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Spaudoje
Svarbiausia, ką jis nepasakė...

“N. Y. Times”, vertindamas 
R. Nixono žodį, nurodo, kad, 
esą, svarbiausia, kas pareiški
me buvo nutylėta. Pvz. jis ne
paminėjo, ar Saigono režimas 
būtų pagrindinis veiksnys P. 
Vietnamo politinėje sąrangoje, 
jis nereikalavo, kad JAV dali
niai pasiliktų 6 mėnesius ilgiau, 
priešui pasitraukus (anksčiau 
tai buvo reikalaujama...) ir kt.

Vis dėlto, jei Nixono kalbą 
laikyti pastangomis baigti ka
rą ir atsižvelgiant j lanksčius 
pasiūlymus, tai reikštų Wash- 
ingtono norą toliau derėtis su 
komunistais. Tačiau, visa tai, 
ką Nixonas kalbėjo apie karo 
pobūdį, JAV politiką, norą iš
vengti '“paslėpto pralaimėjimo”, 
labai primena buvusius Wash- 
ingtono pareiškimus. Visa pana
šiai yra skelbęs ir b. preziden
tas L. B. Johnsonas.

“Washlngton Post” komenta
torius Ch. M. Roberts pažymi, 
kad komunistai skirs daugiau 
dėmesio ne į karinio pobūdžio, 
bet į politinius pasiūlymus ar 
kai kurias užuominas. Svarbiau 
šia, kad Nixonas įžiūrįs gali
mybę sudaryti naują P. Viet
namo vyriausybę rinkimų ar de
rybų keliu. Manoma, kad kalbos 
pasėka galinti būti tokia: Sai- 
gonas būsiąs veikiamas siekti 
naujų nuolaidų su komunistais 
ir sutikti su jų reikalavimais, 
kurių prasmė: derybų keliu su
tikti įsileisti komunistus į vy
riausybę

Pasauliui pabrėžtas 
krašto talkos noras

Chicagos “Daily News” tei
gia, kad nors Nixonas nepatei
kęs jokio magiško sprendimo 
taikai pasiekti, tačiau jis visam 
pasauliui pabrėžęs Amerikos 
ryžtą siekti taikos.

Kitas dienraštis, “Chicago 
Today'* savo vedamajame ma
no, kad Nixono “nauja iniciaty
va” teikianti taikai daugiau vil
čių už buvusius pareiškimus. 
Paliekama d rva derėtis įvai
riais klausimais ir pabrėžti es
miniai šio krašte reikalavimai. 
abipusis dalinių atitraukimas 
ir visai laisvas P. Vietnamo ap
sisprendimas. Tikimasi, kad Ni- 
xono taikos mostas, vis dėlto, 
neliks be pasėkų.

Riaušes Hondūre
Nepatenkinti 

Rockefellerio viešnage
TEGUCIGALPA, Hondūras. 

— Antradienį į Hondūro vals
tybę, vid. Amerikoje, atvykus 
prez. Nixono įgaliotiniui N. Ro- 
ckefelleriui, studentai sukėlė 
prieš JAV nukreiptas riaušes. 
Policijai jas malšinus, vienas 
studentas buvo mirtinai sužeis
tas. Kitą dieną studentai užsi
darė universiteto pastate.

kalendorius
Gegužės 18 d.: šv. Ubaldas, 

šv. Maksima, Vaidimantas, In
ga.

Gegužės 17 d.: šv. Paskalis, 
šv. Bazilė, Mindaugas, Gaila.
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FAIR & WARMER

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, šilčiau, temp. 
sieks per 80 1. F., ryt — galima 
perkūnija su lietumi, kiek vė
siau.

Saulė teka 5:30, leidžias 8:04.

N. M. Pusey, Harvardo universite
to prezidentas, liudydamas Atst. 
Rūmuose, siūlė nebausti studentų 
maištininkų, gaunančių valdžios 
paramą. .Esą, tai tik sukurstytų 
krastutiniuosius studentus

Įvairios žinios
Vietkongas atmeta...

“Amerika kartoja senus, 
neteisingus pasiūlymus...”
PARYŽIUS. — Kaip ir rei

kėjo laukti, pirmieji komunistų 
atgarsiai, R. Nixonui trečiadie
nį paskelbus lankstesnio atspal
vio pasiūlymus, buvo neigiami. 
Vis dėlto, Vietkongo atsakas, 
palyginti, santūrus ir tikroji ko
munistų reakcija, stebėtojų nuo 
mone, tegalės paaiškėti tik po 
kelių savaičių, Paryžiaus taikos 
pasitarimuose.

Vietkongo atstovai pareiškė: 
“Iš paviršiaus žvelgiant, prez. 
Nixonas gegužės 14 d. kalboje 
siekęs įrodyti gerą valią. Ta
čiau, iš tikrųjų, jis paskelbė se
nus, neteismgus ir nepriimtinus 
pasiūlymus, nes jis agresorius 
ir jų aukas sutapatinęs, o tai 
mes visuomet atmetame”,

Š. Vietnamo delegacija Pa
ryžiuje pareiškė atsisakanti pa
reikšti savo pažiūrą, nes jai rei
kia smulkiau susipažinti su pre- 
-z dento pasiūlymais.

Šiandien planas pateikiamas 
posėdyje

JAV delegacijos pirm. taikos 
pasitarimuose, H. C. Lodge, va
kar Washingtone dalyvavęs ben 
drame vyriausybės ir krašto 
Saugumo tarybos posėdyje, jau 
grįžo į Paryžių. Šiandien jis 
Nixono pasiūlymus formaliai pa 
teiks komunistams.

Podgornas Š Korėjoje
Kinija — lankymosi tikslas
LONDONAS. — Čia skelbia

ma, kad sovietų “prezidento” 
N. Podgorno lankymasis Š. Ko
rėjoje ir Mongolijoje sietinas 
su pašlijusiais rusų santykiais 
su R. Kinija. Spėjama, kad Pod 
gornas siekiąs susitarti su Mon
golija gynybos klausimais. Mon
golija yra j šiaurę nuo Kinijos.

Kinai įtaringai žvelgia j so
vietų jsistiprinimus Mongolijo
je. Dar pernai buvo žinių apie 
sovietų raketas Mongolijoje — 
jos esančios nukreiptos prieš 
Kiniją. Podgornas Š. Korėjo
je lankėsi trumpai ir jau iš
vyko į Mongoliją.

• Graikijoje vyksta režimo 
priešų bylos. Vyriausybė parei
kalavo nubausti kalėjimu iki 
gyvos galvos septynis iš 16 tei
siamųjų. Salonikų mieste teisia
mi 39 asmenys, kaltinami pasi
kėsinę prieš buv. min. pirminin
ką Koltas ir kurstę ginkluotą 
sukilimą.

• Australijoje paskelbta: JA 
Valstybių piliečiai - turistai dau 
Ogiausia išleidžia, su kitais tu
ristais palyginus.

R. Nixono lankstus mostas komunistams
Prezidentas R. Nixonas pasiūlė: abi Vietname kariaujančios šalys per 12 mėnesių ati
traukia dalinius, P. Vietnamas savo laisva valia išsirenka vyriausybę — Nixono kal
bą žymėjo lankstumas, bet ne nuolaidos priešui — Priminė JAV politinę kryptį, 
taikos norą, pabrėžė tautų laisvo apsisprendimo dėsnį — Tikimasi, kad pasiūlymai tu 
rėš reikšmės derybose su komunistais

Ryžtas priešintis agresijai, bet 
ir lanksČioji kryptis

Washington. — Prezidentas R. 
M. Nixonas, užvakar, gegužės 14 
d. vakare Baltuosiuose Rūmuo
se kalbėjęs kraštui, pateikė pla
ną, kaip, Amerikos supratimu 
bei įsitikinimu, turėtų būti užbai- 
tas karas Vietname. Prezidentas 
22 minučių pareiškime siekė 
dviejų tikslų: Hanojaus atžvilgiu 
išryškinti JAV -bių pajėgumą 
bei ryžtą priešintis agresijai ir 
kiek sušvelninti prieš nepopulia
rųjį karą krašte vis aštriau ky
lančias nepasitenkinimo nuotai
kas.

Be to, reiškiamas įsitikini
mas, kad šiais pasiūlymais JAV 
prezidentas liudijo Washingtono 
ryžtą- jei nedaryti esminių nuo
laidų komunistiniam priešui, tai 
šiuo metu, vis dėlto, parodyti 
žymiai lankstesnę laikyseną, ne
gu anksčiau.

Du pagrindiniai pasiūlymai 
priešui

Prezidentas savo žodyje kraš
tui (jis perduotas televizijos ir 
radijo tinklo keliu), pateikda
mas naujus pasiūlymus, kurie 
laikomi švelniausiais ligšiol pa
skelbtųjų, pasiūlė: — abi kariau
jančios šalys, JAV ir Š. Vietna
mas savo dalinius iš P. Vietna

“Artėja metas, kai vietnamie
čiai pakeis JAV vyrus”

Prezidentas Nixonas savo žo
dyje nenurodė į spėjamą JAV 
vyrų dalinį atitraukimą, tačiau 
teigė, jog jau artėjąs metas, kai

Prez. Nbconas

R. NIXONO KALBOS ATGARSIAI
Saigonas: mes patenkinti, 

mumis pasitikima...

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
politikai ir amerikiečiai Viet
name teigia: mes patenkinti, 
nes JAV prezidentas R. Nixo- 
nas savo žodyje pareiškė P. 
Vietnamui pasitikėjimą, pakar
tojo ryžtą laikytis pažadų. Jei 
kas tikėjosi išgirsti apie nau
jas nuolaidas — buvo apvil
tas. P. Vietnamo vyriausybės 
pažiūra: prezidentas pareiškęs 
net daugiau “negu mes tikėjo
mės ir net gal daugiau, negu 
mes užsitarnavome...’’

Vis dėlto, kai kurie JAV žur
nalistai Vietname teigia, kad 
“padėtis nepasikeitusi” ir kad 
iš komunistų nelauktina naujos 
taktikos. Jie ir toliau reikš sa
vo reikalavimus.

Saigone viešįs valst. sekreto
rius W. Rogers šiandien taria
si su prezidentu Thieu. Pagrin
dinis klausimas: kuriuo būdu 
Nixono pasiūlymus pateikti ko
munistų derybininkams Pary
žiuje.

Komunistai įspėti: siaurinkite 
veiksmus

Saigone teigiama, kad vienin
telis naujas pasiūlymas, tai Ni- 
xono planas dalinius atitraukti 
per 12 mėnesių. Tiesa, Nixonas 
pasirodė esąs lankstus, betgi 
jis savo žodyje ir įspėjo prie
šą; “Jei ir toliau vyktų nerei
kalingos kančios, tai galės at
siliepti mūsų sprendimams”. 
Tai reiškia — jei Hanojus ne
susiaurintų karinių veiksmų 
JAV būsiančios priverstos pa
naudoti atitinkamą atkirtį. Ap
lamai, vyrauja įsitikinimas, kad 
taikos sulaukti dar teks palauk
ti ir gal dar ilgą laiką.

mo atitraukia per 12 mėnesių. 
Priešas savo dalipius atitraukia 
ne tik iš Vietnamo, bet ir iš La
oso bei Kambodijos.

— Sudaroma tarptautinė prie
žiūra, kuriai teks uždavinys pri
žiūrėti ginklo paliaubų vykdy- n^ženkle? 
mą. Tokį priežiūros organą su
darius, krašte įvyktų rinkimai ir 
jie vyktų tarptautinės priežiū
ros rėmuose.

Kongreso nariai vertina 
palankiai

VVASHINGTON. — JAV Kon
greso nariai gegužės 14 d. pre
zidento pareiškimą, jo pas’ūly- 
mus komunistams vertina, ap
lamai, palankiai. Šen. J. W. 
Fulbright, tiesa, pasigedo pla
tesnio masto pasiūlymų. M. 
Mansfield, demokratų partijos 
vadas senate įsitikinęs, kad Nix 
onas priėmęs dėmesin komunis
tų pasiūlymus (vad. 10 punk
tų) ir į juos reikiamai atsakęs. 
Šen. Javits, dar prieš kalias die
nas plezdento politiką kriti
kavęs (ji nesiskirianti nuo b. 
prezidento Johnsono) dabar ją 
sveikino, nes Nixonas, esą. su
pratęs, jog JAV tauta norinti 
karo pabaigos Vietname.

Fulbright dar teigė, kad pa
siūlius per 12 mėn. atitraukti 
abiejų šalių dalinius, Nixonas. 
matyt, tikisi atgarsio komunis
tų stovykloje.

Vietname
SAIGONAS. — P. Vietname 

kovos su priešu vakar vyko dvie 
juose ruožuose; išilgai Laoso 
sienos ir netoli Saigono. JAV 
karinės vadovybės pranešimu, 
praėj. savaitę P. Vietname žu
vo 184 JAV vyrai. Iš viso Viet
namo kare, nuo 1961 m., jau 
žuvo 34.835 amerikiečiai, gi kri
tusių priešo vyrų skaičius sie
kiąs 494.766.

• R. Nixonas savo kalboje pa 
reiškė: “Šis (Vietnamo) karas 
yra pats sunkiausias istorijoje, 
nes tenka kovoti prieš neatlai- 
dų, negailestingą priešą”.

• Malaizijoje įvesta karo pa
dėtis. Neramumai kilo, rinki
muose pralaimėjus kinams. 
Jiems atšaukus savo atstovus 
vyriausybėje, malajiečiai susi
dūrė su kinais.

P. Vietnamo kariai kai kuriuose 
fronto ruožuose galėsią pakeis
ti JAV vyrus. (Šiuo klausimu iš 
Balt. Rūmų patirta, kad Wa- 
shingtonas būtų linkęs atitrauk
ti kai kuriuos dalinius, tačiau tai 
būtų vykdoma amerikiečių ga-

Savo pasiūlymus paskelbęs, 
prezidentas pareiškė: “Mes ne
norime savo planą primesti, esa
me pasirengę tartis įvairiais ko
munistų pasiūlytais klausimais. 
Betgi, jis pabrėžė, kreipdamasis 
į priešą: “Mūsų kovoją vyrai ne
bus sutramdyti, mūsų derybinin
kai nebus nutildyti ir mūsų są
jungininkai nebus apleisti”. 

Lankstumas dar nereiškia silp
numo...

Prezidentas plačiau išdėstė | mė. 
pažiūrą, kodėl amerikiečiai ne-
galį, abipusiai nesusitarę, apleis
ti P. Vietnamo ir kodėl Amerika 
palaiko vietnamiečių pasiryžimą 
patiems spręsti savo likimą. Esą, 
priešas padarytų klaidą, many
damas, kad amerikiečių valia ga
linti būti palaužta. Komunistai 
neturėtų lankstesnę kryptį laiky
ti tariamai silpstančia pasiprie
šinimo valia.

P. Vietnamas savo laisva valia 
pasirinktų vyriausybę

Palietęs politinius Vietnamo 
klausimus, Nixonas pabrėžė, kad 
JAV dalyvautų sprendžiant P. 
Vietnamo politinės ateities klau
simą tik atveju, jei jos būtų kvie
čiamos. Čia jis pridūrė: “Mes esa
me pasiruošę sutikti su tokia P. 
Vietnamo vyriausybės forma, ku
ri atsirastų krašto gyventojų 
laisva valia”. Esą, Amerika nesi
priešintų ir neutraliai valdžios 
formai, jei šioji taip pat būtų lai
svai nuspręsta. Washingtonas ne
sipriešina ir abiejų Vietnamu ap 
jungimui. Pagaliau Vietnamo 

valdžioje galėtų dalyvauti visos 
politinės jėgos, jei tik jos nenau
dotų jėgos(Tai, B. Rūmų nuo
mone, reiškia, kad JAV sutinka

su Vietkongo dalyvavimu). 
Pasiūlymai paskelbti, susitarus 

su P. Vietnamu

R. Nixonas savo kalboje patei
kė aštuonis pasiūlymus. Šalia pa
grindinių dviejų sąlygų (atitrau
kimas per 12 mėn. ir laisvi rin
kimai), jis dar paminėjo reikalą 
susitarti dėl pasikeitimo karo be
laisviais ir reikalo abiem šalims

Komunistai vykdo teroro puolimus Saigone 
mašiną miesto centre.

Čia viena civilinių aukų — nužudytasis keliamas į auto

Abe Fortas, Aukšč, Teismo teisė
jas. kaltinamas gavęs 20.000 dol. 

kyšį. Jis vakar atsistatydino

A. Fortas pasitraukė... 
Neprisipažino buvęs kaltas

WASHINGTON. — Aukščiau
siojo Teismo teisėjas Abe For
tas, trečiadienį pasiuntęs raš
tą prez. Nixonui, vakar atsi
statydino. Jis pareiškė nebuvęs 
kaltas ir pasitraukiąs dėl išo
rės spaudimo (iškilus Kongre
so narių, viešosios nuomonės ne 
pasitenkinimui — Red.). Prez. 
Nixonas atsistatydinimą priė-

. Fortui pasitraukus, prezi
dentui iškyla reikalas paskirti 
net du Teismo narius: ne tik 
į Forto vietą, bet ir naująjį Teis 
mo pirmininką, nes E. Warren 
jau anksčiau buvo pareiškęs pa 
sitraukiąs birželio 1 d.

“Fortas byla” iškelta prieš 
11 dienų

Fortas atsistatydino 11 die
nų praslinkus po to, kai “Life” 
žurnalas atskleidė žinią apie 
,tai, kaip teisėjas buvo priėmęs 
20.000 dolerių sumą iš L. Wolf- 
sono. Dar vakar “L. Angeles 
Times” paskelbė, kad teisingu
mo žinyba turinti duomenų, jog 
su Fortu buvę susitarta jam 
20.000 dol. sumą mokėti iki gy
vos galvos. Vakar tai patvirtino 
pats Fortas. Wolfsonas dėl bu
vusių veiksmų (biržos sandėrių 
srity) atlieka bausmę kalėjime.

laikytis 1954 m. susitarimo Že
nevoje (Vietnamo klausimu) ir 
1962 m. susitarimų, liečiančių 
Laosą ir Kambodiją. B. Rūmų 
šeimininkas nurodė, kad jo pa
teiktieji pasiūlymai buvę iš ank
sto sutarti su P. Vietnamo prezi
dentu Van Thieu ( Iš tikrųjų, 
prezidentas šią vad. lanksčiąją 
kryptį buvo pasiryžęs kraštui pas 
kelbti dar prieš kelias savaites - 
Red.).

Nenori naujų “Vietnamu” 
ateity

Prezidentas nurodė: “Ne tik 
aš, bet ir JAV tauta ir P. Viet
namo gyventojai trokšta šio ka

TRUMPAI
Irake pakarti šnipai
Mirties bausmė 38 šnipams
DAMASKAS, Sirija. — Ira

ko žiniomis, vyriausybė vakar 
pakorė 10 arabų, kaltintų šni
pinėjimu Izraelio, JAV ir Irano 
naudai. Iš jų devyni buvo ira
kiečiai ir vienas iš Saudi Arabi
jos. Jie visi — mahometonų ti
kybos.

Nuo šių metų pradžios mir
ties nuosprendis buvo paskelb
tas 38 Irako gyventojams. Pra
džioje pakorus devynis žydus, 
dėl to pasaulyje buvo kilęs 
triukšmas. Vėliau, įvykdžius ki
tus nuosprendžius, didesnio at
garsio pasauly nebuvo.

