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Šios dienos svarbiųjų uždavinių erdvėje pradžia: astronautai Stafford 
su Cernanu iš pagrindinio erdvėlaivio persikelia j “Vorą”.

Astronautai Čekoslovakijos 
dėmesio centre

F. Borman gavo medalį
Praha, kraštas astronautų 

sėkmės ženkle
PRAHA. — “Draugas” jau 

paskelbė apie į Prahą atvykusį 
“Apollo 9” erdvės žygio vado
vą Frank Bormaną. Jis atvyko 
į Čekoslovakiją dalyvauti tarp
tautinėje erdvės tyrinėjimų kon 
ferencijoje. Mokslų akademija 
jam įteikė specialų pasižymėji
mo medalį. Tai trečiasis tokį 
medalį gavęs astronautas — pir 
maišiais buvo sovietų kosmo
nautai V. Tereškova ir A. Leo
novas. Bormanas — pats pirma 
sis JAV astronautas, atvykęs į 
komunistinio režimo kraštą.

Prezidentas L. Svoboda 
priima Bormaną

Šiandien astronautą Bormaną 
ir keliasdešimt suvažiavimo da
lyvių priima •Čekoslovakijos pre 
zidentas L. Svoboda. Vakar Bor 
manas rodė filmus ir skaidres 
bei papasakojo savo įspūdžius 
jam su kitais dviem astronau
tais pernai gruodžio mėn. skri- 
dus aplnk mėnulį.

Bormaną gatvėse ir visur, 
kur tik jis pasirodydavo, džiaug 
sming'ai sveikino čekai. Jam bu
vo sunku apsiginti nuo prašiu
sių autografų.

SEATO remia JAV 
taikos planus

Prieš komunistų agresiją Azijoj
BANGKOK, Thai. — Baig

dama savo suvažiavimą, Pietry
čių Azijos kraštų santarvė 
(SEATO) pritarė JAV ir Pietų 
Vietnamo pasiūlymams taikai 
pasiekti ir pasiūlė komunistams 
Paryžiuje teigiamai į juos atsa
kyti.

Ta proga suvažiavimas pas
merkė komunistų agresijos, te
roro ir brovimosi veiksmus toje 
Azijos daly ir pareiškė rūpestį 
Š. Vietnamui vykdant karinius 
veiksmus Laose bei grasant 
Thai kraštui.

• Bulgarija skelbia: krašte 
gyvena 259 moterys, daugiau 
100 m. amžiaus.

Čia mėnulio paviršiui tirti prietaisas, su dviem astronautais artėja 
prie mėnulio ir pasiekia 9—10 mylių aukštį (kairėje), gi 8 valan
doms praslinkus (dešinėje) atsiskiria antroji prietaiso dalis, skirta 
nutūpti mėnulyje ir du astronautai vėlai vakare turės priartėti ir 
susidurti su pagrindiniu erdvėlaiviu.

Astronauto Ceman
giminės džiūgauja

užguitoje Slovakijos daly
VYSOKA NAD KUSUCOI, 

Slovakija. — Čekoslovakija šio
mis dienomis ir kitu požiūriu 
džiūgauja erdvėlaiviui “Apollo 
10” sėkmingai skriejant. Tik 
vakar paskelbta, kad šiaurės 
vakarų Slovakijos užkampy, 6. 
000 gyventojų Vysoka vietovėje 
gyvena vieno astronautų, Euge
ne Cernan, giminės. “Chicago 
Tribūne” atstovas buvo ten nu
keliavęs ir plačiai išsikalbėjo su 
giminėmis bei kitais gyvento
jais.

Pasirodo, Cernan senelis. An
driejus, malūnininkas, turėjo 
keturis sūnus ir du iš jų šio 
šimtmečio pradžioje emigravo į 
JAV. Astronauto tėvas, And
rius, įsikūręs Belhvood, Illinois 
valst., mirė 1967 m., gi motina 
tebegyvena. Dabar gi Vysoka 
miestely gyvena astronauto dė
dė Liudvikas su dviem dukro
mis ir kiti giminės.

Erdvėlaiviui gegužės 18 d. pa 
kilus į erdvę, tai Ceman gimi
nių tarpe sukėlė džiaugsmą ir... 
pasididžiavimą. Tai juk “mūsų 
Eugenijus!” — jie šaukė.

Giminės norėtų apsilankyti 
Amerikoje, o astronautas su 
šeima buvo pareiškęs norą pa
matyti gimines Slovakijoje. Bet, 
tai sunkiai pasiekiamas užkam
pis, gi į JAV-bes pakliūti ko
munistinio režimo gyventojams 
nepaprastai sunku. Čia išryškė
jo šių dienų nepaprastumai • če
kų kilmės astronautui pas'ekti 
mėnulį lengviau, kaip... komu
nistinį kraštą.

• Prieš antisemitizmą Sovie
tuose ir Lenkijoje pasisakė 
Strasburge 18 kraštų Europos 
Taryba. Nurodyta, kad prieš žy 
dus veikianti propaganda So
vietų S-je ir Lenkijoje ir ji ve
dama pasirėmus anti-sionizmo 
šūkiais.

• Dail. Picasso paveikslas 
“Melono valgytojas” pavogtas 
iš varžytynių patalpij Milane 
Italijoje. Paveikslo kaina — 11. 

■280 dol.

SVARBIEJI UŽDAVINIAI ERDVĖJE
Astronautai, vakar pasiekę menulio orbitą, šiandien vykdo pavojingus uždavinius 
Poryt atgal į žemę — Skrydis tebevyksta sėkmingai

Trys astronautai jau mėnulio 
orbitoje

HOUSTON. — Tris dienas 
vykdę sėkmingą, beveik “žais
mingą” skrydį mėnulio link, 
trys JAV astronautai vakar po
piet jau atsidūrė mėnulio orbi
toje. Erdvėlaivis vakar buvo pa
siekęs mėnulio trauką — tai į- 
vyko maždaug 38.900 mylių nuo 
mėnulio ir 219.000 mylių nuo 
žemės. Tuo metu, erdvėlaiviui 
skridus apie 2.000 mylių per 
vai. greičiu, traukai veikiant jis 
greitį pakėlė ligi 5.700 mylių 
per valandą.

Vakar popiet erdvėlaivis pa
siekė kitą mėnulio pusę — tuo 
metu, 34 minutes, nutrūko ra
dijo ryšiai su žeme. Jei būtų į- 
vykę techninių sutrikimų ir ry
šiai nebūtų buvę atstatyti, erd
vėlaivis, vieną kartą mėnulį ap
skriejęs, būtų grįžęs žemėn. Ta
čiau... astronautus lydėjo sėk
mė ir jie šiandien pasiryžę (ir 
turi) vykdyti pačius svarbiau
sius “Apollo 10” žygio uždavi
nius.

31 kartą aplink mėnulį per 
2 su puse dienos

Mėnulio orbitą pasiekę, astro
nautai vėl sumažino greitį — iki 
3.700 m. per vai. Tuo metu jiem 
pavyko erdvėlaivį “įrikiuoti” į 
orbitą tarp 69 — 196 mylių nuo 
mėnulio aukštyje. Po 4 valandų

ŠŪVIŲ TIES KREMLIUMI ATGARSIAI
Sovietai randa; jį reikia pasiųsti 

į beprotnamį

MASKVA. — Sovietų šalti
niais, leitenantas Iljinas, iš Le
ningrado, sausio men. šaudęs į 
automobilių vilkstinę ties Krem
liaus vartais, greičiausia, pateks 
į protinių ligų sanatoriją. Kal
tinamasis buvo laikomas kalė
jime, tirtas gydytojų ir šio mėn 
pabaigoje laukiama jo bylos.

Tačiau, spėjimą gydytojams 
pasiūlius, teismas pripažins Uji- 
ną esant protiniu ligoniu ir... jį 
pasiųs į ligoninę.

Kiesinger už A- Poher
Mano, kad Poher sieksiąs 

Europos apjungimo
TOKIO. — Japonijoje viešįs 

Fed. Vokietijos kancleris K. G. 
Kiesinger pasikalbėjime su už
sienio spaudos atstovais pasisa
kė norįs, kad naujuoju Pran
cūzijos prezidentu būtų A. Po
her, šiuo metu einąs preziden
to pareigas. Betgi, jei būtų iš
rinktas ir G. Pompidou, Pran
cūzijoje lauktina naujos politi
nės linkmės europinio apjungi
mo ar glaudesnių santykių su 
vokiečiais kryptimi.

Kiesinger priminė, kad Poher 
esąs jo draugu ir su juo jam 
tekę bendradarbiauti Europos 
tarybos posėdžiuose.

Kodėl nenutraukė iryšių su 
gen. de Gaulle?

Kalbėdamas apie kitą kandi
datą, Pompidou, kancleris tenu- 
rodė, kad šis būtų lankstesnis 
Europos apjungimo atžvilgiu, 
negu balandžio 28 d. pasitrau
kęs de Gaulle. Vokietija savo 
metu nesiryžo nutraukti saitų 
su buvusiu prezidentu, svarbiau 
šia dėl to, kad norėta, siekiant 
Europos apjungimo, išlaikyti

erdvėlaivis pateko į numatytą 
69 mylių aukštį.

Prasidėjo pats lemtingasis ir 
pavojų kupinas visos kelionės 
tarpsnis. Erdvėlaivis pradėjo 31 
škrydį aplink mėnulį ir tai vyk
dys per dvi su puse dienos.

Šiandien, ketvirtadienį, svar
bioji viso žygio diena. 11.34 vai. 
rytų (10,34 Chicagos) laiku du 
astronautai, Stafford ir Cernan, 
perlips — peršliauš iš pagrindi
nio erdvėlaivio į mėnuliui tirti 
prietaisą — jis pačiame pagr'n- 
dinio “laivo” priešaky. 2.59 
(1.59) vai. tas “Voras” (ar ast
ronautų vadinamas Snoopy) at
siskiria ir pradeda savarankiš
ką skrydį, su dviem, astronau
tais. Pagrindiniame “laive” lie
ka ir jį vairuoja trečiasis — 
Young.

Šiandien vakare “Voras” nu-

Vieno astronautų, Staffordo, 11 m. 
dukrelė Karin savo tėvui, šiuo me
tu jau netoli mėnulio linki sėkmės

“Aš norėjau nušauti Brežnevą”
Tomis pačiomis žiniomis, rusų 

įstaigos apklausinėjo eilę Uji- 
no giminių ir pažįstamų ir kai 
kurie jų buvę suimti, nes žinoję 
apie leitenanto tikslus. Sovietų 
užsienio reikalų ministerija tei
gė, kad Iljinas nenorėjęs nužu
dyti Brežnevo. Tačiau, kitomis 
žiniomis, Hjmas savo draugams 
Leningrade teigęs; “Vykstu į 
Maskvą nušauti Brežnevą”.

įvykio metu buvo lengvai su
žeistas vienas kosmonautų, pul
kininkas Beregovoj ir sunkiai 
sužeistas bei vėliau miręs kos
monautų automobilio šoferis. 

Podgomas prieš Mao
' MASKVA. — “Tass” žinio
mis, N. Podgomas Mongolijos 
sostinėje kaltino Mao režimą Ki
nijoje — jis vykdąs “atviras 
provokacijas Sovietų atžvilgiu”. 
Be to, Mao, Podgorno žodžiais, 
pažeidžiąs visų jėgų, “kovojan
čių prieš imperializmą bei reak
ciją, bendrąjį frontą”.

• Laisvę Vakaruose pasirinko 
du R. Vokietijos darbininkai. 
Nemokėdami plaukti, jie per
plaukė vandenį rąstu pasinau
dodami.

KALENDORIUS
Gegužės 22 d.: šv. Kastas, 

šv. Rita, šv. Julija, Eimantas 
Aldona.

Gegužės 23 d.; šv. Dezideri- 
jus, šv. Eufrozina, Gertautas, 
Tautvyda.

ORAS
Oro biuras praneša; Chicagoje 
ir jos apylinkėse šiandien tar
pais galimi krituliai, vis vėsu, 
temp. siek3 ir daugiau 1. F., 
ryt — be pakitimų.

Saulė teka 5:25, leidžias 8:10.

svarbius vokiečių-prancūzų tar- 
pusavius ryšius.

sileis ligi 9 mylių atstu nuo 
•mėnulio, įvykdys tyrinėjimus ir 
vėlai vakare, 11.09 (10.09) tu
rės sugrįžti prie savo “globėjo” 
(plg. brėžinius).

Du kartus 
jūros’

virš “Ramybės 
mėnulyje

“Voras” (Snoopy), pagal pla
ną, 9 mylių atstu, numato du 
kartus atsirasti virš tos vietos, 
kur liepos m. turėtų nutūpti 
du amerikiečiai — virš vad. “Ra 
mybės jūros” plokštumos, visai 
netoli “Moltke” vardo kraterio.

Du vyrai atliks visą eilę nuo
traukų, išbandys nutūpimui bū
tinus radaro įrengimus, stebės 
paviršių. Tai įvykdę, jie, žūt 
būt, privalo pasiekti savo pa
grindinį “laivą” ir su juo su
sidurti, nes tas prietaisas — 
“Voras” žemėn grįžti nepritai
kintas. Viena jo dalimi (su “ko
jomis”), kuria numatyta vėliau 
nutūpti mėnulio paviršiuje, ryt 
bus atsikratyta.

šeštadienį — atgal į žemę
Po lemtingojo ketvirtadienio 

žygio, ryt astronautai atsikvė
pę, dar skris aplink mėnulį, vyk 
dys stebėjimus, darys nuotrau
kas. O šeštadienį rytą prasidės 
žygis atgal į žemės rutulį. Jie 
nutūps į Ramiojo vandenyno 
vandenis, netoli Pago Pago sa
los, pirmadienį, 12.54 vai. rytų 
(11.54’ Chicagos, 9.54 Los An
geles) laiku.
Dar nematyti mėnulio vaizdai

Televizijos žiūrovai vakar va
kare jau stebėjo žemės - mėnu
lio vaizdus, erdvėlaiviui mėnu
lio orbitoje atsidūrus. Dar dau
giau staigmenų jų laukia naktį 
iš ketvirtadienio į penktadienį 
— 1.23 (12.23 Chicagos laiku) 
vai. žemės gyventojai galės ma
tyti naujas, dar nematytas mė
nulio nuotraukas, padarytas iš 
69 mylių nuotolio.

Brėžiny pavaizduoti patys svarbiausi bei pavojingiausi “Apollo 10” skrydžio tarpsniai. Vidury — mė
nulis. Svarbiausieji astronautų tikslai: pasiekus mėnulio orbitą 69 mylių atstu, atskirti prietaisą, “Vorą” 
ar “Snoopy” su dviem astronautais, su juo nusileisti 8—10 m. atstu nuo mėnulio paviršiaus, vykdyti pa
viršiaus tyrinėjimus, vėliau atskirti ir ‘nuspirti” vieną prietaiso dalį, grįžti prie pagrindinio “laivo", au 
juo susijungtu

Kandidatas Alain Poher

Poher: nauja kryptis
Prancūzijoje

Pasisako už de Gaullio politikos 
atmetimą

PARYŽIUS. — Prezidentinis 
kandidatas Alain Poher pasikai 
bėjime su “Paris - Matei” sa
vaitraščiu pareiškė eilę svarbių 
pažiūrų. Jis mano, Prancūzija 
turėtų peržiūrėti ryšius su At
lanto s-ve. Jo nuomone, Pary
žius turėtų atšaukti ginklų Art. 
Rytams “vienašališką sustabdy
mą”, turėtų dalyvauti Ženevos 
nusiginklavimo konferencijoje 
(ji de Gaulle laikmečiu buvo 
boikotuojama). Be to, Poher pa
sisako už derybas su D. Brita
nija, nors ir mano, kad jos bū
tų sunkios ir sėkmės tebūtų ga
lima sulaukti tik paskirais tarp 
sniais.

Tos nuomonės reiškia: Poher 
linkęs atmesti ligšiolinę, gen. 
de Gaulle vestą, politinę kryptį.

šiuo metu vis labiau ryškėja, 
kad birželio 1 d. rinkimai vyks 
dviejų varžovų, Poher ir Pom
pidou, ženkle. Apklausinėjimų 
keliu dabar spėjama, kad Po
her galįs laimėti ne pirmame, 
bet antrame rinkimų tarpsnyje.

TRUMPAI
Lūžis JAV - Perų 

santykiuose
Prieš JAV karinę .misiją, 

prieš N. Rockefellerį
LIMA, Peru. — Šio P. Ame

rikos krašto vyriausybė šiuo me 
tu linkusi žymiai atšaldyti san
tykius su JAV. Vakar gauta ži
nių, kad Peru vyriausybė pa
sisakanti prieš JAV karinę mi
siją krašte ir nelaiko reikalinga 
būsimą gubem. N. Rockefellerio 
viešnagę (ji numatyta gegužės 
30-31 d.). Lūžis įvyko, Wash- 
ingtonui sustabdžius ginklų bei 
šaudmenų tiekimą kariniam re
žimui Limoje. Tai buvo atkirtis, 
Peru sulaikius kelis JAV žvejų 
laivus.

Prezidento Velasco režimas 
kaltina JAV-bes pažeidus 1952 
m. karinės paramos sutartį ir 
statant į pavojų santykius su 
P. Amerika.

Šiuo metu Peru veikia 50 
JAV karių misija su 129 šeimų 
nariais. Laukiama, kad, pirmoje 
eilėje, šeimos nariai apleis kraš 
tą ir bus nuskraidinti į Panamą. 
Atsistatydinus JAV ambasado
riui Wesley, šiuo metu naujo 
paskirti nenumatoma. Jei Lima 
atšauktų savo atstovą Waah- 
ingtone, santykiai būtų laikomi 
visiškai pašlijusiais.

E. Kennedy prieš mir
ties bausmę Sirhanui
LOS ANGELES. — Šen. E. 

Kennedy, pernai nužudyto šen. 
R. Kennedžio brolis, vakar su 
savo šeima prisiuntė laišką teis
mui Los Angeles, prašydamas 
kaltinamo nužudymu arabo 
Sirhan B. Sirhano nebausti mir
ties bausme ir jo pasigailėti.

• “Aš jus nužudysiu”, savo
laiške prez. Nbconui grasino N. 
Yorko gyventoja M. Kruper, 54 
metų amžiaus. Jai keliama byla.

• Suomijos prez. U. Kekko- 
nen vakar Leningrade du kar
tus tarėsi su sovietų min. pir
mininku A. Kosyginu.



1 ' DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės m. 22 d.
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CLEVELANDE
SUSIRINKIMAS

KEARNY

Balandžio mėnuo daugiausiai 
būna lietingas, bet prabėgusiojo 
balandžio 20 d. buvo gana graži 
ir sausa. Gal dėl to Clevelando 
senjorai vyčiai suvažiavo kiek 
skaitlingiau į savo mėnesinį susi
rinkimą. Nors susirinkimas bu
vo kiek toliau nuo lietuviškų a- 
pylinkių, vyčiai vistiek važiavo, 
nes norėjo pamatyti kur gyvena 
ilgamečio jų nario Jurgio Kuzo 
dukra Elena su žentu ir vaikai
čiais.

Susirinkimas buvo pradėtas 
kiek pavėluotai. Pirmininkas A. 
Mačiokas su malda jį atidarė ir 
sumaniai pravedė. Patikrinus vai 
dybos sąstatą, nebuvo tik antro
jo vicepirmininko. Sekretorė M. 
Trainauskaitė perskaitė praeito 
susirinkimo protokolą.

