apie $325,000,000 kasmet ir 
dar reikės apie $1.5 bilijono 
naujoms kapitalinėms išlai
doms: mokyklų rūmams, mok
slo priemonėms ir t. t.

*
Illinois valstybės auditorius 

M. Howlett atstovų rūmuose 
pareiškė, kad finansiniai rū
pesčiai yra didelė grėsmė pa
rapinėms mokykloms. Supran

Soa<'doj ir gyvenime

KAIP DABAR' GYVENAMA JONAVOJ

Jonavos apylinkės Lietuvoje buvo 
žinomos, kaip viena iš rusų koloni
jų, susikūrusių praėjusiame šimt
metyje, po 1863-jų metų. Kaip vi
sos, tokios kolonijėlės, taip ir ši bu
vo “problemų” židinys policijai, 
prokuratūrai, teismams, o labiausia 
kitiems apylinkės gyventojams.

Dabar vilniškės “Tiesos” bai. 5 d. 
priede (“Profsąjungų gyvenimas”) 
yra aprašyta tokios kolonijos “nau
ja laida”, dabar susikūrusi Skaru
liuose, Jonavos pakrašty, statybinin
kų bendrabučiuose. Pasakoja Van
da Lipeikaitė:

“Autobuso sustojime paklausiau 
lūkuriuojančio žmogaus, kaip vėliau 
pasirodė, Jonavos azotinių trąšų 
gamyklos darbininko, kaip patekti j 
Skarulius. (Čia įsidėmėtina, kad ko
lonija Jonavoj padidėjo kaip tik ry
šium su čia paminėtosios gamyklos 
įkūrimu.)

— Į Skarulius... vakare?
— Kas čia tokio? —- susidomėjau. 

—Juk šiandien — algos diena...

tama, kad buvo ir priešingu 
balsų, tačiau gyvenimo fak
tai reikalauja susimąstyti ;r 
valstybinę paramą parapinėms 
bei privačioms mokykloms skir 
ti jau vien todėl, kad be tos 
paramos užsidarančių mokyk
lų auklėtiniai guls kas kart 
sunkesne finansine našta val
stybės iždui.

*
Parapinės mokyklos savo už

davinį atlieka. Šią savaitę dien 
raštis “Sun - Times’’ pakarto
tinai yra rašęs apie parapines 
mokyklas, labai gerai apie ias 
atsiliepdamas ir kaip tik iškel
damas Chicagos Lietuvių švč. 
M. Marijos Gimimo par. mo
kyklą, kur iš 587 auklėtinių 
net apie 80% yra lietuviai ir 
kuri esanti viena iš pač’ų ge
riausių tarp Chicagos parapi
nių. Iš viso Chicagoie katali
kai turi 90 aukštesnių ir 429 
pradžios mokyklas.

Minėtas dienraštis “Sun-Ti
mes” skelbia, kad Andriaus 
Greeley ir Petro Rossi vado
vybėje JAV viešosios nuomo
nės tyrimo centro surinktais 
duomenimis baigusieji katali
kiškąsias mokyklas pasirodo 
net geriau tolimesnėse studi
jose ir profesiniame darbe už 
baigusius nekatalikų mokyklas 
ir savo charakteriu jie nė kiek 
nėra netolerantiškesni negu k a 
talikai auklėtiniai, lankę val
dines mokyklas. Faktinai. skel 
bia laikraštis, katalikų mokyk
los paskutiniu laiku net turi 
liberališkesnės įtakos savo stu
dentams.

*
Parapinių katalikišku iu mo

kyklų svarba ynač iškyla šiais 
laikais. Jos juk stengiasi ne 
tik mokyti, bet ir auklėti, per
teikti savo auklėtiniams kr'kš- 
čionišką pasaulėžiūrą, dekalo
gą, Kristaus paskelbtą mora
le. Kada studentijoje, netu
rinčioje stiprių ideologiniu pa
grindų, yra toks pasimetimas, 
toks blaškymasis, puolimas tai 
į hipius, tai metimasis į riau
šes, tai neatsparumas raudo
nųjų vilionėms, mokyklos, ku
rios duoda stipresnius pasau
lėžiūrinius pagrindus, yra ver
tos ypatingo dėmesio ir para
mos. Todėl visiškai vietoje Illi
nois gubernatoriaus palanku
mas paremti parapines ir ki
tas privačias mokyklas ir mes 
laukiame palankaus sprendimo 
ne tik Illinois parlamente, bet 
ir visose JAV-se. To reikalau
ja teisingumas, priaugančios 
kartos gerovė ir tuo keliu ei
nant bus daugiau sutaupyta 
valstybės iždui, negu leidžiant 
privačioms mokykloms užsida
ryti ir visą daugelio milijonų 
moksleivių ir studentų švieti
mą perimti valstybei ir didžia 
našta apsunkinti valdinį iždą.

J. Pr.

Ir pradėjo žmogus pasakoti apie 
įvykius statybininkų bendrabučiuo
se, kurie nuskambėjo po visą Jona
vą.

Čia, Skarulių akimo klube ir Jo
navos kultūros namuose, buvo di
delės (gėrusių darbininkų mušty 
nės. Bendrabučiuose įvyko ir dar ke
lios tragedijos.

Per praėjusius metus Jonavos ra
jono milicijos skyriuje daugelio už
registruotų viešosios tvarkos pažei
dimų, vagysčių pėdsakai veda į sta 
tybininkų bendrabučius.

Iš kur Čia atsiranda tvarkos ar
dytojų ir veltėdžių, girtuoklių ir 
nusikaltėlių? Visiškai suprantama, 
kad šį klausimą pirmiausia norisi 
užduoti tiems, kurie tiesiogiai atsa
kingi už tvarką bendrabučiuose.

Ant durų boluoja lapelis, kuria
me nurodytas Jonavos statybos tres
to namų valdybos darbuotojų dar
bo laikas. O pačios durys patikimai 
užrakintos. Per tris dienas taip nė 
karto nepavyko jų atidaryti ir pa-

KINŲ KOM. PARTIJOS RIKIUOTE
Drausmę palaiko komunistų partijos poli Vnis biuras, kuriam vadovauja Mao

SOVIETŲ ARMIJA PRIEŠ LAISVE
Vengrija ir Janos Kadaras

* Komunistinė Kinija blaškėsi

I
per pastarą jį dvidešimtmetį. Jos 
santykių pablogėjimas su Sovie
tais turėjo didelę įtaką santykių 
j raidai. Mao šalininkai sukurstė 
vadinamą kultūrinę revoliuciją 
sudrausminti, nušalinti ir net 
sunaikinti nepatikimiesiems. 
1967 m. prasidėjo pakrikimas 
kom. partijoje. Jos padalinius 
pakeitė kai kur revoliuciniai 
komitetai. Miestuose ir net sri
tyse vyko trumpos savybės ko
vos. Kariuomenė įsikišo riau- 
šimnkams drausminti.

Tik praėjusių metų pabaigoje 
Mao šalininkai buvo tikri kovą 
laimėję. Reformų šalininkai ir 
Sovietų bendrai išstumti iš atsa 
kingų pareigų. Praėjusį spalio 
mėn. kinų komunistų partijos 
vadovybė paskelbė, kad turi bū
ti sušauktas IX kinų kom. par
tijos suvažiavimas, kuris įvyko 
š. m. balandžio 1-24 dienomis.

Partijos suvažiavimas
Jau praėjusį spalio mėn. pra

dėta ruoštis suvažiavimui. Mao 
šalininkai dėjo pastangas at
rinkti tik patikimuosius atsto
vais į suvažiavimą. Priešminkai 
buvo persekiojami. Milijonus 
miestelėnų ištrėmė į kaimus 
neva žemės ūkio gamybai ska
tinti. Daugelis jaunuolių paša
linti iš mokyklų.

Priešų persekioj’mas neužkir- 
to kelio jiems patekti į suvaž’a- 
vimą. Didžioji suvažiavimo da
lis vyko slaptai. Jo durys pra
vertos tik pradėjus svarstyti 
komunistų partijos įstatus ir 
programą.

Kompartijos sąrangoje pada
ryta žymių pakeitimu. Anksčiau 
kinu kom. partija rėmėsi žem
dirbiais, o dabar — darbinin-

matyti komendantės Irenos Piščeli- 
nos ir auklėtojos Stasės Danskienės.

( —Čia jos retos viešnios, — paaiš
kino darbininkai.

i Negana to. Kai kuriuose bendra
bučiuose nėra netgi budėtojų. To
dėl čia randa prieglobstį visoki per-

: ėjūnai.
| J statybą daugiausia atvyksta 
. žmonės su dideliais užmojais ir gra- 
i žiomis svajonėmis. Daugelis įsikūrė 

jaukiuose naujų namų kamba
rėliuose, susitvarkė, išsigražino. Bet 
neprašytas svečias išlaužė duris, iš
daužė stiklus, ištepliojo sienas. Pa
bandyk jį sudrausti vienas, jei jam 
nusispjauti į betkokį žmoniškumą. 
Taip kartais chuliganas tampa stip
resniu už dorą žmogų jau vien to
dėl, kad turi sėbrų, kad niekas jo 
įsisiautus nesudraudžia.” (Elta)

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Debesuotas rudens dangus, kiek pro langą buvo ma
tyti, darė dieną labai niūrią. Virtuvėje Milda laidė dra
bužius.

— Vytautai, kodėl taip ilgai delsi? Traukinių sto
tis nėra mūsų kieme. Reiks nemaža laiko, kol pasieksi 
konsulatą.

— Aš turiu dar daug laiko, konsulatas nenustatė 
tikslios valandos. Iš kitos pusės, ta kelionė manęs per
daug nežavi, — kalbėjo lėtai ir šaltai Vytautas.

— Priešingai, Vytautai, aš manau, kad ta kelio
nė tau labai maloni.

— Kodėl ji turi būti maloni, kodėl? — jis žvilgte
rėjo į seserį.

— Juokingas klausimas, broleli. Aš manau, kad tu 
supranti, ką aš galvoju. Juk tu keliauji su Charlottė. 
Štai kur priežastis.

— Milda, tu barstai miltus ne laiku ir ne vietoje.
— Miltus. Kas per išsireiškimas? Aš nebarstau 

miltų, aš laikau miltus maistui, kai mes alkani. Aš ne
juokauju, brolau. Taip, aš jau seniai stebiu tave ir 
Charlottę. Aš nesu akla. Dar praėjusią vasarą aš paste- 
ėjau ir įtariau tave. Tuojau aš supratau, kad kas nors 
yra tarp tavęs ir jos.

— Žinai, Milda, tu vėl nori pasiūti batus iš van
dens. Nieko nėra iš viso tarp manęs ir Charlottės. 
Mes esame tik geri draugai. Mūsų mintys ir požiūriai 
sutinka, tai ir viskas.

— Nebandyk vaidinti baito ir nekalto. Aš žinau.

.GEDIMINAS GALVA

kais, biednaisiais žemdirbiais ir 
kariais. 1956 m. partijos įsta
tuose partijos suvažiavimas bu
vo vyriausias sprendėjas, kai 
naujuose įstatuose šios parei
gos pavedamos kom. partijos 
politiniam 'biurui.

Sustiprinta diktatūra
Vadinamos kultūrinės revoliu 

cijos priedangoje sustabdytas 
jaunuolių siautėjimas. Kom. 
partijos padaliniuose rinkimai 
panaikinti. Pareigūnai skiriami. 
Jie įspėti, kad be reikalo neper
sekiotų gyventojų. Apie jų veik 
lą turi teisę kiekvienas kom. 
partijos narys centrui pranešti. 
Kom. partijos vadams suteiktos 
teisės, tačiau jie įspėti elgtis 
apdairiai, kad nesukėlus gyven
tojų nepasitenkinimo ir riaušių.

Sričių kom. partijos pada
liniai vadinamos kultūrinės re
voliucijos siautėjimo metais el
gėsi nuožmiai ne tik su Sovietų 
bendrais, bet ir su asmeniniais 
priešais. Suvažiavimas priėjo iš
vados, kad pagrindinis priešų 
valymas jau užbaigtas. Ateity
je jis būsiąs vykdomas žymiai 

'apdairiau.
Kom. partijos centrinio komi

teto sąstatas padidintas. Jam 
priklauso 170 narių ir 109 ant
rininkai. Visa galia priklauso 
kom. partijos pirmininkui Mao 
ir jo pasitelktiems politinio biu
ro nariams. Mao pavaduotojas 
Lin Piao valdo kariuomenę. Šiuo 
metu jau vargu gali būti pakar
totas nesutarimas tarp kom.

Ir Amsterdame (Olandijoje) komunistuojantieji mėgino sukelti riau
šes, bet policija demonstrantus išsklaidė.

partijos ir valstybės, vykęs 
prieš trejus metus. Kom. par
tijos viršūnėlės diktatūrai su
stiprinti bus daromos pataisos 
ir valstybės konstitucijoje.

Lin Piao, vadinamas nemato
mu žmogumi, nepripuolamai pa
rinktas Mao įpėdiniu.

Lin Piao dalyvavo didžiaja
me žygyje, organizavo sukili
mus ir eilės miestų apsupimu. 
Ta;kos tarpsnyje visuomet liko 
ištikimas kom. partijos pirmi
ninkui Mao.

1950 - 58 m. tarp Piao ir jo 
viršininko krašto apsaugos mi- 
nisterio vyko aštri kova. Kraš
to ansaugos ministeris Peng 
Teh - huai siekė kariuomenę ap
ginkluoti moderniškais ginklais 
ir mechanizuoti. Piao siekė ka
rių politinio įsąmoninimo ir tin
kamo pasiruošimo partizani
niam karui lengvais ginklais. 
Peng buvo šalininkas bendrauti 
su Sovietais, kai Piao kelerius 
metus buvojęs Maskvoje ir so
vietinių gydytojų išgydytas, bu 
vo santūrus santykiuose su So
vietais. Piao laimėjo kovą ir 
1959 m. pabaigoje buvo paskir
tas krašto apsaugos ministerių.

Keistas sutapimas, kad, jam 
pradėjus vadovauti kariuome
nei, staiga atsirado nepaprasta 
politinė įtampa tarp Pekino ir 
Maskvos.

Piao išgelbėjo Kiniją nuo pa
stovios tarpusavio kovos. Jo va
dovaujama kariuomenė ne tik 
užgniaužė sukilimus eilėje sri
čių, bet ir palaikė tvarką.

Mao ir Piao didelį nerimą ke
lia Sovietams.

| Viskas tarp jūsų harmoninga. Jūsų mintys, širdys ir dau- Į 
gelis kitų dalykų. O, netikę vyrai, aš pasakysiu viską j 
mamai.

— Tavo pastangos yra bergždžios. Tie dalykai ma
mai neįdomūs.

— Tikrai? — sesuo pakėlė balsą. — Aš žinau kele
tą kartų, kai tu vėlai grįžai namo po vidrunakčio. Ko
dėl tu suvedžioji tą vargšę merginą ir kodėl tu ją vedi 
į pagundą.

— Ne, mano ponia, tai klaida. Pirma, ji nėra varg
šė, ji yra baronesė. Antra, tai svarbiausia, aš nevedu jos 
į pagundą. Taip, mano sesele, tu šoki per didelį nuotolį, 
— jis atsakė tvirtai.