• Italijos socialistų vadas M. 
Ferri atsistatydino. Jis nesu
tarė su užsienio reik. ministe
riu.. Jei pasitrauktų Nenni ir 
dar trys socialistai, vyriausy
bės nariai, įvyktų nauja vyriau
sybės krizė.
• Tuniso prezidentas H. Bour- 

guiba dėl ligos atšaukė savo 
viešnagę Italijoje. Ji turėjo pra
sidėti gegužės 24 d.

ro pabaigos. Tačiau mes norime, 
kad karas būtų pastoviai baigtas 
ir kad kariaujančių vyrų jaunes
nieji broliai neturėtų ateity ka
riauti kitame Vietname, kurio
je nors pasaulio vietoje.”

Jis dar priminė, kad naujoji 
vyriausybė per keturis valdymo 
mėnesius iš esmės yra peržiūrė
jusi Vietnamo karo klausimą. E- 
są, Washingtono nuomone, ne
galima siekti tik karinio sprendi
mo fronte. JAV nesutinka su 
vienašaliu daliniu atitraukimu, 
jos nesutinka su tokiu sprendimu 
Paryžiuje, kuris reikštų “paslėp
tą pralaimėjimą”.

Esminis tikslas — laisvas tautos 
apsisprendimas

Prezidentas įsakmiai nurodė į 
esminį JAV politikos tikslą: 
“Mes siekiame galimybės P. Viet 
namo gyventojams patiems, be 
svetimųjų įsikišimo, nulemti sa
vo politinę ateitį”. Pagaliau, jis 
dar pareiškė, kad Amerika nesie
kianti jokių bazių P. Vietname

ir jai nerūpi kariniai ryšiai, 
kad Amerika nesiekianti jokių 
bazių P. Vietname ir jai nerūpi 
kariniai ryšiai.

Žodis laikytinas naujos, lank
stesnės krypties išraiška, palan
kiai vertinamas Vakaruose. Jis 
liks svarbiu pareiškimu ir turės 
įtakos pasitarimams ateity. Ta
čiau, paties prezidento žodžiais, 
jis nereiškia, jog taika — jau 
čia pat.
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IŠ PASAULINIŲ FUTBOLO 
PIRMENYBIŲ

VYTAUTAS KRIKŠČIŪNAS
(Tęsinys) Johnstone ir Lennox (abu iš Cel-

• tie). Kai škotai rėmėsi britų 
škotų pagalba (škotai nemėgsta 
vadintis anglais) tai V. Vokieti
ja pasikvietė į pagalbą: H. Hal 
ler (Yuventus, Turin) ir Schnel- 
linger (A.C. Milanos) — vokie
čius žaidžiančius Italijos aukš
čiausioje lygoje. Šia proga ten
ka paminėti ir V. Vokietijos skai
tomą vieną iš geriausių futbolo 
žaidėjų gynėją F. Beckenbauer 
(F.C. Bayern).

Aštuntoje grupėje: Bulgarija,
Olandija, Lenkija ir Luxembur- 
gas. Svarbesnės pasekmės: Bulga
rija — Olandija 2.0, Olandija — 
Luxemburgas 2:0 ir 4:0, Lenkija 
—Luxemburgas 8:1, Bulgarija — 
Lenkija rungtynės įvyks birželio 
15 ir spalio 9 d. 1969 m. Gru
pės nugalėtojui numatoma Bul
garija. Bulgarijos rinktinė 1968 
m., įskaitant ir nepirmenybių 
rungtynes, sužaidė 5 kartus iš 
kurių 3 kartus laimėjo, vienas 
rungtynes pralaimėjo ir vienas 
rungtynes sužaidė lygiomis prieš 
Angliją 1:1 (nepirmenybių rung
tynes). Valcareggi, vadovas Ita
lijos rinktinės stebėjęs 3:1 Bul
garija — Rytų Vokietijos (D.D.- 
R.) nepirmenybių rungtynes iš
gyrė Bulgarijos rinktinę. Ji pada
riusi žymią pažangą ir dabar pri
klauso prie gerųjų pasaulio fut
bolo rinktinių. Taip pat paminė
ta Valcareggi nuomonė, kad 
Bulgarijos vidurio aikštės žaidė-

Šeštąją grupę sudaro Belgija, 
Ispanija, Jugoslavija ir Suomi
ja. Svarbesnės pasekmės: Belgi
ja — Ispanija 1:1 ir 2:1. Antro
se rungtynėse prieš Ispaniją pa
sižymėjo belgas puolėjas J. Dev- 
rindt, pelnęs Belgijai abu įvar
čius.
Jugoslavija—Ispanija 0:0 ir Bel

gija — Jugoslavija 3:0, Belgija— 
Suomija 6:1. Ispanija — Jugos
lavija 2:1. Grupės nugalėtoju 
numatoma Belgija. Belgijos rink
tinė 1968 m. sužaidė, įskaitant ir 
nepirmenybių rungtynes, 8 kar
tus, iš kurių 5 kartus laimė
jo, vienas rungtynes sužaidė ly
giomis ir 2 kartus pralaimėjo. R. 
Goethals paruoš Beelgijos rinkti
nę ne tik 1970 bet ir 1974 m. pa
saulinėms futbolo pirmenybėms 
V. Vokietijoje. 1969 m. lapkričio 
m. Belgijos rinktinė viešės Mek
sikoje.

Ispanijos rinktinę be kitų žai
dėjų sudaro 3 žaidėjai iš Real 
Madrid ir 6 iš F.C. Barcelonos. 
Jugoslavijos rinktinė 1966 m. 
pasaulinėse pirmenybėse Angli
joje buvo tik tvorų žiūrovai. 1968 
m. Europos pirmenybėse jau Eu
ropos vicemeisteris. Tačiau šiuo 
metu jiems trūksta pastovumo.

Septintoji grupė: V. Vokietija, 
Škotija, Austrija ir Kipras. Svar
besnės pasekmės: Škotija — V. 
Vokietija 1:1 (0:1).

Antros rungtynės V. Vokietija
— Škotija įvyks spalio 22 d. 1969 
m-, kurios nuspręs, kas bus 7 
grupės nugalėtoju.. Škotija — 
Austrija 2:1, Austrija — V. Vo
kietija 0:2 ir 0:1, Kipras — V.Vo
kietija 0:1 (92 minutėje), Kipras
— Škotija 0:5, Kipras — Aus
trija 1:2. Škotijos rinktinė 1968 
m. sužaidė 5 rungtynes ir nė kar
to nepralaimėjo: 3 rungtynes lai
mėjo ir 2 kartus sužaidė lygio
mis, įskaitant 1:1 prieš Angliją 
Europos pirmenybėse. V. Vokie
tija 1968 m. sužaidė, įskaitant ir 
nepirmenybių rungtynes, 11 run
gtynių iš kurių 5 laimėjo, 5 su
žaidė lygiomis ir kartą pralaimė
jo prieš Čilę nepirmenybių rung
tynes. V. Vokietijos sunkumai, 
tai jos rinktinės puolėjai — kraš
tai kurie savo futbolo klubuose 
nežaidžia savose pozicijose. 1954 
m. pasaulinėse pirmenybėse V. 
Vokietijos puolimui vadovavo F. 
Walter, 1966 m. puolimui vado
vavo U. Seeler, kuris 1961 m. 
balsavimo būdu buvo išrinktas 
V. Vokietijoje populiaresniu už 
Adenauer ir D. Eisenhower. 
1970 m. pasaulio futbolo pirme
nybėse V. Vokietija puolime dar 
nerado jiems pakaitalo. Pirmo
sioms Škotija — V. Vokietija fut
bolo rungtynėms škotai pasikvie
tė į pagalbą ir įstatė į rinktinį 
net 5 skotus žaidėjus iš Anglijos 
aukščiausios lygos, įskaitant puo
lėją D. Law (Mancehester Uni
ted). Be jų tenka paminėti Škoti
jos rinktinės puolėjus kraštus

kieti jos F. Beckenbauer. Kai iš- 
tikrųjų esama parodys netolima 
ateitis.

Dešimtoji grupė Argentina, 
Peru ir Bolivija. Šios grupės fut
bolo rungtynės įvyks, išskyrus 
vienas, rugpiūčio mėnesį. Gru
pės nugalėtoju numatoma Ar
gentina.

Argentinos rinktinė tik kartą 
(3930 m.) 2:4 prieš Uragvajų 
pasiekė pasaulinių futbolo pir
menybių baigmę. Argentinos 
rinktinė turi naują trenerį H. 
Maschio. Jis ilgus metus žaidė 
Italijoje ir pelnė milijonus lyrų 
ir 1967 m. dalyvavo Racing Bu
enos Aires, Europos — Pietų A- 
merikos taurės laimėtojų futbolo 
komandoje. H. Maschio bando 
savo laimę su naujais talentais. 
Tik vienas gynėjas Perfumo liko 
iš senosios rinktinės dalyvių. Di 
Stefano senoji tėvynė Argentina 
yra daug užplanavus. Di Stefano 
laikomas buvęs vienas iš geres
nių futbolo žaidėjų Europoje. 
Po II-jo Pasaulinio karo jis gy
veno ir žaidė futbolą be kitų vie
tų Ispanijoje už Real Madrid 
futbolo klubą. Daugelis sako 
kad, jis yra geriausias iš visų. 
Kiekvienu atveju jis yra idealus 
pavyzdys kiekvienam. Jis visuo
met buvo žvaigždė tarp dviejų 
pasaulių. Jis visada dirbdavo dau
giau negu iš jo buvo reikalauja
ma. Pats nuostabiausias daly
kas ką apie' Di Stefano galima

Žaizdas iš futbolo rungtynių Škotiją — V. Vokietija ,1:1. Įvarčius pelnė Mucller ir Murdocli. Kairėje ant 
žetmės V, Vokietijos vartininkas H. Wolfer ir šalia jo gynėjas Vogta. Rungtynes stebėjo 119,00® škotų-

Clevelande R. Jokubaitytė (dešinėje) laimi pirmą vietą (naujas rekordas) 50 jardų bėgime su kliū
timis. Plačiau Clevelando skyriuje. Nuotr. J. Garlos1

pasakyti yra tai, kad jis jau bu
vo milijonierius prieš pradėda
mas uždirbti pirmuosius pinigus, 
kaip profesionalas. Ir kad Alfredo 
Di Stefano 20 metų žaidė futbo
lą, nes jis savo gyvenimo be fut
bolo negalėjo visai įsivaizduoti.

Vienuoliktoji grupė: Brazilija, 
Kolumbija ir Venezuela. Nors 
pirmos futbolo rungtynės Kolum
bija — Venezuela įvyksta liepos 
gale 1969 m., bet visos kitos gru
pės eliminacinės futbolo rungty
nės įvyks rugpiūčio mėnesį 1969 
m. Grupės nugalėtoju numato
ma Brazilija. Brazilijos rinktinė 
1968 m. sužaidė 19 futbolo run
gtynių, įskaitant ir nepirmeny
bių rungtynes, iš kurių 12 laimė
jo, 2 sužaidė lygiomis ir 5 kar
tus pralaimėjo. Rašant apie Bra
zilijos rinktinę tenka paminėti 
mūsų laikų geriausią futbolo 
žaidėją Pelė, kurio tikras vardas 
yra Edson Arantes do Nascimen- 
to. Jo, kaip futbolisto vardą Pe
lė, apsaugotą Brazilijos įstaty
mais, žino visas pasaulis, kaip 
aukščiausia sporto klasės sąvoka. 
Pelė reiškia užbaigtą, pilnuti
nį žaidėją, tikslų kamuolio val
dymą, tiesiog fantastiško pasiti
kėjimo ir lankstaus kūno elgan- 
cijos kovoje už kamuolį. Šis var
das reiškia pinigus; labai daug 

jas Bonev yra geresnis už V. Vo-i pinigų. iki 2,5 mil. dolerių siūlė 
už Pelė didžiausi Italų ir anglų 
futbolo klubai, bet F.C. Santos, 
kuriame 28 m. Pelė iki šiol žai
džia jo nepaleido. Tai negalėjo 
padaryti, nes Brazilijos parla
mentas uždraudė Pelė “par
duoti” į užsienį. Ir kodėl turėtų 
kavos krašto tautinis herojus ap
leisti savo numylėtą tėvynę? 
“Brazilijoje turiu viską, kas pa
daro mane turtingu”, sako Pelė- 
ir išskaičiuoja savo žmoną, duk
terį, draugus, publiką, biznį ir 
turtą, kuris įvertintas dabarti
niu metu iki 3 milijonų dolerių. 
Ir vis dar Pelė yra visoje Pietų 
Amerikoje stipriausiu reklamuo
toju įvairiems produktams. Štai 
kavos exportuotojų sąjunga už
moka Pelė kas metais 250,000 
dol., kad pirkėjai galėtų skaityti 
ant užrašo: “Dėkoju už garbę, 
kad mane laikote geriausiu pa
saulio futbolininkų, bet geriau-
sias dalykas ištiktųjų yra brazilie- 
tiška kava”. Pelė būdamas 17 
metų 1958 m. Švedijoje ir vėliau 
1962 m. Čilėje padėjo iškovoti 
Brazilijai futbole pasaulio meiste 
rio vardą, kada per dieną iki šiol 
nežinomas jaunas vyras tapo mi
lijonams futbolo entuziastų. 
Sporto idealu, juoduoju perlu.

Dvyliktoji grupė. Uragvajus, 
Chile, Ekvadoras. Šios futbolo 
rungtynės įvyks tik Š. Amerikos 
vasaros gale, liepos, rugpiūčio 
.‘mėnesiais. Grupės nugalėtoju 
numatoma Uragvajus, buvęs pa-

šaulio futbolo meisteris 1930 m. 
ir 1950 m. Uragvajaus rinktinė 
išmėgino savo jėgas su nauju fut
bolo rinktinės treneriu J. 
Hohberg. Jis pasižymėjo 12 metų 
žaizdamas puolime už pasaulyje 
garsią Penard Montevideo fut
bolo klubą. Šis klubas yra laimė
jęs 1961 m. ir 1966 m. Europos - 
Pietų Amerikos tarpkontinen- 
tinę futbolo taurę. Be to, J. Hoh
berg yra treniravęs futbolo ko
mandas Kolumbijoje ir Graikijo
je. 1954 m. pasaulinėse pirmeny
bėse Urugvajus — Vengrija 2:4 
pelnė abu Uragvajaus įvar
čius.

(Tęsinys sekančiame sporto sky
riaus numeryje)

SEKMADIENĮ PRIEŠ 
YOUTHS

Šį sekmadienį, 3 vai. p. p., 
Marąuette parko aikštėje, Litu
anica žais pirmenybių rungty
nes prieš stiprią ir kietą jugo
slavų Youths. Youths jau turi 
surinkę 7 taškus, Lituanica tik 
4 ir komandos pajėgumas dar 
neišryškėjęs ir bandymų stadi
joje. Pataikius tinkamai sugru
puoti, Lituanica dar gali būti 
stiprus ir pavojingas vienetas.

Rezervas, pastoviausia Litu
anicos klubo komanda, žais pir
mą valandą prieš Maccabee.

— Jauniai 10 vai. ryte žais 
prieš Lions.

— Mažiukų komanda vyks į 
Aurora.

— Jaunučiai žais šeštadienį 
2 vai. p. p. prieš C. D. A. Mar
ąuette Parke.

ŠACHMATAI
— Pasaulio čempionas T.

Petrosjanas sušvelnino savo 
padėtį 24 partijų mače su did- 
meisteriu B. Spaskiu, laimėda
mas to mačo dešimtąją parti
ją. Varžybų stovis: 5*^:4%
Spaskio naudai.

— Mūsų šachmatininkai ra
ginami ruoštis š. metų š. Ame 
rikos lietuvių šachmatų pirme- 
liybėm, kurios įvyks Clevelan
de, rugpiūčio 23-24 d. Pir
menybes vykdo dr. Alg. Nasvy 
tis.

— JAV atviras šachmatų 
pirmenybes, rugp. 10-22 d. Lin 
coln, Nebr. rengia komitetas, 
kuriam pirmininkauja latvis 
Aleksandrs Liepnieks. Prizų 
fondui sukelta $5,000. P-bių 
nugalėtojui paskirta $1,500.
— Aukščiausiai įvertintas JAV 

jaunių meisteris Walter Brow 
ne, Calif., parvažiavęs į gimtą
ją Australiją gana lengvai su
sidorojo su savo varžovais. Jis 
surinko 13:2 tš. ir be pralaimė 
jimo tapo 1969 m. Australijos 
čempionu. Prieš jį krito Aust
ralijos čempionas Hamilton ir 
kiti. Dera pabrėžti, kad Aus
tralijos čempioną Hamiltoną 
nugalėjo ir mūsų didmeisteris 
Romanas Arlauskas š. metų 
Goolwa turnyre, Australijoje.

---- Lietuvos jaUllill čempio- Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
nu tapo kaunietis A. ščiupofkas, 
surinkęs 4 iš 5 galimų. Šiaulie
tis V. Žilinskas ir vilnietis P.
Fainlbergas po 3J6 Mergai
čių grupėje 1. D. Sudeikaitė,
Plungė, 2.-3. J. Dragūnaitė,
Kaunas įr Vilnietė I. Prusaiko- 

JKa^s hferfds

FUTROLO RUNGTYNES
Sekmadienį, gegužės 18 d., 12 

vai., Chicagos lietuvių futbolo 
jaunučių vienetas žais prieš vie
tos Kiekers jaunučius. Rungty
nės įvyks Lebanon aikštėje 
prie Ashland gatvės.

■ STALO TENISAS
Vid. Vak. Apygardos 

pirmenybės
Vidurinių Vakarų apygardos 

stalo teniso pirmenybės įvyko 
balandžio 26 d. Chicagoje. Bend 
rai paėmus, didelių netikėtumų 
nebuvo: visi favoritai laimėjo. 
Vyrų “A” klasė

Jonas Kavaliauskas laimėjo 
vyrų “A” klasę, nepralaimėda- 
mas nei prieš vieną oponentą. 
Juozas Kavaliauskas “pelny
tai” paėmė antrą vietą, pralai
mėjęs sunkioje kovoje tiktai 
prieš Joną Kavaliauską. Trečią 
vietą išsikovojo Jonas šoliūnas.

Kitų klasių pasekmės:
Vyrų “B” klasė

1. Ringus,
2. Varnaitis,
3. Galėnas.

Moterų klasė
1. V. Žemaitienė,
2. Ringutė,
3. Dirgėlaitė.

Vyrų dvejetas
(Nukerta į 7 psl.)

AGENTŪRA 
Narni), gyvybės, 

automobilių,
sveikatos.
nlo.

blz-

Patogios Išsl-
mokėjimo są-
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiiiimiiiiimiii 
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas —- PRospect 8-9533

11111111111111111111111111111111111111111111111111111

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 ▼. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofi.so telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. WAIbroofe 5-5075

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

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

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

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

Rnnte 25. Elgin. Illinois
Ofisas 3148 West OSrd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest OOth Plaoe 

Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

DR. YL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Streel 
Kampas 68-filos lr Callfornla

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476.4042 twdd. teL WAlbwWk 6-304*

| Subscription: f

v*3 1 i

SS S 5^50 2.25 |
Prenumerata:

Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

5 • Redakcija straipsnius tai
~ so savo nuožiūra. Nesunau- 
j~ dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita- 
5 rus. Redakcija už skelbimų 
S turinj neatsako. Skalbimų 
~ kainos prisiunčiamos gavus 
s prašymus. •- — ■
.. ............ .. 1

TeL ofiso HE 4-5849. rez. 388-2938

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, trec. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemctadle 

naia 2—9 v., šeštadieniais 10-—1 p. p. 
Ligoniai priimami paira) susitarimu
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

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

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES EIGOS 
Crawford Medieal Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą 

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

Akušerija ir moterų ligoe 
Ginekologine Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 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 nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 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. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REllanoe 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: jlrmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečlad 
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALI STft 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad . ketvlrt l> penki 
nuo 11 vai. tkl i vai. p p ir nuc 
6 — 8 vai vakare Trečlad nur 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p p šeštad
tl vai. ryto Iki 8 vai p p

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telef. H Emlock 6-3545 

tOflso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel PR 8-7778. Rez. PR 8-4733

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 
8-30 — 4:30, Šeštadieniais ;
8:30 — 12:00. S

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

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-980]
DR. J MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact ienses”.