Finansinius pranešimus pada 
rė iždininkė St. Sankalaitė ir 
"saulėtos dėžutės” prižiūrėto
ja R. Sadauskienė. Paaiškėjo, 
kad pinigų yra netoli penkių 
šimtų. Buvo pranešimas ir apie 
centro valdybos posėdį, kuris į- 
vyko kovo 30 d. Youngstowne. 
Pranešimą padarė J. Sadauskas 
ir M. Trainauskaitė. Trumpą pra 
nešimėlį padarė finansų tvarky
toja Kazimiera Sadauskienė. Ji 
apgailestavo, kad nariai, nors pil 
nai užsimokėję nario mokestį, ne 
atsilanko į susirinkimus.

Buvo parodyta kiek susijaudi
nimo, ypač iš ilgamečių “Drau
go” skaitytojų, kad “Drauge” L. 
Vyčių Veiklos skyrius bėra toks 
mažas, o vyčiai “Draugo”' skaity
tojai labai pasiilgsta vytiško turi
nio žinelių. Clevelando vyčiai 
senjorai “Draugo” skaitytojai pa 
sižadėjo parašyti “Draugo” re
dakcijai prašymo laiškus, kad ji 
užleistų daugiau vietos L. Vyčių 
Veiklos skyriui. (L. Vyčių veiklos 
skyrius “Drauge” toks mažas tė
ra ne dėl to, kad redakcija jam 
vietos neduoda, bet tik dėlto, kad 
vyčiai į jį nerašo. E. P.).

Buvo perskaityti trys laiškai. 
Vienas buvo nuo seimo rengimo 
komisijos. Prašė, kad ir Clevelan 
do senjorai vyčiai prisidėtų pini
gais, pasveikindami seimą. Nu
tarta pasveikinimui paimti pusę 
puslapio. Antras laiškas buvo 
nuo vyčių stipendijos komisi
jos, o trečias iš Putnamo seselių.

Perskaičius laiškus, vytė A. Na 
vickienė pasiūlė pareikšti padėką 
Jurgiui Kuzui už jo gražų eilėraš
tį, kuris tilpo paskutiniame “Vy
ties” numeryje. Visas susirinki
mas Jurgiui plojo, o J. Sadaus
kas, kuriam eilėraštis buvo para
šytas, jį perskaitė.

Susirinkimas baigėsi malda, 
kurią atkalbėjo pirm. A. Mačio
kas. Po susirinkimo Jurgio Ku
zo dukra Elena Konienė, marti 
Doris Kuzienė ir žentas J. Ko- 
nis visus nuoširdžiai ir skaniai 
pavaišino. Susirinkimą globojo ir 
finansavo pats poetas Jurgis Ku
zas. Ne tik jis buvo pagerbtas už 
jo gražų eilėraštį, bet dar Trai
nauskaitė ir J. Sadauskas. Visi 
si trys buvo papuošti gėlėmis, bu
vo jiems sugiedota ilgiausių ir 
laimingiausių metų ir “Happy 
birthday”.

Už nuoširdų priėmimą ir vai
šes tebūnie vytiškas ačiū Jurgiui 
Kuzui, jo dukrai Elenai, žentui 
J. Koniui ir marčiai Doris Ku- 
zienei. Jų parodytos geros širdys 
ilgai nebus užmirštos.

Sekantis Clevelando senjorų 
susirinkimas bus šį sekmadienį, 
gegužės 25-tą d., Igno ir Anto- 
sės Visockų namuose, 14307 Su- 
perior Rd. Prasidės 2-trą vai. p. 
p. Visi nariai prašomi atsilanky
ti, nes yra svarbių dalykų ap
kalbėti, Senelis

New Jersey valstybė turtinga 
yra istorine praeitim ir garsiais 
įvykiais. Ar yra jums žinoma, 
pavyzdžiui, kad ji yra dviem die
nom senesnė už bet kurią kitą 
jungtinę Amerikos valstybę? Ir 
daug iš New Jersey istorijos dar 
tebėra neatidengta.

Eidamas per tą valstybę visur 
rasi šimtus senų namų, bažnyčių, 
švyturių ir kitų garbingos praei
ties priminimų. Rasi puikius rū
mus, kuriuose Washingtonas gy
veno ištisą žiemą, ir tą kambarį, 
kuriame jis rašė savo atsisveikini
mą kariuomenei... rasi iš koloni
jų laikų išlikusį kaimą, kuris ga
mino amuniciją Kontinentinei 
armijai, ir tas pačias vietas, ku
riose sprendžiamieji mūšiai vy
ko. ,

Nors 56-tojo seimo organizaci 
nis centras yra Newarke, lietu
viai tačiau gyvena ir šaknis su
leidę yra daugelyje aplinkui e- 
sančių vietovių. Ir jie yra prisidė
ję prie tų vietovių kultūros bei 
istorijos. Gal viena iš veiklesnių 
lietuviškų apylinkių yra Kearny, 
kur Lietuvių katalikų bendruo
menės centre ketvirtadienį prieš 
seimą bus susipažinimo vakaras.

Miestas buvo pavadintas 
Kearny 1867 metais, pagerbiant 
atminimą generolo Pilypo Kear 
ny, Jungtinių Valstybių savano
rių vado. Tas generolas žuvo 
Chantilly mūšyje Virginijoje 18- 
62 m. rugsėjo 1-mą dieną. Jo kū
nas buvo pargabentas į gimtąjį 
miestą, kur įvyko įspūdingos ka
riškos laidotuvės. Jo pilis, Belle 
Grove vadinama, prancūziškos 
pilaitės reprodukcija, daug metų 
išstovėjo kaipo Kearny ribos ženk 
las.

Kearny šiandien yra miestas 
su 40,000 gyventojų ir užima 
9.33 kvadratinių mylių plotą. 
Jis yra užėmęs pusiasalį, kurį su
pa Hackensack ir Passaic upės. 
Abiejose plaukioja vandenyno 
laivai. Vieta, kur tos dvi upės su
sitinka, yra vadinama Newarko 
įlanka. Ji yra pietiniame miesto 
gale ir jungia miestą su New 
York uostu ir Atlanto vandeny
nu. Miesto malonios, puikiai su
tvarkytos rezidencinės gatvės, jo 
geros, moderniškos mokyklos, 
besiplečianti prekyba ir klestinti 
pramonė, kurios nuolatinis augi
mas yra planingai skatinamas, 
pakankamai įrodo, kad Prekybos 
rūmais teisingai pavadino tą mie 
stą “gera vieta gyventi, dirbti ir 
apsipirkti”.

Mūsų bendradarbis dr. Romualdas Povilaitis ne tiktai sėkmingai dir
ba savo profesinį darbą kaip dantų gydytojas, bet drauge aktyviai 
veikia su skautais, vadovaudamas skautams vyčiams. Nežiūrint to 
dar suranda laiko ir meniškiems darbams1. Čia matome jį greta jo pa
ties darbų. Nuotr. J. Gierstiko

KODĖL REIKIA TAISYTI PIENINIUS 
DANTIS

DR. R. POVILAITIS
Tai yra dažniausiai tėvų stato

mas klausimas dantistams. Tė
vai, kurių vaikai turi gendan
čius pieninius dantis, sako: “Juk 
tie dantys vistiek iškris”. Taip, 
jie iškris, bet jeigu vaikas yra 
trijų metų amžiaus, tie dantys iš
kris kada vaikas bus jau 11 ar 12 
metų . Antrieji, nuolatiniai, 
dantys išauga kada atiena jiems 
laikas, o ne kada iškrenta pie
niniai, taip kad nelaiku iškritę 
pieniniai dantys palieka burno
je spragą — tuščią vietą. Tai tik 
dalis problemos — maža dalis.

Pieniniai dantys turi didelę 
paskirtį sveikame vaiko organiz 
me, ne tik kaip kramtymo prie
monė, bet atlieka ir daugelį kitų, 
svarbesnių uždavinių:

1. Pieniniai dantys laiko vietą 
žiaunose taisyklingam augimui 
antrųjų dantų, jų tiesiam augi
mui ir tvarkingam susigrupavi- 
mui.

2. Pieniniai dantys padeda 
normaliam žiaunų ir veido vysty
muisi.

3. Pieniniai dantys padeda iš
vystyti vaiko kalbos formavimą, 
ypatingai raidžių s, z, f, ir v, išta
rimą.

4. Pieniniais dantimis vaikas 
kramto maistą. Pieninių dantų 
amžius sutampa su žmogaus svar
biausiu ir aktyviausiu augimo ir 
vystymosi laiktarpiu, kada yra 
nepaprastai svarbu, kad vaikas 
galėtų gerai valgyti ir kramtyti.

5. Netaisomi pieniniai dantys 
užsikrečia ir pūliuoja, kas labai 
kenkia visuotinei vaiko sveikatai 
ir sukelia didelį skausmą.

6. Pieniniai dantys duoda vai
ko veidui natūralų grožį. Kartais 
jiems anksti sugedus, vaikas gė
dinasi kalbėdamas užtektinai ati 
daryti burną ir išvysto šveplavi- 
mą.

7. Netaisant ir neprižiūrint 
pieninius ' dantis, nenuolatiniu 
valymu po valgio namie, pieni
niai dantys gali sugęsti ir jiems 
iškritus ar ištraukus per anksti,

V.galima tikėtis vienos ar daugiau

Michigan valstijos universiteto East Lansing mieste studentas supasi 
kėdėje, norėdamas pastatyti ilgo supimosi rekordą. Senasis supi
mosi rekordas yra 93 vai. Viskas vyksta norint sutelkti 1000 dol. 
i fondą atrofija sergantiems.

iš šių pasekmių:
1. Labai daug jaunuolių išvys

to kreivus nuolatinius dantis 
vien dėl to, kad peranksti praras
ti pieniniai dantys leidžia nuola
tiniams dantims suartėti vienam 
prie kito, tuo būdu uždarydami 
kelią kitų dantų tiesiam augi
mui.

2. Dantys negalėdami išdygti 
jiems skirtoje vietoje, išdygsta 
žando ar liežuvio pusėj. Rezul
tatas — greičiau genda dantys, 
nes maistas užkliūna ir yra sun
kiau išvalyti, negraži burnos iš
vaizda, nemaloni šypsena, sme
genų negalavimai ir sunkesnis 
dantų taisymas jiems sugedus.

3. Kreivai išdygę dantys ne
leidžia normaliai vystytis veidui, 
ir dažnai vien dėl to jaunuolis 
išvysto iškištą smakrą ar iškiš
tus į priekį viršutinius dantis.

4. Iškišti i priekį viršutiniai 
dantys neleidžia lūpoms sueiti, 
prasideda per burną kvėpavimas, 
kas pagreitina dantų gedimą ir 
kenkia sveikatai.

Pieniniai dantys genda grei
čiau negu nuolatiniai ir gedi
mas greičiau pasiekia jautriausią 
danties vietą — nervą, todėl jei
gu vaikas turi tendenciją gedi
mui, reikia dantis patikrinti kas 
6 mėnesiai ar dažniau.

Taigi iš visko matyti, kad pie
ninius dantis reikia taisyti kaip 
ir nuolatinius, o per anksti suge
dusių ir ištrauktų dantų vietas 
užpildyti specialiais vaikams skir
tais tilteliais.

Pieninius dantis reikia taisyti 
jeigu:

(1) dar 6 mėnesius neiškris,

(2) jeigu pieninio danties šak
nys yra mažiau kaip trim ketvir
čiais ištirpusios, (3) jeigu nėra 
nuolatinio danties žandikaulyje 
(galima patikrinti su rentgeno 
nuotrauka), (4) jeigu nuolati
nio danties karūnėlė dar yra už
dengta kaulu, (5) ir jeigu dan
tis yra stiprus ir atrodo kad grei
tai neiškris. Šiuos paskutinius tai
symo reikalavimus geriausiai ga
li nustatyti dantistas.

Gedimas pieninių ir nuolati
nių dantų labai daug priklauso 
nuo paveldėjimo. Jeigu tėvų dan
tys turi didelę tendenciją gedi
mui, dažniausiai ir jų vaikų dan
tys ges. Gedimo sumažinimui ir 
dantų bei smegenų sveikatos pa
laikymui yra labai svarbu dantis 
valyti tuojau po valgio. Valymas 
turi būti nuodugnus ir sistema- 
tiškas. Reikia vaikus pradėti mo
kyti valyti dantis kai jiems su
kanka dveji metai. “Lollipops”, 
saldainiai, šokoladas ir Lt. yra 
labai kenksmingi, ypatingai jei
gu jie yra laikomi burnoj ilgą lai
ką ir po to nėra išplaunami 
dantys.

PERTVARKYMAI VATIKANE

Popiežius Paulius VI-sis pa
skelbė, kad pagal pirmojo pa
saulio vyskupų Sinodo nutari
mus, prie Tikėjimo doktrinos 
kongregacijos, įsteigiama aųkš 
čiausioji teologinė Komisija, 
kurios nariais pakviesti žymiau 
si įvairių pasaulio tautų teolo
gai, kurie kartu su Tikėjimo 
doktrinos kongregacijos specia
listais galės autoritetingai pa
sisakyti visais krikščionybės 
mokslo ir teologinių tiesų klau 
simais.

Buvusioji Romos Apeigų kon
gregacija pakeičiama dvejomis 
naujomis kongregacijomis, ku 
rios tvarkys savarankiškai 
joms pavestas atskiras sritis. 
Pirmoji, Dieviškojo kulto kon
gregacija tvarkys liturgines 
apeigas, liturginių knygų leidi
mą, santykius su atskirų kraš
tų vyskupų konferencijomis bei 
jų įsteigtomis liturginėmis ko
misijomis, ir kitus Dievo kulto 
klausimus.

Antroji naujoji kongregacija 
tvarkys šventųjų ir palaimin
tųjų paskelbimo bylas, relikvi
jų bei šventųjų gyvenimo ir 
garbinimo istorinius klausimus.

AUKSO STANDARTAS
1933 m. JAV išėjo iš aukso 

standarto. Tą pačią dieną, vie- 
nąs laikraščio skaitytojas pra
nešė, ikad jo auksinės žuvytės 
pasidarė sidabrinės. Tas viskas 
atrodė neįtikėtina. Tačiau buvo 
tik juokas. Kai auksines žuvy
tes įneši į tamsų kambarį, jos 
atrodo baltos, panašios į sidab
rą.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Vienintelis tokios plačios a- 
pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su
pažindina su visais anglų kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizmus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais į lietuvių kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se, kaina — $3.50.

Tiražas labai ribotas, todėl už
sisakykite dabar Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
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0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—9 v. 
vak. SeStadienlais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su-
sltarua.

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINI! CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical BuHding) 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

Route 25. Elgin. Illinois
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Prenumerata:
Cook Cour-ty. Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

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

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

H metų
9.00
8.00
9.50

mėn.
5.00
4.50
5.50

men
2.00
1.75
2.25

4 Redakcija dirba kasdien 
g;30 — 4:30. šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

Vaikui suėjus trims metams rei 
kia pirmą kartą nuvesti pas dan
tistą patikrinti dantis.

Ofisas 3148 We»t OSrd Street
Tel.: PRospeot 8-1717 

Rezld.: 3241 West 6«th Plaoe 
Tel.: REpubUc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadienlais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., TeL 434-0421 

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

BANGA
DR. VL. BLAŽYS

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
2801 VVest 63rd Street

Kampas 63-čtos ir California 
Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai.
Trečlad. ir kitu laitai pagal susitar

Ofiso telef. 470-4042 
Resid. tel. WAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, tree. lr šešt. tik 
susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštad. 9 v, r. — 2 v. popiet
Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susltarlma: Pirmad. lr 
ketv. I—4 lr 7—9: antrad. ir penk 
tad. 10—4; Šeštad. 10—-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPECIALYBfi — NERVU IR 
EMOCINES IJGOS 

Cravvford Medical Building 
0449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

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

Akušerija Ir motoru ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tek PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 iki S vai. lr nuo 5 iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6961
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
8844 VV. 63rd Street

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

Ofiso ir bnto tel. OLymple 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad, h 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-2 vai. p.p., trečlad
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKTU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTU 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr aut 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p šeštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv.. 6—8 vai
antrad lr penkt. 1—4 vai. 

PrllmlnBja tik susitarus

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius if 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

8PEC 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., pirmad., antrad., ketvirtad. u 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lt 
leštad 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
'NKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So, Cicero, Oak Forest, Iii,

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 830.1071 

Vizitai pag-al ausi tar ima

Adresas: 4255 VV. 63rd Streel 
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. GRovehlll 6-0617 
valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vi 
Iki 2 vai. p.p. h- nUo 7 iri g v Ta, 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2756 W. 7 Ist Stf«.

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

o"8, v‘ vaJc- Šeštad. 1-4 v. v 
karo. Sekmad. tr trečlad. uždary!

Rezid. tel. WA 5-3099

«... LIGOS
Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th

T®1-, PRospeot 8-1223 
Oftąo vai : Pirm., antr. Tr< 
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Piktasis laikas ir

GYVIEJI SĄRAŠAI
VALIUTŲ SUKRĖTIMAI

Valiutos sukrėtimų priežastys ir aukso kainos kilimas

Poetas Šlaitas viename ei
lėraštyje eiliuoja, kad metai jo 
nepakeitė, nes metai tėra tik 
kaip peilio smūgiai medžio žie
vės paviršiuje, nes jie šerdies 
nepasiekia, ir žmogaus šir
dis visada lieka trokštanti ir 
tam tikra prasme neišeinanti 
iš vaiko amžiaus. Tačiau šiaip 
ar taip nesensta tik daiktai, 
kurie negali ilgėtis praeities 
ar geisti amžinumo, žmogų lai
kas paliečia daugiau, negu at
rodo ir mes norime, kad neding 
tume be prasmės, kad pagaliau 
nedingtų be prasmės net ir tai, 
kas buvo mūsų įsigyta.

*
Neseniai mūsų spaudoje skai 

tėme valstybės sekr. Rogers 
laišką konsului Daužvardžiui, 
kad šis kraštas nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos. Tai be 
abejo mums nėra naujiena. Ta
čiau, vedant kovą už savo tė
vynės laisvę, tokie akcentavi
mai yra ir mums patiems ir 
mūsų svetimiesiems draugams 
moralinis sutvirtinimas. O toks 
raštas buvo paskelbtas šį kar
tą ne kokios šventės proga, 
bet paties gyvenimo reikalau
jamas.

Į palikimus nuolat kreipia
si sovietinis okupantas ir to
kie sekretoriaus raštai yra la
bai reikšmingi teisėjams, no
rint sovietinių okupantų advo
katų atsikratyti. Sovietų Są
jungos rublio niekas nenori, 
net jos orbitoje esančiose val
stybėse, todėl, savo reikalam 
norėdama gauti stipresnės va- 
15"*os. Maskva nesigėdina net 
bylinėtis dėl keliu dešimčių 
tūkstančių, jos žodžiais, griū
nančio kapitalizmo doleriu, 
skurdiem komunistiniem rei
kalam ramstyti. Ir tokių bylų 
daug. Ir jei nelaimi Maskva, 
tai vistiek mirusiojo palikimas 
labai sumažėja advokatams 
dėl palikimo bekovojant. Be 
abejo, ne vien lietuviai palie
ka blogus testamentus arba 
jų visai nepalieka. Taip daro 
ir amerikiečiai ir šimtas mili
jonų dolerių kas savaitę atsi
duria teismuose vien todėl, 
kad į amžinastį išėjęs asmuo 
nepasirūpino savo palikimo li
kimu. Dažnai sunkiai krautos 
santaupos atitenka tam, apie 
ką velionis net nesvajojo. Ir 
tai dažnai atsitinka dėl neap
sisprendimo arba lėto spren
dimo, bet dar ir surišto su tuo 
laiko ar lėšų eikvojimo.