— O jūs, vyrai, vyrai. Vokiečių dainelė atidengia tik 
rą tiesą apie vyrus: “Alle Maenner sind Verbrecher” 
(Visi vyrai yra nusikaltėliai). — Milda pradėjo laidy
ti vis greičiau ir greičiau, — bet, Vytautai, kodėl tu 
mane erzini? — Ji atsisuko staiga į jį, — Charlottė 
laukia tavęs. Tu pažadėjai eiti kartu-

— Nesijaudink, Milda, — atkirto Vytautas, — o 
antras reikalas nedėk perdaug vilčių į konsulatą. Labai 
galimas daiktas, kad mes grįšime namo tuščiomis ran
komis. Tikrai jau laikas. Dabar einu, — jis pasiėmė 
apsiaustą nuo kėdės, — iki Milda.

— Sudiev, Vytautai.
Milda buvo užsiėmusi darbu. Buvo išskalbtų dra

bužių prikrauta ant stalo, kėdžių ir lovos. Visa tai ji 
turi sulaidyti viena, nes motina tą dieną nesijautė ge
rai. Ji išsivedė anūkus pasivaikščioti.

Prieš pietus krūva nelaidytų skalbinių buvo gero
kai sumažėjusi, bet dar vistiek ji turėjo daug darbo. Jos 
rankos pasidarė sunkios ir veidas buvo drėgnas ir pa
vargęs.

Kažkas pasibeldė į duris.
— Prašau, — pakvietė Milda, pakeldama galvą.
—Labą rytą, ponia Milda, — duryse pasirodė Char

lottė, laikydama rankose prosą, — aš atėjau tau pa
gelbėti.

— Panele, kas tau dabar atsitiko? Aš esu nustebin
ta. Ar jūs neišėjote su Vytautu j konsulatą? — Mildos 
veidas buvo pilnas nuostabos.

— Neišėjau. Aš pakeičiau savo nuomonę. Aš su
tariau su Vytautu, kad jis vienas gali nueiti į konsulatą 
ir ten atliks ir mano reikalus.

— Bet aš nesuprantu. Jūs praradot tokią gerą pro
gą susitikti konsulą, juk jūs žinote, kaip tai yra svarbu.

—Tai yra tiesa, bet Vytautas man pasakė, kad jūs 
šiandien esate labai užsiėmusi, todėl aš nutariau ateiti 
jums talkon. Kažin kur aš galiu rasti jungiklį prosui, — 
Charlottė dairėsi aplink. — O, aš jau radau, — ji 
įjungė prosą ir pradėjo darbą.

Jos kalbėjosi apie daugelį dalykų ir taip ėjo lai
kas, skalbiniams vis mažėjant-

Staiga Charlottė paklausė:
— Ponia Milda, aš noriu kai ko paklausti.
— Taip?
— Aš esu truputį susirūpinusi.'Aš manau, kad jūs 

manimi nepatenkinta.
— Kodėl? — pakėlė galvą Milda. — Man visuo

met malonu su jumis kalbėtis.
— Aš žinau, Milda, man malonu taip pat, bet aš 

truputį abejoju, aš turiu galvoje kitą mintį.
— Aš negaliu pagauti, apie ką jūs kalbate?
— Gerai, aš pasakysiu. Užvakar jūs mane ir Vy

tautą netikėtai užklupote prieangyje. Jūs žinote, ką aš 
manau. Ir po to išbėgote. Aš manau, kad jums pada
riau blogą įspūdį.

— O, ne. Nekreipkite į tai dėmesio. Aš nesu skru
pulinga, — šaltai atsakė Milda, — nes aš tą dieną Vy
tautą nubariau, tai visas reikalas yra baigtas. Nesi
rūpinkite tuo.

— Kodėl jūs jį barėt? — paklausė Charlottė, ne
pakeldama galvos.

— Mano pareiga jį prižiūrėti, aš esu už jį vyresnė, 
atvirai aš jam pasakiau — Vytautai, kodėl tu suve
džioji Charlottę.

i&Bua daiuUui

J. V. SCDUVAS

Raudoniesiems Rusijos ca
rams didžiausią rūpestį kelia 
jaunosios kartos laisvės sieki
mai ne tik okupuotuose rytų 
Europos kraštuose, bet ir pla
čioje Rusijos imperijoje. Jauni
mas, kuriam per eilę metų bu
vo brukama komunistinė ideo
logija, ne tik netapo valdančios 
sistemos ramščiais, bet kiekvie
na proga drąsiai kelia laisvės 
idėjas, reikalaudamas režimo re 
formų ir tautinės nepriklauso
mybės. Ir tik šarvuotos rusų di
vizijos bei raudonarmiečių dur
tuvai palaiko primestą diktatū
rinę santvarką: Čekoslovakijo
je, Lenkijoje, Pabaltijy, R. Vo
kietijoje ir Vengrijoje. Kaimy
ninės Čekoslovakijos studentų 
heroiškas priešinimasis rusiškai 
okupacijai karčiai primena 
Vengrijos budeliui Janos Šada- j 
rui 1956 m. jaunųjų krašto pat- 
rijotų krauju numalšytą sukili
mą prieš rusišką okupantą.

Vengrai prisimena praeitį
Po Čekoslovakijos okupacijos 

Vengrijos laisvės kovotojų po
grindžio spauda vėl priminė 
Maskvos pastatytai Janos Ka
daro marijonetinei Vengrijos 
valdžiai, kad jie dar nepamiršo 
ir niekados nepamirš 35,000 žu
vusių Vengrijos jaunimo, kritu
sių nuo rusų tankų 1956 metų 
spalio mėn. dienomis. Amerikie
tis laikraštininkas A. R. Taylor, 
iš Vengrijos sostinės Budapešto 
stebėjęs Čekoslovakijos okupa
vimą, perduoda į Vakarų spau
dą daugumos jau Amerikoje 
pamirštą baisų Vengrijos 1956 
metų okupacijos balansą, kaip 
ji jam pateikė Vengrijos laisvės 
kovotojų pogrindžio spauda.

Be minėtų 35,000 žuvusių su
kilimo metu, J. Kadaro vyriau
sybė deportavo į Rusijos Sibirą 
75,000 Vengrijos laisvės kovo
tojų. Tarp jų buvo septyni tūks 
tančiai jaunų vengrių mergaičių 
tarp 14 ir 18 metų amžiaus. 
Praėjus 12 okupacijos metų, jie 
dar vis yra laikomi Sibire. Nie
kas iš giminių nežino, kur yra 
dingę 13,000 deportuotų. Kaip 
informuoja laisvės kovotojų po
grindžio spauda, 50,000 vengrų 
dar ir dabar yra Sibiro prievar
tos darbų stovyklose.

Baudžiami net jaunuoliai
Iš 463 jaunų studentų po su

kilimo areštuotų ir laikomų ir 
dabar centriniame Budapešto 
kalėjime, 152 buvo jaunuoliai

nepilnamečiai. Iš to skaič. 14 
jaunuoliai buvo pakarti ten pat 
kalėjimo kieme vienas po kito, 
kai tik jie sulaukdavo 18-to sa
vo amžiaus gimtadienio.

Tai yra pasibaisėtini teroro 
veiksmai, įvykdyti Maskvos sta
tytinio J. Kadaro, kurio nieka
da nepamirš ne tik vengrų tau
ta, bet ir laisvę mylintis pasau
lis, rašo H. R. Taylor.

Žymus Vengrijos intelektua
las prof. dr. Tibor Pakh 1960 
m. per Jungtines Tautas kreipė
si į Kadaro vyriausybę, prašy
damas paskelbti amnestiją vi
siems kalėjime laikomiems 
Vengrijos sukilimo dalyviams. 
Tačiau ir jis buvo areštuotas. J. 
Kadaras reikalavo, kad dr. T. 
Pakh atšauktų savo amnestijos 
prašymą, už tai būsiąs paleis
tas. Dr. Pakh atsisakius tai pa
daryti, jis buvo patalpintas taip 
pat Budapešto centriniame ka
lėjime.

Jeigu J. Kadaras būtų pa
klausęs minėtos intelektualų pe
ticijos, rašo pogrindžio spauda, 
ir paleidęs kalinius. Maskvos 
okupacinės valdžios jis pats bū
tų buvęs nušalintas ir, gal būt, 
sunaikintas. Kadaras dabar jau 
neturi pasirinkimo, nes faktino- 
ji Vengrijos valdžia yra okupa
cinė rusų armija. Rusų mecha
nizuotų divizijų 60,000 armijos 
štabas yra prie Dunojaus Szol- 
nok’e, netoli Budapešto. Ji yra 
J. Kadaro ramstis valdyti Veng 
rijai. Jiems padeda 1.2 milijono 
vadinamos žmonių policijos, ku
rie yra faktiški slaptosios rusų 
policijos daliniai. Vienuolika 
aerodromų, išdėstytų aplink 
Budapeštą, savo taktinių lėktu
vų eskadrom remia rusų pėsti
ninkų ir šarvuočių okupacines 
jėgas. Slaptoji Vengrijos polici
ja AVH, lygi Rytų Vokietijos 
STASĮ ir Čekijos STB, yra vi
siškoje rusų armijos vadovybės 
kontrolėje ir nepriklauso Kada
ro vyriausybei.

AVH slaptosios policijos dali
niai eina sargybas ir aplink 
Vengrijos kardinolo J. Minds- 
zenty gyvenamą namą prie 
JAV atstovybės. Kardinolas 
Mindszenty dabar yra jau 76 
metų amžiaus ir jis savo 85 pro
centus gyvenimo praleido kalė
jime. Kardinolas yra gyvas sim
bolis Vengrijos laisvės ir laisvės 
•visų žmonių, kenčiančių impe
rialistinės Rusijos kalėjimuose.

— Ligoniui negelbsti nė auk
sinė lova. (Lietuvių patarlė).
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Dienraščių kova už egzistenciją

Chicagoje yra leidžiami ke
turi didieji amerikiečių dienraš
čiai. Tarp jų, ypač popietinių, 
vyksta smarixi kova už egzisten
ciją, ir atrodo, kad vienas turės 
kristi. Paskutiniu metu už eg
zistenciją labiausia kovoja abu 
popietiniai dienraščiai: Daily 
News ir Chicago American. Bet 
Daily News, gerokai perorgani
zavęs redaktorių ir bendradar 
bių štabą, paėmė viršų, pasida
rė populiariu ir to pasėkoje at
sirado daugiau skelbimų, kurie 
yra dienraščio gyvybės laidas.

Chicago American turėjo ieš
koti išeities, kad galėtų egzistuo 
ti. Nutarė pakeisti vardą j Chi
cago Today ir nukopijuoti pato
gų Sun-T'mes. Atrodo, kad dėl 
to nebuvo patenkintas Sun - Ti
mes ir Daily News leidėjas Mar 
shall Fieldas III. iStaiga Sun - 
Times dienraštis ėmė keisti 
spaudos stilių, j pirmuosius pus
lapius įvedė daug platesnes ko- 
lumnas, pakeitė antraščių formą 
ir stilių, vieton pirmųjų žodžių 
didžiųjų raidžių antraštėse ra
šydamas mažąsias ir t. t. Ypač 
stiliaus pasikeitimą pajuto rin
kėjai ir laužytojai, kuriems kas
dieną tenka susidurti su daugy
be įvairių išmatavimų.

Dėl staigaus stiliaus pasikei
timo užkulisiuose girdėjosi į- 
vairių kalbų: esą Sun-Times pa 
vogęs busimojo dienraščio Chi
cago Today stilių už tai, kad pas 
tarasis nukopijavęs Sun-Times 
formatą. Iš kitos pusės žvelgiant 
platesnėm kolumnom renkant 
tekstą, kompiuteriai atlieka žy
miai efektyvesnį darbą, produk
cija didėja ir leidėjai sutaupo 
pinigų.

Balandžio 28 d. Chicagoje pa
sirodė naujasis dienraštis Chi 
cago Today. Formato ir spaudos 
stiliaus požiūriu tai visiška Sun j 
- Times įkopi ja. Tik kiek dešines-1 
nė dienraščio linija ir kiti ben
dradarbiai. Sun-lTimes, įpykęs 
už jo formato nukopi jai vimą, 
naująjį dienraštį pasitiko su 
pašaipia ironija pirmadienio 
(IV. 28) laidos oro pranešimo 
vietoje. Naujasis dienraštis a- 
biejų rytinių — Tribūne ir1 Sun- 
Times — nenugalės. Bet su Dai 
ly News gali vykti smarki kon
kurencija ir, kas išeis laimėtoju, 
pamatysim už metų kitų. Skai
tytojai, norėdami sužinoti, kaip 
laikosi kuris nors amerikiečių 
dienraštis, turi atkreipti dėmesį 
į Classified (skelbimų! skyrių. 
Tai yra dienraščio finansinės 
egzistencijos veidas.

fir m*5? ptalošim tašku*;, 
bendraudami su tauta?

Skaitau neseniai okun. Lietu
voje išleistą knygutę “Dimitra
vo sienos netyli”. Tai dokumen
tuotas leidinėlis apie nepr. Lie- 
tuvoie buvusią p-al vienintelę 
“priverč'amo darbo stovyklą”. 
Ši knygutė verta dėmesio ta 
prasme', kad ja m'einama b°nt 
kiek nustelbti p'ačiai laisvajam 
Vakarų pasaulyje nask’ei«tą li
teratūra anie trem+iniu ’šovve- 
n'mus Vorkutoje. Krasnojarske 
ir kitose bolševikiniu vers?” Si
biro stovvk’ose Bpt koks suta
pimas Ma” beskaitant k”V”tPę 
ao!e pim’^rpva r,nskp'"b’”r> 
buv. Ii”*-””’” nOi: + ’nil] tra’m’U 
atstovai ir nanrašo s+ra’ns”eUo 
anie lietuviu nolitm’u 
nrisim:”im» k”ris i-inrVsfp 
spkmatUm' Jaunimo centre.

Politinis kalinys — tai svar- > 
bus ir <r'ią reikšmę turįs žodis. 
Jų buvo. yra ;r bus visais lai
kais. nes kiekvienas individas 
yra daugiau ar mažiau maiš
taujantis. Daugiausia politiniu 
kal-nių yra diktatūriniuose re
žimuose, bet vienas kitas pasi
taiko ir laisvuose demokrati
niuose kraštuose. Tai daugiau
sia tie, kurie su svetimos vals

1

tybės pagalba bando griauti 
laisvo demokratinio valdymosi 
formą. Mes čia nesvarstysime, 
ar pilnai demokratinė buvo Lie
tuvos valstybė paskutinį Lietu
vos nepriklausomybės dešimt
metį. Bet faktas, kad santvar
ką pakeisti be galo troško Mask 
vos diriguojami lietuviai, kita
taučiai ir Lietuvos rusai komu
nistai, ir jiems izoliuoti buvo 
įsteigta Dimitravos stovykla.