Valandos pagal susitarimą
Uždaryta trečiadieniais_______

DR. A. PUSTELNIKaF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS

Tel. Ofiso 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. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS 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 susltaruna

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 VV. 63rd Stree

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 i 
tkl 2 vai. p.p. tr nuo 7 Iki 8 v. va 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai i 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 VV. 71st KtrJk 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v penktad. 10— 

o'8, v- vak- Šeštad. 1-4 v. ’ 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždary

Rerid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURi 

BENDRA PRAKTIKA KR M (V
LIGOS

Ofisas ir rez, 2652 W. 59tl 
„ Tel’, ph«spe<3t 8-1223

: Pirm., antr. Tr
val- lr « Šeštad. 2——4 vai. nonlet ii

talku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6

ŪR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik sualtaru 
J^Trečiad4 R Lštod^ždarvĮ^*

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
Gy?.YTOjA ,]R CHIRURGE 

6648 So Albany Avenne
Vai., pirm., antrd., ketv 6>__ 8 i
'ak penkt. lr šeštad 2—4 po 
------- kltta pagal susltarln^.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3

0R, F. (k WINSKUNAS
ęjY1i^OJAS m chirurgą

Vai 7“* 718t Street
Vai.. 2 Iki 4 v. n ir 7 ivi q »»

Treč. ir šešlad. pagal susita.rlm

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-41

0R. PETRAS ZLIOBA
GYDS^JAS m chirurgą 

6449 So. Pulaski Road
, a(ltra<l.. penktad. 

.Z-, y•• ketvlrt. 6-8 v. vaki

k



Kremliaus tironija —

LIETUVOS INTELEKTUALŲ 

PERSEKIOJIMAS

SKERSVĖJAI EUROPOJE
Europos tarybos dvidešimtmetis

Visus nupurtė žinia, kad 
trys Lietuvos kun’gaj, kurie 
nuvežė memorandumą į Mask
vą, prašydami nors kiek nu
imti spaudimą nuo kunigų se
minarijos, buvo kietai nubaus
ti : dviems atimta teisė toliau 
eiti kunigo pareigas, o trečiam 
iškelta byla už “Sovietu vy
riausybės šmeižimą”. Krem
liaus tironai savo kruvina prie 
spauda pralenkia carus ir na
cius. Įsivaizduokite, kad i ku
nigu seminariją net įvestos pri 
verstinos ateizmo pamokos. 
Maskva ne tik kruvinoj prie
spaudoj laiko okupuotus kraš
tus, bet dar verčia, kad paverg 
tieji okupantą garbinti? kaip 
"didįjį brolį”, kai jie yra tik 
didysis budelis.

Raudonieji persekicja ne 
vien Lietuvos kunigus, štai 
maskvinis laikraštis “Vestnik 
Vyššej Školy” Nr. 2 (1965 m.), 
psl. 70 - 74 įdėjo pranešimą, 
kad ateizmo kursas yra būti
nas per visus ketvirtus metus 
aukštąją mokyklą lankantiems 
visų fakultetų studentams. A- 
pie tai minėtame sovietu laik
rašty rašė Kauno medicinos 
instituto vicekancler s I M. 
Zaksas. Taigi ir busimieji Lie
tuvos gydytojai yra verčiami, 
naudojant bjauriausia, prievar
tų., klausyti ateizmo kurso. Ne
gana to, jie negali gauti dip
lomo, kol patys nebus davę 
bent dviejų antireliginių pas
kaitų ir atlikę tam tikrus ra
šomuosius darbus, nustatytus 
ateizmo dėstytojų. Ateizmo gi 
kurse, kaip iš minėto Zakso 
straipsnio matyti, dėstomi ne 
vien ateizmo pagrindai, bet už
siimama ir sukta propaganda, 
pvz. įrodinėjant tariama dva
sininkų kolaboravimą su na
ciais (žinoma, neminima, kaip 
Maskva su naciais pasibučia
vusi paruošė dirva baisiajam 
U pasauliniam karui).

i*
Net medicinos studentai yra 

verčiami atlikti ateizmo semi
narus. Kiek toli tas prievar
tavimas vyksta, ryškiai ma
tyti iš minėto Zakso straipsnio, 
skelbiančio, kad 1964 m. Kau
no medicinos instituto farma
kologijos, dentisterijo?, ir kli
nikinės medicinos studentai 
buvo priversti laikyti 665 an
tireligines paskaitas, kuriose 
buvo 30.000 klausytojų. Tos 
ateistinės paskaitos vyko mies 
tuose, provinciji je, ligoninėse 
turizmo centruos > ir buvo skel
biami atitinkami straipsniai 
provin'ciios spaudoje.

Prieš leidžiant imtis prakti
kos darbų, iš medicinos stu
dentų reikalaujama išp’ldyti 
klausimus, kurie liečia: 1) a- 
teistinio darbo metodus ligo
ninėse, 2) gydytoj- asmeniš
kas pastangas skiepijant ateiz
mą, 3) kokių priemonių turi 
imtis komunistų partija, pro- 
ftsinės draugijos, komsomolo 
organizacijos, kad jos medici
nišką personalą įtrauktų į 
priešreliginę veiklą. Ypač me
dikai verčiami įrodinėti, kad 
religijos praktikos yra žalin
gos sveikatai.

4*
Fizikos studentai yra ver

čiami skelbti ateizmą išeinant 
iš dabarties teorijų apie me
džiagą, apie laiką ir erdvę. Fi
ziologai verčiami aiškinti psi
chinių reiškinių ryšį su nervų 
sistema ir ap:e nebuvimą ant
gamtinės sielos. Mikrobiologai

DELEGACIJA I BULGARIJĄ

Popiežius Paulius VI-sis, pa
lankiai atsakė į Bulgarijos orto
doksų Bažnyčios Sinodo bei So
fijos patriarko Ciribo kvietimą 
dalyvauti slavų apaštalo Kirilo 
1100 metų mirties sukakties mi
nėjime Sofijoje ir paskyrė spe
cialią delegaciją Jį tenai atsto
vauti. Popiežiškąją delegaciją 
cJarn Reimso aiikiv. Maury iš

turi lyginti religinius ir moks
linius ligos priežasčių aiškini
mus. Patoanatomistai aiškina 
klinikinės ir biologinės žmo
gaus mirties esmę, panei
gimui, kad mirtis yra sielos at
siskyrimas nuo kūno. Ligoni
nės terapijos skyrius įpareigo
tas aiškinti materialistinių pa
žiūrų vertę nustatant diagno
zę. Toliau Zaksas minėtame 
straipsnyje praneša, kad Kau
no Medicinos institutas duoda 
šešių mėnesių kursus miesto 
mediciniškam personalui, ruoš 
damas ateizmo propagandinin
kus ligoninėse, gimdyvių na
muose, moterų ir vaikų klini
kose. Programa išeinama per 
34 valandas ir 6 seminarus. 
Salia Medicinos instituto, Ve
terinarijos akademija tain pat 
yra verčiama vesti ateistinę 
propagandą. Plačiau apie tą 
ideologinį medicinos studentų 
nrievartavimą su minėto Zak
so straipsnio ištraukomis in
formuoja “Review of Soviet 
Medical Sciences’’ 1968 m. Nr. 
2, kur tuo reikalu yra J Šn- 
milino straipsnis: “Atheist 
Education of Soviet Medical 
and Biological Students”.

*
Ne vien Lietuvoje, bet ir 

visame sovietų kul+ūrin’ame 
gyvenime yra inkviziciška prie 
varta. Štai neseniai JAV-se iš
ėjo iš spaudos veikalas “This 
is Moscow Speaking”. Tai' 
šauksmas prieš nauia staliniz
mo atėjimą. Už ši kūrini auto
rinis J. Danielius buvo nuteis
tas 5 m. sunkiųjų darbu ka
lėjimo. Jis dabar nristatvtas 
prie triukšmingų dirbtuvių ma
šinų ir jau yra pusiau apkur
tęs.

Kai P. Liitvinovas Rusi’o Te 
kėlė balsą prieš Čekoslovaki
jos okupavimą, jis buvo nu
baustas penkeriems metams 
kalėjimo, bet jo balso raudo
nieji tironai nenutildė: užsie
nin buvo išgabenti jo protes
to raštai ir Pitmano leidvkla 
šį mėnesį juos išle’do navadi- 
nimu “Dear Comrade”.

Kadangi raudonieji Krem
liaus tironai neduoda jokios 
spaudos laisvės, tai leidžiami 
mimiografuoti, mašinėle ar 
ranka rašyti slapti laikraš
čiai: Phoenix, Svntax. Sfink
sas. Juose tilpo laisvesn’s žo
dis tokių drąsių poetų, kain 
J. Brodskis, B. Achmadulina. 
Dabar iš tų slaptų leidiniu su
rinktą poeziją Praegerio lei
dvkla New Yorke išleido į an
glų kalbą išversta knvsra 
“Russia’s Underground Poets”. 
Dokumentinis Sovietų prie
spaudos liudijimas yra ir nau
ja Penguin leidyklos pigia lai
da išleistoji knyga: “Soviet 
Short Storiem” (jau antras to
mas). Čia yra kūriniai I. Ba
belio, mirusio Rusijos kon
centracijos stovyklose. E. Ze- 
miatino, kuris buvo ištremtas, 
A. Urusovo, kurio kūriniai te
gali rodytis tik slapta. Čia yra 
ir kūriniai dabar kalinamų 
rašytojų Danieliaus ir Siniavs- 
kio.

Tie laisvame pasaulyje pa
sirodę leidiniai — tai vis liu
dijimas, kap kruvina priespau
da, naciškas totalizmas viešpa
tauja Sovietų Sąjungoje, kur 
intelektualai žiauriai kenčia 
nuo raudonųjų persekiojimo 
ir kur visa tauta ilgisi lais
vės. J- Pr-

pas Marafini ir jėzuitų kunigas
Long Krikščionių vienybės sek
retoriato atstovas iš Italijos. Sa 
vo atsakymo laiške ortodoksų 
Bažnyčios vadovams Bulgarijo
je šventasis Tėvas išreiškė vil
tį, kad šis naujas kontaktas — 
susitikimas galės daug prisidėti 
prie broliškos meilės ryšių at
naujinimo, tarp katalikų ir Bul 
garijos ortodoksų Bažnyčios, 
kaip tai buvo Sv, Kirilo ir jo 
aaekiaįg. laaSsaiB, .

De Gaulle ir jo politinei gal
vosenai daug ką galima prikiš
ti. Galima nepritarti jo galvo
senai, kad tarptautiniuose po
litiniuose santykiuose nieko nė
ra pastovaus, nes viskas jo ma
nymu kinta. Galima atmesti 
jo prielaidą, kad tarp valsty
bių vyksta nuolatinė kova, gi
nant savo tautų reikalus. Ga
lima priekaištauti jam dėl tau
tinės valstybės galios iškėlimo, 
kuris trukdė Europos tautoms 
suartėti.

De Gaulle nelauktai buvo pri 
Verstas pasitraukti. Jo pasitrau 
kimas turės įtakos ne tik Pran
cūzijai, bet ir Europai. Jo pa
sitraukimu besidžiaugią jau sle
giami susirūpinimo. De Gaulle, 
vadovaudamas Prancūzijai, pa
darė gero ir klaidų Jo padary
tų klaidų vilkstinė jį iišspyrė iš 
prezidento krėslo. De Gaulle pa 
suraukus istorijos pavės’n jun
tama, kad Europoje senų bėdų 
skersvėjai tebesiaučia.
Kliūtys politiškai apsijungti

Didžiausia Europos bėda jos 
išs:skaidymas. Iki šio meto 
daug kalbėta apie politini apsi- 
jungdmą, bet maža pažanga pa
daryta jam įgyvendinti. Didžiau 
šia kliūtis Europai apsijungti 
jos padalinimas ir didžiųjų val
stybių varžybos. Tarptautinės 
organizacijos. kaip europinė 
Tautų sąjunga ir visuotinė Jung 
tinių tautu ore-anizacija, nepai
sant jų laimėjimų, nesugebėjo 
išspręstii degančių klausimų. J.
T. net nebandė kištis į Europą 
pažeistai teisei atstatyti.

Europiečių pastangos politi- 
tiškai apsijungti liko bergž

džios. 1949 m. gegužės 5 d. 10 
valstybių atstovai įkūrė Euro
pos tarybą žemynui politiškai

^nllsūeis AdoTt^'iT S SU .m®n.ulio abiej« Pusi« nuotraukomis. Juodu brūkšniu pažymėta vieta, kur
P na/nrni 1CP°S mėnes» Sioe abie->« mėnulio pusių nuotraukos yra padarytos Lu-

nar Orbiter H-o pirmoji pusė (Site 1) Apollo 8.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS
Iš anglų kalbas vertė Al. Baronas
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— Ir mes nebuvome tomis dienomis hermetiškai 

užsidarę. Mes veikėme viename ar kitame lauke. Mes 
juk norėjome džiaugtis gyvenimu ir progresu. Aš to- 
kiuo klausimu esu įžeidžiama. Pirmiausia aš esu vokie
tė. Aš gimiau ir mirsiu vokiete. Tai yra mano pasi
didžiavimas, mano garbė ir mano pareiga, — mergina 
pakėlė toną.

Valandėlę tylėjo. Jie žengė lėtai, žingsnis po žings
nio. Tada ji patraukė jį į save ir pasakė:

— Einame šiuo keliu. Aš noriu tau kai ką parodyti, 
— jos balsas vis dar tebebuvo rūstokas.

Dabar jie ėjo vis greičiau. Jie išėjo iš kelio ir perėjo 
ganyklas. Tada praėjo keletą gluosnių medžių ir prieš 
jų akis pasirodė krūmai.

— Sustokime čia, — pasakė mergina. — Aš ten 
radau aną dieną poną Wood ir jam padėjau, — ji pa
rodė j krūmus, — tomis dienomis jis buvo mano prie
šas, tačiau aš rizikavau savo gyvybe ir pademonstra
vau savo humaniškumą ir pasigailėjimą. Ar gi to kon
sului dar neužtenka?

— Klausyk, Charlotte, pakeiskim temą. Aš matau, 
kad tai tau nemalonu. Aš norėjau kai ko tavęs se
niai paklausti.

— Taip? ,

GEDIMINAS GALVA

apjungti. Pradžioje jai priklau
sančios valstybės dėjo didelių 
vilčių, kurias netrukus nustel
bė nusivylimas. Politiniai klau
simai buvo pavesti užsienio rei
kalų ministeriams svarstyti!. 
Tarybos patariamasis seimas 
ir užsienio reikalų ministeriai 
pasikeitė nuomonėmis, tačiau 
nepajėgė politinių klausimų sprę 
sti. Jos jtaka sunyko. Neseniai 
Prancūzija įspėjo tarybą, kad 
kurį metą jos atstova; tarybos 
organų posėdžiuose nedalyvaus. 

Užuolankomis
į politinį apsijungimą

Europos taryba ėmė blašky
tis. Vienintelis jos siūlymas Eu
ropos valstybėms ūkiškai apsi
jungti laikytinas dalinai pavy
kusiu, bet visai nepateisino vil
čių, kad ūkinį apsijungimą tu- 
rės sekti valstybių glaudus po
litinis bendravimas. Prieš pat 
ūkinių varžtu galutinį panaikim 
mą Ūkinėje Europos bendrijoje 
iškilo politiniai klaus;mai ir j- 
tempė savybės santykius. Aštrų 
(ginčą sukėlė Anglijos, Danijos, 
Norvegijos jsileid’mas bendri
jom

Kai kurie, nvz. prancūzų ir 
belgų socialistai, kėlė reikalą 
sukurti Euiopos kariuomenę. 
Siūlymas l’ko neįgyvendintas. 
Teisinių klausimų svarstymas 
nesuartino europiečių. Pasta
ruoju metu dėmesys kreipia-
mas į švietimą kultūrą, sočia- k tapęs Prancūzijos prezidentu, 

galės ūmai pakeisti Prancūzijos 
užsienio politiką ir, pritardamas 
Anglijos įsileidimui į bendriją, 
leis pažeisti prancūzų ūkinius 
reikalus? Jis panaudos skirtin
gą politinę vaidybą, bet vargu 
staiga keis užsienio politikos es-

l’nius ir va'dyttio reikalus, šie 
klausimai sv n būs. tačiau, kaip 
žmogaus ir pavergtų tautų gy
nimas. yra atšlijęs nuo tikro
vės. Kai garsiai kalbama apie 
žmogaus *'ris,ų gynimą, neiš
drįstama net paminėti Eurooos

tautų, kurių susiaurintos teisės. 
Anglijos įsileidimas bendrijon 

De Gaulle buvo perkūnlaidis 
trukdydamas Anglijai įsijungtu 
į ūkinę bendriją. Jam pasitrau
kus padėtis nepakitėjo. ŪKmes 
bendrijos narių įniršis į jį buvo 
nukreiptas. Jam pasitraukus
Fed. Vokietija, anksčiau1 rėmu
si Angliją, greičiausia pakeis 
laikyseną.

Fed. Vokietijos tikslas apjun
gti vokiečius. Dabartinis užsie
nio reikalų miništeris Willy 
Brandtas deda pastangas suar
tėti su komunistinėmis respub
likomis ir Sovietais. Jis tikisi, 
mažais žingsniais einant, susi
tarti su Rytų Vokietija bent 
antraeiliais klausimais. Netoli
moje praeityje šios pastangos 
liko bergždžiomis. Bergždžios 
Bonnos pastangos suartėti su 
Maskva, gauti jos pritarimui 
vokiečiams glaudžiau bendrau
ti. Maskvai toks siūlymas galii 
būti įdomus, jei vokiečiai pasiū
lytų pvz. trukdyti Anglijos įsi
jungimą į bendruomenę.

Nauji šuoliai
Georgės Pompidou, kandida

tas į prezidentus, gegužės 9 d. 
pareiškė, kad V respublika be 
de Gaulle jau būsianti kitokia. 
Jo žodžiais Europos žemyno tau 
tos turinčios atgauti politinės 
vienybės sąmoningumą. Prieš
rinkiminės kalbos mažai ką te
sako. Prileiskime, kad Pompi
dou kalbėjo nuoširdžiai. Ar jis,

— Aš suprantu, — kalbėjo Vytautas, — tai buvo 
tikrai iš tavo pusės kraštutinis heroizmas. Trumpai, ko
kie motyvai tave privertė leistis į tokį nuotykį? Aš gal
voju...

— Ne, tai nebuvo nei heroizmas, nei nuotykis. 
Aš papasakosiu detaliai. Tą rytą ponas Gunz sugrįžo 
atgal ir pasakė, kad amerikietis kareivis yra krūmuose 
ir prašo drabužių. Aš buvau sukrėsta ir nežinau ko
dėl. Tai buvo keistas reikalas. Ir tuo momentu pasiro
dė prieš mano akis tikras mano brolio paveikslas.