Spaudoj ir gyvenime

BAISIAI UŽTERŠTOS LIETUVOS UPĖS

Gražieji Lietuvos vandenys kas-, 
kart labiau užteršiami dėl okupan 
tų įvestos netvarkos. Štai Gamtos 
apsaugos komiteto pirmininkas V. 
Bergas “Tiesos” Nr. 105 (gegužės 
7 d) rašo:

“Šiais metais sužvejotos žuvys Ne 
ryje žemiau Vilniaus, Nemune že
miau Kauno, Nemuno žemupyje ir 
visoje eilėje upių dvokia žibalu, naf
ta. Maistui tokios žuvys netinka. 
Neryje, Nemune, Nevėžyje, Duby
sos žiotyse ir eilėje upių yra susi
darę naftos barjerai, per kuriuos 
sunkiai prasimuša migruojančios žu 
vys. Naftos barjeruose žuvys “įsi
naftina”, gauna stipri; žibalo ar 
naftos kvapą, kurio jokiomis prie
monėmis pašalinti nepasiseka. Pa
vasarį Nemune sužvejoti žiobriai, 
šamai, didstintės ir kitos žuvys bu
vo išbrokuotos dėl stipraus naftos 
kvapo. Nelengva apskaičiuoti tuos 
nuostolius, kuriuos padaro “naftos 
kvapas”. “Visų pirma šis “kvapas” 
niekais paverčia sunkų žvejo dar
bą, jis sunaikina žmogaus maistą. 
Mes puikiai žinome, kad naftos 
“kvapas” vandenyje yra nevalyvo 
žmogaus darbo rezultatas.

Kur tie vandenų užteršimo šal
tiniai, kurie niekais paverčia bran
gų maisto produktą?

Lietuvos respublika kasmet įsive
ža ir suvartoja 65.000 tonų auto- 
traktorinių tepalų .(autely, dūdi

*
Sunku apsispręsti, kam pa

su žmogui nuspręsti, kam pa
vesti tai, ką dažnai daug ko 
atsižadėdamas sukrovei, ta
čiau reikia. Galėtume pacituoti 
daugybę pavyzdžių, bet prisi
minsime, kaip vienas neseniai 
miręs, vos per penkiasdešimti 
metų persiritęs tautietis, mė
go pasakyti, kad jo santaupo
mis niekas nesinaudos, jokie 
giminės, jis savo vardą įsira
šys į ilgiau išsilaikančių sąra
šą — į Lietuvių fondą. Tačiau 
susirgęs to padaryti neprisiruo 
šė ir nei jo daktaras, Lietuvių 
fondo narys, nei kitas jo arti
mas, LF propaguotojas, neiš
drįso priminti, kad parašytų 
testamentą, ir visa liko tvar
kyti giminėms su kuriais di
desnio ryšio neturėjo ir kurie 
vargu ar sumą iš valdž:os at
gaus. Velionis dienorašty bu
vo užsiminęs Lietuvių fondą, 
bet dienoraštis jokios galios 
neturi, ir taip lėšos ir geros 
valios neprisiruošnsio tautie
čio vardas nesmerktas amži
nam užmiršimui.

Dažnai pakaltinami gvv’en 
kad nemdkėię to ar kito velio
nies santaupų nukreipti visuo
menine kryptimi. Bet iuk kas 
gali daugiau nusnresti ne<ni 
pats savininkas. Todėl kiek
vienas tegu dar gyvas a^s'- 
sprendžia, tegu, pasinaudoda
mas advokatu ar pagaliau kny 
ga, parašo testamentą, nes Iei 
pakeisi savo nuomonę, gal5si 
dar kartą perrašyti ir taisyti, 
tik mirties nuosprendis ^ra 
galutinis. Daug yra lietuvišku 
institucijų, kur gali įamžinti 
savo vardą, tačiau bene popu- j 
Įtariausias šiuo metu yra Lie- , 
tuvių fondas. Žinoma, prieš | 
mirties tragiškumą viskas yra i 
be reikšmės, tačiau vistiek ge- j 
riau, kad ir po mirties mes 
išliksime tuose gyvusiuose LF 
narių sąrašuose, kurie dar 
rems mūsų kultūrines apraiš
kas net ir tada, kai metai vis 
labiau klosis ant iškeliavusio
jo atminimo.

Laikas viską nugali, negali 
būti ištisi metai šiandien, to
dėl pasirinkim e, kad mūsų su n 
kiai įsigytas turtas tarnautu, 
neleisdamas taip greit mūsų 
vardų užnešti dulkėms. Išli
kime gyvi, gy-ruosiuose au
kotojų sąrašuose. AI. B.

nės alyvos ir kt.). Augant automo
bilių, traktorių ir kombainų par
kui, įvairių tepalų reikės dar dau
giau. Kur dingsta vartoti tepalai, 
kurių, mūsų nuomone, kasmet 
susidaro apie 25—35 tūkstančius to
nų? Atsakymo toli ieškoti nereikia. 
Vartoti tepalai daugiausia išpilami 
į miestų kanalizaciją, išlaistomi dir 
vose, papieviais, išverčiami į sąvar
tynus. Štai iš kur “naftos barjerai” 
žemiau tokių didžiųjų miestų, 
kaip Vilnius, Kaunas, Panevėžys, 
Šiauliai.

Šį pavasarį teko lankytis Ukmer
gės rajone apie Veprius, apie Uk
mergę. Stebėjau, kokius vandenis 
neša upeliai ir upokšniai į Šventąją. 
Beveik visi upeliai ir upokšniai pluk 
dė vandenis su naftos plėvele. Ma
tyt, Šventosios baseino dirvos dau
gelyje vietų užterštos vartotais te
palais. Gamtoje nuo amžių taip su
siklostė, kad visų upių baseinai pa
vasarį valosi nuo nešvarumų. Va
losi nuo nešvarumų Nemuno, Ne
ries, Nevėžio, Dubysos ir kitų upių 
baseinai. Šventąją pažįstu iš ma
žens. Juk tai buvo nuostabiai švari 
upė. O šį pavasarį ji gausiai “mai
tino” nafta Nerį, Neris — Nemu
ną. Mūsų Nemunas išplukdo di
džiausią užteršti; vandenų kiekį. 
Mums praneša, kad mėgėjų sužve
jotos žuvys Dubysos žiotyse taip 
pat dvokia nafta. Juk iš 65.000 to-

Šio pokario laikotarpį galima 
vadinti valiutų nuvertin mo 
tarpsniu. 1949 - 67 metais per 
18 metų vakarietiškame pasau
lyje daryti 369 valiutos nuverti
nimai. Per pastaruosius 18 mė
nesių įvyko 6 valiutos sukrėti
mai. 1967 m. laparčio mėn. į- 
vykdytas sterlingų svaro nuver
tinimas plačiai palietė An- 
g'ijos įtakos kraštus. Praė
jusių metų pradžioje doleris su
laukė spaudimo, o praėjusį lap
kričio mėn. frankas pergyveno 
bandymą, kuris iki š'o meto ne
užsibaigęs.

Federalinės Vokietijos mar
kės, šio meto tvirčiausios va
liutos, vertę praėjusiais metais 
skatino pakelti svetimieji, o 
šiais metais — vokiečiai. Pra
ėjusiais metais nepaprastą spe
kuliaciją, didelio masto markės 
supirkinėjimą vykdė užsienio 
“nusidėjėliai”, kai šiais metais 
užsimanė marke žaisti socialis
tai rugsėjo 28 d. įvykstančiuose 
parlamento rinkimuose balsams 
gaudyti.
Valiutų sukrėtimo priežastys

Valiutų nepastovurna iššaukė 
daugelis priežasčių, kurių tik 
svarbiausias tepaminėsiu. Prieš 
karą daugelis valiutų buvo pa
grįstos auksu. Pinigų apyvarta 
ir tarptautinis atsiskaitymas 
rėmėsi geltonuoju metalu. Šia
me pokaryje beveik visos val
stybės atsisakė aukso standar
to. Tik Belgi jos, Olandijos, Švei
carijos ir Pietų Afrikos valiutos 
pagristos auksu.

JAV, didž ausias aukso teikė
jas, 1934 m. sausio 3 d. dolerį 
nuvertino ir nustatė oficialią 
aukso kainą 35 dol. už unciją. 
Per 35 metus prekių kainos na- 
kilo kelis kartus, kai oficialioji 
aukso kaina liko ta pati. Žema 
aukso kaina pristabdė jo gamv- 
bą. Privatūs asmenys ėmė auk
są supirkinėti žymiai aukštesne 
kaina. Praėjusiais metais svar
biausi bankai pripažino aukso 
dvigubą karną, tačiau jie suta
rė išlaikyti oficialią aukso kai
ną.

Antroji valiutų nepastovumo 
priežastis yra infliacija, kuri 
kasmet atkanda dalį valiutų 
vertės. Infliacija turi įtakos

nų tepalų, kuriuos suvartoja respu 
blika per metus, apie 40 proc. tenka 
žemės ūkiui, likusį kiek; sunaudoja 
miestų ūkis, transportas, pramo
nė. Tokiu būdu kiekvienas vairuoto 
jas, kiekvienas traktorininkas, išlais 
tantis vartotus depalus kur pakliu
vo, yra vandens teršėjas. O ką kal
bėti apie autokolonas, garažus, dirb
tuves, kurios sukaupia ir į kanaliza
ciją išpila labai daug vartotų te
palų.”

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS
i

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

Vicekonsulas priėjo prie grupės, kiekvienam pas
paudė ranką ir tada trejetą žingsnių pasitraukė atgal ir 
pasakė vokiškai:

— Aš sveikinu jus, ir man malonu, kad jūs įtrauk
ti į tų išskirtinųjų imigrantų sąrašą. Tuo pačiu išreiš
kiu savo asmeniškus linkėjimus ir dėkoju už tą kilnų 
darbą, kurį jūs atlikote, padėdami amerikiečiui kariui. 
Taip pat aš esu laimingas, galėdamas padėti jums iš
važiuoti į Ameriką specialia kvota. Aš tikiu, kad jūs 
gerbsite ir džiaugsitės laisve ir gerove naujajam krašte, 
kuris nežino jokių diktatūrų, kur visi žmonės lygiai 
saugomi tų pačių teisių ir teisingų demokratiškų įsta
tymų. Laimingos kelionės į Ameriką, — vicekonsulas 
šypsojos, truputį pasilenkė ir išėjo iš raštinės-

Tada jaunesnysis vyras paaiškino:
—Čia yra jūsų papildomi dokumentai į pereina

mąją stovyklą. Jūs rasite čia tos stovyklos adresą, — 
išdalino vyras nedidelius lapukus. — Dabar mano pa
tarimas, nebedelskite namuose, įsikurkite kaip galima 
greičiau stovykloje. Ten jūs rasite galimumus išvykti lai
vu, kuris iš Bremenhaveno uosto išplaukia už poros 
savaičių.

— Ar mes galime dabar su savo daiktais vykti tie

GEDIMINAS GALVA

tarptautiniams mainams ir mo
kėjimų balansui. Jo nesuvedus 
kraštai turi atsiteisti auksu, de- 
vizomis ar užtraukti paskolas.

Infliacija iššaukia psichologi
nį veiksnį — nepasitikėjimą va
liuta krašte ir užsienyje. Jos 
įtaka apsprendžia tarptautinio 
kapitalo judėjimą.

Aukso standarto valiutų tarps 
nyje įvyko didžioji ūkinė kri
zė, 1929 — 1933 metais sukrė
tusi pasaulio ūkį. Krizei praū
žus Vokietija atsisakė aukso 
valiutai padengti. Skirtingos 
priežastys kitus kraštus spyrė 
atsisakyti aukso padengimo va
liutoms tvarkyti.

Vokiečių markės vertės 
didinimas

Federalinės Vokietijos sutelk 
tinė krikščionių demokratų ir 
socialistų vyriausybės svarbiau
sias uždavinys sutvarkyti biu
džetą, sustiprinti pasitikėjimą 
marke ir apvaldyti infliaciją. 
Pirmuosius du uždavinius ji at
liko, o šiuo metu ruošiasi imtis 
ypatingų priemonių apvaldyti 
infliacijai.

Vokietijos vyriausybė pusme- 
č;o tarpsnyje du kartu atsisa
kė markės vertę pakelti. Praė
jusį lapkričio mėn. prancūzai 
nepaisant Prancūzijos turimo 
aukso ištekliaus laikino ūkinio 
ii' socialinio sunkmečio genam’, 
ėmė supirkinėti markes tarda
mi, kad ios vertė bus padidin
ta ir spėliodami franko nuverti
nimą Abi prielaidos nepasiteisi
no. Spekuliantai prakišo. 

Socialistų politiif s tikslas

Pastarąją spekuliacija, dole- i 
riais. Šveicarijos franka's, Da- | 
nijos ir Švedijos kronomis mar- , 
kių supirkimą iššaukė socialis
tų užmojis pasigerinti tarnau
tojams ;r darbininkams, sie
kiant jų balsus medžioti parla
mento rinkimų dieną. Ūkio mi

nisteris, socialistas prof. Kari 
Schilleris ir kiti socialistai įro
dinėjo, kad markės vertės pake 
limu būsianti pažabota infliaci
ja. Krikščionis socialas Franz 
Josef Straussas, siekdamas so
cialistus suniekinti, viešoje kal
boje kritikavo jų sumanymą 
markės vertei padidinti. Po 
Strausso kalbos prasidėjo aštri 
spekuliacija. Europos bankuose 
skolinami doleriai mokant 10,5 
c't metinių palūkanų tikintis už
dirbti iš menamo markės ver
tės padidinimo.

Politinio spaudimo metu pa
ryškėjo, kad Prancūzija ir An
glija nesuveda- prekybinio ba
lanso. Prancūzijoje po preziden
to rinkimų darbininkai nusista
tę reikalauti atlyginimą pakel
ti. Anglija ne tik šiais metais 
nesuveda prekybinio balanso, 
bet nepajėgia atsiteisti ir pasko 
lų, gautų sterlingų svarui stip
rinti.

Spekuliantai tebelaukia
Per 12 dienų spekuliantai su

pirko markių už 4 bil. dolerių. 
Didžiajam spekuliacijos slogu
čiui praslinkus tik už 600 mil. 
doler'ų buvo parduotos markės. 
Spekuliantai tebelaukia markės 
vertės padidinimo ar sterlingų 
svaro ir franko nuvertinimo.

Vokietijos vyriausybės vardu 
Konrad Ahlers pareiškė, kad 
markės vertė nebūsianti keičia
ma. Vok'ečių kancleris Kurt Ge
org Kiesingeris, vokiečių remia
mas. atmetė socialistų siūlymą 
ūkiškais ir politiškais sumeti
mais. Markės vertę pakėlus bū
tų trukdomas išvežimas. Politi
nis jo samprotavimas — valiu
tos reforma neerzinti ūkininkų, 
pramonininkų ir prekybininkų 
prieš rinkimus.

Spekuliantai lūkuriuoja, tikė- 
, damieisi ūkinių smūgiu Angli
joje ir Prancūzijoje. Rinkimai 
Vokietijoje, jų manymu, gali 

i pakeist' dabartinę pusiausvyrą, 
trukdžiusią markės vertei padi
dinti.

Karo operacijų prie An Hoa Vietname metu sužeistas P. Vietnamo karys 
jo draugų primityviais neštuvais gabenamas į saugesnę vietą gydymui.

siai į stovyklą? — paklausė Vytautas.
— Taip jūs galite ten vykti be atskiro pranešimo 

iš anksto, — pasakė tarnautojas, — ir jeigu jūs gerai 
žinote vietovę, tai nebus jokio sunkumo pasiekti sto
vyklą dar šiandien ir gauti tolimesnių informacijų. Sto
vykla yra priemiestyje ir ją lengvai galite pasiekti tram- 

• vajumi.
Visi padėkojo ir išėjo iš konsulato pastato. Gatvėje 

jau buvo prietema. Vienur ar kitur pasirodė šviesos. 
Snieguolės krito iš gilaus, tamsaus dangaus.

— Vytautai, eik su Charlottė į stovyklą, — pasa
kė Milda, — o mes su mama ir vaikais eisime į gele
žinkelio stotį ir ten jūsų palauksime. Neužsibūkite 
stovykloje perilgai, nes ko gero nebegausime traukinio-

Grupė pasidalino į dvi dalis.
— Vytautai, man atrodo kaip stebuklas, — pasa

kė Charlottė, kai jie pasuko į kitą gatvę.
— Kodėl tu taip sakai?
— Kadangi jau nebeturėjau pas konsulą jokios vil

ties- Dabar aš patenkinta, atvirai, aš noriu vykti į Ame
riką.

Vytautas paėmė ją už parankės:
— Eime, — pasakė jis ir jie nuskubėjo gatve.
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Kitą dieną po pietų jie atvyko į pareinamąją sto
vyklą. Stovykla buvo už miesto, plačiame vokiečių ka
riniame barake, netoli didelio kelio. Kai jie praėjo var
tus, jie buvo su kitais kartu nugabenti į sanitarijos 
kabinetą. Ten jie buvo visi paskiepyti ir išpurkšti an- 
tibakterine pudra.

Tada jiems buvo išduotos maisto kortelės ir visi 
padalinti į dvi grupes. Vyrai ir vyresni berniukai pa

KINIJOS KOMUNISTŲ 
KONGRESAS

Sustiprinta komunistų vienybe ir Mao diktatūra

KVIKLYS

tro komiteto išbraukti 43 žymūs 
vardai. Po dešimties dienų įtem
ptų diskusijų pagaliau prieita prie 
balsavimo. Tačiau ne visur su
važiavimo dalyviai sekė Mao pa
tarimais. Prie tribūnos pirmi
ninkaujantis, besišypsąs ir nuo
lat geriąs kinišką arbatą, buvo 
įsakęs centrinį komitetą (ck) iš
rinkti iš trijų trečdalių koalici
jos: trečdalis atstovų turį būti iš 
partijos ir valstybės funkcionie
rių, antras trečdalis iš karių ir 
trečias trečdalis iš raudonosios 
kultūrinės revoliucijos narių. Ta
čiau partijos delegatai ne visus 
patarimus priėmė dėmesin ir, ren 
kant atstovus, kariai gavo daugu
mą: jų buvo išrinkta 45 proc. vi
sų ck narių (anksčiau jų buvo 25 
proc.). “Kultūrrevoliucionierių, 
patikimiausių Mao žmonių, iš
rinkta tik penktadalis. Šis išrinki
mas nepatenkino Mao. Kad jis ga 
lėtų savo įpėdinį kontroliuoti, vėl 
buvo keičiamas statutas. į parti
jos vadovybę buvo įleistas ir tam 
tikras skaičius senosios “išlaisvi
nimo armijos” — Mao bendri
ninkų.