Šį sekmadienį rinksimės į ki
tokį buv. politinių kalinių pa
minėjimą. Tai tų vyrų. kurie. 
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės netekus, stojo kovoti už 
Lietuvos pdlitines ir kultūrines 
teises, kurie tamsioje okupacijų 
naktyje sėjo viltį ir skleidė 
šventą įsitikinimą bei veiksmais 
ryžosi padaryti, tai, kad lietu
vis turėtų visas tas teises, ku
rias okupantai jam atėmė.

Šio sekmadienio minėjimas 
gal daugiau rišamas su Stuttho- 
fo ir kitų nacių koncentracijos 
stovyklų politinių kalinių išgy
venimais. nes kaip tik prieš 25 
metus, 1944 m., nacių stovvklo- 
se vyko pats žiauriaus’as lietu
vių ir kitų tautų politiniu kali
nių naikinimas. Bet tą lietuviu 
na'kinima Sta’ino laikais tebe- 
tesė rusiški komunistai, i Sibi
ro vergu stovyklas ištrėmė ke
lis šimtus +ūksta”čiu lietuvių į 
ir nemažą dali jų ten sunaik’nę. i 
Tai buvo tas <?yvasis tautos ele- į 
mentas. kur’s pasisakė už tau
tos laisvę ir teisę. Naciai pra- Į 
dėjo lietuvius skersti, bolševikai I 
Stalino laikais dar su didesniu ; 
įsibėgėjimu tas skerdynes tęsė. 
Lietuvių pašėlusios ištvermės ( 
ri įvyk;tj pačioje Sovietų Svfun- 
goje dėka lietuvių tauta na
muose šiandien yra gyva iš
tverminga ir kūrybinga. Č~kų 
studento Pa’acho ir kitu kom”- 
nistiniuose režim”ose užaueus ” 
jaunuoliu pavyzdžiai rodo kad, 
atėius laikui ir da^ar iaun;mas 
moka ir dr’sta aukotis už lais
vę. Je' nebūtų buvę gar^in^os 
praeities ir jote papre’škusių 
naršui kovotojų už laisvę, kas 
šiandien iš jaunosios kartos 
žmonių besiryžtų tok ems žy
giams?

Todėl ir mums lietuviai politi
niai kab'piai ar tai kankinti 
Stutthofo Vorkutos ar kitose 
nacių bei komunistų vergų sto
vyklose yra tautinės drąsos ir 
gyvybės simboliai kovoie už š- 
likimą išeivijoje ir laisvę tautai 
namuose Paskutiniai aprašy
mai liudija, kokios minios žmo
nių dalvvavo Lietuvoje, laido
jant Vorkutos politini kalini 
p*?n. M. Pečiulionį ar Stutthofo 
kalinį prof. V. Jurvutį. Mūsų 
gausus, tiesiog masinis dalyva- ’ 
vimas š'o sekmadienio lietuvių 
politiniu kalinių minėjime būtų į 
akivaizdus su tauta bendravimo 
ženk’as kaip lygaus su lygiu, 1

Skautų jaunimo šventė Šv. Antano gimnazijoje. iv ykusi. Kennebunkporte, Maine balandžio 26-27 d.d. 
Dalyvavo 300 moksleivių iš viso Rytinės Amerikos pakraščio. Ruošė šv. Antano gimnazijos Kretingos 
Tuntas, talkinant Putnamo bendrabučio lietuvėms mokinėms. Čia matome šventės dalyvius prie dail. V. 
K. Jonyno skulptūros, kuri pasaulinės parodos metu buvo Vatikano paviljone New Yorke. Paskui pado
vanota pranciškonams, stovi ji jų sodyboje prie šv. Antano gimnazijos Kennebunkporte, Maine.

Nuotr. T. Juozapo Bacevičiaus, O.F.M.

Po V. Ko’elienės koncerto Orchestra Hali salėje Chicagoje. Iš kairės 
muz. A. Nakas, akompaniatorius A. Rogers, solistė V. Kojelienė ir 
BALFO vadovas A. Dzirvonas Nuotr. V. A. Rnč's uis.::'

VATIKANO VALSTYBES SUKAKUS
J. VENCKUS, S. J.

Visi žinome, kad popiežius 
buvo Vatikano “belaisvis”, kad 
is nuo 1870 iki 1929 metų ne

buvo kojos iškėlęs iš Vatikano. 
Tai buvo popiežiaus protesto 
ženklas Italų valdžiai už jo val
stybės ir, pagaliau, pačios Ro
mos atėmimą. Tokiu būdu bu
vo kilęs ir susidaręs “Romos 
klausimas”, kurį visaip mėginę 
išrišti ir rišo per beveik 60 me
tų, kol pagaliau prieita prie to
kio susitarimo, kuriuo ir pats 
Popiežius, kuris buvo labiausiai 
nuskriaustas, ir Italų valdžia, 
kuri viso to buvo kaltininkė, 
buvo patenkinti. Popiežiai nie-

I ir šiaurėje Piemontas su Milano 
j' miestu ir Savoja su karaliumi 
(' Viktoru Emmanueliu II prieša- 
fkyje. Italijos centras priklausė 
popiežiui. Tiesa, Garibaldi (1807 
- 82) jau buvo įsiveržęs ir į Baž
nyčios teritoriją taip, kad po
piežiui tebuvo likęs tik Romos 
miestas, kurio dar nedrįso už
imti, nes Napoleonas III su sa
vo kariuomene gynė Romą.
Popiežiaus valstybės istorija
Iki Konstantino I 313 metų

edikto krikščionys buvo perse-
; klojami, kankinami ir marina- 
j mi. Ir pačiam šv. Petro įpėdi- 
I niui ir Kristaus vietininkui ne

Poetė Julija Švabaitė - Gylienė 
šventės Chicagoje metu.

kados nenorėjo priklaury i nuo 
civilinės, nuo kokios nors pa
saulietiškos valdžios, ypatingai 
jeigu ji yra popiežiui nepalanki, 
kuri gali trukdyti jo susisieki
mą su viso pasaulio vyskupais 
ir kunigą s bei visais katalikais. 
Popiežiai visados reikajavo, kad 
jie turėtų nepriklausomą teri
toriją, kur jie yra suverenai.

Iš kitos pusės irgi supranta
ma, kad Italija ieškojo savo Ri- 
sorgimento, savo prisikėlimo, 
susivienijimo, kuris buvo pradė
tas 1860 m.: jau buvo sujung
tos pietuose Sicilija, Sardinija

nes kaip iš dviejų paminėtų įvy
ki matyti, tauta namuose vete
ranams kovotojams už laisvę, 
nors ir nelaisvėje gyvendama, 
atiduoda didžiulę pagarbą. Jei 
mes to nepadarysime, bendra
vimo su tauta šiuo atžvilgiu 
būs'm pralošę nemaža taškų.

VI. Rmjs

skaito savo poeziją liet. religinės 
Npotr. V. Noreikos

buvo geriau, kaip visiems krikš 
čionims. Popiežių tarpe turime 
daug kankinių. Taip buvo Ro
mos imperijos laikais. Romos 
miesto istorija yra gražiomis 
legendomis nupinta. Paprastai 
sakoma, kad Roma buvo įsteig
ta 753 m. pr. Kr. Nuo miesto 
įsteigimo romėnai ir savo tau
tos istoriją pradėjo, ir savo me
tus skaitydavo. Romos respubli
ka įsikūrė 500 m. pr. Kr. ir tę
sėsi 4 šimtmečius. Tada Romos 
visuomenė dalinosi į patricijus 
ir plebėjus. Vergai kaip ir ne
buvo skaitomi žmonėmis.

Romos respublika baigėsi Ju
lijų Caesariu (nužudytas 44 m. 
pr. Kr.). Jis buvo genijus: buvo 
didelis valstybės žmogus, žymus 
kar'škis, garsus kalbėtojas, ra
šytojas (jo knygas gimnazijose 
turėdavome dar ir mes skai
tyti). Prie jo Romos galybė pa
siekė aukščiausio laipsnio, va«l-

stybės ribos pasiekė Angliją, 
Vokietiją, Austriją, Mažąją A- 
ziją, Egiptą. Po jo mirties val
džią perėmė Caius Octavianus 
Augustas. Tie laikai istorijoje 
yra vadinami Pax Romana. Im
peratoriui buvo teikiama dieviš
ka garbė.

Augusto laikais kur tai im
perijos kampelyje gimė mažas 
Kūdikėlis, kurio pasekėjai vė
liau atsisakė duoti smilkalų im
perijos d evams ir pačiam im
peratoriui. Nesidavė prievartau
jami — geriau mirdavo. Jie va
dinosi krikščionys.

Romos imperija gyvavo T gi 
476 metų po Kr. Paskutinė im
peratorius buvo Romulus Au- 
gustulus. Atsiskyrė Bizanti :os 
Konstantinopolis su visomis te
ritorijom ;s, iš šiaurės prade o 
veržtis germanai. Honorijus 
(394 — 423) perkėlė sostinę iš 
Romos į Raveną. Vėliau sosti
nė buvo Milanas. Trieras. Po
piežius gyveno Romoje; pragar
sėjo, kada jam reikėjo krikšč o- 
nis ginti nuo barbarų. Sugriu
vus pagoniškajai imperijai, Po
piežius pradėjo statyti naują, 
krikščionišką valstybę. 754 m. 
susitarimu su Pepinu Trumpuo
ju (714 — 768) Frankų karaliu- 

l mi (Karoliaus Didžiojo tėvu), 
i gavo nemažai žemių. Tada Po
piežium buvo Steponas II, kuris 
buvo pasitarnavęs karaliui. Po
piežius vainikavo karalius, o 
karaliai davinėjo popiežiui že
mes ir žemiškus turtus, žemišką 
garbe. Popiežius buvo visos Baž 
nvčios galva ir žemiškos val
stybės monarchu.

Atkuriama Popiežiaus valstybė

Vatikano I Bažnyčios Visuo
tinam Susirinkime priimti du 
dekretai: vienas apie Tikėjimą, 
kitas apie Popiežiaus neklaidin
gumą. Susirinkimas buvo nu
trauktas, nes prasidėjo Vokiečių 
- Prancūzų karas. Napoleonas 
III atšaukė savo kariuomenę iš 
Romos. Popiežius pasil ko bejė
gis. Karalius Viktoras Emma- 
nuelis II pasiuntė kariuomenę, 
ir 1870 m. rugsė’o 20 d. užėmė 
Romą, paskutinę Popiežiaus val
stybės liekaną. Pijus IX pro
testavo, bet bejėgio niekas ne
klausė. Jis užsidarė Vatikane.

Dauge’is mano, kad Vatika
nas visados buvo oficiali popie
žiaus buveinė. Iki Avignono 
(1309-78) taip vadinamos “Ba
bilonijos nelaisvės” popiežiai gy 
veno Laterane. Sugrįžę gyveno 
Kvirinale. kur vėliau gyveno 
karalius (dabar respublikos pre 
zidentas). Vatikanas buvo vie
nas iš popiežiaus rūmų.

1929.11.11 pasaulis su dideliu 
nusistebėjimu išgirdo, kad Po
piežius Pijus XI ir Benito Mus
solini pasirašė sutartį ir seną 
Romos klausimą galutinai iš- 
snrendė. Italija 1871 m. buvo 
išleidusi taip vadinamą “Garan
tijų įstatymą”, kuris užtikrino 
popiežiui diplomatines laisves, 
bet Piius IX jo nepriėmė, nes 
jam atrodė permažai.

Kai kas Pijų XI peikė, kam 
jis tarėsi su fašistais, bet vis 
dėlto reikia pripažinti, kad Mus- 
solini parodė nemažai nuolaidu
mo ir protingumo. Deryboms 
vesti Popiežius iš savo pusės pa
skyrė Francesco Pacelli (nesu
maišyti su Eugenijų, vėliau Pi
jų XII), o Mussolini Signor Ba
rone. Pasitarimai pras'dėjo 
1926.VHI.6. Iki spalio 4 d. 
(1926) Pacel’i su Barone susi
tiko 110 kartų, o Pacelli su pa
čiu ncraiežium 129 kartus. Tas 
rodo. kad derybos buvo veda
mos labai rūnes*i””-ai 192RXT 
4 d sutart's ip” u-'i-n mo^rš- 
tvie narašv+a Kr>’ ii tetrroUo’n

POni£’Ž’’i1c’
ri o Viktoras FwfnanU^’<’ TU
---  P*" P’4-O nn<?’rr’į5v+’
La+orano sutarti. Susikūrė ne
priklausoma va’st’-bė — f*i4ta 
dėl Vaticano Vatican Citv. Te- 
ritoriia: 108 7 akrai (kvadrati
nė mylia turi 680 akru). su 
1000 gyventoju. Turi savo paš
to ženklus, geležinkelio stotį, pi
nigus, labai stiprią radijo stotį 
(paties Marconi statytą); pa-

Gyvių regeneracija

Regeneracija vadinamas toks gam 
tos reiškinys, kada gyvūno kūnas su 
geba atauginti sužalotas arba visai 
sunaikintas savo kūno dalis. Kuo 
gyvūno kūnas yra paprasčiau suda-l 
rytas, tuo jo kūno dalys geriau a- 
tauga, regeneruoja. Pavyzdžiui, hid
rą supiausčius j mažus gabalėlius, 
iš kiekvieno atskiro gabalėlio išau
ga visai nauja hidra. Labai gajūs 
ir lengvai užsiaugina trūkstamas 
kūno dalis ir sliekai. Nariuotakojai 
gyviai-jau mažiau ir sunkiau Suge
ba regeneruoti. Jie nebegali, kaip 
hidra, iš likusios sveikos kūno da
lies užsiauginti visą kūną. Jos tega
li užsiauginti tik nutrauktas savo

laiko diplomatinius ryšius su 
įvairiais kraštais, skirdamas ir 
priimdamas diplomatinius atsto
vus. Vatikano valstybės guber
natorius yra pasaulietis. Italų 
valdžia už nusavintas žemes 
(valstybę) sumokėjo Popiežiui 
vienkartinę 1,750 milijonų lirų 
(apie 645 mil. dolerių) sumą, o 
už Romos miestą kasmet moka 
Vatikanui apie 645,000 dol. Va
tikano valdininkų atlyginimas 
maždaug toks, kokį gauna A- 
merikoje sekretorės. Visi turtai 
ir pinigai yra ne Popiežiaus, bet 
Vatikano valstybės nuosavybė.

If you ignore it,maybe it 11 go away. 
~ And other

famous cancer legends.

In aa afl-out efFort to avoid the ttuth, people have 
, czeated aome pretty imaginative phrasea.

Likę the ever-popular “What I don’t know can’t
hurt me.” And “Never siek a day in m y life.” You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight tire wid» fire vvith 
tome more meaningful phrases.

Likę “i in 3 n being aaved now. 1 in a could ba 
aaved if people vvent for checkups every year.”

1 And “200,000 arere aaved lašt year. Annual chedo
«ps can help save thousands more.”

What are you waiting for? Don’t you want » et> 
joy the peace of m ind that comes from knowing you’ra 
doing the best thing for your health?

If it’s slogana you vvant, va can give them to you. 
We’U do anything to try to make cancer a legend in 
ils own tune. Būt wa need your help.

Help yoarseff vtth a ehecknp. And othen vvith a diede.