— Tu galvoji — Rudolfo?
— Taip, mano brolio Rudolfo. Ir man atrodė, 

kad aš girdžiu jo balsą, kaip dabar tavo šalia savęs. 
Charlotte, jis kalbėjo, gi mano širdis virpėjo. Vargšas 
Rudolfas. Mano brangus brolis. Jis kentėjo rusų na
guose. Ta vizija išmušė mane iš jėgų. Aš dar vis abe
jojau ir laukiau. Rudolfas tačiau maldavo ir malda
vo. Tai buvo baisus momentas. Aš buvau galutinai 
nugalėta. Aš laukiau ligi vakaro, paėmiau jo civilį kos
tiumą, kurj buvau atsigabenusi iš Pomeranijos, pasi
kviečiau draugystei Hildergardę ir nuėjau krūmų link, 
— ji nustojo pasakoti.

— Ir vietoj Rudolfo tu radai Donaldą.
— Taip. Ir radau tuo pačiu laiku savo likimą. 

Vėliau aš sutikau tave ir dabar mes esame drauge, — 
ji šnabždėjo. — Ir dar vienas dalykas, kurio šiandien 
aš tau nepasakysiu, nes tai dar yra truputį peranksti, 
aš bent galvoju.

— Kodėl ne šiandien?
— Ne šiandien. Aš tau pasakysiu tai Amerikoj, 

jeigu mes ją iš viso kada pasieksime. Vieną minutę, — 
staiga jį sustabdė.

— Kas atsitiko?

SENSACIJOS AR TIKROVĖS 
GALIMUMAI

Nesitikima greito karo užbaigimo Vietname 

K. TAUTKUS

Jau prasidėjo antras mėnuo, 
kai Washingtono, Paryžiaus ir 
Saigono politikos sluoksniuose 
buvo pradėtos kalbos apie Nixo- 
no vyriausybės “šešiasdešimties 
dienų kritišką tarpsnį” Vietna
mo politikos reikaluose. Kalbos 
ir spėliojimai lietė tris pakaita
lo rūšis: laipsninį JAV karių iš 
Vietnamo ištraukimą, “princi
pinį” sutikimą pasiūlytoms Ha
nojaus ir Vietkongo taikos są
lygoms ir karo veiksmų sustip
rinimą Vietnamo frontuose, į- 
skaitant ir sustabdyto Š. Viet
namo teritorijos bombardavimų 
atnaujinimą stipresne ugnimi. 
Trečiosios nuomonės spėliotojai 
prileidžia, kad komunistų taikos 
pasitarimų vilkinimas, turto nai 
kinimas ir nekaltų gyventojų 
žudymas yra Vietkongo ir “Iš
laisvinimo fronto’’ susikrovimas 
politinio kraičio, jeigu būtų nu
sileista sudaryti P. Vietname 
koalicinę vyriausybę. Raketo
mis daužymas Amerikos karių 
stovyklų, karinių medžiagų san
dėlių yra komunistų tikslas di
dinti aukų skaičių, rodyti savo 
pajėgumą ir kartu daryti įta
kos į Amerikos karių kovingu
mo ir moralės numušimą, o pa-

mę.
Harold Wilsonas, Anglijos mi 

nisteris pirmininkas, gerai nu
mano savo krašto padėtį. Pasak 
jo, didžiausia kliūtis Anglijai 
ne gauti sutikimą į bendriją į- 
stoti, 'bet derybose suderinti 
Anglijos ir Prancūzijos sunkiai 
suderinamus tikslus..

Europos skersvėjai dar ne
žada posūkio Europai politiškai 
apsijungti.

— Ar tu ką nors girdi?
— Kur?
— Ten, ten ant kelio, — ji parodė kaimo link.
Jie sustojo ir valandėle klausėsi.
— Taip, Charlotte, ten kažkas kalba.
— Ir eina į čia.
— Atrodo.
Jie tylėjo ir klausėsi, žvelgdami į lauko keliuką. 

Iš toliau buvo girdėti pasikalbėjimas vyro ir moters, ku
rie vis artėjo ir artėjo. Tačiau nieko nebuvo matyti. 
Tik lengva mėnesiena gulėjo didelėj lygumoj ir kai ku
riose vietose buvo tiršto rūko sienos.

— Vytautai, aš manau, kad tai Hildergarde. Taip, 
tai ji, aš atpažinau jos balsą. Bet kas gi yra tas kitas? 
Eime sutiksime ją, gal ji manęs ieško?

Jie išėjo iš ganyklų ir pasuko kelio link. Mėnesie
nos šviesoj jie įžiūrėjo porą.

— Klausyk, — sustabdė Vytautas, — ten 'uk Do
naldas. Eime.

Jie nuskubėjo priekin.
— Hildergarde, ar tu čia? — sušuko Charlotte.
Pora ant kelio sustojo, minutę pasiklausė, tada šo

ko ir ėmė bėgti.
— Charlotte, Vytautai, sveiki, mes jūsų ieškome, 

— šaukė Donaldas. — Ačiū Dievui, mes jus pagaliau 
suradome.

— Mes ieškojom visus kampus ir vietas apie visą 
Gruenbcrgą, — pasakė laiminga Hildergarde.

— Vytautai, aš tavęs visą dieną ieškojau, — tarė 
Donaldas, — ką tau konsulas sakė?

— Jis buvo geras. Jis sakė, kad m’s vyksime į 
Ameriką. Gal būt, labai greit. Taip pat ir Charlottė.

£Bu« damrlauj

Čioje Amerikoje “draugų” ko
vingumo sustiprinimą ir visuo
menės skaldymą, visuomenės o- 
pinijos pagyvinimą prieš Am- 
rikos dalyvavimą Vietnamo ko
vose ir nekaltų jaunų vyrų žu
dymą bei mokesčių mokėtojų 
nereikalingą pinigų eikvojimą. 
Prezidentas būsiąs priverstas 
vieną iš paminėtų sąlygų pri
taikyti Vietnamo politikai.

Karinio vado atvykimas — 
politinio išvykimas

Išvedžiojimų pagrindus su
stiprino Amerikos karinių jėgų 
Vietname vado gen. C. Abrams 
slaptas atvykimas į Washingto- 
ną, slapti pasitarimai su prezi
dentu Nixonu ir pasikalbėjimai 
su vyriausybės užsienio politi
kos planuotojų viršininku prof.
H. Kissingeriu ir vyr. štabų pir
mininku gen. E. Wheeler. Kal
bėtojai labai skeptiškai žiūri ir 
neprileidžia, kad generolo atvy
kimas į Washingtoną, o valst. 
sekr. W. Rogers tuo pačiu lai
ku išvykimas į Vietnamą yra 
nepaprastas supuolimas ar at
sitiktinumas.

Pats prezidentas Nixonas ne 
vieną kartą yra pareiškęs, kad 
jis sėkmės Vietnamo taikai pa
siekti daugiau tiki neviešuose, 
kaip iš viešų pasikalbėjimų Pa
ryžiuje, kurie nejuda nė mažiau
sio žingsnio į priekį. Dėlto kal
bos sako, kad vieno vado iš 
Vietnamo atvykimas, kito i Viet 
namą išvykimas yra neviešų na 
sikalbėjimų su komunistais Pa
ryžiuje išdavos, bet atsitiktinis 
kelionių supuolimas.

Galvoiama, kad neviešuose su 
komunistais pasitarimuos*1 rei
kėjo atsiklausti asmeniškai A- 
merikos karinių jėgų Vietname 
vado gen. Abrams, o sekreto
riui Rogers buvo pavesta pra
nešti apie reikalą Sa’gono vy
riausybei ir su ja aptarti ne
skelbiamo reikalo padėtį.

Nixono pranešimas tautai
Baigus ne viešus pasitarimus 

su Vietname esančių Amerikos 
karinių pajėgų vadu gen. Ab
rams, jam išvykus į savo tar- 
nyvos vietą Vietname, prez. Ni- 
xonas pranešė, kad V.14 d. pa
darys tautai pranešimą, kuria
me bus paliestas ir Vietnamo 
klausimas. Girdint iš anksčiau 
kalbas, politikos sluoksnių spė
liojimus ir išvedžiojimus, ne vie
ši su generolu pasitarimai ir 
slaptas jo atvykimas, prez. Ni- 
xono pranešimas tautai įgauna 
nepaprastą reikšmę.

Tačiau įvairių žinių agentūrų 
ir spaudos korespondentai, tik 
pranešus, kad prezidentas kal-

(Nukelta j 4 osl )
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ANTANĄ TRIMAKĄ 

PRISIMENANT
A. GRA2ICNAS

Neseniai sukako penketas trumpai prieš savo mirti jis pa
metu, kai mirtis išplėšė iš mūsų ( skelbė visą eilę straipsnių, ku-
eilių vieną žymiųjų vadovų ko
voje už mūsų tautos ir tėvynės 
laisvę — VLTKo pirm. dr. A. 
Trimaką. Ir kai ta kova ne tik 
tebeina, bet dažnu atveju yra 
pasidariusi ne tik sunkesnė, bet 
ir labiau komplikuota, mes visi 
dar ir šiandien apgailestaujame 
perankstyvą a. a. A. Trimako 
mirtį, nes jo pasigendame mū
sų kovose ir žygiuose.

Velionis buvo neeilinis vyras 
tiek savo pasiruošimu, tiek sa
vo gabumais ir būdo ypatumais. 
Eilėje universitetų studijavęs 
politinius, teisės bei ekonomikos 
mokslus ir juos baigęs filosofi
jos doktoratu, jau nuo 1930 m. 
ligi sovietinės Lietuvos okupaci
jos buvo užsienio reikalų minis
terijos tarnyboje, eidamas įvai
rias pareigas centre ir užsieny
je. Visa tai A. Trimaką įgalino 
pasidaryti tikrai aukštų kvali
fikacijų darbuotoju, ypač tarp
tautinių santykių srityje. O sėk 
mingai pasirinktoje srityje dirb
ti jam labai daug padėjo ir jo 
būdo ypatumai. Jam tekusį dar
bą jis dirbo visų pirma steng
damasis jį įmanomai geriau at
likti, ne tik pasidaryti sau ko
kią autoreklamą ir įgyti visuo
menėje garso. Mūsų visuomenė
je neretas atvejis, kad asmuo, 
pradėjęs kokį visuomenini ar 
politini darbą, tuojau pradeda 
tokia garsinimosi akciją, iog 
pasidaro nebeaišku ar io dar
bas sk’rtas visuomeniniam rei
kalui tenkinti ar tik save Gar
sinti. Velionis gi. būdamas Vliko 
ir visos eilės k’tų tautinių b°i 
tarptautiniu insUtueiiu narys, 
turėio labai daug susit'kimų su 
reikšmingais asmenimis, gavo 
svarbios reikšmės raštų, dalv- 
vavo daugė’y kon’ferenciiu. bet 
apie tai rasdavome paskelbta 
tik tiek, kiek buvo reikalinga 
visuomenės informacijai. J s 
taip pat neieškojo ir* medžiagi
nes iš to darbo sau naudos. Už 
einamas ir atsakingas v'suome- 
nines pareigas jis nereikalavo 
kokio atlyginimo, nors jas ei
nąs net :r teisėtai galėjo reika
lauti, oet tavo asmen.. ius rei
kalus apsirūpino, dirbdamas ki
tą darba.

Vertini uas kiekvien > lietu
vio ir jo iT.’nekamo darbo, ne
atsižvelgiant, kokiai visuomeni
nei grupe: jis prikla įso, suge
bėjimas rasti su visais bendra 
kalbą h sutartinio daro-, plot
mę buvo taip pat viena žymiųjų 
a. a. A. Trimako ypatybių.

Visa tai nulėmė, kai jo va
dovavimo r etų Lietuve.-, lais
vinimo darias vyko gana sklan
džiai ir po jo mirties net ir ma
žiau artimi jo veik'os krypčiai 
asmenys ne be susirūpinimo kai 
bėjo, kad bus nelengva surasti 
asmenį, kuris velioni galėtų sėk 
mingai jo dirbtame darbe pa
keisti.

Suprantama, kad ne tik suge
bėjimas dirbti daro darba sėk
mingą. Nemažiau reikšminga ir 
tai, kad dirbantysis aiškia* žino
tų, ka ūs nori ar privalo pa
darvti. šiuo atžvilgiu vpI'op’s 
nebuvo, kaip sakoma, besigraib
stąs natamsv. Ypač Lietuvos 
laisvinimo reikalą iis buvo nuo- 
dugn’ai išnagrinėies ir persvers 
tęs. Ir ne tik pats savo reika
lui buvo susidaręs tais klausi
mais visai aiškias idėjas, bet 
jų linkme stengėsi orientuoti ir 
lietuvių visuomenę. Kaip tik

riuose šiuos klausimus labai rim 
tai kėlė ir svarstė. Lietuvių po
li tinio ir kultūrinio darbo reikš
mė mūsų tautinio išlikimo bei 
išsila’svinimo kovoj, tos kovos 
planas bei organizaciija, seno ke 
lio laikymasis ar rinkimasis nau 
jo bei eilė kitų panašių klausi
mų ten buvo su dėmesio vertu 
kompetentingumu išnagrinėti.

Šiandien, prisimenant to mū
sų žymaus vyro mirties sukak
tį, ne tik iš sentimento suminė
tuosius dalykus būtų verta taip 
pat prisimintii. Ir grynai prak
tiniais sumetimais tai pravar
tu. Visa tai peržiūrėjus,prieinam 
išvadą, kad nemaža kas ten yra 
bent gana ilgam laikui išliekan
čios reikšmės. Kas šiandien dir
ba buvusiam a. a. A. Trimako 
darbo bare, nesutruks be reika
lo laiką, pasidomėjęs, ką jo pir-

A. Trimakas

matakas vienu ar kitu to darbo 
klausimu galvojo..

Apie mūsų nepamirštamą Ve
lionį tenka tik pakartoti A. Mic
kevičiaus žodžius:
Ir tas laimingas, kurs užviltas 
Kovoje kris,
Jei nors kitiems jis tapo tiltas 
Pasiekti garbės pilis.
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garaže įvyko did Žiulis sprogimas, šeši asmenys sužeisti, nuostoliaiChicagos ,miest;o autobusu (CTA) 
siekia 15,000 dolerių.

Marąuette Parko lituanistinės mokyklos choras, vadovaujamas mokyt. V. Gutausko, dainuoja Jaunimo 
centre Chicagos lituanistinių mokyklų jubiliejinių metų užbaigimo programoje gegužės mėn. 4 d.

Nuotr. J. Lintako

JAUNIMO DŽIAUGSMO VALANDOS - 
PAGUODA JŲ TĖVAMS IR LIETUVIAMS

Ką teko matyti ir girdėti Jaunimo 
centre gegužės 4 d. popietėje

ANTANAS GINTNERIS

Kai matai nuotaikingą, pilną 
energijos, džiaugsmo ir ryžto mū
sų jaunimą, tai širdyje darosi 
smagu. Tuomet pamiršti, ką esi 
neigiamo skaitęs spaudoje ar 
žodžiu girdėjęs atsiliepimų apie 
mūsų augančią kartą ir jų troški
mus. Ir pagalvoji: žmonės mėgs
ta perdėti... arba nemato gyveni
mo realybės.

Sekmadienyje, gegužės 4 d. ma 
čiau viešą LB Chicagos apygar
dos lituanistinių mokyklų pasiro
dymą. Tai buvo moksleivių kon
certas ir komp. J. Bertulio kanta
tos “Sugrįžimo giesmė” išpildy
mas scenoje. Tuo norėta iškil
mingai užbaigti Lietuvos nepri
klausomybės jubiliejinius metus. 
Programą parengė LB Chicagos 
apygardos Švietimo komisija. O 
ji buvo gana platoka ir ilgoka, 
kai salėje nebuvo vėsinimo, o 
prakaitas varvėjo jaunimui, tė
vams ir svečiams. Tačiau jie visi 
išlaikė ir neišsivaikščiojo. Kiek
vienas atliko savo pareigą, o pa
tiems tėvams rūpėjo pamatyti sa 
vo vaikus scenoje ir įvertinti jų 
pačių pajėgumą.

Sunku buvo patikėti, kad Jau
nimo centro didžiąją salę ir 
balkoną svečiai ir jaunimas pil
nai pripildys. Tačiau buvo saus- 
kimšai pilna. Stebėjau, kaip tė
vai skubėjo į salę. Jie mokėjo už 
įėjimą. Ir tik vienas mėgino pasi
skųsti, kad į tokius parengimus 
reikėtų tėvus ir vaikus leisti ne
mokamai. Tiesa, kad tėvams 
daug kainuoja savo vaikų moky
mas ir auklėjimas, bet reikia atsi 
minti, kad ir salė, apšvietimas, 
programos dykai negaunami. Tą 
dieną buvo surinkta lygiai 400 
dol. Dalis tų pinigų per LB apy
gardą vėl sugrįš tėvams kita for
mas. Manau, kad tie, kurie atėjo 
ir matė programą, nesigaili. O 
tikrai buvo ko pasižiūrėti ir pasi
klausyti. Teisingai J. Janušaitis

pareiškė, kad tai buvo tikrai ma
žoji dainų šventė Chicagoje.

Štai kokia tos dienos progra
ma. Gerai, kad pirmieji pasiro
dė Roselando lituanist. mokyklos 
mokiniai, vadovaujami mokyt. 
Marijos Pėteraitienės. Jie išpildė 
vaizdelį: “Lietuva -mano tėvų že 
mė”. J sceną buvo iškviesti sim
boliai - broliukas ir sesutė, kurie 
išpildė tėvynės pasiilgimo ir vil
ties grįžimo vaizdelį. Tautinės 
vėliavos, malda ir maršo garsai 
lydėjo vaizdelio pabaigą.

O Marąuette Parko lit. mokyk
la, kaip tikri suaugę dainininkai, 
išpildė tokius kurinius: muz. E. 
Gailevičias -žo'ct K. Inčiūros - 
Ramovėnų maršas, liadies dai- 
ną-“Šėriau, šėriau”, muz. F. Stro 
lios, žod. J. Minelgos - O tėvyne, 
gintarine, liaudies dainą - “Ant 
kalno karklai", partizanų dain. 
harm. A Gečo. Eilėraštį “Jūs žu 
vot už laisvę”, deklamavo R. ja- 
nulėvičiūtė. Iš str. iš muz. Br. Jo
nušo maršo “Ramovėnai žen
gia” daina, prit. žodžius I. Mote- 
kaitienei. Ansamblį tvarko ir pa
ruošė dainas mok. V. Gutauskas. 
Daug vaikų dainavo. Berniukai ir 
mergaitės pasipuošę tautiniais 
rūbais. Bet labai gerai būtų pada 
ryti plokštelę, kad visi lietuviu
kai girdėtų? Būtų didelė spraga 
užlopyta tautiniame auklėjime.

Lemontas- Maironio vardo lit. 
mokykla pasirodė su lietuvių 
liaudies dainų pyne ir muzika iš 
Dr. Živago filmo. Akordeonu 
grojo Rasa Šoliūnaitė, 6 klasės 
mokinė.

Brighton Parko lit. mokykla 
pasirodė su V. Nemunėlio “Ma
myte, ak mamyte”. Ją atliko VI 
skr. mokiniai, vad. I. Jonynienės. 
Visos mokyklos jėga buvo nu
kreipia į kantatos išpildymą.