Naujas politbiuras

Naujojo centrinio komiteto 
279 nariai ir kandidatai balan
džio 28 d. išrinko naują Kinijos 
kom partijos politbiurą, kuris y- 
ra kom. Kinijos faktiškoji vadovy
bė - valdžios aparatas. Jo viršū
nėje ir toliau stovės Mao. Greta 
jo-Lin Piao, premjeras Cu- En- 
lai, be to, du vyrai, kurie jau 40 
metų yra patikimiausi Mao ben
dradarbiai: jo privatinis sekreto
rius ir jo raštų rašytojas Cen-Po- 
ta, 65 m. amžiaus, ir patarėjas 
Kan-Ceng, 70 m. amžiaus, sau
gumo policijos šefas. Abudu jie 
pereitame politiniame biure bu
vo tik kandidatai. Kiti šeši Mao 
artimiausi ir ištikimiausi bendra
darbiai taip pat pasiliko polit- 
biure. Jų tarpe yra naujas gen. 
štabo viršininkas Jung-Cang, 63 
m. amžiaus, krašto apsaugos 
viceministeris ir Mandžiurijos 
karinės apygardos vadas.

Valdžioje žmonos ir giminės

Lin Piao, busimasis Kinijos 
diktatorius, norėdamas labiau 
užsitikrinti savo postą, į polit
biurą įvedė ir savo žmoną Jeh 
Ciun, žinomą ekonomistę. Ji iš
kilmingai praėjo pro naujo ck. 
narius ir paspaudė jiems rankas. 
Tuo tarpu premjero Cu ir sau
gumo policijos šefo Ceng žmonos 
buvo išrinktos tikrai į centrinį 
komitetą. Paties Mao žmonai 
Ciang- čing taip pat pavyko pa
tekti į politbiurą. Kaip žinia, 
prieš ištekėdama už Mao, ji bu- 

Vukt Km I i i

BRONIUS

Nors Kinijos komunistų parti
jos IX kongresas įvyko jau seno
kai (IV. 1 - IV. 24), tačiau dau
giau žinių apie jį tik dabar gau
ta. Mat, Kinija nuo seniausių 
laikų yra uždaras kraštas. Užsie
nio žurnalistų ir televizijos at
stovų ten nėra. Žinios ateina ne
greitai.

Tačiau į Kiniją dabar atkreip
tos viso pasaulio, neišskiriant 
ir komunistinių kraštų, akys ir 
ausys. Posėdžiavo didžiausia skai
čiumi pasaulio komunistų parti
ja, ( iš 45 milijonų pasaulio ko
munistų 17 mil. yra Kinijoje, kai 
Sovietų Sąjungoje tik 13 mil.).

Paskutinis Kinijos komunistų 
partijos kongresas buvo 1956 m. 
IX-jo kongreso ruošą trukdė į- 
vairūs įvykiai: Kinijos vidaus ne
sutarimus ir vaidus su rusais. Ta
čiau sunkumai buvo nugalėti ar 
maždaug nugalėti.

Pakeistas statutas, išvyti Mao 
priešai

Balandžio 1 d. Pekine nežino
moje vietoje susirinko 1512 
partijos atstovų, pirmą kartą po 
13 metų. Nebuvo nė vieno sve
čio net iš Kinijai labai artimų 
komunistinių partijų, nekalbant 
jau apie rusus komunistus.

Delegatai ilgai svarstė ir priė 
mė kom. partijos statutą, kuria
me pirmą kartą komunistų parti- 

| jų istorijoje įstatymiškai buvo 
numatytas partijos ir valstybės 
galvos įpėdinis: “Draugas Lin 
Pia-Mao ginklo draugas ir jo įpė
dinis”. Pranešimuose sakoma, ką 
Rusijos Leninas pavėlavo, Mao 
įvykdė. Dar gyvas būdamas “di
dysis vadas” paskyrė įpėdinį, ku
ris vykdytų revoliuciją ir tęstų ko 
vą prieš Mao priešus ypač Liu- 
Šao-Ci. Tai buvęs prezidentas, 
kuris suvažiavime pavadintas 
“delsiamąja bomba”, pakasta 
partijos aparate. Buvo įrodyta, 
kad jis po VIII partijos suvažiavi
mo bandęs pats Mao vietą užim
ti. Mao priešai nuginkluoti ir 

I iš politbiuro išvyti. Štai jų eilė: 
valstybės prezidentas Liu-Šao-Ci, 
kp. gen. sekretorius Teng-Hsiao- 
Ping, Pekino miesto galva Peng 
Cen, buv. krašto gynybos minis- 

I teris Peng -Te -huai ir keli kiti.
I “Partijos nariai turi teisę kriti
kuoti vadovaujančius asmenis ir 
viršūnes...”, sakome naujame sta
tute.

Šis naujasis statutas buvo dis
kutuojamas, perrašomas, papil
domas, braukomas ištisas dvi sa
vaites iš pradžių slaptos komisi
jos posėdžiuose, vėliau perduotas 
plenumui.

įvykdyta ir daug personalinių 
pakeitimų. Iš kom. partijos cen-

siųsti į šiaudinę stovyklos pusę, moterys, mergaitės ir 
maži vaikai su motinomis buvo patalpinti centrinia
me pastate netoli raštinės. Vyrams ir moterims buvo 
draudžiama lankytis vieniems pas kitus. Vienintelė vie
ta, kur jie galėjo visi susitikti, buvo valgykla ir ketur
kampė aikštė stovyklos centre. Jie turėjo gauti leidimą, 
norėdami išeiti iš stovyklos į miestą ir privalėjo laiku 
grįžti pietums. Kiekvienas taisyklių peržengimas buvo 
baudžiamas ir kai kuriais atvejais tiems nusikaltėliams 
buvo išvažiavimas atidedamas ligi kito transporto.

— Charlottė, ši stovykla man primena kalėjimą, 
— pasiskundė vieną dieną Vytautas. — Įsivaizduok, 
mes miegame salėje dvidešimt penki vyrai ir čia taip 
triukšminga- Vyrai čia lošia kortomis nuo vakaro ligi 
ryto. Ir kokios kvailos kalbos- Ten yra tikras narvas 
darbininkų, profesorių, kitokių intelektualų, ūkininkų 
ir net sukčių. O kokia pas jus situacija?

— Ta pati, kaip ir pas jus. Mes miegame penkio
lika viename kambary, ten yra dvi triukšmingos mo
terys, kurios kalbasi visą naktį. Vieną dieną mūsų kan
trybė trūko ir mes nutarėme su Milda įvesti tvarką.

— Ir ką jūs padarėte?
— Kai dabar tik ateina miegojimo valanda, užge 

siname visas švieas ir visi turi tylėti- Tos moterys bu 
vo nepatenkintos, tai mes pagrasėme, kad apskųsime 
raštinei. Dabar viskas tvarkoj.

Vieną dieną ant lentos buvo iškabintas sąrašas ir 
visi išvardintieji turėjo smulkmeniškai paruošti savo 
daiktus. Fotografijos, knygos, įvairūs dokumentai, die
noraščiai, laiškai ir rankraščiai turėjo būti pateikti į 
raštinę cenzūrai.

fcBui daujtlan^
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A. A. KUN. J. DAKINEVIČIŲ 

PRISIMINUS
Šių metų vasario 3 d. Cheha- 

lis miesto ligoninėje širdies lga 
mirė garbingas dzūkas — kun. j 
Juozas Kazimieras Dakinevi- I 
čius, šv. Juozapo parapijos kle- I 
bonas Chehalyje, Washingtono 
valst. Kun. J. Dakinevičius bu- j 
vo įdomi asmenybė — verta vi
siems jį prisiminti.

Juozas Dakinevičius gimė 
1894 m. gruodžio 9 d. Stakliškė
se, Trakų apskr. Jis buvo vy
riausias iš 9 vaikų. Mokėsi Vil
niaus gimnazijoje ir baigė Vil
niaus kunigų seminariją. Vysk. 
Pr. Karevičius 1918 m. gegužės 
26 d. pašventino jį į kunigus. Iš 
29 šventinamųjų grupės buvo 
tik 3 lietuviai, jų tarpe ir da
bartinis Lietuvos vyskupas Juo
zas Labukas.

Parapijos Amerikoje įkūrėjas
Kun. Dakinevičius studijas gi

lino Varšuvoje. 1921 m, mes jį 
sutinkame jau Lietuvoje kaip 
vikarą (Švėkšnoje ir Rietave. A- 
merikos lietuvių kunigų kvie
čiamas 1923 m. atvyksta jis į 
Ameriką. Čia darbą pradėjo 
Pennsylvanijoje, bet tuojau pat 
iš ten vyksta į Niagara Falls, 
N. Y., sutvarkyti ten lietuvių 
parapijos reikalų. Nors ta pa
rapijėlė oficialiai buvo jau įkur
ta, berods, 1917 m., tačiau ne
turėjo tinkamos bažnyčios ir 
kunigai ten nepabūdavo. Kun. 
Juozas galutinai tą lietuvių pa
rapiją suorganizavo, pastatė 
mūrinę bažnyčią, ir užtarnautai 
jį galima skaityti lietuvių pa
rapijos Niagara Falls steigėju. 
Tai parapijai jis sėkmingai va
dovavo 4 metus. Sakoma, kad 
tuometinis Buffalo vyskupas, jo 
viršininkas, buvęs labai “kie
tas” vyresnysis, ir kunigai, kas 
galėjo, nuo jo bėgdavę.

Nežinant visų smulkmenų, ten 
ka tik pasakyti, kad kun. Da
kinevičius irgi turėjo savo gra
žiai sutvarkytą parapija palikti 
ir 1928 m. jis grįžta į Lenkiją 
o iš ten vysk. J. Staugait s 1930 
m. pakviečia į Lietuvą ir paski
ria Renavos klebonu, Žemaiti
joje. Čia jis pastatė nauią baž
nyčią ir kleboniją. Iš Renavo 
vėliau buvo perkeltas į Laukže- 
mę, o vėliau į Žemalę — klebo
nu.

1944 m. apleidžiant Lietuvą 
jis su savim pasiėmė nesenai 
mirusios savo sesers tris mer
gaites ir su jomis atvyko į Vo
kietiją, kur gyveno įvairiose vie 
tose. Svarbiausia jo poziciia ten 
buvo — kapelionas Nuertingen 
lietuvių gimnazijoj. Iš Nuertin- 
geno su visa stovykla persikė
lė i Schwaebisch Gmuende.

1949 m. jis atvyksta i Ame
riką ir pradeda dirbti Seattle 
vyskupiioie (Washingtono vals
tijoje). Č’a buvo vikaru St. Ja
mes Cathedral ir St. Edward’s 
parapijoje, Seattle mieste. 1954 
m. buvo paskirtas klebonu į ne
didele Šv. Juozapo parapija 
Ferndale miestelyje. Ši parapija 
turėjo dar indėnų misiją. Indė
nams jis pastatė gražią bažny
tėle (archit. V. Lanatinsko pro
jektas). Indėnai jį labai mėgo 
ir pasiliko jo draugais ’ki io 
mirties. Vvskunas, vertindamas 
kun. Dakinevičiaus nuopelnus, 
paskyrė ji 1964 m. didžiulės Šv. 
Juozapo parapijos klebonu Che- 
halis mieste. Čia nereikėjo nau
jų statyto reikėjo tik mokėti 
skolas. Kun. Juozas išmokėjo 
daug parapi ios skolų, atšventė 
1968 m. birželio 9 a. parapi ios 
deimantinį ir savo kunigystės 
auksinį jubiliejų. Iškilmės buvo 
gana didelės: dalyvavo arkivys
kupas. daug dvasiškijos ir visi 
parapiečai. Atvyko net protes
tantų vietos dvasiškai. Tačiau 
po tų gražiu iškilmių jam nebe
ilgai teko klebonauti: jis mirė 
pirmadienio ryte 1969 m. vasa
rio 3 d., sulaukęs 74 metų am
žiaus. Laidotuvės buvo ketvir
tadienį, vienos iš iškilmingiau
sių visoje toje vyskupijoje. Da

lyvavo vietos arkivyskupas Tho 
mas A. Connaly, vadovaudamas 
iškilmingom koncelebruotom ge 
dulingom mišiom. Be jo, buvo 
dar Portland’o ir Yahimos vys
kupai, 4 prelatai ir 110 kunigų. 
Mišioms giedojo kunigų choras, 
vedamas kun. Anthony Doman- 
dich. Pamokslą sakė kun. Jo
seph Kramis. Iš lietuvių pusės 
laidotuvėse dalyvavo dvi velio
nio sesers dukros: pranciškietė 
sesuo Bernice ir Regina Good- 
wm, be to, dailininkas kun. Pi
jus Brazauskas iš Eugene m-to, 
didelė velionio gerbėja Aleksand 
ra Gylienė ir jos žentas, irgi 
didelis velionio draugas, Anta
nas Minelga.

Kun. J. Dakinevičius ir 
lietuvybė

Kun. Dakinevičius Amerikos 
lietuvybei turi daug nuopelnų, 
svarbiausia įsteigiant ar sutvar 
kant Niagara Falls lietuvių pa
rapiją, kuriai dabar vadovauja 
tėvai marijoną'. Seattle velipnis 
dirbo tarp nelietuvių, tačiau jo 
širdies draugai buvo tik lietu
viai. Tokie buvo: Gylių, Minel- 
gų, Masiokų, dr. J. Mikelionio, 
Lapatinskų, Gvildžių ir Žvirz- 
,džių šeimos.

Lietuviškus reikalus jis se
kė skaitydamas savąją spaudą, 
rėmė juos pinigais ir visuomet 
jautėsi esąs t'k lietuvis.

Pavardę, tiesa, sutrumpino į 
Dakin, bet letuvybė nesutrum
pėjo. Jis labai norėjo prie savęs 
turėti lietuvius, todėl labai ieš
kojo lietuvės šeimininkės. Sura
dęs Bronę Bikinū nę, žinomą 
lietuvę veikėją, jos stengėsi ne
išleisti, nes be jos jam labai trū 
ko lietuviškos atmosferos ir jis 
jautėsi nesavas. Bronė Dikinie- 
nė ir kiti Seattle lietuviai labai
gražiai atsiliepė anie jį. kaip a- 
nie darbštų, talentingą ir tvar
kingą kunigą r didelį l’etuvį 
patriotą. Netekus jo. Seatt’e 
lietuviai pasigenda didelio mo
ralinio ramščio.

Rašanč:am šias eilutes teko I 
pažinti velionį, lankantis jo pa
rapijoje. Man suJdarė apsiskai- 
čiusio. darbštaus kunigo, kieto 
administratoriaus, bet ryžtin
go ir kieto dzūko įspūdis. Jam 
buvo svetimas lengvas išlaidu-

KINIJOS..
Atkelta iš 3 psl.)

vo žymi artistė.
Jauniausias politbiuro narys 

yra Jao Wen-juan, Mao žentas, 
vedęs jo dukterį Hsiao Li. 1965 
m. savo uošvio vardu jis pradė
jo “kultūrinę revoliuciją” ir 1968 
m., revoliucijai nepavykus, bu
vo atleistas. Tačiau jau tų pa
čių metų gale jis metė naują šū
kį: “daubo klasė turi visur vado
vauti”. Ir, uošvio padedamas, 
vėl iškilo.

Kinijos stebėtojai nurodo, kad 
kariškiai buvo nuskriausti suda
rant politinį biurą, į kurį jie kaip 
ii nebuvo įsileisti. Laimėjo Mao 
ir jis kariuomenę nubaudė už 
tai, kad provincijų generolai ne 
palaikė jo suplanuotos “kultūri
nės revoliucijos”. Maršalai Hsiu- 
-Hsiangšin, Nieh Jung-čen, ato
minės programos vadovas, mar
šalas Čen-ji ir kiti neteko postų 
politbiure, o kai kurie ir centri
niame partijos komitete.

Kaip ten bebūtų, Mao pavyko 
sujungti Kinijos komunistų par
tiją, laimėti aukščiausius postus. 
Taigi šį kongresą stebėtojai vadi
na “Kinijos vienybės kongresu”. 
Manoma, kad dabartiniam dik
tatoriui pavyks stabilizuoti Kini
jos vidaus gyvenimą.

Kas buvo kalbėta ir nutarta 
rusų atžvilgių, nebuvo paskel
bta. Tačiau kalbama, kad rusus 
palaikančių nuomonių nebuvę. 
Jeigu taip, po šio kongreso Kini
jos- Rusijos santykiai gali dar pa-

aštrėti.

mas, bet negailėjo nei darbo, 
nei pinigų ta?'., į ką jis tikėjo. 
Todėl po jo mirties atidarius 
testamentą ra.:ta, kad beveik 
visas jo turtas pavesta Telšių 
kunigų seminarijai ir, kol toji 
seminarija atsiras, padėtas į vie 
tos vyskupo g’cbą. Telšių vys
kupą a. a. J. Staugaitį jis labai 
mylėjo ir todėl nepamiršo jo 
įkurtos seminarijos.

Velionis paliko dar gyvus du 
savo brolius L’-jtuvoje: dr. Sta
sį ir Praną ir tris sesers duk
teris Amerikoje.

Šios nekrologmės žinios nėra 
pilnos ir turi gal mažų netiks
lumų. tačiau nebenorėjom dau
giau vėluoti, berenkant žinias 
ir jas betiksFnant Norėjosi pri
statyti kun. Juozą Dakinevičiu 
saviesiems, kad ir mes ii įver
tintume kaip savo tautos sūnų. 
kurs ėjo per tas račias gyvėji 
mo audras kaip ir mes ir garbin
gai užbaigė savo kelionę, kaip 
ištikimas Dievo ir tėvynės sū
nus. Kun. F. Gureckas

ROŽINIS IR ŽIEDAS 
PAKELIUI J MĖNULĮ

Chicagoje gimęs ir mokslus 
ėjęs astronautas Eugene Cer- 
nan, kurio motina ir sesuo gy
vena Bellwoode, su savim erd
vėlaivyje Apollo 10 kelionėje į 
mėnulį vežasi motinos padova

notą rožinį ir sesers sutuoktu

vių žiedą. Abi priklauso Šv.
Simeono parapijai.

Sinclairville, N. Y., perėjo viesulas, padarydamas pusę mil. dol. 
nuostolio, čia pašalinamas medis užgriuvęs ant mašinos.

Chicago Savings
and Loan Association

* Vacation Club
* Colleg** Bonus Savings
* Home Mortgage Loans
* Home Improvement Loans
* Christmas Club
* Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575

H O C R S . Mon 12 PM. to 8 PM., Tues 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

Šis 54 pėdų ilgio šaldymo įrengimais aprūpintas laivas — gyvenama
sis namas yra skirtas Senegalo respublikai (Afrikoje).

V. K. Jonyno paskaita Washingtone
V. K. Jonynui atvykus užbaig 

ti St. George episkopalinės baž
nyčios įrengimus Washingtone, 
pasinaudodamas ta proga, Wa- 
shingtono Lietuvių Moterų klu
bas, kurio valdybą sudaro E. 
Mažeikienė, D. Harmon, V. Auš 
rotienė, L. Jurkienė ir G. Vasai- 
tienė, pakvietė dailininką pas
kaityti paskaitą.

Jaukioje ponų Aušrotų rezi
dencijoje susibūrė apie 60 as
menų. Su dideliu susidomėjimu 
susirinkusieji išlausė dailinin
ko trumpo įvado ir turėjo pro
gos pasigrožėti jo darbais, pa
teiktais skaidrėmis.