American Cancer Society į'

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 80. HALSTED STREET Telef _ OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STERIEO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIJEVIZUOS APARATAI

K.as tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER. INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-587' 
J. UEPONIS

•••-M.auieniais ir hetvui.adier.ia> nuo H ik, a;3o Kitom denom nuo 
a iki 6 vnl vak Sekmadieniais atdara nuo I? iki r.

if
■‘DRAUGO" PREMIJUOTOS KNYGOS

kuriu dar gaili 'a gauti:

URA PRO NORIS ,|
TITNAGO UGNIS J Krnlikauskąa
•MINDAUGO NUZT’DYMAS. , K ,|ik;, ,isUhh 
Ul’PTAI IR REDDGNES x
KAi.N'U GIESME V Kuvaliūnat-
-.’^'(GWNUOSR a Bar;)nalIskHj. 
SĄMOKSLAS — V. Volertas

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėti 
uugyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Srau 
-ą
dM, “% gyVen,Ojal Pra4omi pri

galūnes. Vėžiui atauga nutrauktos 
kojos, žnyplės, žiogui kojelės ir kit.

Dalinė regeneracija pastebima ir 
stuburinių gyvulių. Tritonai atau
ga nutraukta arba nuplauta koja, 
o driežui uodega. Driežas, kaip jau 
žinoma, savisaugos sumetimais, net 
pats dalį uodegos nusilaužęs, nuo 
priešo stengiasi pabėgti. Net žin
duolių ir žmogaus kūnas tam tik
rais atvejais sugeba dalinai regene
ruoti. Žinoma, jog kaulo sužaloji
mai gydomi užsipildo, užauga kau- 
lonė medžiaga.

Kai kuriems gyvuliams kūno da
lies regeneracija turi didelės reikš
mės, pvz., sliekam, žiogam, vėžiam, 
tritonam ir driežam yra daug nau
dingiau netekti kūno dalies, kuri vė
liau vėl atauga, negu pačiam žūti.

Yra ir tokių, atsitikimų, kad vie
toj vieno nuplauto organo, užauga 
kitas, pvz., vietoje akies vėžiui užau
ga ūselis, vietoj nutrauktos slieko 
galvos užauga uodega, ir sliekas bū 
na be galvos, su dviem uodegom 
ir t. t. Tačiau toki atsitikimai yra 
išimtys, o ne dažni atsitikimai.

J. Mškns

— Viską Dievas davė, tilt 
žmogaus norams galo nedavė. 
(K re tingis kių patarlė).
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MOTINŲ PAGERBIMAS
Atlieka: ALVUDO VAIKŲ TEATRAS 
Vadovauja akt. Alfa Brinką ir Aldona Sobieskienė

Talkininkauja:

DR. JONAS ADOMAVIČIUS 
JONE BRUŽIENE 

ANELE KIRVAITYTE 
KOMP. JUOZAS BERTULIS 
BALYS PAKŠTAS

PASISEKUS LITERATŪROS 
VAKARAS

Clevelando Šv. Kdzimiero litu
anistinė mokykla bai. 27 d. Šv. 
P. Nesiliaujančios Pagalbos liet. 
parap. mokyklos salėje surengė 
Literatūros ir tautinių šokių va
karą. Gaila, kad į kalbamą va
karą publikos atsilankė negau
siai.

Vakarą atidarė mokyklos ve
dėjas mokyt. Antanas Tamulio- 
nis, padėkodamas ir pasidžiaug
damas atsilankiusiais. Jis pabrė
žė, kad šio literatūros vakaro su
rengimo inciatoriumi yra Iituan.

Žiemos vidurunaktis, Nugrimzdę 
inkaras. Rašyt. A. Balašaitienė 
perskaitė novelę “Ir tokių reikia”. 
Susirinkusieji, rašytojus labai šil
tai sutiko.

Šv. Kazimiero lit. mokyklos 
tautinių šokių grupė “Šoktinis”, 
vadovaujamas M. Leknicko, J. 
Kavaliūnaitės ir P. Maželio pa
šoko: Gyvatarą, Grandinėlę, Mi- 
kitienę ir Landytinį. Akordeo
nu grojo Š. Stempužis. Šokius iš
pildė puikiai: Parodė gražų jude
sių suderinimą, lengvumą ir gy
vumą.

Publika buvo rinktinė. Visų
mokyklos mokyt. V. Kavaliūnas, i veiduose atsispindėjo pasitenkini-
Pakvietė prof. Aldoną Augusti 
navičienę tarti įžanginį žodį.

Prof. A. Augustinavičienė pa- 
br ėžė, kad rašytoją labai sunku 
apibūdinti.Rašytojo kūrimas yra 

ri ir ta ''-ašr ūkimas. Rašyto
jas rašo savo kamoaryje, rašo va
žiuodamas traukinyje, rašo įvai
riausiu laiku ir įvairiausioj vie
toj, nes jį verčia rašyti jo pa
šaukimas. Rašytojas stengiasi 
aprašyti žmogaus prigimtį taip, 
kaip jo protas diktuoja. Jis yra 
laisvas kūryboje, tik komunisti
nėse valstybėse suvaržyta laisvė 
reikšti savo mintis Jąisvai.

Prelegentė pasidžiaugė, kad 
Clevelandas gali didžiuotis lietu- I 
viais rašytojais, gyv. Clevelande. 
Kai kurių veikalai yra net pre
mijuoti (V. Kavaliūno, M. Ven- 
clausko).

Poetas K. Gaic(žiūnas skaitė 
iš savo poezijos “Laikas”. Rašyt. 
M. Venclauskui susirgus, jo kūri
nio “Maras” ištrauką skaitė p. 
V. Žilionytė. Ji skaitė su giliu į- 
sigyvenimu į veikalą.

Rašyt. V. Kavaliūnas skaitė 
ištrauką iš baigiamo rašyti vei
kalo sceną iš dramos “Mūrinin
kai”. Tai istorinis veikalas. Poe
tas B. Auginąs skaitė: iš savo po
ezijos: Sapnų gulbė, Išsigelbėji
mas, Simbolė, Saulėgraža Tiltas,

mas surengtu literatūriniu 
tautinių šokių vakaru. Prof. dr. J. 
Jakštas, paklaustas, ar nesigaili 
atvykęs į parengimą, šypsodama-

Parapijos salėje įvyko Šv. Kazimiero lituanistinės mo kyklos literatūros ir taut. šokių vakaras, kuriame 
savo kūrybą skaitė (iš k.): V. Žilionytė, K. Gaidžiūnas, A. Augustinavičienė (rašytojus pristatė ir api
būdino), B. Auginąs, A. Balašaitienė ir V. Kavaliūnas. — . - - •Nuotr. J. Garlos

gą darbe ir dalyvauja anuometi
nėje lietuvių veikloje: Šv. Jurgio 
parapijoje, D.L.K. Vytauto uni
formuotų kareivių draugijoje, 
Darbininkų Sąjungoje, Liet. vy
čių sąjungoje ir 25 kuopos vyčių 
uhore (96 dainininkai) ir kitur, 
tur.

Susitaupęs trejetą tūkstančių 
ir dolerių išvyko į vieną Indianos

sis atsakė, - Nesigailiu, ir labai, 
patenkintas, kad taip dažniau bu
tų.”

universitetą ne aukštojo mok 
slo siekti, bet pradinio liet. kal
bos skaitymo, rašymo, gramati-

NEDARBINGUMO PENSIJA

dymą kokiu nors dokumentu. 
Pripažinus nedarbingumą, mo
kėjimai pradedami mokėti nuo 
septinto mėnesio nustojus dar
bingumui, nes 6 mėn. laikotar
pis laikomas laukimo periodu 
ir už jį nemoka. Nedarbingu
mo pensija mokama tokio pat 
dydžio kaip ir sulaukusiems pil
no pensijos amžiaus.

Nedarbingumo draudimas mo 
ka ir šeimos nariams: nevedu- 
s:ems vaikams iki 18 m. am
žiaus arba iki 21 metų, jeigu 
pilną laiką lanko mokyklą (ne
daugiau kaip už 2 vaikus). 
Taipgi nevedusiam vaikui virš 
18 metų, jei yrą nustojęs dar
bingumo prieš sukankant 18 
metų amžiaus. Žmonai, nežiū
rint amžiaus, jei ji prižiūri vai
kus jaunesnius negu 18 metų 
arba darbingumo netękusį virš

Po meninės
vaišės. •

programos sekė

L. Žvirkalnis

ROŽIŲ SENELIS

Nelengva mums čia surasti ke
lią, kuriuo pasukus galėtume bū

vimo mokytis. Veik visur jis čia 
lenkia visus 42 liet. moksleivius. 
(Lietuvių kalbos klasę tada ve
dė P. Česnulis ir P. Daužvardis, 
o dainavimą J. Butėnas).

Per porą metų, mokslui pra
leidęs visas santaupas. 1922 me
tų pabaigoje jis grįžta vėl į 
“gimtąjį” Clevelandą. Pragyve
nimą pelnydamas sodininko a- 
matu jis jungiasi vėl į Vyčius ir 
kitą liet. veiklą.

Rašo net į keturis laikraščius, 
moko brolius liet. kalbos, rašto, 
istorijos, režisuoja dramą, opere
tę ir pats vaidina, per visą laiką 
priskaičiuodams arti šimto sce
ninių paruošimų.

Šiuo metu Senelis jau panašes
nis į senelį, nes gimęs 1897 m. 
Jis yra dar veiklus ir atsidavęs 
L. Vyčių idėjai puoselėti, ilga
metis jų pirmininkas, dabar ir 
aukščiausio laipsnio garbės na
rys. Už plunksnos darbus Vyčių

Metams slenkant sulaukiame 
pensijos amžiaus. Vieni laukia 
to amžiaus, kad baigtų dirbę, 
kiti jaučiasi dar užtektinai dar
bingi ir norėtų ir toliau dirbti, 
bet yra atle'džiami iš darbo. 
Treti dėl sveikatos ar kitų prie
žasčių sulaukę 62 metų amžiaus 
pasitenkina sumažinta pensija, 
gaudami 86% numatytos pen
sijos. Taipgi yra įvairaus am
žiaus žmonių, kurie dėl įvairių 
ligų liko nedarbingais.

1954 m. Sočiai Security įsta
tymas buvo praplėstas, įtrau
kiant nedarbingumo draudimą.

stojimo darbingumo. Tarp 24 - 
30 metų amžiaus reikia turėti 
pusę virš minėtų kreditų. Jau
nesniems kaip 24 metų, reikia 
1% metų kreditų, 3 metų laiko
tarpy.

Nedarbingu laikomas asmuo, 
kuris dėl fizinių ar protinių ne
galavimų negali atlikti pasto
viai produktyvaus darbo ir nu
matoma, kad negalės dirbti ne
mažiau kaip 12 mėnes ų. Norint 
gauti draudimo mokėjimus, rei
kia pristatyti nedarbingumo į- 
rodymus iš daktaro, ligoninės 
ar kitų įstaigų ir amžiaus įro-

“/ŽJoktinis” atlieka programą Clevelande. Nuotr. J. Garl°s

ilki šiol šis nuostatas buvo kę-
apdovanotas auksine plunksna. letą kartų papildytas. Nedar-

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

18 metų.
Gaunantieji nedarb ngumo 

mėnesinius mokėjimus, gali pra 
dėti dirbti ir neprarasti pensi
jos, bet priklauso nuo aplinky
bių ir tenka išsiaiškinti su so
cialinio draudimo įstaiga. Se
natvės sveikatos draudimas Me- 
dicare apima tik sulaukusius 
65 metų amžiaus. Yra ruošia
mas įstatymas, kad netekusieji 
darbngumo, nežiūrint amžiaus, 
būtų įtraukiami į Medicare svei 
katos draudimą.

Apie nedarbingumo pensijos 
mokėjimus daugiau ir smulkes
nių žinių galima rasti brošiū
rėlėje If You Become Disabled, 
gaunamoj socialinio draudimo 
įstaigoje. Ten pat galima gauti 
informacijas ir apie kitus so
cialinius draudimus. A. P-lls

ANKSTYVA PRADŽIA ir nuo

“flhere people make the dilterence"

SAVE FOR
AM BY— 

DEGREES!
latinis taupymas yra geriausias 
būdas užtikrinti savo vaikams 
reikalingus pinigus aukštesniam 
mokslui. Dideli mūsų dividen
dai, pridedami kiekvieną metą, 
atliks likusį darbą. Jeigu pra
dėsite tuo reikalu tikrai anksti 
rūpintis, tai vien padėtų pinigų 
uždarbio gali pakakti visiems 
vaikų mokesčiams už mokslą! 
Užeikite ir pasiteiraukite apie 
smulkmenas šiandien!

UA/fOAfFGOE/7AL SAV/A/GS

Gabrielius Mironas, naujasis LL> 
Philadelphijos apylinkės pirminin-

Juozas Sadauskas - Senelis

ti naudingi ne tik sau pačiam, 
bet ir mūsų liet. bendruomenei.

Per eilę metų dąr daug mūsų 
brolių klajoja ir, apart fabriko, 
nesusiranda ryškesnio posūkio į 
mūsų visuomeninį grožį. Gera, 
tad, stebėti žmogų, kuris per ke
letą dešimtų metų žengia taip 
gražiu, savo paties nutiestu, rožių 
keliu.

Juozas Sadauskas, mūsų visuo
menei gerai žinomas Senelio var 
du dar anais laikais, iškopė ant 
šios žemės krantų ir apsistojo 
Clevelande, būdamas vos pen- 
kiolikos metų. Lietuvoje kiek 
skaityti pramokęs iš tėvų ar kai
mo daraktorių dėka, be Šio kraš
to kalbos, čia gavo darbą tik juo
doje geležies liejykloje. Jis, ta
čiau, nenusiminė. Darė pažan

Netrukus jo atliktą darbą vy
čiams vainikuos 50 metų auksinė 
suukaktis.

Senelio žmonelė Rožė, suma
niai talkina jo darbo baruose, yra 
ilgametė vyčių veikėja ir lietuvy
bės puoselėtoja. Jie išaugino ir į 
mokslus išleido vienturtę dukre
lę irgi Rožę, kuri baigusi univer
sitetą turi mokytojos profesiją.

Eidamas pro jų kiemą ir ten 
matai tūkstančius įvairiaspalvių 
rožių. Gal dėl to ir norisi jį pa
vadinti Rožių Seneliu, j.k.

ROMA
Roma, Įvykusioje seserų ur

šuliečių generalinėje kapituloje 
pirmą kartą po 20 metų, daly
vavo ir seserų uršuliečių delega
tės iš Čekoslovakijos. Čekijos 
uršuliečių provincijoje veikia 95 
seserys ir Slovakijos provinci
joje 174.

*

Clevelandiečiai (dalis publikos) žiūri “Antrojo kaimo“ Nuotr. J. Garlos

bingumo draudimą — pensiją 
gali gauti tik tie, kurie išdirbo 
atatinkamą laiką ir mokėjo so
cialinio draudimo mokesč'us. 
Draudimo dydis priklauso nuo 
išdirbto laiko ir socialiniam 
draudimui įmokėtų sumų. Ne
darbingumo pensiją gali gauti: 
darbingumo nustojęs darbinin
kas prieš 65 m. amžiaus ir jo 
šeima; netekę darbingumo jau
nuoliai prieš 18 metų amžiaus, 
sukakus jiems 18 metų, jei ir 
toliau pasilieka nedarbingais ir 
turi tėvus gaunančius senatvės 
ar nedarbingumo pensiją arba 
apdraustas tėvas yra miręs.