Dariaus ir Girėno lit. mokyk
la pasirodė tik su deklamacija 
B. Brazdžionio- “Lietuvos var

das” -deklamavo Rimas Vikto
ras, 6 skyr. mokinys. Jų mokykla 
savo dainininkus -visas dainuo
jančias jėgas - nukreipė taipgi į 
kontatos išpildymą.

Bridgeporto lit. mokykla pa- 
kankliavo dvi lietuviškų dainų 
pynes: “Tėviškėle” Budriūno, “O 
atisimenu namelį”, “Ką motute, 
darei”, “Stoviu aš parymus”. 
Šioms dainoms kankles pritaikė 
A. Mikulskienė Antroje dalyje: 
Supinsiu dainužę”, ‘Paas močiutę 
augau”, “Kanapėlė”, ‘“Du bro
liukai kunigai”, “Ant kalno kark 
lai”. Kankliavo Bridgeporto lit. 
mokyklos mokinės, vadov. mok. 
A. Vaičeliūnaitės.

Chicagos Aukš. lit. mokykla 
pasirodė su choru: J. Naujalio- 
“Jaunimo giesmė”, A. Vanagai
čio “Laisvės varpas”, A. Gau- 
bo - “Čigonėlis”. Chorui vadova
vo mok. J. Mačiulis.

Ateities Atžalynas, tvarkomas 
ir vadovaujamas mok. P. Gra- 
montienės, sudarytas jau iš tre
čios kartos čia gimusių lietuvių 
šeimų jaunimo, išpildė: A. Baro
no - “Mamytei”. Trimitai - Ste- 
ven Dredzinski, Mark Norbut ir 
Georg Ramon. Sudainavo. Tu, 
mano motinėle, liaudies dainą ir 
Jz. Bertulio - Pas močiutę augau, 
kanklėms pritariant.

Cicero Aukšt. ir pradinė lit. 
mokyklos, vadov. mok. Jz. Krei
vėnui ir akomp. Reginai Baluty-

SENSACIJOS ...
'Atkelta iš 3 psl.)

bės į tautą, pradėjo sakyti, kad 
kalboje sensacijų nebus. Nesi
tikima, kad ir ne viešuose ame
rikiečių ir komunistų politikų 
pasikalbėjimuose būtų surastos 
sąlygos, rastas kelias į garbin
gą, visiems priimtiną ir teisin
gą taiką Vietname. Valst. sekr. 
Rogers Los Angeles, išvykda
mas į Saigoną, pareiškė, kad 
Vietkongo delegacijos pasiūly
tose 10 punktų taikos sąlygose 
yra vietų, kurios turėtų būti “rū 
pestingiaU išdiskutuotos ir iš
studijuotos”. Bet ir jis pagra- 
'sino komunistams prieš teroro 
veiksmus, kurie verčia užpul- 

1 tuosius gintis ir aštrinti karą.
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tei, VIII sk. mok. ir Ramonai Kau, 
naitei, VI sk. mok., padainavo' 
šias lietuviškas dainas: G. Va
nagaitės -“Pavasario sūpuoklės”, j
F. Strolio -“Mergaitė”, liaudies’ 
melidiją - Žemaičių daktaro dai-j 
na ir Jz. Bertulio - “Tėvų šalele”; 
F. Strolios - “Debesėlis”, J. Juze
liūno -“Išleistuvių daina” ir 
St. Šimkaus - “Lietuviais esame 
mes gimę”. Tai choras, kurio bu
vo galima pasiklausyti ir pilnai 
įrašyti į plokštelę

Tėvai ir vaikai įkaito ir pail
so. Reikėjo 15 min. pertraukos 
atsigavimui. Po pertraukos įvy
ko muz. Jz. Bertulio parašyta 
kantata, kurią išpildė šie daly- 
viaįi: sol. Genov. Mažeikienė, 
Vyčių choras, vad. F. Strolios, 
Brighton Parko lit. mokyklos 
choras, vadov. Jz. Bertulio, Cice
ro Aukšt. ir pradinės lit. mokyk
lų chorai vadov. Jz. Kreivėno, 
Dariaus Girėno lit. mokyklos 
choras, vadov. Leonilijos Naku- 
tytės. Tai didelė masė žmonių 
scenoje. Akompanavo Mindau
gas Mačiulis Vargonų palydos 
nebuvo, o Julius Mačiulis daina
vo chore. Kantatai “Sugrįžimo 
giesmė” dirigavo muz. Faustas 
Strolia. Pranešėja buvo Nora

Kojas ir vieną ranką praradęs Charlie Brown, 33 m., rodo, kad ka 
jį pavėžėtų iš S. Francisco miesto. Jis taip mano apkeliauti pasaulį. Ke 
Iionę pradėsiąs liepos 4 d. Kojas prarado traukinio nelaimėje prieš 1 
metų. Ligi šiol jis jau apkeliavo beveik visą Ameriką

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 80. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo » iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5

.....mm..........i....... m............ ................ .
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkin 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas $6 00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PETERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas

(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESARSKO — B. SVECEVIC1AUS

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

Kišeninis Anglų-Lietuvių, Lietuvių-Anglų kalbų 

žodynėlis ... $2 00
Kiekvienam kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ame 

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas 1 
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias vie 
ar kita kalba.
....................................... n..... mm..... ...

$5.

Spurgytė, Chicagos Aukšt. lit. 
7 klasės mokinė. Kantata taip į- 
domi ir puikiai buvo išpildyta, 
kad sužavėjo visus dalyvius ir 
patį' jo autorių, kompo>z. ir muz. 
Juozą Bertulį nuoširdžiai įverti
no ir pagerbė. Apie jos turinį ir 
muzikinį išpildymą jau parašys 
kiti - muzikos žinovai. Tikrai 
Lietuvos 50 metų nepriklausomy
bės jubiliejus buvo garbingai at
žymėtas savo kultūringu pasiro
dymu su mūsų augančiu jauni
mu. Ačiū visiems.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname b* vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvoto- tr paprastos, radijai, 

■rtereo. oro rgslntuval. 
Pardavlmar lr taisymas

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

J346 U «9th Street 776-1486 
Namų tel — PR 6-1063

$7.



Sekmadienį, gegužes men. 18-tę dien? 2-rą vai. po pietą LIETUVIŲ 

ARIJOS SALĖJE, prie Halsted Street ir 32-os gatves Čika- 
g j * ūkiamas Viešas Lietuviškos Visuomenes Susirinkimas

ŠVENTO KAZIMIERO LIETUVIU KAPINIU REIKALAIS

Bendruomenės Komitetas padarys išsamų pranešimą apie ilgų pasitarimų su Ar- 
chidiecezija eigą ir naujus patvarkymus kapinėse. Jūsų pasisakymai diskusijose nu 
statys gaires tolimesnei Komiteto veiklai. Nepasilikite nuošaliai skendėdami skun
duose, bet dalyvaukite drąsiai visiems lietuviams svarbių reikalų sprendime!

ALB Čikagos Apygardos KomitetasSusirinkimas prasidės lygiai 2 vai. ir 
baigsis lygiai 4 vai. po pietų. Įėjimas 
laisvas ir visi kviečiami dalyvauti.

Pasauliečių Teisėms Apsaugoti 
švento Kazimiero Lietuvių Kapinėse

turėsime lietuvių
NAMUS

Jau kcleri metai, kaip galvo
jama ir planuojama įsigyti nau
ją lietuvišką pastogę, kur galėtų 
sutilpti visos lietuvių organiza
cijos, turėtų sales, klubą, posė
džiams kambarius, repeticijoms 
patalpas ir t.t. Ši mintis jau se
niai mūsų daugelio lietuvių gal
vose, bet niekas konkrečiai nesi
ėmė žygių šį didelį darbą pradė
ti. Dabai šį darbą norima pradė
ti kuo greičiausiai, nes senosios 
parapijos rajonui pereinant į juo
dųjų rankas, greit atpuls galimy
bė naudotis Šv. Jurgio parapijos 
ir lietuvių sale. Vakarais ir nakti
mis sis rajonas jau ir dabar yra 
gan nesaugus, ir laikui bėgant jis 
gali pasidaryti net pavojingas, 
daryti bet kokius parengimus va
karais. Antra vertus, lietuviams 
daugiausia koncentruojant nau
josios parapijos rajone ir naująjį 
lietuvių centrą reikėtų statyti 
185 gatvės apylinkėse. Čiair graži 
lietuviška bažnyčia, čia puiki ir 
mokykla ir čia gyvena keli šim
tai lietuvių šeimų.

Lietuvių klubo, lietuvių salės 
ir Lithuanian Village direkcija 
pasiryžo koncentruoti visas pas
tangas, sutelkti lėšų ir mėginti 
realizuoti jau seną lietuvių sva
jonę. Aišku, viena direkcija vis
ko padaryti negalės- Čia reikės 
visų lietuvių talkos, piniginių į- 
sipareigojimų, planavimo ir dar
bo. Naujasis lietuvių centras bus 
statomas biznio pagrindu, ne au
kos ir išmaldos būdu. Bus visi 
lietuviai kviečiami tapti lietuvių 
namų savininkai, perkant akci
jas, kurios mokės dividendus.

Kaip jau daugelis clevelandie- 
čių yra girdėję, kad yra numaty
ti sklypai, kur tokie namai būtų 
statomi, yra architekto parengti 
planai, numatyta samata, ap- 
185 gatvės apylinkėse.Čia ir graži 
planai, numatyta sąmata, ap
svarstytos finansavimo galimybės 
ir t. t. Pagal dabartinius planus 
norima statyti 2-jų aukštų pastatą 
Neff Rd ir 185 gatvės kampe. 
Stilingas dviejų aukštų pastatas, 
be salių, klubo ir kitų patalpų, 
turėtų daktarų kabinetų, kirpyk
lą, grožio saloną ir t.t. Pagal da
bartinę sąmatą tokie namai kaš
tuotų ąrti 400,000 dol.

Yra jau parengta daili brošiū
ra, kuri duos pilnas informacijas 
apie busimuosius lietuvių namus, 
kaip įsigyti akcijas, kaip saugios 
tos akcijos ir t.t.

Iniciatoriai jau šio mėn. 25 d. 
pradeda vajų akcijoms įsigyti, ge
riau sakant, vajų gauti pasižadė

Apie 500 clevelandiečių užpildė salę literatūros vakaro metu. Nuotr. J. Garlos

jimų pirkti naujųjų lietuvių na
mų akcijoms.

Norima išleisti 12 tūkstančių 
akcijų. Kiekvienos akcijos nomi
nalinė vertė 27 dol-

Lietuvių salės ir klubo direk
cija gegužės 25 d. 11:30 kviečia 
visus lietuvius atvykti į lietuvių 
salę, kur gaus naujų informaci
jų, išleistąją brošiūrą ir galės 
pasirašyti pasižadėjimų, kiek nu
mato pirkti akcijų šio lietuviško
jo cųntro statybai.

Vis lietuviai laukiami šiame 
visuomenės susirinkime, kur bus 
pradėtas oficialus vajus platinti 
lietuvių namų akcijas.

Ir tie, kurie dar nesate įsitiki
nę šio lietuviškojo centro reika
lingumu, ateikite ir parodykite 
dėmesio didelei ir gražiai idėjai. 
Kai gausite visas informacijas, 
gal pakeisite nuomonę ir įsijung
site į eiles tų, kurie saugiai inves
tuodami pinigus, tuo pačiu padės 
lietuviškam reikalui.

Clevelandiečiai gegužės 25 d. 
sekmadienio porą valandų turė
tų pašvęsti šiam reikalui.

NAUJAS KAPAS
Irena Stankūnienė - Mašiotie

nė, 55 metų amžiaus, dirbusi 
Clevelando klinikose, nuo krau
jo įsiliejimo smegenyse mirė per
eitą šeštadienį, gegužės 10 d- Pa 
laidota iš šv. Jurgio bažnyčios 
Visų sielų kapinėse.

Atsisveikinimą Jokubauskie- 
nės laidotuvių namuose pravedė 
J. Daugėla. Kalbėjo dr- A. But
kus, A. Augustinavičienė ir J. 
Daugėla. Atsisveikinti susirinko 
daug lietuvių.

Velionė paliko liūdintį vyrą 
Donatą, brolius ir seserį ir vai
kus. Velionė, būdama malonaus 
būdo ir judri lietuviškame gyve
nime, turėjo daug draugų ir bu
vo visų mėgstama. Netikėta ir 
staigi mirtis buvo didelis smūgis 
netik artimiesiems, bet ir drau
gams. Ilsėkis ramybėje-

V. R.

VYSK. VALANČIAUS 
LH. MOKYKLOJE

Vysk. Valančiaus Lit. mo
kykloje baigiasi egzaminai ir 
reguliarios pamofkos gegužės 
17 d. Gegužės 24 d. 10 vai. 
ryto bus pamaldos Šv. Jurgio 
bažnyčioje o po to seks trum
pas atsisveikinimas su mokslei
viais.

Gegužės 25 d. 4 vai. po pietų 
Šv. Jurgio salėje įvyks koncer 
tas - literatūros vakaras. Jame 
dalyvauja solistė Elena Blan- 
dytė, kuri kartu yra žinoma

R. Jokubaitytė (žemai, dešinėje) dalinasi su draugais įspūdžiais,laimėjusi 220 jardų bėgime pirmą 
vietą. Nuotr. J. Garlos

- j

kaip puiki lietuviško literatū
rinio žodžio interpretatorė. Jos 
koncertas Pbiladelphi joje pra - 
ėjo su dideliu pasisekimu. Ra
šytojas Jurgis Jankus žinomas i šių giesmes giedojo muz. P.
savo kūryba ne tik vyresnie
siems bet ir jaunimui. Jo raš
tai yra gana populiarūs ir kny
gų laidos greitai išparduoda
mos. Jis Clevelande skaitys 
vieną iš savo naujausių nove
lių. Mokyt. Onps Mdlkulskienės 
vadovaujamos kanklininkės yra 
parengusios niaują, dar niekur 
negirdėtą programą. Be jų dar 
pasirodys kitos meninės pajė
gos. Po koncerto bus šokiai 
grojant Pažemio orkestrui, .ku
lis su savo keliais pasirodymais 
yra gražiai užsirekomendavęs. 
J koncertą yra kviečiami visi 
buvę mokytojai, moksleiviai ir 
Clevelando bei apylinkių lietu
viai, kuriė parodė mokyklai 
daug dėmesio per dvidešimt 
metų. P. J.

METINES ŠV. MIŠIOS 
Gegužės 5 d., Šv. Jurgio pa- Julei Sa'aševičienei už svetingą

rap. bažnyčioje, buvo metinės l priėmimą ir skoningus P^ry-,^ pastatydama naują rekordą
7.8. Šiose varžybose dalyvavo 
daug jaunimo, bet gaila tėvai 
nerado laiko ar reikalo į šį ma
no manymu kultūringą jaunimo 
subuvimą atvykti. Publikos ne
buvo (iš lietuvių atvyko kele
tas berniukų - bravo jiems). Pub
liką sudarė pačios sportininkės 
ir drauge atvykusios draugės- Sa
kysime čia daugumą sportinin
kių sudaro ne lietuvaitės, bet de
ja tas pats vaizdas ir grynai lie
tuviškose varžybose, o jei būna 
varžybos tarp pabaltiečių ar uk
rainiečių, tai lietuvių žiūrovų ra
si mažiausiai. Man atrodo, kad 
ypač dabar, kada jaunimas yra 
demoralizuojamas, kartais la
bai neaiškaus pobūdžio demons
tracijų, tai sporto ir panašūs kul
tūringi jaunimo pasirodymai tu
rėtų būti ne tik skatinami, bet ir 
moraliai remiami, bent gausiu 
atsilankymu. Bet deja iki šiol 
taip nėra. Suvažiuoja lietuviai 
sportininkai iš įvairių miestų, 
kartais ir keli šimtai, o žiūro
vams suskaityti užteks abie
jų rankų pirštų. Jaunimas savo 
geriausius sugebėjimus rodo tik 
prieš teisėjus (kurių irgi sunku 
turėti) ir publikai skirtas, bet pus 
tuščias ar visai tuščias vietas. 
Tektų paminėti ir organizacijas, 
kurios tiek rašo apie jaunime 
auklėjimą ir L t., o jų atstovus 
kai kada pamatai, bet dažniau
siai tai ir jų nėra.

J. Garla

Red. pastaba: Manytume, kad 
žiūrovų daugumą turėtų sudary
ti pats jaunimas, o ne vyresnie
ji-

Chicagiškis ‘‘Antrasis kaimas'’ buvo pasiekęs Clevelandą, Šv. Jurgio 
parap. salėje suruoštame spektaklyje jį stebėjo daugelis clevelan- 
diškių. Čia matome aktorius vieno vaidinimo metu. Nuotr. J. Garlos

KAIP PASIRINKTI PROFESIJA

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
kepa įvaikių rūšių kepinius

Priima turtą ir kitą gaminių užsakymus {vairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientą patogun^ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

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

Tokia tema simpoziumą ren
gia Clevelando Neringos ir Pi
lėnų tuntai šį sekmadienį, gegu
žės 18 d., 11:15 vai. naujosios 
parapijos salėje. Simpoziumo da
lyviai - prelegentai mėgins išaiš 
kinti kaip dar gimnazijose besi

ekzekvijinės šv. Mišios už a.' čius, kuriuos buvo parūpinusios 
a. Jurgio Salaševičiaus sielą. Šv. ’ namų šeimininkės, jos dukra Al. 
Mišias atnašavo kun. K. Žemai- | Luigienė ir anūkė Julija Burkie- 
tis, o vargonais grojo ir šv. Mi-

Ambrazas. Bažnyčioje, šv. Mi
šių metu, buvo susirinkęs dido
kas skaičius giminių, draugų ir 
vyčių senjorų, kurių a. a. Jur
gis buvo ilgametis narys ir 
“Draugo” skaitytojas. Po baž
nytinių pamaldų vytės J. Sala- 
ševičienės svečiai buvo pakvies
ti į namus, kur visi pamaldų da
lyviai buvo nuoširdžiai priimti 
ir pavaišinti.

Užkandžiaujant buvo prisi
mintas a. a. Jurgis ir jo šeima, 
nes velionies žmona Julė ir abi 
dukros priklauso prie L. Vyčių 
ir kitų mūsų organizacijų. iPo 
užkandžių J. Sadauskas, kaip L. 
Vyčių org. garbės narys ir Sa- 
laševičių šeimos pažįstamas, 
šeimai pareiškė užuojautą, nete
kus vyro, tėvo ir tėvuko, kuris 
jau metai laiko, kaip amžinai 
yra atsiskyręs. Juozas padėkojo

mokinantis jaunimas galėtų tin
kamai pasiruošti studijoms uni
versitetuose bei kolegijose, kaip 
pasirinkti profesiją, kokie reikalą 
vimai statomi gauti stipendiją ir 
t. t. Simpoziume bus apibūdin
tos pagrindinės profesijos, studi
jų laikas, reikalaujami kreditai, 
kašta ir t. t-

Šie jaunieji profesionalai suti
ko referuoti apie atskiras profe
sines sritis: adv. A. Širvaitis — 
teisę, dantų gydytoja G. Matie- 
nė — odontologiją ir kitas me
dicinos šakas, universiteto lekto
rė M. Gailiūšytė — pedagogiką, 
inž. dr. Stp. Matas — inžineri
ją, arch. G. Neimanas — archi
tektūrą.