U R TO Z*/

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis Mažiausiai turi 
būti $8000 Pelnas mokama* 
kas šeši mėnesiai.

Q Ant visų knygelių 
sąskaitų

sTAI NARIAMS TEIKIAMAS M0«V PILNAS PATARNAVIMAS:
* Notarj Public Service * Sėli & redeem U.S. Bonds

3%

* Free community rooms for * Tuo large free park’g lots 
your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kits

* Cash checks and pay all 
family bills U’itb our spec’l 
rnonev order checks

Iškilusis mūsų dailininkas y- 
ra žinomas savo grafikos ir ki
tokios rūšies kūriniais ne tik 
lietuviams. Jis savo darbais yra 
atsiekęs pripažinimo kaip žy
mus dailininkas tarptautiniame 
meno pasaulyje. Jo iliustruotos 
knygos — Jaunojo Verterio 
Kančios, Lokys, Mainzo užėmi
mas ir kt. yra išleistos Vakarų 
Europos leidyklose originalio
mis kalbomis. Jo piešti Vakarų 
Vokietijos ir Vatikano pašto 
ženklai pasižymi savo grožiu.
Jonyno ir jo mokinio Shephard 

meno studija yra atlikusi 170 
vidaus bažnyčių meniškų įren
gimų, įskaitant kelis lietuviškų 
vienuolynų ir bažnyčių dekora
vimus.

New Yorko pasaulinės pado- 
dos Vatikano paviljono dalis bu 
vo Jonyno projektuota ir jų me
no studijoje išpildyta. Tie jo 
darbai buvo aprašyti ir pailiust
ruoti amerikiečių meno žurna- 

| luose.

VVashingtoniečiai turi progos 
pamatyti Šiluvos Marijos kop
lyčioje Jonyno projektuotus di
delius mozaikų panelius, o da
bar Romoje, Italiioie baigiama 

I įruošti Jonyno dekoruota Lie- 
I tuv!ų kankiniu Aušros Vartų
Mar ios koplyčia.

Prisitaikydamas šių laiku 
dvasiai, naujovišku priėjimu, 
neišvengiamai įnešdamas lietu
vių liaudies meno stiliaus ap
raiškas, Jonynas puošia Ameri
kos bažnyčias. Jo suprojektuo
ti ir Jonvno - Shephard studijo
je įvykdyti altoriai, stacijos, 
šventųjų skulptūros, vitražai, 
žvakidės, išskiria jį iš kitų tos 
rūšies menininkų.

Bažnyčių dekoravime nesiri
boja Jonynas vien Naujojo Tes
tamento temomis, bet skaidrėse 
teko pamatyti Senojo Testamen 
to Mozę, Dovydą užimančius

yS^AFfTVOF^^v 
YOUR SAVINGS
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* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

vietą katalikų bažnyčioje. Jis 
įnešė į bažnyčias naujas alto
rių formas, įdomiai pavaizduoda 
mas erškėčių vainiko ar pas
kutinės vakarienės simbolius.

Susirinkusieji turėjo progos 
pamatyti ir ne religinio turinio 
jo darbų: grafikos, spalvingų i 
akvarelių, ponų Kazickų Ledos 
skulptūrą prie jų rezidencijos 
baseino ir kt.

Greitai bėgo valandos besi- 
krožint atliktais Jonyno dar
bais, gyvais paaiškinimais bei 
pasikalbėjimais su šiuo įžymiu 
grafiku, akvarelistu, skulptorių j 
mi ir vitražistu viename asme
nyje. • Gražina Krivickienė

Trūksta žodžių

Vokietijon nesenai “atrepat- 
rijavo” jaunas, Lietuvoje moks
lus ėjęs muzikas. Verčiasi ne
blogai, bet svetur vis ne tas ir 
gana. “Tai ko čia atvažiavai?”, 
klausinėjo jį žmonės. “Vokie
čius įsimylėjai, blogai gyvenai, 
politika ar ką?” Pakratė galvą 
vaikinas ir ėmė aiškinti.

“Matai, baigiau muzikos mo
kyklą ir su draugu smuikinin
ku baigiamam koncerte žadė
jom atlikti garsią Čaikovskio 
“Dainą be žodžių”. Surepetavom 
ir pateikėm programon įtraukti 
draugei, pavardės nesakysiu, 
tegu bus draugė Ujina, maloni, 
kultūringa, apysenė ruselė”.

“Tai, žinoma, priėmė, juk ru-

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

..................................................................linini

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir taškuojame vist, 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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A. VILIMAS

MOVING

828 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
| FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 8 iki 9:30. Kuom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak Sekmadieniais atdara nuo 12 Iki 5.

ininnininnnininiinniiiinnnniiiinnniinnnnnniiiniiiiniiiiiniinnnniininnniii
Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvenimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Sv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys .............. $1.50
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOIE, kam dr. P. Aleksa $1.00
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys $1.50 
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC ................................... $2.00
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC ..................... $2.00
(Marijos apsireiškimai Lietuvoje ir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

i ....................................................................m.......

sas kompozitorius!”
“Taigi, kad ne. Metus akį į 

mūsų pasiūlymą suriko: bet, 
draugai, daina be žodžių? Kas 
tai? Susivokė mano draugas, 
sako, tavarišč Ujina, bet juk 
čia Čaikovskis! Krūptelėjo drau 
gė Ujina — tikrai Piotr-Ujič 
Čaikovskij... Bet, kiek pagalvo
jus nutarė: dėl viso pikto, žinot, 
pristatykit ir tekstą!”’

“Na, o toliau?”
“Tai ir ieškojom metus, ki

tus per visą Rusiją. Neradom. 
Tai ir atvažiavom į vakarus, su
pranti? Pritrūko žodžių...”

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už aiKlraiul.) nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% M est 951 h Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir tilt 0-4330

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus k 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MABQUETTE GIFT PAROKI. SERV. 
2008 09th St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis jvalrių prekių pasirinkimas.

E. ir V. ŽUKAUSKAI

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgu metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

I. B A C E ,
8455 > Kedzie A

AGENTŪRA 
Mamų. gyvybės, 

automobilių,
svei kabia, 
irto.

Mi

Patogios laši
<n< įkėlimo au-
Ilgo-

f I fe I U s
re. PR 8-2233
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

I.EONAS PRANOKUS 
Mabdžiai Sankabos, Triiiisraisljoa, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9583
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MIELI LIETUVIAI! Parodykime, kad kovoje už lietuvybę ir tautinį išlikimą esame vieningi
Gegužes 25 d., sekmadienį, 

3 vai. po pietyDalyvaukim Lietuvių Fondo vakarienėj J J
PRIARTINTI FONDĄ PRIE M I L I J O N O < Jaunimo Centre, Čikagoje

VAKARIENES PROGRAMOS VADOVE — PONIA ZITA KEVALAJTYTE - VISOCK1ENE 
Kas lietuviškai galvoja — j Lietuvių Fondą stoja ir dalyvauja vakarienėje.

Vakarienei užsirašyti skambinti: 778-2858

PROGRAMOJE: Dalyviy registracija, Cocktail. Atidarymas, oficialioji da
lis, naujų LF narių pristatymas ir pagerbimas.
Meninė dalis: Išpildo Alice Stephens vad. Aidučių Meno Ansamblis.

Vakariene.

MOKSLO METŲ 
PABAIGTUVĖS

LB Detroti apyl. lituanistinė 
mokykla mokslo metus baigia ge 
gūžės 25 d. 10:20 vai. mokiniai 
rikiuojasi prie šv. Antano baž
nyčios ir organizuotai dalyvauja 
šv. Mišių aukoje, giedodami lie
tuviškas giesmes ir skaitydami 
maldas. .Šv. Mišias aukos mokyk
los kapelionas kun. V. Krisčiūne- 
vičius, vargonais gros ir giesmes 
palydės muz. St. Sližys. 12 vai. 
Lietuvių namuose iškilmingas ak 
tas: aštunto skyriaus išleidimas, 
gerųjų mokinių atžymėjimai, mo 
kinių darbų parodėlė ir trumpa 
menipė programa. Mokiniaii 
šiai dienai pasipuošia tautiniais 
drabužiais. Mokyklos vedėjas pra
šo visur punktualiai ir aktyviai 
dalyvauti.

Kadangi šis pranešimas yra 
paskutinis, tariu ačiū visiems, ku
rie per du metus prisidėjo prie 
mūsų mokyklos darbo. Dėkingas 
esu lietuviškiems laikraščiams, 
spausdinusiems mokyklos pra
nešimus ir korespondencijas, y- 
patinga padėka Draugui, tiek 
daug vietos mokyklos nuotrau
koms skyrusiam.

Būsimam mokyklos vedėjui-ai, 
mokytojams, tėvams ir mieliems 
mokiniams nuoširdžiai linkiu gai 
vių atostogų, o kitais mokslo me
tais gyvo darbo, ištvermės ir mei
lės lietuviškai mokyklai.

Pr. Zaranka 
Mokyklos vedėjas 1

TRUMPAI

— Mokytojos St. Kaunelienės 
žygis L. namų reikalu. Praėjusią 
savaitę mano paskelbtas straips
nis “Ilgiau tylėti nebegalime”, 
buvo gyvai diskutuojamas pra
ėjusį savaitgalį. Straipsnis susi
laukė plataus atgarsio ir palan
kių komentarų. L. namuose su
tikti detroitiečiai tikrai mano, 
kad reikia pradėti tuo reikalu 
veikti. Tačiau buvo galvojančių, 
kad straipsnis pavėluotas, nes a- 
teina vasara, kiti kad per anksty
vas, nes reikėjo palaukti parengi
mų sezono pabaigos. Bet visi pri
pažįsta, kad “paslaptis” per daug 
visiems žinoma kas dedasi Na
mų aplinkoje ir kad tylėjimas 
nieko gero neduos. Palankų ko
mentarą per Amerikos L. balso 
radijo valandėlę paskaitė Ri
mas Korsakas. Komentarą radijo' 
klubo valdybos vardu paruošė 
pirm. inž. Vacys Urbonas.

“Aušros” lituanistinės mokyk
los mokytoja St. Kaunelienė šio
je srityje dar pažengė vieną žings 
nį pirmyn. Šeštadienį (gegužės 
17 d.) pasibaigus pamokoms, vi
sa mokykla nužygiavo į tą pačią

Detroito skelbimai
pVtrTsputr Tus

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda '‘Plaster Board". Visų rūSių

grindų ir sienų plytelės.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

VVJLB stotis — banga 1400
geStadienlais 3:00 iki 4:00 p. p.
Patricia Bandža tel. 278.3265
Algis Zaparackas tel. 549-198J

Vedėjas-—RALPH J. VALATKA 
,5750 Ijcsure, Detroit, Mich. 4S227 

TEL. 273-2224
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policijos stotį, kuri randasi neto
li “Aušros” mokyklos. Mok. St. 
Kaunelienei šiame žygyje dar pa
talkino kelios mergaitės, kurios 
šią mokyklą anksčiau yra baigu
sios.

Tokia, gal dar pirma Detroite, 
delegacija, policijos tarnautojam 
padarė didelio įspūdžio. Delega
cija buvo priimta budinčio kari
ninko ir jam buvo įteikta dr. 
Geručio veikalas “Lithuania 700 
years.” Šis policijos valdininkas 
St. Kaunelienės vadovaujamai 
delegacijai užtikrino L. namų 
saugumą. Prašė iš anksto praneš
ti apie ruošiamus parengimus ir 
pranešti apie visas, juodukų išdai
gas ar nusikaltimus. Reikia pasi
džiaugti, kad St. Kaunelienės de
legacija šio to pasiekė, nes tą pat 
vakarą Hamiltono “Aukuro” te
atrui vaidinant “Mindaugo mir
tį” viešoji policija stropiai saugo
jo L. namų apylinkę.

Šia gražia St. Kaunelienės ini
ciatyva turėtų pasekti ir kitos 
mūsų organizacijos bei instituci
jos.

— Šiaulių s-gos ir jos steigėjo 
VI. Putvio minėjimą gegužės 11 
d. suruošė jūrų “Švyturio” kuo
pos šauliai. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis Šv. Antano bažny
čioje. Po pamaldų pik. Jonas Še
petys priėmė jūrų šaulių paradą, 
kuriame dalyvavo ir iš Chicagos 
atvykę uniformuoti šauliai.

Akademija įvyko L. namuose, 
ją atidarė “Švyturio” kuopos pir
mininkas Mykolas Vitkus ir pa
kvietė teis. Marijoną Šnapštį va
dovauti akademijai. Turiningą 
paskaitą apie sąjungos steigėją 
VI. Putvį-Putvinską ir pačią są
jungą skaitė L. Žurn. s-gos pirm. 
rašyt. Vytautas Alantas. Ypač 
prelegentas giliau pažvelgė į Put 
vio asmenybę ir jo sugrįžimą iš 
sulenkėjusio bajorų luomo. Pa
skaitos pasiklausyti buvo susirin
kę apie 120 šaulių ir svečių.

Meninėje dalyje pasirodė R. 
Zotovienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė “Pašvaistė” su 
kubilu, lineliais ir malūnu. Šo
kėjų pranešėjos — Asta Baniony
tė ir Vida Bliudžiūtė. Robertas 
Arlauskas grojo šokėjams ir atli
ko solo keletą dalykėlių.

Rūta Kaunelytė deklamavo M. 
Sims VI. Putvio minėjimui para
šytą eilėraštį, Zofija Sirutavičie- 
nė eilėraštį skirtą šaulių s-gos 50 
metų sukakčiai paminėti ir Gied
rė Sirutytė Mikuckio “Ar žinot 
tą šalį”.

Po akademijos, banketo metu, 
Stepas Lungys jūrų šaulių vardu 
L. Namams įteikė 100 dol., ku
riuos priėmė Namų iždininkas'

L. B. Detroito Apyl. Motinos Dienos minėjime, įvyku šiame 1969. V. 4. Lietuvių Namuose dainuoja III- 
yntT skyriai N^uotr. J. Gaižučio

vos stovyklavietei paremti.
Banketo metu kalbėjo gen. Jo

nas Černius, Kazys Veikutis, pik. 
Jonas Šepetys, Vladas Pauža, Jur 
gis Mitkus, Mykolas Maksvytis 
(iš Chicagos), rašyt. Vyt. Alan
tas. Bankete dalyvavo apie 150.

Šis minėjimas buvo gerai su
organizuotas, gerai ir pasisekė.

— “Mindaugo Mirtis” suvai
dinta gegužės 17 d. L. namuose. 
Hamiltono “Aukuro” teatras, 
vad. ir režisuojant E. Dauguvie- 
tytei-Kudabienei, šį mūsų klasi
ko V. Krėvės-Mickevičiaus vei
kalą gerai suvaidino. Puikūs sce
novaizdžiai (A. Trumpicko), ge
ri šviesos efektai (H. Švažo) ir 
įvairiaspalviai rūbai (eskizai M. 
Repšytės) nukėlė žiūrovą į mūsų 
senovę. Prie šių senobinių rūbų 
paruošimo dirbo H. Rickienė, A. 
Bungardienė, P. Petraitienė ir O. 
Mikštyė. Grimas, perukai St. Ilgu 
no ir šarvai, šalmai, apavai A. 
Markovienės.

Vaidino net 27 šio teatro da
lyviai, iš jų ypač geras buvo Min 
daugo vaidmenyje A. Stasevičius. 
Dar pažymėtini K. Bungarda, J. 
Jakubynas, A. Stonkus ir kit. Ne
įmanoma visų, kad ir gerų akto
rių, suminėti, tačiau buvo ir silp
nokų. Bendrai veikalas paliko gi
lų įspūdį ir žiūrovai, kurių bu
vo kiek per 200, savo plojimais 
tai patikino. Aukurą pakvietė St. 
Butkaus šaulių kuopa ir kuopos 
pirm. Vincas Tamošiūnas sve
čiams, už šią didelę dvasinę do
vaną, detroitiečių vardu padėko
jo, gi mergaitės visus vaidintojus 
papuošė gėlėmis.

— Antaninos Čiunkaitės ir Ri 
manto Laniausko (iš Clevelan
do) sutuoktuvės įvyks birželio 14 
d. 5 vai. p. p. Šv. Antano baž
nyčioje. Abu jaunieji yra akty
vių ir susipratusių šeimų vaikai. 
Bronė ir Tomas Ciunkai gerai 
žinomi Detroite, Stasė ir Simo
nas Laniauskai žymūs clevelan-
diečiai. Abu jaunieji taip pat ak. 

Antanas Sukauskas. Kitą šimtinęj tyvūs lietuviškoje veikoje, be to, 
netrukus įteiks taip pat ir Daina- Rimantas yra pasižymėjęs kaip

Dail. Vytauto Ogilvio '‘Prisikėlimas”. Akrilika. Iš St. Butkaus; šau
lių kuopos suruoštos dailininko parodos Detroite, kuri praėjo su 
dideliu pasisekimu. Nuotr. Jono Gaižučio

ŠAUNIOSIOS “ŠILAINĖS” 
DVIDEŠIMTMEČIO TAKAIS

JURGIS JANUŠAITIS

jei kada tektų viešėti Detroi
te, sekmadienio ar penktadienio 
popietę užsuk į miesto parko vie
šųjų pastatų sporto salę ir ten 
sutiksi dešimt šaunių porų ir 
vieną moterį. Tai jaunos, žva
lios mergaitės ir tvirti jauni ą- 
žuoliukai berniukai, visi studen
tai, pamėgę, tikriau sakant visa 
širdimi pamilę lietuvių tautinius 
šokius, renkasi repeticijoms. Jų

Galina Gobienė, Detroito tautinių 
šokių grupės ‘‘Šilainė” vadovė.

viduryje grakšti, energinga, 
griežtai nuoširdi, jaunimą my
linti šokių šauniosios grupės “Ši
lainės” vedėja Galina Gobienė.
Nuošaliau jaunas, gabus akor

deonistas Rimas Kasputis, didis 
šios tautinių šokių grupės talki
ninkas, kurio rankose ima gausti 
akordeonas ir šokėjų poros ri
kiuojasi šokiui.

Mokytoja Galina Gobienė iš
sako šokio detales, nurodo ju
desius, taktus, sukinius. Šokėjų 
rimtis, dėmesys ir pastangos atsi
spindi kiekviename žingsnyje.

— Pabandysime “Abrusėlį” - 
trumpai taria mokytoja, ir vaiz
dai skuba pro tavo vaizduotę ir 
matai, kaip abrusėlį skalbia, nu
gręžia, džiovina, išlygina, su- 
lanskto. Gražu ir žavinga.

— Na, o dabar pabandysime) 
tą pramoginį — “Sveikinamasis 
Jonkelis”. Pasijunti lyg vakaruš
kose. Džiūgaujančiai įbėga mer
gaitės, beilniukai. Berniukai I 
kreipia dėmesį į kuklias mergai- : 
tęs, jos nedrąsios.

— Vitai - Regina, pademon-1 
struokite, kaip reikia reaguoti,1 
jausti, maloniu žvilgsniu palydė
ti. O tu, Onute, reaguok, atsi-1 
liepk. Berniukai viliokite mergai-1 
tęs, suplokite rankomis. Reikia 
visumos ir nuoširdaus jaukumo, i

Dar kartą pakartokite visi — 
nuoširdų “pamokslą” rėžia mo
kytoja Galina Gobienė, stebėda
ma kiekvieną judesį ir taisyda
ma šokėjų kiekvieną žingsnį.