Nedarbingas našlys ar našlė, 
darbininko, kuris turėjo socia
linį draudimą. Šie asmenys gali 
gauti mokėjimus nuo 56 metų 
amžiaus.

Kad gauti nedarbingumo pen- 
s;ją 31 metų ar vyresniam, rei
kia turėti 5 metų darbo kredi
tus, 16 metų laikotarpy iki nu-

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

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

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

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

3430 South Halsted / Chieago J Phone 523-2800 Albert J. Aukers, President ASSETS OVER $3 2,000,000. 

HOURS: Mon.-Tues. — 9-4, Wed.—Closed, Thura. 9-8, Fri 9-6, Sat. 9.12

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

LITHUANIAN
BA K F H Y

>450 H’psl 59tb Street
BTCAGU m TNOTS R062!

Telef, HEmlock 4 • 7434
KKI'A ĮVAIKI!, RUSIU KEPINIUS

Priima tortu ir Uitų gaminių užsakymus Įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum 
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogur>’ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

10 year oid SCOTCH YVHISKEY Fifth $4,98
6 year old CANADIAN YVHISKEY Fifth $4..29

HAUTEFORT VSOP. COGNAC
Imported from France Fifth $3.49

190 Proof GRAIN ALCOHOL Fifth $4.98

DREYVREYS BEER
24 — 12 oz. bottles, plūs deposlt Case $3.19

DREWREYS Caus — 12 oz. 12 caus $-| .69

Case $3.38

BLATZ BEER — 12 oz. No Return bottle
24 Case $3.29

MEISTERBRAND GERMAN BRANDY Fifth $4.89
J _____________________________________________________

S MEISTER BRAU BEER 12 qt. (75 ct. Dep.J $3.49



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gegužės mėn. 9 d.

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
RŪPESČIAI

J. Bacevičius

daugybė senesnės kartos ir nau 
jai atvykusių lietuvių, kur jie 
yra gražiai susitvarkę, pato
giai įsikūrę. Lietuvių šeimų pii- 
skaitoma 15 - 20 tūkstančių. 
Žinoma, kad toks skaičius turi 
ne tik teisę, bet ir pareigą or-
ganizuotis ir kovoti už savo tei-' kurie sušaukia susirinkimus, į 
sės, kaip tai daro kitos tautinės ' tikinėja gyventojus ir daro nu- 
grupės. •' tarimus, siunčiamus atitinka-

Vienu U tokių lietuvių visuo-' "T“ įstaigoms Juose sakoma, 
menės organizatorių yra Mar.;kad tokros ir “T or^mz.a?- 
ųuette Parko lietuvių namų sa-,;10’ ‘° ir ,to-
vininkų or-jos vicepirmininkas 'lr organizatoriai
Juozas Bacevičius. Mes kreipė
mės į jį, prašydami informacijų 4
namų savininkų rūpimais klau
simais.

— Koks pagrindinis tikslas 
yra namų savininkų organizaci
jos Marąuette Parke? Kiek turi- viso Marąuette Parko, ypač lie
te narių ir koks jų pasiruoši- i tuvių gyvenimą. A. Gintneris 
mas dirbti, ,savo teises ginti?

Pagrindinis tikslas — suvie
nyti visus namų savininkus, 
gyvenančius šiame rajone į vie
ną organizaciją ir bendram dar
bui, kuris liečia sies apylinkės 
saugumą, švarumą, tvarką, kon 
štitucines teises ir bendrą sky
riaus gerovę. Organizacija jau 
turi apie 300 sąmoningų narių, Į 
kurie gausiai lankosi į mėnesi- papigino bilietų kainą sulauku- 
nius organizacijos susirinkimus, siems 65 m. amžiaus ir senes- 
kurie įvyksta parapijos salėje niems žmonėms. Iki 3 vai. po 
ir bendrai aptaria visokius rei- pietų nuo pirmadienio iki penk- 
kalus, kurie tiktai iškyla gy- tadienio imtinai šie asmenys 
venime ir tiesioginiai paliečia galės pamatyti filmus sumokė- 
mūsų lietuvišką koloniją. O jų darni tiktai $1.00. Amžiaus įro- 
pasitaiko daug ir visokios rū- dymui turės parodyti Medicare 
š:es, pradedant mokyti narius arba CTA susisiekimo išduotą 
balsuoti, renkant įvairius parei- kortelę.
gūnus ir baigiant protesto mi
tingais.

— Kokie rūpesčiai dabar, pa
vasarį, spaudžia jūsų koloniją?

— Jų yra pakankamai. Dar
nėra užgijusios žaizdos, kurios tinė alyvų paroda. Alyvos da
buvo padarytos Marąuette Par
ke kelių šimtų vaikščiojančiii 
demonstrantų. Gyvenimas neša 
naujų rūpesčių ir bėdų. Sakysi
me greitkelio pravedamas per 
Marąuette lietuvių koloniją, ku
ris gali ją perkirsti arba gero
kai apgadinti. Keliamas didelės 
valdinės mokyklos Marąuette 
Parke statymo ar maudymosi 
baseino įrengimo klausimas. O 
kur kiti mažesni reikalai, kurie 
tiesioginiai paliečia gyventojus.

— Ką darote patyrę, kad ne
kilnojamojo turto mokesčiai vėl 
pakeliami ?

— Apie tai rašė spauda, kal
bėjo radijas ir TV. Sako, kad 
miesto biudžetas to reiekalauja: 
reikia pinigų ir pinigų. Mokes
čiai kas metai didėja, o nuomos 
laikosi vietoje. Nėra galimybės 
jas nuolat kelti. Susidaro la
bai nemaloni padėtis. Namų 
savininkai jau susirūpino savo 
likimu. Jie mano, kad jie vieni 
turi išlaikyti daug bereikalingų 
įstaigų, tarnautojų ir finansuoti 
milijonines sumas pašalpų naš
lėms ir dykūnams. Todėl jie nu
tarė gegužės 23 d. sušaukti ma
sinį susirinkimą Marąuette Hali 
ir viešai protestuoti. Šiame mi
tinge gali dalyvauti visi gyven
tojai.

— Kaip į negeroves reaguoja
kitę tautybių gyventojai?

— Amerikoje yra sakoma, 
kad tik organizuoti žmonės turi 
jėgą ir balsą. Kad tik su orga
nizuota visuomene skaitosi mies 
to ar valdžios pareigūnai. To
dėl čia veikia tiek dąug įvairių 
organizacijų, kurios viešai kal
ba visuomenės vardu. Nuo jų 
neatsilieka ir lietuviai, namų 
savininkai Marąuette Parke, 
Br'ghton Pk., Bridgeporte, Ci
cero organizuotai gindami savo 
teises. Reikia žinoti, kad Chica
goje jau veikia daugiau kaip

j1 200 įvairių tautybių namų sa
vininkų organizacijų, kurios dir- 

| ba gerą ir naudingą darbą. Bet 
jų turi įsteigę ir valdžios parei
gūnai. kurie mėgina organizuo
tai kovoti prieš visuomenę, ją 

1 skaldyti ir žvejoti narius į savo 
organizacijas, kurių planai ir

Marąuette Parko, Chicagos j tikslai yra priešingi namų sa- 
miesto pietinėje dalyje, gyvena ' vininkų organizacijoms.

— Kaip siekiama namu savi
ninkams nepalankių tikslų?

— Visokiems savo planams į- 
vykdyti reikia nuteikti visuo
menę, kad valdžia viską gerai 
daro. Tai galima atsiekti tik per 
organizaciią ir jos vykdytojus,

gauna atlyginimus.
Gaila, kad lietuviai iki šiol

nėra tiksliai supažindinti su tų 
organizacijų tikslais Marąuette 
Parko lietuvių namų savininkai 
atsisako tokiose organizacijose 
dalyvauti, nes tai pablogintų

Chicagos žinios
PAPIGINTI FILMAI

SENESNIO AMŽIAUS 
ŽMONĖMS

Chicagoje ir apylinkėse esą 
56 ABC-Great Statęs teatrai

ALYVŲ PARODA
Lombard miestelyje, apie 20 

mylių į vakarus nuo Chicagos, 
dabar iki geg. 20 d. vyksta me-

bar gražiausiame žydėjime. Jų 
yra daugiau 1,200 krūmų iš 275 
įvairiausių rūšių.

TELEVIZIJOS VARŽYBOS
Pereitą sekmadienį WTTW te 

levizijos stotis užbaigė visą sa
vaitę užsitęsusį išpardavimą 
varžytinėmis. Išpardavimu švie 
timo ir auklėjimo stočiai sutelkė 
$406,850. Pardavimui buvo su
aukota 4,382 įvairiausių daly
kų.

SPRAUSMINIŲ NUSILEIDO 
PRIVAČIAME AERODROME

Iš Chicagos išskridęs su 93 
keleiviais Northwest linijos 
Boeing 727 sprausminis turėjo 
nusileisti Fort Lauderdale, Fla., 
aerodrome. Dar neišaiškintos ap 
linkybės, kaip jis nusileido sau
giai mažame privačiame aerodro 
me apie 8 mylias atstu nuo nu
matytos nusileidimo vietos.

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
ltžtm ai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
TTEATTNG & SHETJT METATj 
4444 S. VVestern, Chicago », I1L

Telefonas VI 7.3447.

CLASSIFIED GUIDE
IEŠKO NUOMOTI

Dviejų asmenų šeima ieško 4 ar 3 
didesnių kambarių butą Marąuette 
parko apylinkėj. Skambinti tel.
471-1680

NORI PIRKTI

IEŠKAU PIRKTI MARĄUETTE 
PARKE BUNGALOVV

su 3-mis miegamais ir garažu. 
Tarp 59-os ir 71-o&; tik ne kampi
nį. Kampinio nenoriu, nes negali
ma nuo valkatų atsiginti. Atsi
liepti tel. HE 4-8431.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI f LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARĄUETTE GIFT PARCEL, SERV. 
2(108 (ifith St. Tel. WA 5-2787
2501 (l»th St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chl 
cagos tiestai j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me 
džlagų, ltal. lietpalčių ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai

E. Ir V. Žukauskai

AGENTŪRA 
Namų, gyvybė.-

automobilių, 
sveikatos. l>i> 
nio.

Patogios išsu 
mokėjimo sa 
lygos.

I Č I US
PR 8-223J

AJPDRAUDŲ

I. B A C E
6455 S. Kedzie
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKVS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9583
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J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgi) metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

10% — 2074 — SOTf pigiau mokėsil 
už apdrauda nuo ugnies ir aiitomo 
Milo pas
FRANK ZAPOLIS

320844 West »5th Street 
Olilcago. IlIlnoLs

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-433U

iiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiir

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
liHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllilIt

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

~~R E A L ESTATE

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

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

2- jų butų 5 ir 6 kamb. $20,000
3- jų butu 2 pa 4 ir 6 kamb. 

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

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

garažas $2S,000.
5 geri bizniai; Žuvų - Viščiukų
(f kamb. rezid. 2 aut. garažas

$29,00.
ir Gėrimų, Žuvų; du ežerai pilni 
žuvies su namais, Viščiukų ūkis 8 
akiai su namais.

Maži ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1.200 akras.

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

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

Tel. 257-6675
12-os butų naujas mūr. namas 

gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metiniu pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1 % aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Saeramento- 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California 
$28,500.

5 kamb. 20 metu mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5 $4 kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tet 925-6915

REAL ESTATE

Prie 72 Ir l4iwn<Iale — 6 kamb.. 
9 metu de Iuxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prit 68 u vi i steni tunai pu 
kamb Platus sklypas. $20,500.

Prie 7 1 ir Talman Mūras 3 bu 
tai ii- patalpa raštinei ar bizniu* 
Garažas Nebrangus. $43.500.

711 n Wll~htii,r, v Mūras p,
5 kamb lr butas rūsy S-ju kanu 
$28.900

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-745(1

Evergreen Pk. arti mokyklų, 3-jų 
mieg. k. mūr. namas su mūro ga
ražu. įrengtas bsmt., modern. sti
liaus rezidencija. Kreiptis į savi
ninką po 6 v.v. Tel. G A 3-6386.

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

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

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

(i kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

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

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

(2 butų, 2-Jų aukštų mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $1 4,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W G9th St RE 7-7790

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame (vairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

Maisto krautuvės su namu ar nuo
moti patyrušiatn ar pradedančiam 
Teiraukitės.

2 imi 4 kamb. med. Brighton pke 
švarus. Nebrangus.

3 butų mūr. 5—4%—4 kamb 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie 
$75,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta» 

Notary Public

2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

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

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

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 % me
tų senumo 2-ju auikštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Ta* 

Notariartas — Vertimai

Apdraudu Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

REMKITE “DRAUGĄ”.

REAL ESTATE

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

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

Main offiee 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
tarimo šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
> kituose vakariniuose priemieaėiuose Prašome užsukti j miteli Ištaigi- 
Ir išsirinkti iš katalogo.
UMHIMtHMeMMlMMHIMIMMMHlMIMHMMMUMUMUMUHUtlUtUltlUUHHIIItUUUMH*

HELP VVANTED -- MOTERYS

SEVV1NG MACHINE OPERATORS
Pleasant working conditions.

40 hour week.
Blue Cross Insurance obtainable. 

Company benefits.
Mušt speak English.

Chicago Flag & Decorafcing Co.
823 So, VVabash______HA 7-3960

TWO WOMEN NEEDED
1 Full time, 1 part time — To live in 
Hr be a companion for mother.
No children — 2 warking adults. 
No laundry.

Call OR 4-4044 
Ask for Miss Dee.

GENERAL OFFICE
NO SHORTHAND 

GOOD OPPORTUNITY 
MERIT RAISES 

PAID VACATIONS AND 
MANY OTHER BENEFITS 

STATE FARM INSURANCE CO. 
3530 W. Irving Park Road 

TEL. — 583-2300 
Mr. Zander or Mr. Carroll

KEYPUNCH OPER.
2 yrs. exper. Good benefits. 2-week 
vacation after 1 yr. Siek Days — 
paid holidays. Opportunity to advance 
ąuiekly.

MADISON CHEMICAL CO. 
35 South 19th St. Maywood, III. 

See TERRI RATSULIS

HELP VVANTED — VYRAI

MECHANIC
Typewriters. Experienced. 

Central Typevvriter Exchange
CALL CE 6-1820

TURRET LATHE 
OPERATORS

Days and nights

S ET-UP

Steady employment. Good starting 
rates with excellent opportunity 
for advancement. All company 
paid fringe benefits. Apply or call

MR. ŽILINSKAS
1920 S. VVestern Avė., 234-1400

INSPECTION
Electro - Meehanical 

Finai inspection positions avail
able. Both advanced and train- 
ees. Exposure to blue prints oi 
assembly dravvings reąuired. 