Visi besidomi šia aktualia te
ma, prašomi dalyvauti. Įėjimas 
laisvas, prašant aukoti naujosios 
parapijos naudai.

PDUODAMI 
(S MODELINŲ NAMU BALDAI 
i", ik 50% nuolaida. Galima ! dariui Petrui Skėriui, įrašė jį į 
•irkti dalimis ir išmokėtinai.

ŠOU 1 HWEST FURNITURE CO.

6200 S. Western Tel. GR 6-4421

nė. Namų savininkė — J. Sala- 
ševičienė tarė visiems padėkos j 
žodį už dalyvavimą bažnyčioje 
šv. Mišių metu ir pribuvimą Ju
lės namuose, kuriuose svečiai 
buvo nuoširdžiai priimti ir su 
visais buvo praleista maloniai 

, laikas. Senelis

GERAI PASIRODĖ 
LIETUVAITĖS 

SPORTININKĖS

Gegužės 10 d. Sv- Juozapo 
berniukų gimnazijos stadijo- 
ne Clevelande, įvyko Clevelan
do diecezijos mergaičių gimna- 
nazijų lengvosios atletikos varžy- t 
bos, kuriose dalyvavo apie pora 
šimtų mergaičių ir čia lietuvai
tės ne tik gerai pasirodė, bet ir 
padėjo laimėti Vilią Angelą gim 
nazijai, kurioje jos mokosi pirmą
ją vietą prieš stiprias ir didesnes 
kitų gimnazijų komandas. R. Jo
kubaitytė laimėjo pirmą vietą 
220 jardų bėgime 29.8, ir pirmą 

, vietą 50 jardų su kliūtimis bėgi-

— Vladas ir Marcelė Matu- 
Honiai, develand, Ohio reikš
dami savo viešą pagarbą ir pa 
dėką didžiam jų šeimos gera-

tėvų pranciškonų statomo Kul
tūros židinio fundatorius, pa
aukodami tam reikalui 100 dol.

ŠOKIŲ VAKARAS
Gegužės 11 d. vakare Liet- 

šv. Jurgio parapijos salėje įvyko 
liet. jaunesnio amžiaus jaunimui 
rengtas šokių vakaras. Iki šiolei 
tokie vakarai nors reti, bet bū
davo kultūrinio ir auklėjančio
pobūdžio. Šį kartą, gi, vakaru bu
vo nusivilta.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS 
DALYVAUTI

DAILĖS PARODOJE
GEGUŽĖS 18 IKI 25 D.D.

ČIURLIONIO
JAUNIMO

GALERIJOJ
CENTRE

5620 So. Claremont Avenue j
- o - i

J ’l
Atidarymas sekmadienį i
Gegužes 18 d. — 12 v. iki 3 v. popiet |

Atdara kasdien — 7 iki 9 v.al. vakaro i
Savaitgaliais — 11 vai. ryto iki 9

vai. vakaro. |

“Nesusidarius” numatytai 
(kultūrinei programai, už valan
dos sulaukta ir šokiams orkest
ro, kuris nustebino, ne tik tėvus, 

1 bet ir šokėjus-jaunuolius, nes tai 
| “vabalai”, kokius matome televi 
zijoje, keliančius krašte nerimą. 
Tad tai sukėlė susirinku
siems gausių abejonių: “Ar jau

(Nukelta J ? pusi. i

y



6 DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gegužės 16 d.

DZŪKAI ORGANIZUOJASI
Kiekviena tauta turi savo kū- teko pasitraukti į Vakarus. O 

rybą, kurioj atsispindi tautos iš čia po karo daug kas atvyko 
dvasia ir jos būdas. Tautos iš- t į JAV. Po 20 metų ryžtingieji
mintis, jos patyrimai, tradicijos, 
pasaulėžiūros gludi jos tautosa
koje! Dainose, pasakose, pada
vimuose, legendose, smulkiojoj 
tautosakoj.

dzūkai ryžosi organizuoti drau 
giją. Mat, įvairiomis progomis 
susitikę dzūkai Chicagoje ir ki
tur keldavo klausimą — kodėl 
neturime dzūkų krašto lietuvių

Daugiausia šio lobyno, anot organizacijos, kada kitų susi-
Krėvės-Mickevičiaus, yra Dzū
kijoje. Todėl neveltui jis Dzūki
ją pavadino Dainavos kraštu. 
Tai tikrai žavingas kraštas

būrimų, net parapijų vardais, 
gana daug.

Chicagoje buvo sušauktas 
grupės dzūkų pasitarimas, ku-

tarp Trakų, Alytaus, Druskiniu- riiaine vienbalsiai pasisakyta už 
kų, Ežeronių ir Dubičių. Čia dzūkų susiorganizavimą. Todėl 
tyso savotiška gamta, apaugu- išrinktoji laikina valdyba nu- 
si pušynais, kai kur pasišiaušu- j įard šaukti steigiamąjį dzūkų
si kalvomis, vietomis išmargin
ta žydriais ežerais, bet už vis 
labiau pažymėtina savo origi
naliais smiltynais. Tai Daina
vos kraštas, pietinė Dzūkija! 
Retai čia kur pamatysi derlin
gą lauką ar žaliąją pievą, tik 
pušynai su savo skurdžia aug
menija ir sausos kalvos tarp 
kurių vėjas neša smėlio debe
sis. Tik Merkys, gražiausia 
Dzūkijos upė, besivingiuodama 
daugybe vingių ir kilpų, labai 
pagyvina vaizdą. Visas Merkio 
upynas labai savotiškas ir jo 
vanduo gausus, 'šaltas, ir, be 
to, patvarios temperatūros tiek 
vasarą, tiek žiemą, nes jis yra 
kilęs iš daugybės požeminių šal 
tintų.

Dzūkijoje nuo senų senovės 
gyvena nuoširdūs, darbštūs dzū 
kai. Nors carų laikais jų gyve
nimas buvo skurdus, vargingas, 
tačiau jie kultūriniame, tauti
niame gyvenime, ypač tautinių 
tradicijų bei papročių išlaikyme 
yra labai daug padarę. Pažymė
tina, kad anuomet daug dzūkų 
dėl sunkių gyvenimo sąlygų 
važiavo į Ameriką laimės ieš
koti. Daugiausia jų buvo susi
telkusių — Chicagoje, Bostone, 
Nashvėje, N. H., Brocktone, 
Worcester, Mass., ir kitur. 
Senesnieji iki šių dienų tarp 
savęs kalbasi tik dzūkiškai ir 
dar nepamiršę lietuviškų pap
ročių.

susirinkimą š. m. gegužės 18 d. 
11 vai. Jaunimo centre Chica
goje. Tai gražus ir sveikintinas 
iniciatorių sumanymas.

Jonas Miškinis

Will Wilson, buvęs Texas prokuro-

CLASSIFIED GUIDE
MISCELL A N E O U S

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

10% — 20 z, — »<>'» pltrlau mokėsit 
už a|xlranda nuo ugnies ir niitnmn 
Milo pas
FRANK ZAPOLIS

S20SH West O.Mh Street 
Olilcago. Illinois 

Tel GA I-H0M Ir GH 0- *831)

lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIHIIIIIIIIIinillli

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.
2608 09tll St. Tel. WA 5-2787
2501 0S)th St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
DldeliB Įvairių prekiij pasirinkimas. 

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

, RADIO PROGRAMA

NORI PIRKTI HELI VVANTED — VYRAI

REAL ESTATE

Evergreen Park — 9300 S. Kedzie 
Naujas 6 butų mūr. de luxe na
mas. 1 butas 5V2 kamb., 3 po 
4į/2 kamb. ir 2 po 3 kamb. Mū.” 
garažas, platus sklypas. Kreipkitės 
į Henry, 9256 S. Kedzie Avė. 
Skambint 423-1725 arba

GA 2-”563
Šv. Ritos parap. savininkas parduoda 
2 butų mūr. 5 ir 5 kamb., uždaras por- 
čius, pilnas rūsys, gazu apšild. 
$26,800. Arti 62 ir Artesian. Susita
rimui skambinkit 425-5160.
7 kalmb., 2 vonios, rūsys, U/2 imas. 
garažas, šoninis j važiavimas. 10908 
S. Springfield Avė. Po 4 popiet 
skambint BE 8-5269

Prie 72 lr Uawn«lale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungulow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 71 ir Talman Mūras. 8 bu 
tai ir patalpa rastinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43.500

70 lr Washtenaw. Mūras 
5 kamb. Ir butas rūsy 3-jų 
$28.900

2 po 
kamb.

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

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.

6 kamb. 15 metu mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24L900.

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

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvSs, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. auto garaž^8 $5MOO. 
po pietų. perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika daines ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda —
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E.

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

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

DĖMESIO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2457 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

IIIIIIIIIIIISI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nom visiems prieinamos.
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiniiiiiii

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama arba išnuomojama
groserių ir mokyklos reikmenų 
krautuvė Ciceroje, priešais Šv. 
Antano bažn. 1447 S. 50 Avė., 
tel. 656-9852
Parduodama krautuvė lietuviška
me rajone. Tarp 5 ir 6 vai. popiet. 
Skambinkit 847-8264.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Vyrui išnuomojami 3 kamb. su 
atskira vonia. Galima naudotis vir
tuve. Teirautis 778-4946 po 3 v. 
popiet.
Išnuom.. 3 kamb. butas beismente. 
Marąuette Parke. Teirautis po 6 
v.v 434-1568.

REAL ESTATE
ras, dabar teisingumo departa-. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
mento kriminalinio skyriaus šefas, Į AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
paskirtas ištirti aukščiausio teismo dienraštis “Draugas”.
teisėjo Fortas ryšius su nuteistuo
ju Wolfson, iš kurio buvo paėmęs 
20,000 dol.

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI

Lietuvos (nepriklausomo gy
venimo metais ir Dzūkijoje gy
venimas žymiai buvo pagerėjęs, 
ypač ekonomiškai ir kultūriš-

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje

kai. Daug jaunimo issimokslino. gyvenimo, kuriame kyla visiem
ir tapo dvasininkais, kultūriniu 
kais, visuomenininkais, švietė
jais, menininkais, karininkais ir 
kitokiais.

Tačiau bolševikų teroro ban
gai užplūdus Lietuvą, daugeliui

SPORTAS

1. Jon. Kavaliauskas / Juozas 
Kavaliauskas,

2 A. GenČius / B. Zemait's.
b. ž.

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
STALO TENISO PIRME

NYBĖS
Pirmenybės įvyksta rytoj, ge

gužės 17 d„ Toronto Table Ten- 
nis Club, 337 Spadina Avė., To
ronto, Ont. Pradžia 10 vai. ry
to. Pirmenybes praveda Toron
to "Vytis”. Lauikama stalo te- 
nisistų iš Chicagos, Clevelando, 
New Yorko, Hamiltono ir To
ronto.

Varžybos vyks Toronto Table 
Teimis Club, 337 Spadina Avė., 
Toronto, Gint.

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
10 vai. ryto. Registracija — nuo 
9 vai.

Programa: vyrų komandinės 
varžybos, vyrų vienetas, moterų 
vienetas, jaunių vienetas; vyrų 
dvejetas, moterų dvejetas, miš
rus dvejetas.

Vyrų komandinės ir visų dve
jetų varžybos bus pravedamos 
“Vieno minuso” sistema. Visų
vienetų _  “Dviejų minusų” sis
tema.

Registracija atliekama per 
sporto klubus ar individualiniai 
šiuo adresu: Mr. J. Nešukaitis, 
255 Silver Birch Avė., Toronto 
13, Ont., Canada. Telefonas: 
(416) 691-7768.

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo-' 
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
io puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

Atsiminimai iš Balfo 
veiklos

Prel. J. B. Končius

Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 
1444 S. VVestern, Chicago 9, 111.

Telefonas VI 7-8447.

MOVING
-Apdraustas perkraus tyma* 

Įvairių atstumų

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

IEŠKAU PIRKTI MARQUETTE 
PARKE BUNGALOVV

su 3-mis miegamais ir garažu 
Tarp 59-os ir 71-os; tik ne kampi
nį. Kampinio nenoriu, nes negali
ma nuo valkatų atsiginti. Atsi- 
liepti tel. HE 4-843 U

HELP VVANTED — VYRAI

GENERAL LAUNDRY & 
ASSEMBLY HELP

Full or part time. Good startinį? 
salary. Pay increases, paid vacat., 
pleasant working cond. Apply in 
person.

FERNVVOOD CIEANERS 
5114 VV. 1)5 th Street.

i’UI.P VVANTED — MOTERYS

W O M E N
For light, clean, pleasant factory 
work. No experience necessary.

Good wages, bonuses, benefits. 
•APPLY:

ADVANCE POLISHING 
WHEELS

840 W. 49th Place

REIKALINGOS

MOTERYS
Fabriko Darbams

Patyrimas nebūtinas. Pirmai ir an
trai pamainai. Nebūtina kalbėti 
angliškai. Nuolatinis darbas.

J. J. HOLLOWAY CANDY 
COMPANY

308 W. Ontario Street 

TEL MI 2-2700

JANITOR
VVANTED AT ONCE

Evening hours. — Full time, steady 
job. Modern building. Mušt speak 
English and have own transp.

Call Mrs. Bakula
UNITY SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
4242 N. Hariem Avė. 
Norridge, III., 456-0400

MACHINE

For Punch Press manufacturers. 
Meehanical ability or aptitude will 
ąualify you.

* Day Shift * Top Wages
*' Life Insurance p

SERVICE MACHINE C0. 
2310 W. 78th Street

Inspection - Nights
Machine shop experience 

4:30 P.M. to 1 A.M.

BERNS AIR KING
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

Work near home

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

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

2- jų butų 5 lr 6 kamb. $20,000
3- jų butų 2 po 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 $28,000.
6 kamb. rezid. 2 aut. garaža“- 

$29,00.
3 geri bizniai; Žuvų - Viščiukų 

ir Gčrimų, Žuvų; du ežerai pilni 
žuvies su namais, Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

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

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

8 akrai — padalinti, ant 123rd St. 
ir lllth Avė., Palos Park, nuo 
$8 - $10,000 už akrą. Graži vieta 
rezidencijoms ar bizniui.

TELEF. GI 8-0680
SAVININKAS APLEIDŽIA MIES
TĄ. Parduoda 2-jų šeimų mūr. na
mą — 6 ir 3 kamb., pilnas rūsys, 
garažas. Arti 63-čios ir California. 
Po 6 v. vak. skambinkit HE 6-4664

An Eąual opportunity employer

Prudential Insurance Co., with 
brand new offices in Skokie, III. 
has immediate opening for

STENO
(Diversified duties) 

HOURS 8:30 to 4:45 
Fantastic benefit program 

SALARY OPEN

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

Tel. 257-6675

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

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

t % 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.), 8 kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 lr California 
$28,500.

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

SMį kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St TeL 925-6015

Skelbkites “Drauge”.

REAL ESTAT

NERIS REAL
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

-lember oi M.L.S.
A L E X ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, UI. Tei. OL 6-2233 
turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Par h 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų įstaiga 
Ir Išsirinkti Iš katalogo

Pasinaudokite Draugo ..Classified“ skyriumi.

Marąuette Parke savininkas par
duoda geram stovy namą. 2 butai 
po 4 kamb., 2 maš. garažas.
PR 6-7328.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

Brighton pke. — Mūras: 4—4—5
kamb. veikianti maisto krautuvė. 
2 garažai, laisvas sklypas. Ne
brangiai. Savininkas. 247-8580.

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

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

5 lr (i kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

0, 4 ir 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

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

Maisto krautuves su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 514 kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273' W. 4Srd St. — CL 4-2390

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

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

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Taz 

Notariartas — Vertiniai

Apdraudu Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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. Maplevvood Av., CL 4-7450

Phone for intervievv:
675-6600

A n Equai opportunity empiover

IMMEDIATE OPENINGS
WAITRESSES

Full time and part time positions, 
varlous hours, good salary, out- 
standing employee benefits. Apply to 

MR. BORKMAN, Food Manager
WALGREENS

1135 Lake Street, Oak Park, 111.
Reikalinga moteris valylmo darbui 
“down-town”. Nuo 5:30 vai. po
piet iki ,2 vai. ryto. Gali būti vy
resnio amž. RE 7-5168.

FORGE SHOP *

• DIE MAKER

» UPSETTERMAN—3, 4 & 5

• INSPECTOR — Weldshop

• INSPECTOR - Hot & cold
forgings

• BAND SAW — operator >

• WELDERS — produetion
are welding with 
Innershield experience

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

COMMERCIAL STAMPING 
AND FORGING C0.

5757 W. 65th Street *

CHICAGO. ILLINOIS
An Equal Opportunity Employer

REMKITE “DRAUGĄ’

HELP VV A N T E D — MOTERYS

WHY NOT RELOCATE TO COLORADO 
Exeellent Opportunities For

REGISTERED NURSES
AU 3 shifts in 16-bed community hospital. Interesting and varied work 
Pleasant worktng oonditions. Paid siek leave, vocations and holldays Low 
rent area. Base shift: $25. Evening and night shift, $27.

Call or ivrite AHCE JENSEN

LINCOLN COMMUNITY HOSPITAL
HUGO, Colorado Tel. 303-713-2421 or 303-743-2253

HELP VVANTED VYRAI

MEN
day shift

TOOL MAKERS
MILLING MACHINE OPERATORS 

TOOL AND PRODUCTION INSPECTOR 
HONING AND LAPPING 
MACHINE OPERATORS

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

COMET TOOL INC.
880 Nicholas Boulevard

ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS 

TEL 569-2310



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE | VYRAS, PALIKĘS “POILSĮ ANT LAIPTŲ” I J^Įq |(0 joil į jOSC
JURGIS JANUŠAITIS * “

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. gegužės 16 d. 7

MASINIS SUSIRINKIMAS 
KAZIMIERINIŲ KAPINIŲ

REIKAEU
Šv. Kazimiero lietuvių kapi

nių reikalai paskutiniuoju lai
ku lyg ir buvo dingę iš viešu
mos. ITuo klausimu buvo ma- B žiau rašoma ir mūsų spaudoje. 
Tačiau , visuomenė nenustojo 
domėjusi šiuo klausimu ir daž
nai pokalbiuose statydavo klau 
simą: ar susitaita, kas atsiek
ta, kada bus sugrąžintos laido
jimo tradicijos ir kt.

LB Komitetas pasauliečių tei 
sėms apsaugoti g(v. Kazimiero 
lietuvių kapinėse savo veiklą 
tęsė. Tik paskutiniaisiais mė

•nėšiais kazimierinių kapinių 
byla buvo perkelta į specialų 
komitetą, kuris kas mėn. posė
džiaudavo kapinių administraci
jos posėdžių salėje. Ryšium su 
vykusiais pasitarimais, komi
tetas susilaikė nuo viešosios 
akcijos, manydamas, kad rim
tyje ir kultūringoje aplinkoje OŠ ū šią geriau galima apspręsti 
visą padėtį atsakingų asmenų 
tarpe.

Tai buvęs ilgas ir sunkus 
darbas ir varginą posėdžiai. Po 
didelių pastangų buvę pasiekta 
kai kuriais klausimais paviršu
tiniškų sprendimų, tačiau prin
cipiniai jie nebuvo išbaigti, o 
dalis esminių ir visai neišspręs
ta. i

Tokai tylai vykstant, (visuo
menė nerimauja ir nori plates
nių informacijų susilaukti iš 
komiteto, kuriam patikėjo Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių pro
blemų sprendimą.