Ir šis šokis dar nematytas, bet 
malonus ir įdomus. O kai jie su
pynė ištisą šokių pynę, tada tik 
pajunti, koks sunkus tautinių šo
kių šokėjų darbas, kiek reikia 
aukos ir pasišventimo, kiek rei
kia meilės šiam darbui.

Sumetame žodelį ir su ponia 
Gobiene, “Šilainės” širdimi ir sie
la.

— Ruošiamės savo dvidešimt- 
mečiui. Jį švęsime gegužės 24 d. 
Norime šią sukaktį gražiai atžy
mėti ir ta proga duosime savo šo
kių pynę.

— Gal ką galėtume prisimin
ti iš praeities, iš savo darbo me
tų, ir kokį kraitį “Šilainė” sukro
vė per dvidešimtį metų

— Ach, kokia ji miela. Praei
tis nusinešė daug kūrybos ir sva
jonių, o taip pat ir darbo. Tauti
nius šokius pamėgau vaikystėje. 
Nuo trečiojo skyriaus pradėjau 
šokti išraiškos šokius scenoje, 
tautinius šokius pradėjau šokti 
gimnazijoje būdama trylikos 1 
metų. Pamėgau šią meno šaką 
ir nebeatsiskyriau. Vokietijoje šo
kau Sodeikos - Veličkos ansam
blyje ir Amerikoje, kaip matote 
jau dvidešimt metų dirbu su tau
tinių šokių grupe.

“Šilainės” kraitis, kukliai ta
riant, nemažas. Per 20 metų a- 
merikiečiams esame šokę per 160

kartų, lietuvių visuomenėj (Va
sario 16 d. minėjimuose ir kituo
se parengimuose) šokome dau
giau kaip 120 kartų. Visas mūsų 
repertuaras daugiau kaip 50 tau 
tinių šokių.

“Šilainė” lietuvius reprezenta
vo Mich. sostinėje Lansing gu
bernatoriaus G. Romney inaugu
racijos baliuose 1963 m. ir 1965 
m. Mūsų šokėjai buvo amerikie
čių entuziastingai sutikti ir gu
bernatorius išskirtinai mums dė
kojo, pasidžiaugė lietuvių kultū
ra. Gi pranešėjas pažymėjo, kad 
tautiniais šokiais lietuviai pa
rodo savo tautos meną, tautos 
kultūrą ir juose atsispindi lietu
vių tautos charakteris ir tauta, 
kuri turi tokią gražią tautinę 
kultūrą turi būti laisva. Tokių 
šiltų atsiliepimų apie lietuvius 
klausėsi ne kartą amerikiečių e- 
litas.

Malonu pastebėti ir tai, kad 
per šį dvidešimtį mūsų “Šilainė
je” šoko 140 studijuojančio ir 
aukštesniųjų mokyklų studentų, 
gi iš jų 14 porų sukūrė lietuviš
kas šeimas. Ir čia “Šilainė” gra
žiai pasitarnavo lietuviškam rei
kalui, — nuoširdžiai pasakojo 
simpatingoji grupės vedėja G.

(Nukelta j 6 psl.)

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

PAS H. SEIGAN JAU PAVASARIS!
Apsirūpinkite geriausių firmų rūbais, kol yra didelis pasi

rinkimas, kaip Groshire, Botony “500”, Phoenix ir kitų.

Čia atvykę tėvas ir sūnus ras visa 
kas tik reikalinga jų apsirengimui. Visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir jums ma
loniai patarnaus.

Tik ką gauta iš ITALIJOS kostiumų 
marškinių ir kt. aprangos.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos, 
įskaitant stambius (husky).

ATVYKITE TUOJAU PAT, KAD GALĖ
TUMĖTE Iš KO DAUGIAU PASIRINKT.

jaunas dailininkas, Antanina buvo įteiktas dr. Geručio veika-
baigusi ir dirba dekoravimo sri
tyje.

— Į Romuvos stovyklavietę
(Kanadoje) skautai autobusais 
pajudės iš L. namų liepos 26 d. 
Todėl jau dabar skautai turi už
siregistruoti pas tuntininkus. Vė 
liau užsiregistravusiems, gali 
taip atsitikti, kad reiks važiuoti 
savo priemonėmis.

— Mokslo metų užbaiga L.B. 
apylinkės lituanistinės mokyklos 
įvyks gegužės 25 d. Pamaldos Šv. 
Antano bažnyčioje 10:30 vai. ir 
iškilmingas aktas 12 vai. L. na
mu se.

— Juozas Kazlauskas, sėk
mingai skautams pravedęs plau

las “Lithuania 700 years”.
— Rapolas Valatka, per savo 

vedamą Lietuviškų melodijų ra
dijo valandą pranešė, kad nuo 
birželio pradžios savo transliaci
jas praplečia. Pasikeičia ir stotis. 
Naujoji stotis yra trumpų ban
gų — WMZK FM banga 28. Pro
grama nuo birželio 3 d. bus ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 
8 iki 9 vai. vakaro. Likę du šeš
tadieniai gegužės mėn. transliuos 
programą per senąją ir naująją 
radijo stotį. Nenuilstančiam se
nosios ateivių kartos sūnui ir ak
tyviam lietuviškoje veikloje R. 
Valatkai linkime sėkmės dabar

, . .. . , . ..... , užsikrovus dvigubą Lietuvos var-kiojimo ir gyvybes gelbejimo kur do> dainos jr muzikos ,jari. 
sus praneša, kad gyvybes gelbe-nimo našta
tojų egzaminai įvyks Dainavoje 
birželio 8 ir 15 d. Tuos kursus 
baigę ir Dainavoje išlaikę egza
minus, skautai gaus Amerikos 
Raudonojo kryžiaus gyvybės gel
bėtojų pažymėjimus.

— Kard. John Dearden šiomis 
dienomis priėmė penkių asmenų 
lietuvių delegaciją ir pasikalbė
jo lietuviams rūpimais klausi
mais. Delegaciją sudarė LB apyl. 
valdybos nariai: inž. Jonas Gaižu 
tis (pirm.), kun. A. Babonas, dr. 
Kęstutis Keblys, Ona Valatkienė 
ir Rimas Korsakas. Kardinolui

— “Šilainės” dvidešimtmečio 
banketas gegužės 24 d. prasidės 
punktualiai 7:30 vai. Pasivėlinę 
j salę galės patekti tik programai 
pasibaigus.

— Dievo Apvaizdos bažnyčio
je pirmoji komunija lietuviškai 
paruoštiems vaikams įvyko gegu
žės 18 d. Perpildytoje bažnyčioje 
mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. A. Babonas, gražiai gie 
dojo muz. St. Sližio vedamas jau 
nimo choras.

____________ (sln)

S E I G A N ' S
VYRŲ IR BERNUKŲ KRAUTUVE

4640 South Ashland Avenue
TEL YArds 7-1272

Atidarą vakarais: pirmadir ketvirtad., o kitomis dienomis iki 
6-tos vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

1969 PLYMOUTH
2 DURŲ, TIK $1,895.00

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

800 vartotų ir gerame stovyje automobilių — 
pirksite labai pigiai — urmo kaina.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės m. 22 d.

IŠNUOMOJAMA

“Šilainė” šoka kepurinę, akordeonu palydi R. Kasputis.

Heating Contractor

IŠNUOM. mieg. kambarys mote
riai. Maža kaina. Galima naudotis 
virtuve. Skamb.nti WA 5-4138.

Išnuom. kambarys vyrui, su at
skiru įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir 
t.t. GR 6-3069

Jllllilllllllll illltillillllllhilllllllllliillillll 

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

“ŠILAINeS” DVIDEŠIMTMETIS
(Atkelia iš 5 psl.) | kartų kalbėjusi apie Lietuvą ir jos

kultūrą.Gobienė apie praeitį.
— Kas paskatino šią' tautinių 

šokių grupę pavadinti “Šilainės” 
vardu?

— Pradžioje grupė neturėjo 
vardo. Ji tada vadinosi Detroito 
tautinių šokių grupe. Po 7 metų 
kartą Petras Petrutis davė min
tį, ar nevertėtų šią grupę pakrik
štyti. Ėmiau gyventi ta minti
mi ir vieną vidurnaktį gimė min
tis ją pavadinti mūsų poeto A- 
leksandriškio sukurto eilėraščio 
“Šilainė” vardu. Patiko eilėraščio 
turinys; ir grupei tą vardą davė
me, kaip simbolį, kas primintų 
Lietuvą, kad tautinį darbą šir-dvie kiekvienas nešiotu kad ta §’’mtį metų’ supynusi dau& ^a- šalia pagrindinio žemėlapio 

S ŽiM 5 i M' vaduojančio Didi ir Mat. L,e-

mūsų jaunimas ir jiems būtų 
arti širdies gimtosios žemės sau
ja, ■— susimąsčiusi, pasakojimą 
baigusi, pritilo Galina Gobienė.

“Šilainės” dvidešimtmečio dar ilstama vadove Galina Gobie- 
bų takai dabinti gražiais darbais, ne išeivijos lietuvis nuoširdžiai 
“Šilainė” dalyvavo visose trijose j linki dar ilgus metus puoselėti 
tautinių šokių šventėse ir New
Yorke pasaulinės parodos metu
ruoštoje Lietuvių dienoje.

“Šilainė” savo tautiniais šo
kiais, kaip matome, yra daug

LAIŠKAI "DRAUGUI”
Okupantai rusai pavergtoj Lietu

voj įvedė dar vieną vergiškos oku
pacijos Įrodymą: ant laiškų vokuo
se matyti vien rusų raidėmis, biau- 
riom kirilikom, išraitymai, reiškian 
tieji Lietuvos miestų vardus. Anks
čiau atėjusiuose laiškuose būdavo ir 
lietuviški įrašai, greta biaurių ru
siškų. Dabar lietuviškas jau iška
potas, paliktas vien rusiškas. Nese
niai gautame iš Kauno laiške taip 
matyti.

Kruvinieji rusai okupantai, grą
žinkite lietuviškus vardus į pašto 
antspaudus. O jūs, okupuoti lietu
viai, komunistų partijos nariai ir 
bepartiniai, ar visiškai nieko negali
te padėti lietuvių kalbos išstūmi
mui? Ar kacapiškas okupanto ruso 
batas baigia išstumti mūsų brangią 
ją lietuvių kalbą iš pašto?

Okupante ruse, kaip tau negėda 
taip begėdiškai reikšti okupaciją vi
sam pasauliui, kvailiems skelbiant 
tariamai laisvę okupuotiems kraš
tams, kokiu esą yra Lietuva.

Kenčiantis

James Roosevelt, 62 m., buv. pre
zidento sūnus, buvo rastas savo 
žmonos perdurtas ir šiuo metu yra 
kritiškoje būklėje.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiui
Apsimoka skelbtis D R A U G E, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Mitmuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

Grupės vadovė Galina Gobie- ! 
nė, mokytoja, baigusi Kūno kul
tūros dviejų metų kursus Lietu- 1 
voje, yra gerai išstudijavusi lietu
vių tautinius šokius ir jų paruo
šimui bei išpildymui skiria ypa-( 
tingą dėmesį.

Pačią vadovę Galiną Gobienę 
pažįstame iš tautinių šokių i 
Švenčių, gi paskutinėje ji buvo
didi talkininkė vyr. meno vado- _ .
vei Jadvygai Matulaitienei. Papildomai gautas ribotas skai-

j ČIUS
“Šilainė”, gimusi Detroite 19-

49 m. liepos mėn. 25 d., ištvė- LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ 
rė sunkaus darbo kelyje dvide-

venimą išleidusi subrandintų ir tuvos etnologinį stovį paskuti- 
sąmoningų lietuvių. niais laikais, čia yra dar septyni

Šio gražaus gimtadienio proga, I mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš

šauniajai "Šilainei" su jos nenu-

istorinių laikų.
Žemėlapio kaina tik 50 cen-

šią gražią tautinių šokių meno Užsakymus siųsti į Draugą, 
mėjimų ir gražiai reprezentuoti ^j*!^!*^*!:*^*:*!*********^;*!!**!^*
lietuvių tautą svetimųjų tarpe, 
šaką, pasiekti dar didesnių lai- [ _ 
mėjimų.

je

Jaučiu reikalą ne tik dar kartą 
padėkoti informacijos seminaro ini
ciatoriams ir visiems įvykdytoj ams : Knyga apima gražiausią Lie-
už malonų priėmimą Chicagoje, tuvQg istorijog laikotarpį, kuris 
bet ir pabrėžti, jog šiais laikais taip turi būti įdomua ne tiR Hetu. 
retai randamas noras konkrečiai viams> bet ir amerikiečių 
dirbti, vietoje tik šnekėti, yra pati meneį 
aukščiausia vertybė mūsų išeivijo- ■

Knyga gaunama DRAUGE
pusiau sumažinta kaina—$2.00 
Illinois gyventojai turi pridėti 

seminaro rengėjų komiteto parody- prie knygos kainos 5 proc. mo
tas geras pavyzdys-noras dirbti bei kesčiams
realizuoti skelbiamas mintis — ma-

Chicagoje mano matytas ir inf.

ne labai padrąsino ir paskatino pa
našiam darbui. Aš pergyvenau sun
kiai apsakomą jausmą, kai “lietu
vis iš toli” svetimoje didmiesčio ap
linkoje suradau bičiuliškus tautie
čių veidus ir atviras širdis visuome
niniams darbams ar draugystės po
būviams.

Labai džiaugiuosi ir didžiuojuos 
turėjęs progą su tokiais vyrais ir 
tokiom moterim pabendrauti, mano 
manymu, taip svarbiame darbe, ku
ris nepavargstant visur turėtų būti 
propaguojamas ir konkretizuoja
mas.

Vilius Bražėnas, 
Watertown, Conn.

POPULAR LITHUANIAN 
R E C I P E S

Juzės Daužvardienės
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
eeeptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie 
i uvėms

Kaina $2.50
IlilnolK State gyventojai prie kalno*

turi pridėti 5% taksu.

Užsakymus siųsti
DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

CLASSIFIED GUIDE
IX) K RENI REAL ESTATE

įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditloning ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas igutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu laidinius 
dirbti mieste tr užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir sų 
žiningai Apskaičiavimai nemo 
kainai.

DOMAS ŽUKAUSKAIS 
HEATING & SHEET METAI 
-1414 S. VVestern, Chicago U, (II 

Telefonas VI 7-3447

l S I G Y K I T E DABAR

Vytautas the Great 

Prel. J.B. Končius

ANNA KARENINA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00. 
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIČ
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50 

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios
tinka visiems laikams, visoms, 
tautoms, kurios verčiamos į sve- i 
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.

Perskaitę "Draugą", duo-

ii kitiems pasiskaityti.

dėmesio

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

<iiimi!iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii

REAL ESTATE

6 kamb. mūr, namas. Gazu apšild. 
Moderniška vonia ir virtuvė. Ga
ražas. Pusė bloko nuo šv. Kazi
miero vienuolyno. Virš $20,000.

WA 5-5437

Marąuette Pke. (ant Artesian Ave
nue) parduodamas 7 kamb. mūr. 
namas. Pilna vonia ir 2 *‘powder 
rooms’’. Galimybė įrengti kamb 
išnuomavimui. Namas geram sto
vy. 1 auto garažas. Agentai pra- 

$200 plius butas savininkui. Labai; šomi nesikreipti. Nuo pirmad. iki

CICERO. Geras mūrinis, 3-jų bu
tų namas. Apyl. Cermak ir 50 
Avė. 4—4—2y2 kamb. Pajamų

geras pirkinys. $23,500. SVOBO
DA, 2134 S. 61st Ct., Bl 2-2162. 
Jei neatsako skambinkit LA 1-7038

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

8 kamb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik 
$1 9,500,

2- jų butų 5 lr 6 kamb. $20,000
3- jų butų 2 po 4 lr 6 kamb 

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

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

garažas $28,000.
6 kamb. rezid. 2 aut. garaža1- 

$29,00.
3 geri bizniai: žuvų - Viščiukų

GERAS PIRKINYS! TIK $9,900. nSg“Viščiukų ^ūku’“1
2 butai po 4 kamb. Gazu apšild. 2 akrai su namais.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

maš. garažas. Apyl. Tripp ir 27th 
(Pietvakariuose). SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

BRIGHTON PARKE
2 po 4 kamb. med. Visas atnau

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

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

5 ir 0 kanib. med. su rūsiu, ve
randomis lr garažu. Erdvus namas 
lr sklypas. $17,500.

6. 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

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

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 p« 5>/a kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Publlc

273’ W. 43rd St- —- CL 4-2390

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

tu senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marųuette lr Gage parkai.

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

NAMŲ PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

real estate

NERIS REAL
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

niiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiimimiiiiii'iHiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

vieimbei of M.L.S.
A L E X

Maln office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside. La Grange Park 
ir bituose vakariniuose priemiesėinose Prašome užsukti | mūsų ištaigą 
*r išsirinkti R katalogo.

Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaitvti.

Prie 72 Ir Lawndale — 6 kanit., 
9 metų de Iuxe bungulow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Pi lt Ob u vftLern putai po 6 
Kamb Platus sklypas

Prie 7i u litiniai* 
tai ir patalpa raštinei ar 
Garažas Nebrangus. J43.500

To ir Waslnenavt. Mur^
- aini. ir butas ; Qsy 8-J<

$28.900

$20,500. 
Mūras. 3 bu 

bizniu

pu
k&jno-

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

12-os butų uaujas mūr. namau 
gražioje pietvakarių apyl. $26,001) 
metinių pajamų. Kaina prieinama

H kanib. IO metų de luxe mū; 
hungalou prie Marųuette pko I % 
vonių, jrengios rūsys 2 auto mūr. 
garažas.

1 jį aukšto. 2 butai—6 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. (36,000.

2 po B kamb. (3 mieg.), 3 kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 ir Califomia 
$28,600.

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

kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marųuette Pk $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME EAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 7lst St Tel. 925-6915

penktad. po 6 v vai. skambinkite
RE 7-0362

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

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

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

Tel. 257-6675
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av.. CL 4-7459

Laiškas Jums
Lotas 30 p. Marųuette 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.

fl kamb: 16 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

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

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $65,900.

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri 
žiūrėtas. Apie $14.000 pajamų, gara 
žas, Marųuette pke. $80,000.

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

Remkit tuoe biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

ŠATAS — REALTOR

MMIiaUHIlIlUIIUlUlItUlUlIlUiUIMUII

HELP WANTED — VYRAI

JANITOR WORK 
For new car agency. 

Ask for HANK 
Tek PO 7 8530

SHIPPING & 
RECEIVING
RELIABI.E MAN 

FOR WIIOLESALER
Some experienee helpful būt not 

necessary
Secure permanent position. 

Many fringe benefits
Nr. Lincoln & Irving

Phone — 281-4845

HELP WANTED — MOTERYS

EXECUTIVE
SECRETARY

For growing concern in Eik Grove 
Village. Good' company benefits 
and salary. Mušt be intelligent and 
good coordinator.

HOURS: 8:30 TO 5

Call MR. CRIDER
437-1950

GIRL FRIDAY
Growing Service organization for 

large air-cond itioning manufacturer. 
Typing, billing and varied duties. 
Congenial office. Permanent. Excel- 
lent starting salary.