Day or night shift
BERNS AIR KING

3067 No. Elston Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

CONTRACTORS

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

lT?:Li*~tVANTED — VYRAI

DELIVERY BOY
Mušt have drivers license and 
know area. Full benefits.

BERNS AIR KING
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

TOOL & DIE MAKERS
TOP RATES 
OVERTIME

Good Benefits

DO-MORE TOOL
3223 N. Lakevvood, Chicago, III

Fork Lift Operator
Mušt have evperience.

Day or night shift.
Day shift. Good compan”

benefits.
BERNS AIR KING

3067 No. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

JANITOR-
2nd SHIFT

All benefits, good pay.
Shift differential.

PACKAGING CORPORATION 
OP" /AMERICA

5950 VV. 51 st Street

0 I L E R
Exper’d Eąuipment Lubricator 
Reą’d for Nites 4:30 p.m.-l a.m.

BERNS AIR KING 
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

HELP VVANTED — VYRAI

W A N T E D
MACHINISTS & INSPECTORS 

MACHINIST TRAINEE S
We are one of the vviuld’s lnrgest manufacturers of heavy eąiiiumcnt. 
We are seeking young men wlio are interested in niaeliine trinies for 

our Chicago Subsidiary located ln tlie Northvvest suburbs. You will 
reoelve on-the-job tniining as a niaebinist on varlous niaeliine tools.
You vvili receive automatic wage inerea.ses ųuarteriy vvhile you are 
being ti'aincd.
In addition to good ivages, we offer a benefit program tluit ineludes 
ooinplete insuruirte eoverago, I) paid lioiiilays, paid vacations, pension, 
tuUion refunds, und muny others. The ideal applicant for this isisition 
vvili be a higli school grinluate, and have bis niiliun-y obligations oom- 
plcted. Ii you ąuallfy, eome in and see us... Monday linu Friday 
8 a. m. to 5 p. m. •”

SEREN MACHINE PRODUCTS CORP.
9500 AINSLEE SCHILLER PARK, ILLINOIS

An eąual opportunity employer

MEN
DAY SHIFT

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

MACHINE OPERATORS

Ehrcellent working conditions, good starting salary. New mod
ern plant. Steady job. Raisies and overtime. Paid vacation and holi- I 
days. Free life insurance and hospitalization. Attractive profit 
sharing plan.

COMET TOOL INC.
886 Nicholas Boulevaril

ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS 

TEL 569-2310

HELP VVANTED — MOTERYS

WHY NOT RELOCATE TO COLORADO 
Esocellent Opportunities For

REGISTERED NURSES
Ali 3 shifts in 16-bed community hospital. Interesting and varied worl< 
Pleasant vvorking conditions. Paid siek leave, vocations and holidays. I.ow 
rent area. Base shift: $25. Evening and night shift, $27.

Gali or wrlte ALICE JENSEN

LINCOLN COMMUNITY HOSPITAL
HUGO, Colorado Tel. 303-743-2421 or 303-743-2253

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

PROFESSIONAL SALES
LEADING TO

TOP INTERNATIONAL EXECUTIVE POSITIONS
(5 FIGURES THIS YEAR)

We are building an International organization of GREAT people — who 
BELIEVE in themselves. If you love challenges, hard work and vvant the 
sweet smėli of Success — Cal me now — 10 A, M. TO 10 P M

R. KEARNS, CORPORATION V.P.
PHONE 678-4808, EXT. 268 INVESTORS VVELCOMĘ

HELP VVANTED - VYRAI
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MECHANIC
MAINTENANCE

Mušt have ability to repair 
I punch press and other metai 
S fabricating eąuipment.

BERNS AIR KING
3067 No. Elston Avenue 

S CHICAGO. ILLINOIS
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WAREHOUSEMAN
MAN

Permanent position with small com
pany, in business 78 years, for mav- 
ing and packing Fluid Products. Mušt 
be Physically and Mentally adept. 
read and ' speak English. Day shift 
only above average. Pay and benefits. 

Phone 733-4400 For interview 
Appointment.

FACTORY WORK — MALĖ
Age open. Want light interesting 
work in eorrugated industry? New 
growth dlvislon of a natlon&l Con
tainer corp. needs mature responsible 
produetion people. Shift open. Apply 
In person.

GENERAL BOK COMPANY 
CHKMFOAM DIV.

(100 S. Industrial Drive 
ST. CHARLES, ILI-INOIS

SECURITYPLANTGUARD
Prefer industrial security ex- 

perience. Excellent company 
benefits and salary. Day shift.

BERNS AIR KING
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS
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KIEK IR KAIP BALSAVO 
LB TARYBOJE

Ryšium su LB tarybos sesi- i 4. Pasitikėjimo klausimą svar 
J°S ęagoje aprašymuose stant pirmininkavęs kun. V. Da-
spaudoj skelbiama klaidinga in
formacija ir iš to daromoms ten 
dencingomis išvadomis, randu 
reikalinga ir svarbu visuomenės 
dėmesiui pranešti;

1. Sesijoje buvo užsiregistra
vę 46 pagal JAV LB įstatus 
balso teisę taryboje turį asme
nys. Centro valdybos pasitikėji
mo klausimą balsuojant, pagal 
užsiregistravusių dalyvių sąra
šą buvo išdalintos 39 (trisde
šimt devynios) balsavimo kor-

• Mes. Septynių užsiregistravu
sių sesijos dalyvių (kun. Jut- 
kevieiaus, kun. Trimako B. 
Nemicko, V. Balčiūno, V. Adam 
kaus, P. Petrušaičio ir P. Žum- 
bakio) posėdžių salėje balsavi
mo metu nebuvo. Manda ų ko
misijai vėl pagal vardinį sąra
šą buvo sugrąžintos 27 (dvide- 
šimt septynios) balsavimo kor-

• teles, iš kurių 24 buvo pažymė
tos “taip” ir trys “ne”. Dvyli
ka posėdžio dalyvių, kai kurie 
pareiškę, jog tai daro protcstuo 
darni, balsavime nedalyvavo. 
Tuo būdu dabartinei centro val
dybai pasitikėjimas pareikštas 
didele dvidešimt keturių balsų 
prieš tris dauguma.

2. JAV LB įstatų 41 str. nu
rodo, kad “...Taryba klausimus0 sprendžia paprasta (pabr. ci
tuojant) posėdžiuose dalyvau
jančių narių balsų dauguma”. 
Pagal įprastines parlamentari
nes taisykles ir šio krašto teisi
nę teoriją paprastą balsų dau
gumą nustatant, susilaikiusių 
(nebalsavusių) “balsai” neturi 
jokios reikšmės ir jokiu būdu 
negali būti laikomi pritarią vie-

• nai ar kitai pusei (žr. Martin 
v. Ballenger (1938) teismo by
los sprendimą, cituotą Alice 
Sturgis, Sturgis Standard Code 
of Parliamęntary Procadure, 
antra laida, McGraw - Hill Book 
Co., New York, 1966, psl. 1?4 
ir eilę kitų ten pat nurodyti! 
teismo pasisakymų). Kadangi 
demokr. Iriame balsavimo pro
cese daugumos balsui esant 
spren žiarčiu, nėra numatyta 
galimybės pasisakyti “protesto”

Wbūdu, tenka laikyti, jog nebal
savę tarybos nariai sesijoje at
sisakė teisės centro vaidybos 
nasitikėjinm klausimu efektin
gai savo nusistatymą pari'kšti 
ir to klausimo sprendimą pali
ko balsavusių nuožiūrai. Viso
kios kitokios “išvados” tegan 
būti daromos tų, kurių galvose
nai demokratinė tvarka ir pro
cesas nebuvo ir, atrodo, nebus 
įkandami.

3. JAV LB įstatų 34 str. nu
bodo, kad šalia visuotinai išrink
tų tarybos narių, “...Taryboje 
sprendžiamuoju balsu taip pat 
dalyvauja: LB Centro Valdy
bos nariai, LB apygardų pirmi
ninkai arba jų atstovai...” Įsta
tuose nėra numatyta ir ligšioli
nėj LB organizacinėj praktikoj 
nebuvo padaryta cituotu straips 
niu taryboje sprendžiamąjį bal
są turintiems jokių išimčių, ku
rios varžytų šia balso teise pa
sinaudoti bet kurį klausimą ta
ryboje sprendžiant. Tad ir cent
ro valdybos pasitikėjimo klau
simo balsavimas buvo įvykdytas 
griežtai laikantis veikiančių JA 
Valstybių LB įstatų reikalavi
mų. (Kai kieno bandymas ana
logiškai šį atvejį prilyginti 1967 
m. rugsėjo mėn. New Yorke į- 
vykusioje sesijoje padarytam 
nutarimui, naujai tarybai susi
rinkus, nepratęsti buvusios cent 
ro vaidybos kadencijos, tėra 
graudi ir jau pradedanti įkyrė
ti organizacinio gyvenimo są
vokose nesusigaudymo apraiš
ka.) Kitas visai klausimas, ar 
minėtas įstatų straipsnis yra 
“geras”, “tinkamas” ar “tiks
lus” ir ar jis neturėtų būti kei
čiamas. Be abejo, turėtų. Ta
čiau, dėl ilgų kalbų laiko pri
trūkus, šis svarbus įstatų kei
timo reikalas sesijoje visai ne
buvo svarstytas. 10

bušis kaltinamas “nedemokra
tišku” elgesiu ir “neleidimu kal
bėti”. Tuo reikalu kalbėti buvo 
leista ilgiau kaip valandą. Ta
čiau atsimenant, jog, viena, po
sėdžio dalyviai anksčiau jau bu
vo nubalsavę, sudarytam kal
bėti norinčių sąrašui išsisėmus, 
daugiau kalbėti neleisti ir, ant
ra, kad tie patys posėdžio da- 

' lyviai buvo nutarę patį pasitikė
jimo klausimą spręsti balsavi
mo būdu, šiek tiek susigaudan- 
čiam susirinkimų tvarkoj tu
rėtų būti aišku, jog tolimesnis 
diskusijų tęsimas būtų buvęs ne 
demokratinių principų paisy
mas, bet jų, su daugumos bal
savimo būdu pareikšta valia ne
siskaitant, sugriovimas. Kun. 
Dabušis visai tvarkingai leido 
norinčiam paklausti, ar daly
vaują centro valdybos nariai 
turi balso teisę bei davė žodį į 
klausimą išsamiai atsakyti. Ir 
tada vykdė balsavimą, nežiūrė
damas, jog vėl buvo “norinčių 
ka’bėti”. Tokių visada būna. Tik 
kartais pritrūksta klausančių.

5. Čia nurodyti tarybos bal
savimo duomenys nėra nei “ofi
cialūs”, nei “neoficialūs”, nei 
kokie kitoki. Jie yra vieninte
liai. nes kitokių duomenų nėra. 
Gaila, kad sesijoje jie buvo man 
datų komisijos netiksliai pa
skelti. Kai kurioje spaudoje 
po to sudėliota įvairi “balsavi
mo rezultatų aritmetika” yra 
grynai jos skelbėjų vaizduotės 
kūrinys ir tendencingi bei ne
mokšiški išvedžiojimai.

Šešių centų pašto ženklą ir 
savo adresą atsiuntusiems, mie
lai šiuo klausimų suteiksiu pla
tesnės informacijos.

Arvydas Barzdukas,
JAV LB Tarybos sekretorius

TREMIAMA
AMERIKIETĖ MOKYTOJA
Marymount kolegijoje, Ko

lumbijoje, pastaruoju metu mo
kinių ir mokytojų tarpe pradėtos 
intensyviai skleisti komunistinės 
idėjos. Tos kolegijos mokytoja 
amerikietė Carol 0‘Flynn buvo 
apkaltinta jų skleidėja. Saugumo 
organai nutarė ją iš krašto iš
tremti.

DAR VIENA JAUNA AUKA
Violetai Mičalčiūtei tragiškai žuvus

Balandžio 20 d. Cordobos miies 
te eismo nelaimėje žuvo medi
cinos studijas bebaigianti jauna
lietuvaitė __ Violeta Mikalciūtė.
Balandžio 21 d. palaidota S. 
Jeronimo kapinių San Cayetano 
panteone, Cordobos mieste.

Velionė Violeta Mikalciūtė 
pasaulį išvydo 1943 m. lapkri
čio 29 d. Lietuvos rytų pakraš
tyje — Eišiškėse. Tai vieta — 
tik porą kilometrų nuo Gudijos 
sienos. Klaikios tada buvo ka
ro dienos — nuolatiniai bom
bardavimai, gaisrų pašvaistės, 
miestelio gyventojų visokie trū 
kūmai. Nė metų nesuėjus jai 
su tėvais teko trauktis į vaka
rus nuo bolševikų antplūdžio. 
Per Varėną, Vilnių, Tauragę į 
Žemaitiją, o iš ten per visą Vo
kietiją net iki Austrijos. Viole
ta, dar būdama mažutė, visus 
stebino savo kantrumu ir ra
mumu. Pagaliau per Italiją pa
siekė Argentiną. |Tada buvo jau 
penkerių metų. Pramoktą italų 
kalbą turi keisti į ispanišką ir 
greitu laiku pradėti pirmuosius 
mokslo metus vietos pradžios 
mokykloje. Užbaigė per šeše 
rius metus pradžios mokyklą, o 
per penkerius ■— gimnaziją.

Baigus gimnaziją, ją traukė 
medicinos studijos. Deja, studi
joms buvo sunku atsidėti, nes, 
nors “mokslas nemokamas”, 
bet labai daug kainuoja. Trejus 
metus praleidžia dirbdama — 
vienerius Argentinoje ir dvejus 
Š. Amerikoje, kur su motina 
buvo nuvykusi. Chicagos uni
versitete baigė du semestrus 
anglų kalbos ir privatų IBM 
operatorės kursą. Tačiau svajo
ta gydytojos profesija ją vilio
jo. Naujakurių gyvenimas page
rėjo ir ji 1964 m. grįžo į Argen 
tiną ir pradėjo medicinos studi
jas. Profesoriai ir draugai ste
bėjosi jos ryžtu, rimtumu ir su
gebėjimais. Šiemet įžengė į pa
skutiniuosius mokslo metus. Vi
sus egzaminus buvo išlaikiusi. 
Jei galėjo nutraukti valandėlę 
nuo studijų, domėjosi antropo
logija, žurnalistika. Keletą sa
vaičių prieš mirtį baigė CursiHo 
de Cristiandad (krikščioniško 
mokslo kursą), kad nebūtų ply 
šių tarp profesinių žinių ir re
liginių idėjų.

Velionė dalyvavo ir visuome
ninėje veikloje. Buvo studentų 
medikų draugijos ir Lietuvių 
susivienijimo Cordobos skyriaus 
sekretorė. Už metų jau turėjo 
rinktis specialybę. Ji neieško
jo didesnio pelno, todėl buvo 
jau pasirinkusi socialinę medi
ciną, kad galėtų rūpintis svei
katingumu tų žmonių, kuriems 
nepasiekiama privatinė klinika, 
kurie toliau nuo civilizacinių cen 
trų. Be to, jau buvo pradėjusi 
specializuotis vaikų ligose.