Tenlka pažymėti, kad komi
tetas, ypač jo pirm. A. Regis, 
patikėtą darbą iki šiol atliko 
gerai, išsivystė plati ir gyva 

•veikla ir buvo panaudotos visos 
priemonės, kad įtikinus vyr. ka
pinių administraciją dabartinės 
tvarkos kapinėse žalingumu ti
kinčiajai lietuvių visuomenei.

Tad komitetas, po santūraus 
laikymosi, pagaliau vėl ryžtasi 
painformuoti plačiąją lietuvių 
visuomenę, kas yra pasiekta ka 
pinių reikale pasitarimų metu 
ir kokios problemos lieka gy
vos ir būtinos sprendimo. Tam 9 tikslui Komitetas pasauliečių 
teisėms apsaugoti šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse šių metų 
gegužės 18 d. sekmadienį, punk 
tualdai 2 vai. p. p., Lietuvių 
auditorijoje, Bridgeporte, šau
kia visų lietuvių masinį susirin
kimą, kuriame ir bus pateiktas 
išsamus tuo reikalu praneši
mas. Lietuvių visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. Teises 
turime ginti mes patys ir tik 
nuo mūsų sutartino darbo pri
klausys ir Šv. Kazimiero lietu

mi vių kapinių problemų vienoks
ar kitoks sprendimas.

Jurgis Janušaitis

Cleveland, Ohio

(Atkelta iš 5 psl.) 
ir parapijoj?”, ar mūsų jaunimui, 
jau kas nors negerai. Kodėl tai 
nebuvo informuota?” Atvirkš
čiai — kai kurie jaunimo orga
nizacijų vadai jaunimui pirso į 
vakarą eiti, nežinodami patys tik 
rojo pobūdžio.I Pradėjus groti ir pamačius juo 
dai akiniuotus, apžėlusius, apsi
leidusius iki žemiausio laipsnio 
“griežikus”, dalis jaunimo išsi
skirstė. Dauguma, kurie galėjo 
grįžti į namus tik po parengimo 
(tėvai atvežę juos paliko iki su
tarto laiko) turėjo pilną laisvę 
“kultūringai” vakarą praleisti. 
Nemaža dalis buvo ir tokių, ku
riems privalu 9 vai. eiti gulti.

p Vakaras, gi numatytas iki 12 vai- 
Nemanau, kad rengėjus gali

ma pagirti už sudarytą situaciją. 
Pagaliau, gal toks žestas buvo 
ir apgalvotas, o laiku nepastebė
tas. Tėvai ir jaunimo vadai tu
rėtų būti atsargesni, nes visai 
netenka abejoti, kad už tos mu
zikos dar randasi ir “kita kuri 
groja labai gražiai, bet tik ne
mums. .įvhu$ Kazėno*

MONTESSORI VAIKŲ 
NAMELIAI

Baigiant šeštuosius mokslo 
metus, 1969 m. gegužės 8 d. 
Vaikų nameliuose buvo sušauk 
tas visuotinis metinis Am. Liet. 
Montessori d-jos susirinkimas, 
'kurj nuoširdžiu žodžiu atidarė 
d-jos pirm. p. I. Kriaučeliūnie- 
nė. Pirmininkauti buvo pakvies 
tas V. Germanas, sekretoriavo 
R. Bartuškienė.

Apžvelgdama pereitų mokslo 
metų veiklą, Kriaučeliūnienė 
pabrėžė, kad nors ir nedidelės 
apimties organizacija, bet dar
binga, galinti nuveikti ir dide
lius darbus. Vaikų Namelių pa- 
'ailkymas ir tobulinimas yra 
pagrindinis Am. Liet. Montes-

Am. Liet. Montessori d-jos visuo
tinio .metinib susijunkime metu, 
matome sekančių mokslo metų ve
dėją D. Petrutytę su d-jos pirm. 
I. Kriaučeliūniene.

Nuotr. A. Gevio

šori d-jos tikslas. Valdybos ir 
auklėtojų darbas duoda gražių 
rezultatų. Pereitų metų bėgyje 
Vaikų Namelius lankė 46 vai
kai. Kvietė tėvus ir toliau do
mėtis šios mokyklėlės veikla.

ISekė metinė finansinė apžval 
ga, kurią kruopščiai ir supran
tamai pateikė iždininkė D. Dun 
dzilienė.

Kreipiant žvilgsnį kitų metų 
link, buvo prieita prie direkto
rių rinkimų, pąpildyti trijų ka
dencijas baigiančių vietas. Bal
sų dauguma buvo išrinkti: N. 
Mackevičienė, L. Narbutis, ir 
A. Šaulienė. Ypatingas padėkos 
žodis buvo skirtas Am. Liet. 
Montessori d-jos ir Direktorių 
tarybos pirmininkei I. Kriauče- 
liūnienei. Už ilgų metų darbą 
valdybos vardu L. Gevienė įtei
kė rožių puokštę.

Oficialiąją dalį baigiant bu
vo prisimintas ir Vaikų Name
lių lankymas, kuris įvyks ge
gužės 18 d., nuo 10 vai. r. iki 
3 vai. p. p. iTai puiki proga ne 
vien tik Vaikų Namelių auklė
tinių tėvams, bet taip pat ir 
visiems, kurie tik vertina lietu
viškojo auklėjimo svarbą, tapiau 
kyti šią patiems mažiausioms 
lietuviukams skirtą mokyklėlę 
ir susipažinti su ateinančių me
tų vedėja ilgamete Montessori 
pedagoge Dome Petrutyte.

Prie kavutės susirinkusieji 
dar ilgai dalinosi įspūdžiais ir 
planais ateinantiems mokslo 
metams. Malonu buvo matyti 
tiek daug naujų veidų ir tiek 
susidomėjimo mokyklos veikla. 
Tai puikus įrodymas, kad lietu
viai tėvai ir nori ir pajėgia šią 
mokyklą palaikyti ir paremti.

R. B.

Vaikai taip pat turi būti įspėjami 
ir mokami laikytis judėjimo tai
syklių. Ypač pavojus jiems padi
dėja, kai baigiasi mokslo metai ir 
jie pasipila į gatves, kur nebėra 
per kelius pervedančių sargų. Rei
kia įspėti kad nebėgtų skersai ke 
lią vydami sviedinį ar šiaip ne
lakstytų nepagalvoję. Norį gauti 
saugaus vairavimo taisyklių ne
mokamai, gali rašyti Paul Powell, 
špriagfieid, IU. 82708

JĖZUITŲ VYRESNIEJI 
PAS POPIEŽIŲ

Popiežius Paulius VI-sis 
specialioje audiencijoje priėmė 
Jėzuitų ordino vyresniuosius, 
provinciolus ir patarėjus, susi
rinkusius Romoje svarstyti da
barties laikų Bažnyčios padėtį 
ii’ aktualiausius ordino klausi
mus. Ta proga Šventasis Tėvas 
iškėlė Jėzuitų ordino virš 400 

I metų veiklą tikėjimo platinimo, 
' gynimo nuo įvairiausių ateizmo 
puolimų, jų pasišventimą jauni- 

I mo auklėjime ir misijų darbe 
bei nepalaužiamą ištikimybę 
Kristaus Vietininkui ir katalikų 
Bažnyčiai,

Gegužės 25 d. sukanka du 
metai, kai šios žemės sunkią 
kelionę 'baigė tikras aukštaiti- 
jos sūnus Vytautas Karosas. 
Šį vyrą daug kas pažinojo, o 
ypač garsiąją visą Karosų šei
mą.

Vytautą pirmą įkartą teko 
sutikti ir susipažinti jau čia, 
Amerikoje, stumiant sunkiai 
pakrautus trokučius vienoje ge 
ležinkelio stotyje, iškraunant ir 
pakraunant prekėmis vagonus.

Įdomi asmenybė. Malonaus, 
atviro ir nuoširdaus aukštaitiš
ko būdo žmogus. Malonus po
kalbiuose, paslaugus talkoje, 
linksmas pobūviuose. Ir kai va
landėlei susėsdavome pietų po
ilsiui, a. a. Vytautas Karosąs 
dažnai pasakodavo savo gyve
nimo nuotykius. O kur jo ne
būta. Jis prisiminė savo vai
kystės dienas Spragučių vien
kiemyje, Utenos apskrityje 
(ten jis gimė 1899 m. vasario 
25 d.). Pasakodavo apie savo 
visą šeimą, kaip jie mėgę mu
ziką ir meną, kaip mėgę kny
gas ir kokias skaitęs. Jis pasa
kodavo ir apie pirmąjį pasau
linį karą, apie pergyvenimus 
Rusijoje. Jis mokėjo gyvenimo 
įvykius atpasakoti taip įdomiai, 
kad buvo miela jo pasakojimų 
klausyti. Ir a. a. Vytauto Ka
roso išgyvenimai buvo įvairūs, 
dabinti vargu, protarpiais avie
tę pragiedruliais. Bet (ri^uą sa
vo širdyje velionis nešiojo — 
meilę Lietuvai, meilę gimtajam 
kraštui, meilę knygai, menui, 
muzikai ir poezijai.

Žiūrėk, būdavo, Vytautas, 
stumdamas trokutį jau mąsto, 
tyliai pravažiuoja pro prietelių. 
Ir kai jis vėl grįžta tuo pačiu 
takučiu, jau užkalbina ir net 
kokį posmelį gražų surezgęs 
padeklamuoja. Tada, tiesa, jis 
nesisakydavo, kad rašąs eilė
raščius, ikad kuria poezijos pos
mus. Bet tik taip sau, dėl pa
mėgimo surimuodavo posmą. 
Bet jo širdyje glūdėdavo giles
nė mintis. Jis tuos posmus už
rašė. Rašė jų daug ir glaudė į 
vieną pluoštą.

Iš tos darbovietės mus liki
mas su a. a. Vytautu išskyrė. 
Bet jį vėliau dažnai sutikda
vau tai pobūviuose, tai pas bi
čiulius, tai šiaip skubėdami su
sidurdavome kur nors kryžke
lėse. Jo (veidą puošdavo rami 
ir miela šypsena, jo žodis šil
tas ir nuoširdus, jo širdis atvi
ra. ir dvelkė gerumu. Jis toks 
buvo su savo draugais, jis toks 
buvo gyvenime. Pagaliau a. a. 
Vytauto pavargo širdis, kurio
je slypėjo tėvynės ilgesys, dide
lė tolerancija, humaniškumas 
ir troškimas žemėje palikti sa
vas įmintas gilesnes pėdas.

Ir tada velionis Vytautas, 
lyg (nujausdamas artėjančią 
lemtį, savo gyvenimo palydovei 
Onai ir mylimai dukrelei Viole
tai įteikė paskutinę savo dova
ną — savos (kūrybos rinktinių 
eilėraščių pluoštą su užrašu 
“Poilsis ant laiptų”, lyriką.

Netrukus jis iškeliavo amži
nybėn, palikęs mums “Poilsį 
ant laiptų”, savų eilėraščių rink 
tinę, kuri. žmonos ir dukrelės 
pastangomis, minint a. a. Vy
tauto Karoso mirties sukaktį,

Vyt. Karosas

pasieks (poezijos mylėtoją. Jo 
kūrybos pluoštai buvo spaus
dinti mūsų periodinėje spaudo
je — “Drauge”, “Dirvoje”, 
“Naujienose” ir kit.

Knygos pasirodymo proga, 
bus prisimintas a. a. Vytautas 
Karosas gegužės mėn. 25 d. 
minint jo dviejų metų mirties 
sukaktį, Jėzuitų koplyčioje II 
vai. šv. Mi'šiomis, o po pamal
dų apie 12 vai. 30 min. Balio 
Pakšto salėje įvyks naujosios 
knygos “Poilsis ant laiptų” pri 
statymas visuomenei. Ta proga 
lietuvių visuomenė, ypač kny
gos mylėtojai prašomi knygos 
pristatyme gausiai dalyvauti, 
drauge prisiminsime ir šį mie- 
’ą Aukštaitijos sūnų, kuris sa
vo gyvenimo dalį skyrė ir Lie
tuvai.

Mylimai Motinai

A. + A.

Irenai Stankūnienei - Mašiotienei
netikėtai mirus,

sūnų filisterį PRANĄ, tėvą DONATĄ 
GIMINES ir ARTIMUOSIUS

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Akademinis 
Skautų Sąjūdis

Brangiam tėvui mirus,
LEON U I RADVI LAI

IR JO ŠEIMAI,
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime.

Linda ir Jurgis Rozsay

A.-į-A.

INŽ. LEONUI RADVILAVIČIUI 
mirus,

jo dukteriai SOFIJAI, sūnui LEONUI RADVILAI ir vi

sai jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

V. ir I. Udriai ir Arūnas

ANNA IWASHKEVICH 
IVACK

Gyveno Minneapolis, Minnesota. Anksčiau gyveno Chica
goje — Marąuette Parko apylinkėje.

Mirė geg. 13 d., 1969.
Gimė Iiletiivoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nulindinie sūnus Cliester Jank. marti 

Linda, duktė Viola Vorai, žentas Kobert, anūkai: Colleto Jank ir 
Įtart ir Chester ltlinstrub, 3 proanūkal, krikšto duktė Virginia 
Jankus, ir kiti giminės, draugai b- pažįstami.

Kūnas j>ašarvotas~ Laekaulez koplyčioje, 2421 VV. 69tli St.
Laidotuvės Įvyks šeštad., geg., 17 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta j švč. M. Marijos (.lininio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: SCNTS, IHKTĖ, MAUTI, ŽENTAS, ANŪKAI Iii 
PROANfKAI.

Laidotuvių direktorius Laekaulez ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

Philadelphia, Pa.
SVEČIAVOSI

' “BUBULIS IR DUNDULIS”
' Moterų klubų federacijos Phi
ladelphijos klubas pasikvietė 
Chicagos S'cenos darbuotojus su 
A. Rūko trijų veiksmų spek
takliu “Bubulis ir Dundulis”. 
Lietuvių Muzikinio klubo salė 
buvo užpildyta žiūrovais.

, Po vaidinimo nusivylusio žiū
rovo neteko matyti ir tik gir
dėjosi geriausi apie veikalą ir 
jo atlikėjus atsiliepimai. Vienas 
kitas porino, girdi, kam tas se 
nienas bedemonstruoti, esą, ne
dera atsilikti nuo laiko reikala
vimo ir šių dienų žmogaus dva
sios.

Bubulis ir Dundulis savo nu
tikime mums gyvai atskleidžia

į tvirtas tiesas, nes veikalas gan 
pamokantis. Visi draminiai ėji
mai rutuliojasi taip, kad kaip 
nors būtų išgelbėta sena kai
mynų vienybė ir taika.

Kiek visokių blogybių papil
dome iš nesuvaldomos savo am
bicijos artimui ir pakenkiame 
visuomeniniam darbui. Gal mū
suose tarpusavis kibirkščiavi
mas daugiau ar mažiau priblės
tų, jei netruktume geros valios Į 
iš ydų pasikelti ir — pykčio , 
gesintojų, taikintojų žmonių. 1

Bubulio ir Dundulio vaidyba

'"m cTvTn^g“
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas

WA 5-9209 Chicago, Illinois

buvo gera. Kai kur skubėta žo
dį išlietii, o dar kitur — jį ne
garsiai išreikšti. Tačiau visu
moje vaidyba užgirtina.

J. Daugvilos dekoracijos pap 
rastutės ir jų sudėtis užtektina 
vaizdavimui. Chicagos scenos

IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road.
Chicago. III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

Vice-prezidentaa
Tek: 585-0242 ; 585-0243

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME

Parking Facilitles

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS.

Tel. 476.2346 
Tel. TO 3-2108-09

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

11
•1 A i KftpTEinis r-v

> $

MJL

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET - Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3461

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

UWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. TeL 636-2320 ’

darbuotojų grupė su spektak
liais čia atsilanko jau nebe pir
mą kaitą, linkėtina ir a eityje 
neaplenkti šios lietuvių koloni
jos, o Moterij klubų Philadelphi
jos klubui duoti ir daug.au kul
tūrinių vakarų. J. B-is

i 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.

daug.au
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X Seselės Reparata, Ferdi
nandą ir Dolorosa, Marijos 
aukšt. gimnazijos mok. lietuvai 
tė« matematikos mokytojos, bai 
gusios šioj srityj universitetus, 
laimėjo National Science Foun
dation “grant” vasaros mate
matikos studijoms Connecticut 
universitete, Storrs, Conn.

x L. Sagys, žinomas tauti
nių šokių grupės vadovas, 
“Grandinėlės” ir savo vardu 
prisiuntė 10 dol. aūką mūsų 
spaudai stiprinti. Siųsdamas 
auką rašo: “Draugui” kuris 
stengiasi padėti jauniems lietu 
visko 'šoiKio darbininkams”. 
Dėkojame.

— Mokyt. J. Juknevičienė, 
veikli montesorininkė, JAV LB 
švietimo tarybos narė, susirgo 
ir gydosi Šv. Kryžiaus ligoni
nėje, dr. V. Bylos priežiūroje.

x Dr. Antanas Razma, Lie
tuvių fondo pirmininkas, da
lyvaus New Yorko pavasario 
vajaus bankete, kuris rengia
mas Lietuvių fondo naudai. 
Banketas bus gegužės 17 d.
Waldorf Astoria viešbutyje.

X Dail. Bronius Murkiąs,
mūsų iškilusis aikvarelistas, 
surengtoje Union League Civic 
and Aits Foundation, 65 W. 
Jackson Blvd. dailės parodoje, 
laimėjo $200 premiją už akva
relės kūrinį “Malonus šešėlis”. 
Iš pateiktų jury Ikomisijai 627 
darbų, buvo atrinkta tiktai 93 
kūriniai. Bendra premijų suma 
15,000 dol. Viso premijų buvo 
50, 38 premijas davė privatūs 
asmenys, o Union League klu
bas — 12 premijų. Paroda la
bai gera. Buvo atidaryta geg. 
11 d. Baigiasi geg. 18 d.

— Muz. VI. Baltrušaitis, B. 
Chomskis, V. Momkus, P. Kaz
lauskas, dr. Ringus, J. Jasai
tis, Z. Juškevičienė, V. Radžius. 
P. iStakauskas, M. Valiukėnas, 
A. Juškevičius, A. Gintneris, 
K. Avižienis, S. Jonynienė, A. 
Būga, Ir. Smieliauskienė, F. 
Daukus ir kiti, gegužės 9 d. 
Jaunimo centre, susirinkę ben
dro posėdžio, svarstė, kaip pa
minėti išvežtuosius lietuvius į 
Sibirą prieš daugelį metų. Nu
tarta tai padaryti religiniu kon 
certu su solistais ir choro iš
pildymu — iškilmingu “Re
ąuiem”.

x Bronius Macevičius, 10731 
So. Forest Avė., LB Chicagos 
apygardos kultūriniems reika
lams vadovas, jau antra savai 
tė kaip serga savo namuose. 
Jis yra stipriai peršalęs ir iš 
savo namų niekur negali išvyk
ti.

X Chicagos Anglijos Lietu
vių klubo valdyba š. m. gegu
žės mėn. 25 d. Bučo Sode 
Willow Springs, Illinois rengia 
linksmą Sekminių gegužinę pra
žydusioje pavasario gamtoje. 
Bus laužo kūrenimas, avinų 
kepimas, šilti ir šalti užkan
džiai, veiks bufetai. šokiams 
gros Ramonio orkestras. Skait
lingi draugai ir per žiemą ne
matytų pažįstamų sutikimas 
visiems atsilankiusiems žada 
malonią Sekminių popietę.