Phone Mr. Green, DE 7-1900
6 kamb.

VYRAI IR MOTERYS

JANITORS
JANITRESSES

VVANTED
No experience necessary

One of the largest cleaning con- 
tractors has openings for evening 
work. Good pay, paid vacations, 
hospitalization. Opportunity to
become foremen, foreladles and 
supervisors. Two reference letters are 
needed. Applications are taken from 
9 a. m. to 3 p. m. Mon through 
Fri.

Maintenance Services
325 W. Van Buren Street 

TEL. — 341-1111

Milliiillliliiilliilllillitlliiliiillllilllliliflii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR
STIKLO
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||IIIIII9!IIII1!II»

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūrą. “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

RADIO PROGRAMA

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

HELP WANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENING

TYPIST
General Typing — Order Processing

Full Time Permanent Position! Good Starting Salary 
Congenial Office

CALL MRS. P0WERS

HELP VVANTED - VYRAI

SHIPPING CIERK
Good starting salary. Permanent 
position. Many fringe benefits.

APPLY

Lite Food Products
1335 W. ALTGELD ST..

CHICAGO, ILLINOIS

ARE YOU
AGGRESSIVE

Bold, active, enterprising, tenaeiouu, 
persuasive, and convincing? Būt yet

TACTFUL
with the d,elicate perception of the 
right thing to do in a given situa- 
tion, then please read on. We‘re a 
company that’s on the go. Our size l 
has doubled in the lašt 3 years Out 
immediate plans call for 3 rnajor 
expansions irt 1969.

If you feel yiou’re the type man 
we’re looking for and vvould likę 
to join a flrm with. ail growth poten- 
tial, then call us today. We want 
to talk to a man that dioesn’t need 
$800 the first month, būt won’t 
settle for lesa from then on.

B’or personai intervlew

Call Russ Smith, 299-7131

Career O’Hare
Personnel

2590 E. Devon (at River Rd.) 
Des Plaines, Illinois

A growing company needs

EXPERIENCED
MAN

for gen'l Plant Maintenance

Good salary and company benefits

CHICAGO DISPLAY C0.
1301 Arfmitage Avenue 

MELROSE PARK, ILLINOIS
TEL. ES 9-8500

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt Have Experience In

Automotive Shop
See Mr. Fischer 

AUTO PARTS & GEAR CO. 
2437 Mlhvaukee Avė., Chicago

Naujai AUTOMOBILIŲ Agentūrai 
reikalingas

DŽENITORIUS
Kreiptis į HANK
Tel. PO 7 8530

Work near home 4

FORGE SHOP
DIE MAKER ' J

UPSETTERMAN—3. 4 & 5

INSPECTOR — Weldshop

INSPECTOR - Not & cold 
forgings

BAND SAW — operator

WELDERS — produetion 
are welding with 
Innershield experience

Interviewing hours: 

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

COMMERCIAL STAMPING 
AND FORGING C0. 

5757 W. 65th Street 
CHICAGO, ILLINOIS

An Eąual Opportunity Employer

826-5353
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠAULIŲ PENKIASDEŠIMT

METIS OICEKOJE

Gegužės 4 d., sekmadienį, Ci 
cero jūrų šaulių kuopos “Klai
pėda” valdyba, pinminiukauja
ma energingojo S. Bernatavi
čiaus, suruošė šaulių s-gos 50 
metų juhilieiaus iškilmes, pra
dėdama jas šv. Mišiomis Šv. 
Antano lietuvių parapijos baž
nyčioje. Iškilmingas pamaldas 
laikė kuopos kapelionas kun. 
dr. Juška, kuris pasakė išskir
tinai gražų pamokslą. Per šv. 
Mišias giedojo ir choras. Pamal
dose dalyvavo Chicagos Vytau
to Didžiojo šaulių kuopos atsto
vai su savo vėliava, o taip pat 
vietos ateitininkų ir lietuvių 
skaučių organizacijos, taip pat 
su savo vėliavomis.

Po pamaldų, kuriose taip pat 
dalyvavo ir ciceriškiai Lietuvos 
kariuomenės kūrėjai — sava
noriai, vadovaujami pulk. Šve
do, su visomis vėliavomis ir or- 

, ganizuotais bei neorganizuotais 
pamaldų dalyviais, išsirikiavę 
eisenoje, nužygiavo į parapijos 
salę iškilmingai akademijai. Čia 
šaulių ginklo broliai savanoriai 
ir vienas seniausiųjų šaulių, 
buvo pakviesti į garbės prezi
diumą, pirmiau tautiniais rū
bais pasipuošusių sesių _  šau
lių pagerbus juos prisegant po
ružavą gvazdiką.

Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, akademiją trum
pu žodžiu pradėjo ir ją pravedė 
kuopos pirm. S. Bernatavičius. 
Akademija pradėta kuopos ka
peliono kun. dr. Juškos invo- 
kacija. Po to sekė šaulio A. Va- 
latkiaičio paskaita “Šaulių są
junga ligšiol ir jos uždaviniai 
ateityje”. Taip pat buvo pa
gerbti tylos minute ir žuvusie
ji bei mirusieji tolimame Sibire 
šauliai.

Po neilgai teužtrukusios aka 
demijos, sekė meninė progra
ma. Kelias muz. Bertulio su
komponuotas dainas labai gra
žiai sudainavo ciceriškė šaulė 
Ona Kasiūlienė. Solistė gimusi 
ir augusi Amerikoje puikiai vai 
do lietuvių kalbą. Sesė Kasiūlie
nė ypatingai brangina lietuvių 

, kalbą, saugo ją nuo svetimų 
priemaišų. Balsą ji turi labai 
gražų. Reikėtų ją dažniau kvies 
ti kaip solistę šauliškose meno 
programose. Po jos gražių pub 
likos šiltai priimtų dainų, dar 
keletą dainų sudainavo vietos 
lietuvių mokyklos choras, diri
guojamas muz. Kreivėno. Jau
nųjų lietuviukų dainos žmonėms 
taip patiko, kad publikai be 
perstojimo plojant, teko bisuo-
ti. v

J pabaigą sesės Bernatavičie- 
nės ir jos darbščių talkininkių 
suruošta kavutė su pyragaičiais 
šių iškilmių dalyvius išlydėjo 
blaiviai, bet giedriai nusiteiku
sius puikiu šventės pasisekimu.

av

GRAŽIAI GIEDOJO, TRUM
PAI KALBfiJO, VISI

LINKSMINOSI

Gegužės 14 d. Gimimo švč. 
P. M. lietuvių parapijos bažny
čioje Marąuette Parke baigėsi 

I 40 valandų atlaidai. Tai graži 
dvasinio susikaupimo valanda. 
Procesijoje mažytės mergaitės 
h- berniukai ir per 20 dvasiš
kių iš įvairių lietuvių parapijų, 
jų tarpe vysk. V. Brizgys, prel. 
A. Miartinkus, parapijos kleb. 
prel. V. Černauskas, Tėvų Jė
zuitų provinciolas kun. Kijaus
kas, S J •

» šv. Mišių metu ypač gražiai 
giedojo šios parapijos gerai iš
lavintas, muz. Vlado Baltrušai
čio vadovaujamas choras. Gie
dotos giesmės turtino pačius 
atlaidus ir teikė pasigerėjimo 
besimeldžiantiems.

Po atlaidų parapijos klebonas 
prel. V. Černauskas parapijos 
salėje choro dalyviams suruo
šė vaišes.

Choro valdybos pirm Vacys

Momkus visus pasveikino ir 
pristatė kai kuriuos svečius, f 
vaišes atsilankė ir po trumpą 
sveikinimo žodį tarė parapijos 
klebonas prel. V. Černauskas, 
kan. V. Zakarauskas, kun. J. 
Kuzinskas, kun. A. Naudžiū
nas, MIC. Visi gėrėjosi choro 
giedamomis giesmėmis sekma
dieniais ir atlaidų metu. Reiškė 
padėką choro vedėjui VI. Bal
trušaičiui ir choro dalyviams 
už šias gražias pastangas, mū
sų parapijoje giedojimu turtinti 
ir gražinti lietuviškas pamal
das. Gi prel. V. Černauskas ir 
kun. A. Naudžiūnas pažymėjo, ■ 
kad šios parapijos choras savo 
gražiu giedojimu ir pajėgumu 
užima vieną iš pirmaujančių 
vietų.

Žodį tarė ir choro vedėjas 
muz. VI. Baltrušaitis, dėkoda
mas choristams už kantrybę ir 
darbą ir kvietė nepavargti ruo
šiant pirmąjį religinį koncertą 
— Sasnausko Reguiem, kuriuo 
birželio 14 d. parapijos bažny
čioje bus prisiminti ir pagerbti 
išvežtieji, lietuvių tautos kan
kiniai ir visi kovoję ir žuvę už 
tautos laisvę.

Reguiem solo partijas atliks 
solistai Stasys Baras, Jonas 
Vaznelis ir A. Kalvaitytė-Velba 
sienė. Vargonais palydės Mary
tė Mondeikaitė-Kutz. Šį tautos 
kankinių pagerbimą ruošia. LB 
Chicagos apygarda.

Choro vaidybos pirm. V. 
Momkus dėkoja .ponioms V. 
Krasauskienei, J. Baronaitienei, 
J. Krutulienei, Kybartienei ir 
V. Kazlauskui už vaišių paruo
šimą įr kviečia visus nuotaikin
gai praleisti porą valandų lai
ko. Drauge jis primena repeti
cijų tvaiką, nes pasiruošimas 
Reguiem reikalaująs visų kieto 
darbo. Be to primena, kad pa
rapijos choras ir šiais metais 
giedos šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse 'kapinių dienos proga.

Visų kalbos buvo tikrai 
trumpos, vos kelias minutes te
trukusios. Po to skanios vaišės, 
suskambėjo dainų, dainužių pos 
mai. Visus jungė gera nuotai
ka ir malonūs pokalbiai.

Pažymėtina, kad muz. Baltru 
šaitis čia pradėjo trečiuosius 
darbo metus ir per tą laiką cho
ras išaugo iki 75 narių, pa
siekdamas giedojime aukšto ly
gio.

J. Janušaitis

ORGANIZUOJAMA ŠAULIŲ
IDEOLOGINĖ SAVAITE

Šaulių s-gos ideologinė sa
vaitė ruošiama Dainavos sto
vykloje birželio 15-22 d. Visi 
šauliai registruojasi pas š. S. 
Radzvicką, 821 W. 34 g-vė, telf. 
376-9331, kur gaus visas infor
macijas.

Vykstantieji tik savaitgaliui. 
(VI. 21) registruojasi ir atsi
skaito iki gegužės 24 d. pas šau' 
lių moterų vadovę š. IS. Cecevi- Į 
čienę, 4428 ISlo. Westem g-vė, 
telef. LA 3-4526.

Išvažiuojantieji autobusu 
renkasi visi prie “Jaunimo 
centro” birželio 21 d. 6 vai. r., 
nes 7 vai. ryto autobusas iš
eina punktualiai.

Pranas Tamkus

Visuose Amerikos karuose įskai
tant jau ir Vietnamo karą tėra žu
vę 610,700 amerikiečių, gi auto 
nelaimėse nuo 1913 m. jau yra žu
vę 1.7 mil. žmonių. Būkime atsar
gūs ir mandagus keliuose.

Norį gauti nemokamai saugaus 
vairavimo taisyklių gali rašyti:

Paul Powell, Secretary of State, 
Springfield, III. 62706

Apačioje — Mrs. Barbara Cernan, Apollo 10 astronauto — piloto 
Gene žmona ir jų dukrelė Teres’a, viršuje — ji ir jos šeimos draugai 
stebi bekylančią Apollo 10 kapsulę.

STIPENDIJOS, MEDALIAI, Pirm. K. Oksas kvietė įsigy- 
PASKAITA į ti pakvietimus ir dalyvauti me-

_ tiniame bankete. Vėliau dr. J.Lietuvių Prekybos rūmų su- _ . . ,. v. . . ,... . , .. . Jerome pristatė šio vakaro kal-si rinkimas įvyko gegužes 14. .... 2; „ „ . . . T. .
Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. j v Ug' v •
"VVestern Avė. Jį (pradėjo pirm.
Kazimieras Oksas trumpu žo
džiu, pareikšdamas, kad šios 
dienos programoje yra įdomių 
įvykių.

Toliau kalbėjo sekret. Br 
Gramontas. Jisai pranešė apie 
direktorių posėdį ir jame pa
skirstytas mokslo stipendijas 
jaunimui. Pareiškė, kad pirmą 
kartą buvo gauta tiek daug 
prašymų — 31. Reikėjo atrink
ti tik 6 stipendijas, todėl reikė
jo gerokai pasukti galvą kam 
skirti ir ką palikti kitiems me
tams. Direktoriai norėtų visiems 
duoti paramos, bet lėšos yra ri
botos. Stipendijas gavo: Alg.
Balčius, R. Stančius, A. Rutka,
A. Dobrovolskis, R. šemetuls- 
kis ir Patricija Raman. Stipen 
dijos yra kelių rūšių. Jas Lie
tuvių Prekybos rūmai skiria 
'kasmet. Tai gražus pavyzdys 
kitoms organizacijoms, kurios 
turi pinigų ir nežino, kaip juos 
geriausiai panaudoti.

V.Samoška kalbėjo apie iš
leistus medalius. Pirmąjį žadėjo 
įteikti JAV prezid. R. Nixonui.
Jau 10 metų suėjo, kai paskelb 
ta Pavergtų tautų savaitė. Ji 
šiemet Chicagoje bus minima 
liepos 19 d. miesto centre pa
radu ir protesto ženkliais prieš 
pavergėjus. Kvietė nepamiršti 
ir gausiai dalyvauti, nežiūrint 
vasaros atostogų ar karštų die
nų.

a|a

CHARLES BAŠKIS
Gyveno 131 East 117tl» Place.

Mirė geg. 20 d., 1969, ryte,
sulaukęs senatvės.

G-ima Lietuvoje, Kražiuose.
Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vaikai Estelle Anderson, žentai 
Raymond. Leo Adam Baškis, 
marti Kamana, Sophie Thoren, 
žentas Russell ir Frances Kel- 
sheimer, žentas Pleasant, 8 
anūkai: Ronald Anderson,
Sharon Shuger, su vyru Frede- 
riek, Jeffrey Baškis, Wayne 
Thoren, David Kelsheinjei- su 
žmona Cynthia. Robert, Janet. 
ir Steven Kelshetmer, proanū- 
kas David Kelsheimer, gimi
nes: Balsitis, Stonis ir Sku-
žinskas šeimos. Lietuvoje se
suo Alberta Baškait.6 ir kiti gi
mines, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 
7 vai. vak. Leonard 'koplyčioje, 
10821 So. Michigan Avė.

La'.dotuvčs jvyks šeštad., 
geg. 24 d. iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydčtas j Visą šven 
tu parapijos bažnyčią,, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą Po pamaldi; bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vaikai, anūkai ir 
proanūkas.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas įr Sūnus. Tel 
CO 4-2228.

Mūsų kolonijose
Gary, Ind.

MOTINOS DIENOS 
MINAI IMAS

Gary lituanistinė mokykla 
gegužės 11 d. iškilmingai pa
gerbė motinas. Mokyklos moki
niai tautiniais rūbais pasipuošę 
su mokytojais organizuotai da
lyvavo Šv. Kazimiero liet. baž
nyčioje 10 vai. Mišiose. Jas lie
tuviškai atnašavo ir pamokslą 
pasakė kleb. kun. I. Urbonas. 
Mokiniai priėmė Šv. Komuniją 
už savo mamytes.

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko iškilmingas motinos pa
gerbimas. Mokyklos vedėjas 
mok. V. Lapenas tarė žodį mo
tinos garbei. Minėjime dalyva
vo ir jo paties mamytė ką tik 
atvykusi iš Lietuvos.

Pradžioje, mokiniai atliko 
motinos garbei — lietuvių poe
tų montažą. Kai kurie iš jų dek 
lamavo tikrai meniškai, labai, 
įsijausdami į eilėraščio turinį.

Po to, pirmojo skyriaus mo
kiniai sudainavo: “Pupa”, “Eg
lele aukštuole” ir “Kregždė”.

Vyresniųjų skyrių mokiniai 
padainavo šias dainas: Tu ma
no motinėle, Stoviu aš parimus, 
Jojau dieną, Aš atsikėliau ir 

kalbėjo tema: Ką kiekvienas i jau įkelkite, vaikeliai. Jaunes- 
privalo žinoti apie Šerus ir bo-, niųjų įr vyresniųjų mokinių dvi 
nūs’. Paskaita buvo įdomi, o grupės pašoko po tris tautinius 
ypač tiems, kurie verčiasi tokia kokius. Dainas paruošė ved. V. 
prekyba, nes kaip buvo pareikš-| Lapenas, o montažą ir tautinius 
ta, kad JAV 'šiame biznyje daly Jokius — mok. K. Pečkaitienė. 
vauja 25 milijonai žmonių. Bu
vo duota daug praktiškų pata
rimų ir nurodymų. Vėliau buvo

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. gegužės m. 22 d. 7

Šokiams grojo — L. Ruzgą. 
Minėjimui pasibaigus, Tėvų

k-to pirm. B. Brazaitienė padė
kojo visiems už atliktą progra
mą ir visiems už atsilankymą. 
Atsilankė tikrai gražus būrys 
motinų, tėvelių ir jaunimo. Juos 
visus Tėvų komiteto narės — 
B. Brazaitienė ir M. Ruzgienė 
— pavaišino kava ir pyragai
čiais. kp.

Vaišino O. Liteirskienė ir P. 
Vilkelis. Žinoma, kad buvo ir

atsakyta į paklausimus, kuriuos jiugėrimo, nes Lietuvių preky 
'bos rūmai moka savoiškėlė V. Samoška, Pachankis 

ir daug kitų. Dalyvavo apie 100 
narių.

tinkamai priimti.
narius

A. Gintneris

Mielam
A+A. KĘSTUČIUI KUDŽMAI mirus, 
jo žmonai GINAI ir sūnums LINUI ir DARIUI, uoš
viams dr. ir p. INGELEVIČIAMS bei VYTAUTUI ir 
MARAI VYGANTAMS reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime.

Vincas ir Charlotte Ruseckai.

A. -J- A.
IRENAI MAŠIOTIENEI mirus,

p. DONATUI ir PRANUI-ŠARŪNUI MAŠIOTAMS reiš

kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

M. Trumpauskienė su dukromis 
Janina, Beata, Ramutė

A. -f- A.
VVA LT E R KAIRIS

Gyveno 3847 W. 67th Place.
Mirė geg. 20 d., 1969, 9:40 vai. vak., sulaukęs 75 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 posūniai — Anthony Biels

kis, marti Nancy, ir Theodore Biell, marti Vera, 3 podukros — 
Sylvia O’Reilly, žentas Thomas, Helen Petraitis, žentas Frank, 
ir Jean Sempsis, žentas Peter ir anūkai bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. C. 6...................

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad. 6 vai. vakaro Lackavvicz 
koplyčioje, 2424 West 68th Street.

Laidotuvės įvyks penktad., geg. 23 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldas už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Posūniai, podukros, marčios, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Lackavvicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

c, 1 * • •- - i- -

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, IntilotuvCmfl 
lr kt.