Tačiau kiti buvo Apvaizdos 
pramatyti keliai. Balandžio 17 
d. vyko į universiteto valgyklą 
pietų ir eismo nelaimėje, nukri
tusi nuo motociklo, susitrenkė 
galvą ir sąmonės daugiau nebe 
atgavo, širdis nustojo plakusi 
balandžio 26 d. 11 vai. Laidotu
vėse dalyvavo didžiulis būrys, 
kurį sudarė Cordobos lietuviai, 
profesūros atstovai, mokslo 
draugai, kaimynai. Daugybė vai 
nikų, gėlių puokščių ir užuojau
tų velionies artimiesiems, už
prašytų šv. Mišių liudija, kiek 
meilės ir pagarbos buvo spėjusi 
ji įsigyti ją pažinusiųjų širdy
se. Daug žadanti jaunuolė, būsi
ma gydytoja liko amžinai Cordo 
bos kapuose, o negausi lietuvių 
kolonija Argentinoje liūdi nete
kusi dfar vienos savo visuome
nės narės. Chicagoje liūdi jos 
motina Marija Milkalčiuvienė, 
kuri šių metų pabaigoje laukė 
dukters grįžtant. Iii.

SUGAVO PABĖGUSĮ 
LOKOMOTYVĄ

Baltimore & Ohio geležinkelio 
lokomotyvas, atsipalaidavus 
stabdžiams, pradėjo riedėti iš 
Hammondo Chicagos link. Po 10 
mylių kelionės, jis buvo sustab
dytas prie S. Stewart ir 39- 
tos. Čia du geležinkeliečiai šoko 
iš šalimais bėgiais riedančio Nor 
folk & Westem lokomotyvo ir 
sėkmingai pabėgėlį sustabdė. 
Įvykis tiriamas.

ČEKOSLOVAKIJOS

JAUNIMAS NERIMSTA

Nežiūrint naujosios, sovietams 
palankios, Čekoslovakijos val
džios griežtų priemonių ir dau
gelio studentų bei darbininkų 
vadų areštų, Čekoslovakijos jau 
rūmas nerimsta ir drąsiai smer 
kia sovietų tiesioginį kišimąsi į 
Čekoslovakijos vidaus reikalus 
bei įvairius laisvės varžymus. 
Prahos universitetų studentai
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

Jt JI. X"

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

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

BUBNYS — Tel. RE 7-516f

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vSslntuval. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

4346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063
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bei darbininkų atstovai, posė- 
idžiavo universitete, nutarė pra- 
I dėti protesto streiką užimdami 
i universiteto patalpas. Panašus 
J streikas jau buvo pradėtas Bu- 
, dejovice dvejuose universitetuo- 
se, bei kitų miestų mokslo insti
tutuose. Fabrikų darbininkai so-

lidarumą studentams nutarė pa 
reikšti fabrikų sirenų balsais 
(alarmu). Tūkstančiai Čekoslo
vakijos piliečių vakar aplankė 
pirmojo laisvosios Čekoslovaki
jos prezidento Thomas Masaryk 
kapą ir savo jausmus išreiškė 
padėdami gėles...

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys

Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,
4 dal. kiekviena po

2.00

3.00

5.00

4.00

2.75

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC

Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

pne knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

--JBC

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

2533 VVest 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Panaudojusi ašarines dujas Madisono, Wisc. policija išsklaidė komu
nistuojančių studentų sukeltus neramumus.

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

V ice-prezidentas
Tek: 585-0242 ; 585-0243

A. ABALL ROOFING C0
įsteigta prlefi 49 metus 

Dengiame visų rflfiiy stogus Taiso 
me arba dedame naujus kaminus. r1 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me lfi lauko. Taisome mūra “tuok 
polnting". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
t pd raustas perkraustymas 

(vairių atstumų

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

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
tr kt.

GUŽAUSKŲ 
BKVERLY HILLS GĖLINYCla 

2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois
PR 8-0833 — PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

A. + A.
Onai Kubiliūnaitei-Norkienei-Telksnienei 

mirus,
reiškiame gilią užuojautą jos vyrui JONUI TELKS
NIUI ir sūnui VYTAUTUI NORKUI su šeima ir kartu 
liūdime.

Danguolė ir Antanas Klimai 
Stefanija ir Raimundas Liormonai

ADAM VALAUSKIS
Gyveno 1621 S. 47th Court, Cicero, Illinois.
Mirė geg. 6 d., 1969, 3 vai. popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskrities, Plungės parapijos.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė (Pipiraitė), sūnus 

Adam, marti Stella, 2 broliai Juozapas ir Kazimieras, brolių vaikai: 
Juozas Valauskis, Barbara Mažeika, Katie Lukas, Mildred Udil ir An
thony Valauskis su šeimoimis, švogerkos vaikai Pete ir Julia Snaps- 
tis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 50th Avė., 
Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 10 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W, 28rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ,__________Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8* 50th AVĖ. CICERO. IUL. TeL OLyrnplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-CS20
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X Kun. B. Suginto pagerbi
mus* įvyksta sekmadienį, V. 11 
d. 3 vai. p. p. Vyčių salėje. Kas 
dar neturi ikvietimų, galės jų 
gauti prie įėjimo

x Chicagos ir apylinkės ko
legijų meno festivalyje, vyks
tančiame City College patalpo
se, 64 E. Lake St. Chicagoje, 
dail. Aldona Labokienė laimėjo 
pirmą premiją už spalvotą li
noleumo raižinį, o dail. Magda
lena Stankūnienė laimėjo pirmą 
premiją už medžio raižinį.

X 40-ties vai. atlaidai vyks 
geg. 12, 13 ir 14 d. Sv. M. Mari
jos Gimimo parap. bažnyčioje 
Marąuette Parke. Pamaldos su 
šv. Mišiom ir pamokslais bus 
kasdien 9 vai. ryto ir 7 vai. vak. 
Visus pamokslus sakys kun. Ka
zimieras Barauskas. Klebonas 
prel. V. Černauskas kviečia vi
sas skaitlingai dalyvauti ir dar 
Velykinės metu pasinaudoti Die
vo malonėmis.

X Susivienijimo 163 kuopos
susirinkimas įvyks gegužės 11 
d. 11:30 vai. Marąuette Parko 
liet. parapijos salėje. Bus išda
linti dividendai. Kuopos rast. M. 
Srupšienė maloniai kviečia vi
sus dalyvauti.

X Kultūros fondas Lietuvių 
muzikologijos archyvui paskyrė 
500 dolerių. Tos lėšos visų pir 
ma bus panaudotos skoloms ap 
mokėti, o paskiau bus seni, 
nytkstą vertingi plakatai užkli
juoti ant drobės ir išsaugoti 
ateičiai. Tarp tų plakatų yra 
pirmos dainų šventės Lietuvoje, 
Varšuvoj 1916 m. surengto lie
tuvių studentų koncerto ir t. t.

x Liet. paštininkų leidžiama 
atsiminimų knyga, 550 psl. apim 
ties su 300 nuotraukų ir spalvo
tomis Lietuvos pašto ženklų at
spaudais jau baigta spausdinti. 
Šiuo metu atiduota knygrišyklai 
įrišti. Apie jos pristatymą mūsų 
visuomenei bus vėliau spaudoje 
paskelbta. Visi prenumeratoriai 
ii* mecenatai galės ją atsiimti
pristatymo metu.

X Tauragės Kluhas rengia 
šokių vakarą — visas pelnas 
skiriamas Liet. Fondui — ge
gužės 10 d., 7:30 v. v., Mar
ąuette salėje, 6908 S. Western 
Avė. Gros K. Ramanausko or 
kestras. Auka 1 dol. (pr.)

X Geriausią Motinos Dienos 
proga dovanų pasirinkimą rasi
te Terroje. Čia gražiausi aukso, 
gintaro ir kt. brangiųjų akmenų 
papuošalai — žiedai, apyrankės, 
sagės, medalionai, karoliai, etc., 
geriausių šveicarų firmų laik
rodėliai, kristalo, sidabro ir por- 
celano dirbiniai, puikios medžio, 
porcelano ir keramikos skulptū
ros ir d. kitų daiktų. Terra, 
3237 W. 63rd St., Chicago, IU. 
Tel. 434-4660. (sk.)

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

X Irenos Veieckytės Baleto 
Mokyklos metinis pasirodymas 
įvyks geg. 10 d., šeštad., 7 vai. 
vak., Jaunimo centre. Statoma 
3-jų veiksmų baletas “Pelenė" 
(Brolių Grimų pasaka) ir bale
tas “Sapnas” apie Undinę ir 
jos karalystę jūros dugne. Visus 
kviečiame atsilankyti. Bilietai 
gaunami studijoje arba prie 
įėjimo. (pr.)

DĖMESIO! 
“Dailus Paroda”!

JAUNIMO CENTRE, 
Čiurlionio galerijoje, gegužės maSn. 

18 iki 25 d.d.

x Regina Raslavlčienė, Drau 
go bendradarbė ir linkėja, ge
gužės 9 d. išvyko ilgesnei kelio
nei į Afriką. Žada aplankyti 
Keniją, Tanzaniją, Etiopiją ir 
kitus kraštus. Kelionėje išbus 
apie tris savaites. Tikimės, kad 
savo įspūdžiais pasidalins ir su 
mūsų dienraščio skaitytojais.

x Dr. Leonas ir Irena Kriati 
čeliftnai gegužės 7 d. dalyvavo 
prez. R. Nixono pergalės ir pre 
zidentavimo šimto dienų pie
tuose Washingtone, Ikur turėjo 
progą susitikti ne tik preziden
tą su žmona, bet ir daugumą 
vyriausybės, kongreso ir senato 
narių. Vakarienėje dalyvavo 
apie pustrečio tūkstančio kvies 
tų svečių.. Ypač turėjo progą 
ilgiaupasikalbėti su šen. E. Dirk 
senu, kongresmanu Fordu ir iki 
tais vadovaujančiais respubliko
nais.

X Lietuvių Krikščionių demo 
kratų sąjungos centro komite
to pirmininkas A. J. Kasulaitis 
skaitys viešą paskaitą: “Komu
nizmo grėsmė emigracijos kryž
kelėje’’. Tai aktualus ir dėmesio 
vertas klausimas, kurį iškels į- 
žvalgus paskaitininkas iš Cle
velando. Paskaita bus gegužės 
10 d. 7 vai. vak. Jaunimo centro 
žemutinėj salėj. Kas įdomaujasi 
šiais klausimais, maloniai kvie
čiami dalyvauti.

X Dr. Steponas Biežis, žino
mas lietuvių visuomenės veikė
jas, Liet. socialinio klubo pri
statymu Specialios Chicagos 
miesto komisijos buvo išrinktas 
Chicagos miesto nusipelnusių 
vyr. amžiaus piliečių garbės na 
riu. Ta proga dr. Stp. Biežis, 
drauge su kitais išrinktaisiais, 
bus pagerbtas V. 20 d. 11 vai. 
ryto Chicago City Chambers.

X šv. Kazimiero (Marijos) 
aukšt. mokyklos alumnų metinis 
banketas ruošiamas mokyklos 
kateteri joje gegužės 14 d. 6:30 
vai. vak. įvyks susirinkimas, 
7:45 vai. bendri pietūs.

X Bolševikų ir nacių kalėji
muose bei KZ-tuose žuvusiems 
pagerbti, gegužės 11 d., sekmad,. 
3 vai., pamaldos T. Jėzuitų kop
lyčioje — Kun. Juršėnas; Lute- 
ronų Tėviškės parap. — kun. 
įTrakis. Akademija 4 vai. popiet 
Jaunimo centro didžioje salėje. 
Įvadas — Prof. M. Mackevičius; 
“Žuvusieji kalba į mus” — 
Prof. St. Yla; “Epitafija dievų 
miške” — Etiudas Stutthofo 
aukų prieš 25-metus atminimui. 
Išpildo Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto studentai: Liucius 
Alenskas, Lilija Jadviršytė, Al
girdas Jasaitis. KZ-tų genocido 
parodėlė Jaunimo Centre. Įėji
mas — laisva auka. Ruošia: 
Buv. politiniai kaliniai ir jų ar
timieji. (pr.)

x Guntame krašte praleisti 
Sekmines pavasario žydinčioje 
gamtoje buvo malonu ir smagu- 
Todėl š. m. gegužės mėn. 25 d. 
lietuviai būriais vyks į žaliuo
jantį Bučo Sodą Willnw Springs, 
Illinois, kur šaunion Cekminių 
Gegužinėn visus kviečia

Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubo Valdyba

(pr.)
X Reikalinga pardavėja

Marų. Delikatesų krautuvei. Dėl 
sąlygų teirautis tel. PR 6 2717 
arba asmeniškai krautuvėje, 
2553 W. 71st St. (sk.)

X Birutės - Marijos Scdlec-
kaitės ir Anciaus - Petro La- 
niausko sutuoktuvės įvyksta ge
gūžės 24 d., 3 vai. p.p. Švč. M 
Marijos Nekalto Prasid. bažny
čioje, 2745 W. 44 st., Brighton- 
parke, o vaišės — 7 v. v. B. 
Pakšto salėje, 2803 W. 38 st. 
Jaunųjų tėvai Marija ir Bro
nius Scdleckai ir Stanislava ir 
Leonas Laniausikai. Jaunoji 
prieš kurį laiką yra atvykusi iš 
Lietuvos.

x J. Vidunas, mūsų skaity
tojas Worcester, Mass., atnau
jindamas prenumeratą pridėjo 
5 dol. auką spaudai paremti. 
Dėkojame.

X Švėkšnos gimnazijos 50 m. 
auksinio jubiliejaus iškilmės į- 
vyks Darbo dienos savaitgalyje 
rugpiūčio 31 d. Jaunimo Centre.

X Muz. Mindaugas Mačiulis 
akompanavo portef., išpildant 
J. Bertulio kantatą “Sugrįžimo 
giesmė” Moksleivių koncerto 
metu.

x “Sun-Times” dienraštis 
Chicagoje gegužės 1 d. atspaus
dino Prano Jurkaus laišką ge
gužės 1 dienos reikalu. P. Jurkus 
nurodo, kad ši diena turi būti 
minima kaip teisėtumo diena. 
Jis apgaili, kad daugeliui milijo 
nu žmonių teisės dėsniai nega
lioja, ne3 jie yra pavergti.

X Masinis susirinkimas šau
kiamas gegužės 23 d. 7 vai. 
vak. Marąuette Hali prie 69 
gatvės, II a. salėje. Ruošiamasi 
padaryti svarbius nutarimus 
nekilnojamo turto mokesčių ir 
kt. reikalais. Susirinkimo ruo
šimo komisija kviečia visus da
lyvauti.

x Algirdas Aglinskas penkta
dienį, 7 v. v. Jaunimo žygio už 
tikėjimo laisvę simpoziumo metu 
nagrinės lietuviškumo klausimą 
žygio atžvilgiu. Visi kviečiami 
dalyvauti. Po paskaitos bus dis 
kusijos ir kavutė. Įėjimas ne
mokamas.