(pr.)
x Oro vėsintuvai (air condi- 

tioners) nuo 5 tūks. ika 60 tūks. 
BTU, įvairių voltažų, 5 metų 
garantija. Spalvotos TV, radi
jai, plokštelės ir dovanos. Jei 
ko tik reik, tai pas Balį Braz- 
džionį užeik — 2646 W. 71st 
St., telf. PR 8-5874. (sk.)

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

x Marijonų bendradarbių
Chicagos apskr. žaidimų .popie
tė įvyksta šį sekmadienį, geg. 
18 d., Marijonų vienuolyne prie 
“Draugo”. Pradžia 2 vai. Įėji
mo auka 1 dol. Bus daug lai
mėjimų, bus vaišės. Gautas 
pelnas skiriamas tėvų marijonų 
vedamoms misijoms Argenti
noje paremti. Prašome atsilan
kyti.

X Keturiasdešimt valandų 
atlaidai Visų šventųjų bažny
čioje bus gegužės 18, 19 ir 20 
dienomis. Atlaidai prasidės sek 
madienį po sumos su procesija 
ir po to Švenč. Sakramentas 
bus išstatytas iki 4:30 v. p. p. 
Mišių. Kitokių pamaldų sekma 
dienio vakare nebus. Pirmadie
nį pamaldos pasibaigs vakaro 
Mišiomis, kurios bus lietuviš
kai 7 v. v. Pamokslą sakys 
kun. Nikodemas Saldokas, sale
zietis iš Kolumbijos. Keturias
dešimt Valandų pamaldos pasi
baigs antradienio vakare Mišio 
mis ir procesija viskas angliš
kai. Pamokslą sakys kun. Jo
nas Kuzinskas, Švetnč. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
vikaras. Parapijos kunigai kvie 
čia visus į atlaidus atsilankyti.

x Kilnų darbą atlieka mūsų 
; skaitytojai, remdami ir stiprin 
darni liet. spaudą. “Draugą” 
parėmė aukomis: po 3 dol. — 
K. Daugvydas, Ona Simonaitis; 
IK) 2 dol. — St. Meškauskas, 
Ada Šilimas, M. Raczkus, L. 
Kulnys, K. Žiedonis, Pr. Gas- 
paronis, P. Vilenčikas; 1,64 
dol. — M. Kacevičius; po 1 dol. 
— A. Čepulis, K. IStankus, Ant. 
Šaulys, F. Williamas. Visiems
nuoširdžiai dėkojame.

x L. B. Chicagos apygardos
valdybos posėdis įvyksta gegu
žės 18 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p.. Jaunimo centre, šiame po
sėdyje bus svarstoma: birželio 
minėjimo tvarka, pavasario 
moksleivių šventė gegužės 30 
d., sportininkų pareiškimai ir 
kiti organizaciniai reikalai. Vai 
dybos nariai kviečiami posėdy
je dalyvauti.

X Pamaldos už rusų - ko
munistų nukankintą a. a. gen. 
inž. konstr. Antaną Gustaitį, 
įvytks geg. mėn. 18 d., sekma
dienį, 11 vai. T. Jėzuitų koply
čioje, 5620 So. Claremont Avė. 
Po pamaldų, bus padėti vaini
kai prie Laisvės kovų pamink
lo. Birutietės, ramovėmai ir vi
suomenė kviečiama pamaldose 
dalyvauti. (pr)

X Petras Algimantas, gyv. 
Rochester, N. Y. Labai gabus 
berniukas, geras deklamatorius, 
lanko Rochesterio lituanistinę 
mokyklą, kurios vedėju yra 
mokyt. Bronius Krokys, Lietu
vių Fondo įgaliotinis. Petro Al
gimanto tėveliai būdami patys 
LF nariais ir didžiai vertinda
mi LF svarbą lietuvybės išlai
kymo mūsų visų pastangose, 
įrašė ir savo gerąjį sūnelį Pet
rą Algimantą į LF narius, įneš
dami Fondan jo vardu $100. 
Daugelis iš mūsų sielojamės, 
kad lietuvybė paliktų išeivijos 
priaugančioje kartoje gyva, bet 
ne visi darbais ir auka prisi
dedame prie tos lietuvybės iš
laikymo. Petro Algimanto tėve
lių šis pavyzdys lai būna pa
skatinimu kitiems jungtis į LF 
narių eiles. Visi LF nariai yra 
nuolatiniai lietuvybės rėmėjai.

(pr.)

Chicagos arkivyskupija
sudarė Šv. Kazimiero kapinių 
komitetą gegužės 12 d. posė
dy. Į komitetą įėjo lietuvių par. 
klebonų atstovas kun. E. Ab
romaitis, LB atstovas — A. Re 
gis, Sklypų savininkų dr-jos— 
L. Giedraitienė, Katalikų fede
racijos — dr. J. Jerome, para
pijų patikėtinių — R. M'ack. 
Posėdžiui vadovavo kapų ad- 
miniistiatorius J. Philbin. Ko
mitetas turės informuoti arki
vyskupiją Šv. Kazimiero kapi
nes liečiančiais klausimais ir 
padėti tvarkyti kapinių reikalus 
pagal žmonių pageidavimus.

X Policija greitai sutvarkė 
demonstrantus, jaunus vaikė 
žus, kai jie gegužės 9 d., penk
tadienį, 3 vai. p.p., pasirod’ 
prie Westem ir 63 gatvių. Bet 
prabėgdami nuo J. Lieiponio 
krautuvės spėjo išmušti Chica
go Savings and Loan Ass. pa 
talpos vieną langą, 6245 So. 
Westem Avė. Tai matė pats 
prezid. John Pakel ir kiti tar
nautojai bei klijentai.

X Mok. Donatas šilkelis, 
16518 So. Fairfield Avė., dabar- 
jtinis LB Chicagos apygardos 
vicepirm., yra pakviestas mies 
to centre būti jury teismo by
lose. Jo darbovietė patenkinta., 
kad jisai kurį laiką galės padė
ti vietos teismui bylų sprendi
mo reikaluose.

x LB Chicagos apygardos 
valdyba ir Švietimo komisija, 
gegužės 30 d., 2 vai. p.p. Bu 
čo sode, Willow Springs, III., 
rengia moksleivių pavasario 
tradicinę lituanistinių mokyklų 
šventę, kuri kasmet įvyksta to 
je pat vietoje. Kviečiamos da
lyvauti visos Lituanistinės mo 

Hkyklos su dainomis, šokiais ir 
j kita menine programa.

X Jauniems tėvams šį sek
madienį, gegužės 18 d., bus 
proga aplankyti Am. Liet. Mon 
tessori d-jos Vaikų namelius, 
2743 W. 69bh St., nuo 10 v. r. 
iki 3 v. ip.p., susipažinti su 
sekančių metų vedėja, žymiia 
Montessori mok. Dome Petruty 
te, ir jaukiai paruošta, lietu
viška aplinka. Registruojami 
bus tik lietuvių kilmės vaikai, 
2 te iki 6 m. amžiaus.

X Cicero Šv. Antano para
pijos bažnyčioje gegužės 13 d. 
vakare, prisimenant Lietuvos 
Nekalčiausiajai Marijos šir
džiai paaukojimo 1951 m. su
kaktį, įvyko pamaldos, kuriąs 
atlaikė čia gimęs kun. J. Vyš 
niauskas. Savo pamoksle jis 
iškėlė, kad mes turime džiaug
tis ir priimti kaip Dievo dova
ną, kad esame lietuviais ir mels 
tis gimtąja Įkalba, prašydami 
Marijos pagalbos. Po šv. Mišių 
sugiedotas Tautos himnas. Ka
dangi kun. J. Vyšniauskas mi
ni kunigystės sidabrinę sukak
tį, parapijos salėje daugelis pa 
rapiečių užėjo jo pasveikinti.

X Lietuvos Dukterų D-ja 
maloniai sutiko rūpintis Lietu
vių Fondo vakarienės, įvyksi- 
mos š. m. gegužės 25 d. Jauni
mo Centre, ruoša ir stalų pa
puošimu. Draugijos pirm. yra 
teisininkė ir operos solistė po
nia S. Adomaitienė, o vaišių
vedėja _  ponia Z. Toliūšienė.
Užsirašyti vakarienei galima 
LF būstinėje arba pas savo 
apylinkės LF komiteto narius 
bei įgaliotinį. LF būstinė : 6643 
So. Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629, tel. 778-2858. (pr.)

V. s. Vi. Vijeikis Clevelande aplankė šv. Jurgio parap. kleboną kun 
B. Ivanauską. Iš k. į d. N. Kersnauskaitė, A. Meilus, V. Vijeikis. kun 
B. Ivanauskas, E. Jakulis, V. Stoška

Nuotr. V. Bacevičiaus

Chicagos Lietuvių Prekybos rūmų sekret. Br. Gramont, J. Mackevičius 
jr., Standard Federal b-vės prezidentas, ir Chicagos Prekybos rūmų 
pirm. C. G. Oksas. J. Mackevičius išrašo čekį Prekybos rūmų stipend - 
linkų fondui, kuriems bus įteikta Chicagos Prekybos rūmų banketo 
metu gegužės 18 d. Acacia Country klube.

tš ar n
J. A. VALSTYBĖSE

IR TOLI
nimo ansamblis įkurtas 1959 
m. ir išaugęs aš šv. Kazimiero 
šeštadieninės mokyklos birže- 

, „ . , , lio 28 ir 29 d. d. iškilmingai ir
. r pla6iai 20-ties metų

sukaktį.

— Lietuvių diena, Los Ange
les, Calif., ruošiama birželio 15

Mišios Liet. Šv. Kazimiero baž 
nyčioje, 11:30 ival. skulptorės 
Kepalaitės ir II. Peterienės dar 
bų parodų atidarymas parapi
jos patalpose. Pietų metas. 2 
vai. iškilmės — koncertas. Da
lyvauja: D. Mongirdaitė, Ant. 
Pavasaris, B. Dapšienė, R. Apei 
kytė, R. Dapšys ir Šv. Kazi
miero parapijos choras, Br. 
Budriūno vedamas
mėjimų traukimas 
viai kviečiami dienos programo
je dalyvauti.

— Los Angeles Lietuvių Jau

6 vai. Lai- 
Visi lietu-

S. auškėnas Clevelande prisega Jo
nui Garlai Liet. skautų s-gos 50 
m. jubiliejinį ženklą. J. Gana yra 
saautas vytis.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

X Lietuvių žurnalistų sąjun
gos Chicagos skyriaus valdy-
ba turėjo posėdį gegužės 8 d.' ParaP> J08 Newark, N. J.
Jz. Kapačinsko bute. Naujai vikaras, mūsų dienraščio ben-

dradarbis, grįžo iš ligoninės ir
•eigomis pasiskirstė taip: pirm. klebonijoje pamažu sveiksta. 
Antonaa vi^ni™ I Visi parapiečiai jam linki svei

katos.

išrinktoji skyriaus valdyba pa- 
r
Antanas Gintneris, vicepirm. 
Povilas Dirkis, iždininkas — 
Marija Pėteraitiene, sekret. 
Juozas Kapačinskas ir kultūri
niams reikalams — Pijus Venc
lova. Aptarta skyriaus ateities 
veikla, paprašyta narių duoti 
medžiagos leidiniui bei nuotrau 
kų, kalbėta apie išvykos suren 
girną.

X šį savaitgalį statomas Juo
zo Gruodžio baletas “Jūratė ir
Kastytis”. Bilietų dar galima Gardens Parke, Rahway, N. J. 
gauti Marguty ir Marginių j _ Muz Algirdas Kačanaus 
krautuvėje, šiandien Margučio1
raštinė, 2422 W. Marąuette Rd. 
bus atidaryta iki 10 v. v. (pr.)

— Lietuviška pora. Birželio 
14 d., Los Angeles šv. Kazimie
ro bažnyčioje moterystės sak
ramentą priims Rimantas Dū
da su Dalia Kutprionyte. Jų 
jungtuvių apeigos bus 11 vai. r.

— Marianapolio parengiamo 
sios mokyklos laikraštėlis “Tthe 
Golden Knight”, kaip skelbia 
leidinio globėjas kun. D. Pet
raitis, MIC, gavo premiją. Jis 
Minnesotos universitete spau
dos konferencijoj išskirtas iš 
1,200 visų JAV aukštesnių mo 
kykų laikraščių ir pateko į

| aukščiausią laikraščių grupę. 
Kun. Petraitis išrinktas vienu 
iš 10 geriausių laikraštėlių glo 
bėjų aukšt. mok. žurnalistų 
dienoj St. Bonaventūre univer 
sitete Bonaventūre, N. Y. Ki
tus atžymėjimus “Golden 
Knight” gavo iš Worcester 
((Mass.) “Telegram & Gazette’,’ 
“The Hartford Courant”, “The 
New York Times", “The Colum 
bia ScholastiC Press Associa- 
tion”, The Quili and Serali Ho- 
nor iSbciety for Journalism.

— Algirdas Kačanauskas, 
A preiškimo parapijos vargoni
ninkas ir "Rūtos” ansamblio 
vadovas, susirgo ir paguldytas 
Alexian Brothers ligoninėje, 
Elizabeth, N. J., kur yra gy
domas dr. S. Petrausko priežiū
roje.
_ Kun. Petras Totoraitis,

— “Lietuvos atsiminimų” 
radijo valanda, kuriai vadovau
ja prof. dr. Jokūbas Stukas, 
šiais metais vėl rengia du di
džiulius radijo piknikus! Pirma 
sis skirtas Didžiojo New Yorko 
lietuviams, įvyks rugp. 3 d., sek 
mad., Plattduetsche Parke, 
Franklin Sąuare, Long Island, 
N. Y. Antrasis, New Jersey lie 
tuviams, įvyks rūgs. 7 d., Royal

kas atsigulė į Aleadan Bros. li
goninę, Elizabeth, N. J. svei
katai pataisyti. Yra gydytojo 
(Stasio Petrausko priežiūroje. 
Apreiškimo parapijos choras, 
Brooklyne, ir “Rūtos” Ansam
blis New Jersey, savo dirigen
tui linki greitai pasveikti.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Romas Rudys iš Klaipėdos 

balandžio pradžioj Juodosios jū
ros pakrantėje įvykusiose So- 
vietijos dviratininkų lenktynėse 
(28 km., apie 17 mylių) laimė
jo pirmą vietą ir aukso medalį. 
Komandinėse lenktynėse, kurio
se dalyvavo 13 komandų, lietu
viai irgi laimėjo pirma vietą. 
Lietuvių komandoje važiavo R. 
Rudys, A. Berankis, V. Draga 
Sius, A. Rutkauskas ir P. Knie- 
ža.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS RALIUS

Lietuvos Dukterų balius jau 
praeityje. Taip greit prabėgo 
laikas. Rodos, dar taip neseniai 
rūpinosi valdyba, kad viskas 
gerai pasisektų. Salės ir stalų 
papuošimu rūpinosi Monika 
Kripkauakienė. Smulkių daiktų 
dovanų dalinimą tvarte Marija 
Grėbliūnienė ir Stasė Olšaus
kienė. Bare vikriai sukinėjosi 
Brigita Perrey ir Eglė Viluitie- 
nė. Sofija Toliūšienė ir Anta
nina Vepštienė rūpestingai pri 
žiūrėjo, kad susirinkę svečiai 
neliktų alkani. Iždininkė Albina 
Pumbrienė, net ir .programos 
nematė, besirūpindama kur pa
slėpti pinigėlius — o jei bus 
“hold up?”. Prie salės durų sve 
čiams vietas rasti padėjo Ge
nė Baradienė, Nijolė Vengrienė 
ir Aleksandra Likanderienė. O 
pirmininkė įSofija Adomaitienė 
buvo visur ir penktadienį sta
lus tvarkė, ir pupų salotomis 
rūpinosi, ir svečius skaičiavo, 
ir su orkestru derėjosi, ir dėl 
programos pergyveno.

Balių pradėjo dr-jos pirm. 
ĮSofija Adomaitienė, pakvies- 
dama aktorę Juliją Cijūnėlienę, 
Ikuri padeklamavo savo kūrybos 
kupletų. Po to sekė Irenos 
Smieliauskienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė “Grandis”, 
kuriai akordeonu pritarė Rai
mundas šilkaitis. Skraidė jau
nimas po sceną ir vietos jiems 
buvo maža. šokiai buvo Ikruopš 
čiai parinkti ir gerai išpildyti, 
buvo juose ir išraiškos daugiau 
ir vaidybos. Irenai Smieliauskie- 
nei ir Julijai Cijūnėlienei buvo 
įteikta po ružavų gvazdikų 
puokštę. Po programos, pirmi
ninkė Sofija Adomaitienė pa
kvietė draugijos Ikapelioną, kun. 
Feliksą Gurecką sukalbėti mal
dą. Baliaus metu pirmininkė į- 
teikė baitas gėles viešniai iš 
Lietuvos ir visi svečiai sugie-
dojo Ilgiausių metų. šokiams

Dovanų dalinimas Lietuvos Dukterų baliuje Chicagoje. Matyti St. 
Olšauskienė, St. Kankienė, M. Grėbliūnienė. Nuotr. V. Noreikos <

ALĖTAS
Jūratė Zr

Muzika Juozo Gruodžio

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 vai. vak. 
II spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 vai. p.p.

MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road 

ir California Avė., Chicago, Illinois
Choreografija: Birutė Nagienė, Mezosopranas Aldona Stempuiienė 

Deklamatorius: Leonas Barauskas 
Filmas ir fotografija: Algimantas Kezys, S.j.

Toronto Univ to Modernaus Šokio Ansamblis 
Jaunimo Teatras

Simfoninis Orkestras 
Dirigentas: Darius Lapinskas
BILIETAI GAUNA MI: 

MARGUTYJE, 2422 W. Marąuette Road, Chicago, Illinois 60629 
Tel. GR 6-2242; GR 6-2271

MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, Illinois 60629 
Tel. PR 8-4585

Užsakant paštu, prašoma čekius išrašyti Margučio vardu. 
Bilietų kainos: Parteryje: $8.00, $6.00, $5.00. Balkone: $7, $5, $3.

Bengia MARGUTIS

grojo L. Biohnevičiaus orkes- 
tras. iSlkanus maistas buvo pa
gamintas p. Matulevičienės.

Buvo dar, tiesa, dovanų pa
skirstymas burtų keliu, šį pa
skirstymą pravedė Genė Bara
dienė.

Liūdniausiai, žinoma, yra an
trą valandą nakties, kada gra-^ 
žiai pasipuošę ir linksmi svečiai 
išeina, ir lieka kelios sutvarkyt 
salę, o dar kiek to darbo — Lr 
lėkščių, ir staltiesių, stiklų ir 
kėdžių — gerai, kad dar šluot 
nereikia — tada ir prigalvoji 
kaip savo varganą dalią paleng
vint. Kiek reikia padėti darbo 
ir pastangų, kad gauti šiek tiek 
pelno, kurį galima panaudoti 
vargstantiems padėti. 'O tf) 
vargstančių daug daugiau, ne
gu mūsų išteklių.

Al. Likanderienė

Iš Lietuvos Dukterų baliaus Chi
cagoje. Iš k. į d.: pirm. S. Ado
maitienė, tautinių šokių grupės 
Grandies vad. Iz. Smieliauskienė ir 
akt. J. Cijūnėlienė.

Nuotr. V. Noreikos

— Mūsų Žemės sausuma si^ 
daro tik 29,4 procentus viso 
rutulio. Tai būtų maždaug 
apie 57.900.000 kvadratinių my 
lių.