X Liudas Mikalonis, Warren, 
Miob., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 5 dol. auką spau 
dai stiprinti. Dėkojame.

x Gegužinės pamaldos švč. 
M. Marijos Gimimo par. bažny
čioje yra kasdien 7 vai. vak. 
lietuvių kalba (angliškų nėra, 
kaip buvo anksčiau paskelbta).

Solistė Valentina Kojelienė po 
pavykusio koncerto Orchestra Hali 
Chicagoje.

Nuotr. V. A. Račkausko

x Jaučiai iškepti, stalai pa
ruošti Balio Pakšto svetainėje!
Visi kviečiami į linksmą pava
sario puotą, kurią rengia Mar
ąuette Parko lituanistinės mo
kyklos tėvai šį šeštadienį 8 vai. 
vak. Vietų dar yra. (pr.)

x Kas lietuviškai galvoja — 
į Lietuvių Fondą įstoja Fondo 
rengiamos vakarienės proga. 
Vakarienė įvyks š. m. gegužės 
25 d. Jaunimo Centre. Vakarie
nei registruotis ir įnašus įteik
ti prašoma išanksto LF busti 
nėję arba pas savo apylinkės 
LF komiteto narius bei įgalioti
nį. LF būstinė: 6643 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629.

(pr.)

Lietuvės mokytojos, Amerikoje baigusios Montessori mokyklą. Iš k. j 
deš.: St. VaLvilienė, J. Juknevičienė, ateinančių metų Varno Montes
sori židinėlio vedėja, J. Smilgienė, vedėjos pagelbininkė, ir S. Blažienė

Nuotr. VI. Juknevičiaus

/ARNO MONTESSORI ŽIDINĖLIS 
.AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE

Prieš mokyklinio vaiko ugdy
mo Montessori metodas vis dau 
giau pradeda laimėti dėmesio 
ne tik beturiu, bet ir amerikie
čių tarpe. Varno Montessori ži
dinėlio apžiūrėjimo proga ba
landžio 27 d. židinėlį atlankė 
“Chicago Tribūne” laikraščio 
reporteris, kuris įdėmiai apžiū
rėjo židinėlio patalpas, mokymo 
priemones ir padarė įdomių 
nuotraukų. Net trys didžiulės 
židinėbo veiklos nuotraukos bu
vo patalpintos “Chicago Tribū
ne” dienraštyje š. m. gegužės 
4 dienos laidoje. Po nuotrauko
mis duotas ir gana platus ap- 

j rašymas. Kas svarbu — visos 
lietuviškos pavardės parašytos 
taisyklingai. Tai iš tikrųjų puiki 
reprezentacija ne tik paties ži
dinėbo, bet ir visos mūsų lietu
vių tautinės grupės. Tai įrody
mas, kad beturiu tautinė gru
pė neša savo kultūrinį įnaJšą į 
šio krašto gyvenimą, — stato 
žmogaus asmenybės pagrindus.

Varnas Montessori židinėlį 
aplankius, tikrai yra ko pažiū
rėti ir kuo pasigėrėti: pats pa
statas naujas, pritaikytas mažo 
jo žmogaus — vailko reikalavi
mams, kaip fizine prasme, taip 
ir auklėjamąja — pedagogine. 
Židinėlyje apstu Montessori sis 
temos mokymo — žaidimo prie
monių, visur pavyzdinga tvar
ka ir švara, neišskiriant nė erd

/y ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Antano V. Saulaičio kuni
gystės šventimai įvyks gegužės 
17 d. 2 vai. po p. ir sekmadienį, 
gegužės 18 d. 11:30 vai., Šv. 
Juozapo bet. parapijos bažnyčio 
je, Congress Avė., ir John Str.. 
Waterbury, Conn. Šventimus su 
teiks vyskupas Vincentas Briz- 
gys. Sutikimas, vaišės ir palai
minimas šeštadienį po apeigų iki 
6 vai. vak. ir sekmadienį po šv. 
Mišių ligi 4 vai. mokyklos sa
lėje, John Str.

— Inž. Antanas Novickis, 
New York, N. Y., švenčia savo 
75 metų amžiaus sukaktį. Ta pro 
ga ALIAS gegužės 16 d. ruošia 
jam pobūvį — pagerbimą.

— Paulius T. Bazaras, 20 m. 
amžiaus, trečios kairios keturis, 
Amerikos marinų puskarinbi- 
kis, žuvo Vietname. Buvo gyve
nęs Omahoje, Nebr., lankęs Šv. 
Antano parapijos mokyklą, tar
navęs šv. Mišioms tos parapijos 
bažnyčioje. Gegužės 5 d. iš 
Šv. Antano bažnyčios palaido
tas Kalvarijos kapuose, Omaho
je.

— Pranas Narvydas, iškilu 
sis Nevv Yorko ir apylinkės 

j liet. veikėjas, lietuviškąjį risuo 
1 menės darbą Brooklyne dirba 
ištisus 60 metų. Gegužės 10 d.

Į LTS skyrius ruošia jo pagerbi
mą Vytauto Belecko Winter 

, Garden restorane, Brooklyne.
— “Arizonos Lietuvis” — 

tokiu pavadinimu Phoenix, Ari 
zonoje leidžiamas apolagrafu 
spausdinamas laikraštėlis. Mus 
nasidktA -ir. 4-aia Ye^eeužės mėn.Y

vių rūsio patalpų, tinkamų bet 
kokiems organizaciniams susi
rinkimams ar posėdžiams. Ir 
švaros palaikymas priklauso 
židinėbo administratorei, tad 
už pavyzdingą administravimą 
jai ir pagarba priklauso.

Besilankančius svečius priimi
nėjo, jiems paaiškinimus teikė 
pati židinėbo administratorė 
St. Skrebienė, ateinančių mokslo 
metų židinėlio vedėja, J. Jukne
vičienė, vedėjos padėjėja J. 
Smilgienė ir Sof. Blažienė. Gra
žiai reprezentavosi ir motinų 
komitetas su pirmininke B. Za
latoriene, atstove amerikiečių 
spaudoje. Židinėbo lankytojų 
daugumą sudarė apylinkės ame 
rikiečių šeimos, jų dauguma už
rašė savo vaikučius lankyti ži
dinėlį. Kas malonu pastebėti, 
kad amerikiečiai ris daugiau 
pradeda suprasti priešmokykli
nio vaiko amžiaus auklėjamąją 
reikšmę ir, nepaisant šeimos 
kuklių pajamų, leidžia savo vai 
kučius į židinėlį. Na, o palietus 
beturiu šeimų nuotaikas vaiko 
ugdymo reikalu, tenka apgailės 
tauti, kad pačiam svarbiausiam 
reikalui — vaiko asmenybės 
auklėjimui, jo gyvenimo pagrin 
du statymui vis pritrūksta lai
ko ir pinigų. Tai tikrai didelė 
skriauda beturiu vaikui, ypač 
augančiam didmiesčio aplinkoje.

Dalyvė

numeris. Leidžia bet. katalikų 
misija.

KANADOJ
— “Drauge” gegužės 1 d. 

paskelbta žinia apie Hamburge 
mirusį milionierių dr. Aleksan
drą Volbergą, kuris pagal Ham 
burgu “Morgenpost”, palaikė 
ryšius su “Lietuvos egziline val
džia Chicagoje” .papildoma tuo, 
kad ta “valdžia” buvo Lietuvos 
Generalinis Konsulatas Chicago
je — jis velioniui yra išdavęs 
pirmą pasą 1948 m. gegužės 3 
d., atseit prieš 21 metus. Tą 
pasą velionis regubariai (kas du 
metai) pratęsdavo — jo pasas 
tebesąs galioje. Ankstyvesnis 
pasas jam išduotas Lietuvos Pa 
siuntinybėje Romoje. Kebų lie
tuvių (DP) atestacija apie jį

Varno Montessori židinėlio motinų komitetas, baigiant židinėliui pa
remti vajų. K k. j deš.: J. Variakojienė, V. Zigaitienė, B. Zalatorienė

ARGENTINOS LIETUVAITE 
APVAŽIAVO DALĮ 

PASAULIO
Birutė Jakubauskaitė gimė ir 

augo Buenos Aires, Argentinoj, 
Jos tėvas yra Andrius Jakubaus 
kas, veiklus Argentinos ketu
ris prieš porą metų parašęs 
Argentinos betuvių susivieniji 
mo istoriją. Birutė pagarsėjus 
Argentinoj balerina, jos nuo
traukos buvo talpinamos mote
rų madų žurnaluose. Birutė iš
tekėjus už Orlando Pedragosa 
Nadal, Kambodijos ambasado
riaus, gyveno Indijoj keletą me 
tų, kur turėjo artimas pažintis 
su garsiu Indijos vadovu Pan- 
dit Nehru.

Birutė ,buv° sugrįžusi pas tė
vus ir sesutę, ištekėjusią už 
daktaro, gi dabar su savo vyru 
ambasadorium lanko kitus kraš 
tus, atstovaudami Kambodiją. 
Birutė su savo vyru praėjusiais 
metais buvo Amerikoj ir buvo 
sustoję Nevv Yorke.

Andrius Jakubauskas yra 
jaunesnis brolis Jono Jaku 
bausko, gyvenančio Chicagoj, 
kuris jau 50 metų veikia Ame
rikos sporte ir išleido “Lietuvių 
Sporto istoriją”, kad parodytų 
ką Amerikos Lietuviai nuveikė 
sporte per praėjusius 65 metus.

K.

A

Nuotraukoj Kambodijos ambasa
dorius ir jo žmona Birutė. Dešinėj 
šiomis dienomis miręs Indijos pre
zidentas.

buvusi labai gera. Vienas iš jų 
rašęs, kad Volbergas buvo nu
sitaręs Lietuvos pilietybės ne
keisti. Konsulato byloje esą ži
nių, kurios liudijančios, kad ve- 
bonis buvęs juvelerininkas ir fi
nansininkas.

DID. BRITANIJOJ
— Vaclovas Sidzikauskas, Lie 

tuvos laisvės komiteto pirmi
ninkas, buvo atvykęs į Angbją 
ir V. 3 Lietuvių namuose Lon
done kalbėjo apie Lietuvos lais 
vės perspektyvas.

— Tradicbiis sekminių sąs
krydis, kuriame paprastai da
lyvauja daug Anglijos betuvių, 
įvyks gegužės 25 d. Lietuvių so
dyboje. Žada atvykti ir visos 
Anglijos betuvių tautinių šokių 
grupės. Meninės programos pa
ruošimu rūpinasi J. Alkis.

— Anglijos lietuvės skautės 
sekminių sąskrydžio metu ruo
šia bazarą. Gautas pelnas bus 
panaudotas vasaros stovyklos 
reikalams.

— Liet- parapijos komitetas
buvo suorganizavęs išvyką į lie 
tuvių sodybą, kuri praėjo sėk 
mingai.

MERGAIČIŲ MENO PARODA

Balzeko betuvių kultūros mu
ziejuje šiuo metu vyksta Mari
jos aukšt. mokyklos auklėtinių 
meno paroda. Su savo darbais 
dalyvauja arti 70 moksleivių, 
kurios studijuoja meną globo
jamos seseles Rozanos. Paroda 
tęsis iki geg. 31 d. Verta ją ap
lankyti, nes yra darbų, rodan
čių, kad ir mūsų jauniausios 
turi gražių meniškų sugebėjimų

Kūrybos temos ir priemonės 
gana įvairios: tapyba., besireiš
kianti kompozicijomis, figūri
niais paveikslais, natiurmortais, 
net ir abstraktu. Esama skulp
tūrų, dailiųjų darbų iš siūlų, au| 
dinių, ypač ryškus darbas iš 
miniatiūrinių figūrų — Gedimi
no sapnas.

Tarp mūsų jauniausiųjų dai
lininkių užtinkamos šios betu- 
riškos pavardės: Eidukaitė, Si
manavičiūtė, Petrauskaitė, Na- 
rytė, Baronaitytė, Traškaitė, 
Vailokaitytė, Shotaitė, Šerėnai
tė, Petrauskaitė, Statkutė, Gela4> 
žiutė, Traškaitė, Mikalajūnaitė, 
Žukauskaitė, Glembaraitė, Lam- 
sargytė, Jackevičiūtė, Muskutė, 
Kasparavičiūtė.

Iš parodos matyti, kad meno 
dalykų dėstymas Marijos aulkšt. 
mokykloje yra gerai pastatytas. 
Mokinės rodo gražios iniciaty
vos. Paroda atdara kasdien nuo 
1 vai. iki 4 vai. 30 min. Įėjimas 
visiems laisvas. J. Daugi, f

EKSKURSIJA Į 
ŠVENTUOSIUS KALNUS

Putnamo Seselių lėmėjų Chi
cagos centro valdyba organizuo 
ja išvyką į šventuosius kalnus, 
Wisconsine, gegužės 25 d. ir 
kviečia visus organizacijos na-g, 
rius su svečiais dalyvauti šioje 
iškyloje. Apie dalyvavimą rei
kia iki V. 16 pranešti V. Čepai
tienei, telefonu PR 8-5154. Vyk
sime autobusais. Kelionė 1 as
meniui ten ir atgal 5 doleriai. 
Išvyksime iš Marąuette Parko 
parapijos aikštės 6 vai. 30 min. 
ryte ir grįšime ten pat apie 7 
vai. vak. Paskubėkite užsiregis
truoti, kad žinotume, kiek auto 
busų nusamdyti.

Kas yra šventuosius kalnu!# 
aplankęs, pasakoja, kad jie yra 
nepaprasto grožio aplinkoje, ku
ri primena mūsų tėvynę, ant 
kalvos stovi didinga bažnyčia, 
kuri, rodosi, ir kviečia susikau
pimui. Gražiame parke yra me
niškos kiyžiaus kelių stotys, kur 
maldininkų maldoms net paukš
čiai pritaria savo giesmėmis. Ste 
būklingoji Dievo Motinos kop
lyčia palieka neišdildomą įspū
dį. Paliktieji ligonių remental 
liudija apie įvykstančius stebuk 
lūs. Gal mes ir nepaliksime ten 
savo kryžių ir pilkos kasdieny
bės, bet tikėkimės rasti dvasios 
stiprybės kryžiams nešti. Tad 
pasinaudokime sudaryta proga 
ir ekskursijoje dalyvaukime.

B. B.

NAUJAS TAUPYMO PLANAS

Standard Federal bendrovė 
— pirmoji pietinėje Chicagos 
dalyje, kuri pradėjo naudoj 
Gold Eagle taupymo sąskaitą 
Taupytojai gali pelnyti 5% di
videndo pradėdami su $50.00 ii 
pasidėdami vėliau bet kokią su
mą. Kad pelnytų 5% dividendo, 
pinigai taupymo sąskaitoje tur 
išbūti ne mažiau kaip 90 die
nų. Po to termino pinigus gali
ma išsiimti bet kuriuo laiku, 
kada tik yra reikalinga.

Turintiems didesnes pini: 
sumas Standard Federal bendri 
vė siūlo taupyti pagal taupymz 
certifikatus, kurie yra išrašom 
po $10,000.00 ir papildom 
$1,000.00 vienetais.

Pagal paprastas taupymo km 
gėlės mokama 4*%% dividendų 
Dividendai už bet kurias taupi 
mo sąskaitas yra išmokom 
kas trys mėnesiai.