GUDAUSKŲ 
BIIVIKI.Y HILAS GfcldNYCLa 

2443 W. 63ril SU. Chicago, Illinois
PK 8-0833 — PK 8-0884

Remkit tuos biznierius kurie

skelbiasi dienraštyje “Drauge“

LIUDĄ ir IRENĄ KIRKUS, 
LEONIDĄ ir GEDIMINĄ KAZĖNUS,

1 brangiam tėveliui ir uošviui mirus, nuošir
džiai užjaučiame.

Birutė ir Stasys Židoniai

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

ZEIMVAMS
FUNERAL HOME

PETKUS
LEVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPI t CIO.*

Tel. 476 - 234b 
Tel. TO 3-2108 -0S

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A.-f-A.

BRONIUI KIRKUI mirus, 
dukrai LEONIDAI KAZENIENEI, sūnums LIUDUI ir 
BRONIUI ir jų šeimoms širdingą užuojautą reiškia

Rimas ir Nijolė Baniai 
Antanina Adomėnienė

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 nno kapinių.

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

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

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD- OAKLAWN, IEE. Tel. 686-2320

i
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X Lietuviai garbės sąraše. 
Lina Kriaučiūnaitė, Marija 
Smilgaitė, Mirga Pakalniškytė- 
Gimiuvienė, Rūta Jonynaitė, 
Regina Kaunaitė, (Teresė čepu- 
tytė, Daiva Geštautaitė, Daina 
Grislytė, Živilė Keliuotytė, Bi
rutė Kašubaitė, Regina Prūsai- 
tė, Jolanta Raslavičiūtė, Vita
lija Ruibytė, Irena Skiriūtė, 
Danutė Trumpjonaitė, žibutė 
Jurėnaitė, Jūratė ir Danutė 
Vaičeliūnaitės, Aleksandras Pa
kalniškis, Vytautas Barkas, 
Ramūnas Bigelis, Antanas Briz 
gys, Bernardas šmaižys, Arvy
das Vanagūnas — tai visi gra 
žus lietuviški mūsų studentijos 
vardai, atspausdinti Illinois Uni
versiteto Chicagos skyriaus 
Garbės knygoje. Universitete 
yra apie 15,000 studentų, “si
jojimas” ir atranka būna labai 
didelė, tai mums ypač malonu, 
kad toks didelis skaičius lietu
vių studentų patenka dar ir j 
garbės sąrašus. Sąraše randa
me ir daugiau lietuviškų pavar
džių, tik ne su lietuviškais var
dais. Gegužės 16 d. garbės stu
dentai buvo pagerbti iškilmin
gu aktu.

x Alytaus gimnazijos buvu
sių auklėtinių ir auklėtojų susi
rinkimas įvyks Jaunimo centre 
šį penktad., geg. 23 d., 7:30 v. 
v. Susirinkimą kviečia A.G.S.P. 
komitetas.

X Chicagos liet. skautai,-ės 
stovyklaus Rako stovyklavietė
je nuo birželio 28 ligi liepos 12 
d. Skautiškoji vadovybė kviečia 
skautišką jaunimą stovykloje 
dalyvauti. Šiuo reikalu regis
tracija vykdoma per skautų,- 
čių vienetus. Platesnės informa
cijos paskelbtos vakar dienos 
“Drauge”, “Skautybės kelio” 
skyriuje.

x Studentų ateitininkų 
Korp! Šatrijos gegužės mėne
sio susirinkimas įvyksta šį 
penktadienį fgeguž. 23) 7 vaL 
30 min. vak. 6515 S. Rockwell 
St. (Marąuette Parke). Susi
rinkimo svečias bus rašytojas 
Aloyzas Baronas, kuris kalbės 
atpie literatūros premijas ir jų 
laimėtojus, tiek lietuvius, tiek 
svetimuosius.

X Vytauto Karoso poezijos 
knygos “Poilsis ant laiptų” pri
statymas ibus šį sekmadienį, 
gegužės 25 d. Prasidės šv. Mi- 
šiomis už autoriaus sielą, ku
rios bus atlaikytos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje 11 vai. ryto. 12:30 
vai. B. Pakšto svetainėje bus 
knygos pristatymas ir pobūvis.

X Manigirdo Motekaičio for
tepijono mokinių koncertas į- 
vyks penktadienį, 23 gegužės, 
7:30 vai. p. p., Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

X J. Rauilnaitis, Barre, 
Mass., dėkodamas už “Draugo” 
kalendorių, parėmė mūsų spau
dos darbą 5 dol. auka. Ačiū.

X Antrų mirties metinių 
proga šv. Mišios už gen. štabo 
pulk. Itn. Aleksandro Andriu- 
šaičio vėlę bus atlaikytos T. Jė
zuitų koplyčioje, gegužės 25 d., 
8:30 vai. ryto. (pr.)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road Telefonas 
VT 7-7747 (sk.)

X Gimtame krašte praleisti 
Sekmines pavasario žydinčioje 
gamtoje buvo malonu ir smagu. 
Todėl š. m. gegužės mėn. 25 d. 
lietuviai būriais vyks į žaliuo
jantį Bučo Sodą Willow Springs, 
Illinois, kur šaunion Sekminių 
Gegužinėn visus kviečia

Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubo Valdyba

(pr.)ah.4L.

X Lietuvos Dukterų d-jos 
susirinkimas įvyks gegužės 25 
d. 3 v. p.p. Chicagos Savings 
Taupymo ir skolinimo b-vės pa
talpose, 6245 So. Westem avė. 
Įėjimas iš VVestern g-vės. Pro
gramoje dr. Raulinaitienės pa
skaita “Vidutinio amžiaus mo
ters psichiatrinės problemos”. 
Po paskaitos kavutė. Narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti.

X Lietuvių istorijos draugi
jos valdybos posėdis įvyks ge
gužės 28 d., A. Rūgytės bute, 
6547 Sto. Washtenaw Avė., 7 
vai vak. 8 vai. vak. bus paskai
ta kun. M. Urbonavičiaus MIC, 
“Liublino unijos silpnybių neu
tralizavimas”. Kviečiami daly
vauti L. I. Dr. nariai ir jų bi
čiuliai.

X Marąuette Parko namų 
savininkų draugija šaukia ma
sinį namų savininkų susirinki
mą, kuris įvyks šį penktadienį, 
gegužės 23 d. 7 vai. vakare, 
Marąuette Hali, 6910 So. Wes- 
tern Avė. Atsakingi valdžios j 
pareigūnai paaiškins susidariu- ' 
šią padėtį. Bus kalbama nuosa
vybės išlaikymo ir kitais svar
biais klausimais. Bus iškeltas

J. A. VALSTYBĖSE

8 vai. v.

— Tragedijos sukaktis. Ge
gužės 25 d. sueina metai nuo 

op^ mokesčių" klaushnai' ta'igi! ^^žiosios tragedijos, (kuri ištiko 
prašome atsinešti pastaruoju j Washingtono lietuvių bendruo- 
metu gautas naujų mokesčių men£> kai eismo neflaimėje u- 
karteles ivo Rane Puzinauskienė, Vyt.

x Jaunųjų mokslininkų pre- i Raulinaitis, Mykolas ir Monika 
mijų įteikimas bus atžymėtas Slapčiai. Tam liūdnam įvykiui 
Amer Met. inž. ir ardhit. susi- atžymėti, gegužės 25 d., sekma- 
rinkime, kuris įvyks Sharko’s dienį, 9 vai. Domininkonų kop-
East restorane gegužės 23 d. lygioje (7 ir E. Str. S. W.), 

kun. dr. Tomas Žiūraitis atlai
kys gedulingas pamaldas. Visi

X Į Švėkšnos gimnazijos ju
biliejaus minėjimą, kuris įvyks
rugpiūčio 31 d. atvyksta iš New jandj Ohio, šiuo metu gydosi 
Yorko kun. J. Pakalniškis, ir | County Memorial ligoni-
kun. K. Ruibys iš <ISskilwa, 111. nėj> 36000 EuClid Ave>> dakta-
Jie yra buvę Švėkšnos Gimna
zijos kapelionai ir Švėkšnos pa 
rapijos vikarai, daug pasidar
bavę Švėkšnos draugijose ir ke

tininkų organizacijos, kuri vei- 
— Detroite, kur gyvena vie- kia įvairiose valstijose ir kū

ną veikliausių ir geriausiai or- rios nariai, sutrinkę aukų, ap-
lę kultūrinį lygį Švėkšnoje savo \ ganiizuotų lietuvių kolonijų, bu- dovanoja šeimas policininkų ir
veikimu ir paskaitomis. v° sudaryta nauja Detroito ugniagesių, kurie žūsta eidami

Lietuvių organizacijų centro pareigas. Kiekvienas tos organi-X Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos mokinių tėvai prašomi 
niekur toliau patys neišvykti 
ilgajame Kapinių puošimo sa
vaitgalyje ir neišsivežti savo 
vaikų, mūsų mokinių, nes čia 
pat vyksta du dideli įvykiai: 
gegužės 30 d. 1 v. p. p. Moks
leivių pavasario šventė Bučo 
sodyboje, o birželio 1 d. abitu 
rientų išleistuvės ir mokslo me
tų užbaigimo iškilmės Jaunimo 
centre. Abiejose šventėse mo
kyklos mokiniai turi aktyviai 
dalyvauti šokdami tautinius šo
kius ir dainuodami mokyklos 
chore. Ir vieno nebuvimas jau 
ardo tautinių šokių grupę ir 
choro pajėgumą. Tie mokiniai, 
kurie vis dėlto negalės šiose 
šventėse dalyvauti, prašomi at
sinešti šį šeštadienį tėvų pasi
rašytus pateisinimus ir atiduoti 
mokyklos vadovybei. Tėvai ir 
plačioji visuomenė kviečiama 
abiejose iškilmėse gausiai daly
vauti.

X Parduodama krautuvė ir 
mėsinė lietuviškam rajone. Dėl 
informacijos skambinkit telf. 
471-0363 po 7 v. v. (sk.) FR 6-1998. (sk.) ) vą, Latviją, Estiją, Lenkiją,

Šokių grupės “Pašvaistė” šokėjai atlikę programą per jūrų šaulių suruoštą Šaulių sąjungos ir VI. Put- 
vio paminėjimą. Sėdi iš kairės: Aida Arlauskaitė, Asta Banionytė, Birutė Kvietytė, Vida Bliūdžiūtė, 
Lilė Vizgirdaitė, Irena Sventickaitė, Irena Vizgirdaitė, Dana Valytė ir Silvija Leonavičiūtė. Stovi: 
akordeonistas Robertas Arlauskas, Algis Kaunelis, Robertas Palaikis, Antanas Strakšys, Tomas Norus, 

i Dana Velavičienė (grupės vad. pavaduotoja), grupės vadovė Rimgailė Zotovienė, Edvardas Sven tiekas,
Antanas Paškus, Kastytis Karvelis, Robertas Selenis. Nuotr. inž. J. Gaižučio

L. B. Detroito Apyl. Lit. mokyklos 1968-60 m. m. mokytojai: iš k. — K. Jurgutis, B. Bogutienč, kun. 
V. Krisčiūnevičius, M. Jankauskienė, A. Milmantienė, H eil.: K. Daugvydienė, A. Butkūnienė, D. Jan- 
kienė, R. Petruševičienė, D. Jurgutienė, D. Arlauskienė, D. Petronienė. III eil.: tėvų k. pirm. J. Oren- 
tas ir mokyklos vedėjas Pr. Zaranka. Trūksta vėliau pradėjusių mokyti mokytojų: D. Doveinienės, J. 
Mikulionio ir J. Pečiūrienės, nėra atsarginių; J. Damušienės, J. Dunčienės ir V. Keblienės.

Nuotr. K. Sragausko

IŠ ART! IR TOL!

lietuviai prašomi dalyvauti.
Stefanija Stasienė, Cleve-

ro D. Degėsio priežiūroje.

valdyba. Pirm. Kazys Veikutis, 
vicepirm. Rimas Bukauskas -

— Tradicinis Balfo išvažia
vimas per eilę metų būdavo Ihir 
želio mėnesį trečią sekmadienį. 
Bet šiais metais birželio trečias 
sekmadienis yra birželio 15 d., 
t. y. Lietuvos okupacijos, o me 
tams praslinkus, didžiųjų veži
mų pradžia. Balfo vadovybė 
dėjo daug pastangų, kad gautų 
išvažiavimui kitą datą. Tad 
šiais metais Balfo piknikas j- 
vyiks birželio 1 d. Bučio darže, 
į kurį visi geraširdžiai lietuviai 
kviečiami atvykti.

X Phiico, oro vėsintuvai 
(air conditioners) — Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir j- 
dėjimui veltui. Banga TV, 2649 
W. 63rd St., tel. 434-0421, na
mų WA 5-3607. (sk.)

X Pelija, rūdija daiktai 
rūsyje vasaros metu? Įsigykit 
geriausią drėgmė® išimtuvą (de- 
humidifier) Oasis Gradinsko 
vėsintuvų, TV ir radijų krau
tuvėj, 2512 W. 47 St., telef.

Sakis, sekr. Jonas Švoba, fin.
sekr. Petras Pagojus, ižd. Va
cys Lelis, valdybos narys ir 
organizacijų ryšininkas Anta
nas Bukauskas ir valdybos na
rys bei Alto kongresui ko
misijos narys Petras Januška. 
Detroito Darbo dienos savait
galyje Altas šaukia didingą
Lietuvių kongresą. Ta proga ir j Lietuvoje.
DLOCui telks nemažai pareigų. Į — Vokietijos lietuvių sielo-
Į būsimų komisijų darbus jau 
sutiko įsijungti: Elžbieta Pau- 
razienė, Rimas Bukauskas,, Sta
sys Sližys ir Petras Januška.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų centro adresas: 2002 Fer- 
dinand st., Detroit, Midh. 48209.

— Antanas Ustjanauskas 
yra sekretorius vadinamos Šim

zacijos narys per metus įneša 
$250 (šalpai tų nelaimingų šei
mų. šio klubo padalinį Ustja
nauskas įsteigė Connecticut
valstijoje. Klubo vardas - The ^učiančia epidemine liga. An-
Hundred Clūb. Jis Connecticut ksčiau kita HSa susirS° Stasys 
valstijoje jau turi 150 narių. Tamulis. Jo padėtis kritiška.
A. Ustjanauskas yra veiklus ir 
kitame sąjūdyje: American 
Friendship Committee for 
South Viet Nam. Šio komiteto 
adresas: 518 Parlk St., Hart
ford, Conn. Komitetas stengia
si pradžiuginti dovanomis ir 
aulkomis tuos amerikiečius ka
rius, (kurie buvo sužeisti Viet 
Namo fronte.

VOKIETIJOJ sio žinomo mūsų dailininko Eu- 
— Rytų Europos emigrantų i genijaus Kulviečio sūnus, 

kolektyvas, minint Žmogaus tei —Jonas Totoraitis su žmona
šių deklaracijos paskelbimo dvi 
dešimtąsias metines, praeitais 
metais Muenchene, Vakarų Vo
kietijoje išleido dokumentinį 
veikalą “Voefllker klagen an”— 
“Tautos kaltina”. Veikale, šalia 
kelių bendrų straipsnių apie 
žmogaus ir tautų teises yra 
specialūs straipsniai apie Lietu-

Rumuniją, Vengriją, Čekoslo
vakiją ir Jugoslaviją. Straipsnis 
“Lietuva sovietiniame komu
nizme”, parašytas Juozo Kairio, 
išsamiai apžvelgia dabartinę 
Lietuvos padėtį sovietinio (ko
munizmo priespaudoje ir doku
mentuotai iškelia sovietų nusi
kaltimus prieš žmogaus teises

vados vadovybė šių metų gegu
žės 27—30 dienomis — sekmi
nių oktavoje rengia susikaupi
mo dienas lietuviams kunigams, 
kurios įvyks Koenigsteine 
“Haus der Begegnung” Susiti
kimo namuose.

KOLUMBIJOJ
— Epideminė liga gastroen- 

teritis pasirodė Kolumbijos 
miestuose. Medellino mieste ja 
susirgo kai kurie lietuviai. 
Sveikatos įstaigos praneša, kad 
užsikrečiama nuo nešvariai lai
komo pieno, kuriame atsiranda 
šią ligą sukeliančių bacilų.

— Antanas Vilūnas, Medel
lino lietuvis, susirgo Medelline

— Stasys Tamulis jau kelinti 
metai gydosi dėl širdies negala
vimų. Paskutiniu meta jo svei
katos padėtis pablogė jo.

— Lietuviškas radijo pusva
landis per katalikišką radijo 
stotį reguliariai pravedamas 
kiekvieną šeštadieni 3 vai. p. p. 
Lietuvišką programos dali pra
veda L. Naranjo, o ispaniškąją 
dalį — Henriąue Kulvietis, prieš 
keletą metų Kolumbijoje miru

ir dukrele Virginija išvyko į 
Chicagą, kur dalyvaus jų sū
naus inž. Kazimiero Totoraičio 
vestuvėse. Kaip žinoma. K. To- 
toraič;o ir Vidutės Indikaitės 
vestuvės įvyksta gegužės 24 d. 
Jaunuosius palaimins kun. J. 
Kardauskas. Kl.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Be vandens. “Jau kelinta 

savaitė Verkių gatvės daugia
aukščių namų gyventojai neturi 
butuose vandens. Nei šilto, nei 
šalto,” — rašė “Tiesa” Vilniu
je, kovo 2 dieną. — Daug kar
tų kreipėsi į namų valdybą, ga
vo nemaža pažadų, tik vandens 
kaip nėra, taip nėra. Pagaliau 
pasirodė meistrai, visai atjun 
gė tuos namus nuo vandentiekio 
linijos, prižadėjo greit prijungti 
naują liniją. Prabėgo savaitė. 
Vėl atėjo meistrai. Prijungė. 
Gyventojai puolė prie čiaupų. 
Bet... vanduo netekėjo. Ir dabar 
pasirodo tik apie vidurnaktį”. 
Galima įsivaizduoti padėtį dau
giaaukščiame name be van
dens... "Tiesa” stengiasi dėtis 
nuolaidi. Esą, “Gali būti sutri
kimų vandentiekyje. Gali būti 
kitų nesklandumų. Galima pa
galiau kokią savaitę pagyventi 
ir be vandens. Bet ne visą žie
mą”. (E)

LEMONTO MOKYKLOS 
PAVYKĘS BALIUS

Lemonto Maironio lituanisti
nės mokyklos balandžio 26 d. 
įvykęs pavasario balius sutrau
kė 200 svečių, kurie linksmai ir 
kultūringai praleido vakarą 
klausydamiesi originalios ir 
linksmos programos, šnekučiuo
damiesi su pažįstamais bei šok
dami įvairius šokius, kuriems 
puikiai grojo nuotaikingas Neo- 
lituanų orkestras.

Originalią ir linksmą progra
mą išpildė dr. Juozo Briedžio 
suorganizuota Lemonto LB 
Dainos mėgėjų grupė, šios gru
pės nariai yra Kazimiera Brie
dienė, Kleopatra Buinevičieinė, 
Algimantas Buinevičius, Irena 
Jalkštienė, Modesta Umbrasienė, 
Vitalis Umbrasas, o vadovas 
dr. J. Briedis. Jiems akordeonu 
pritarė muzikas Faustas Strolia. 
Grupė atliko B. Brazdžionio 
“Aš be tavęs” ir Indrašiūno 
“Lietuvos artojo svajonę” bei 
linksmų dainų pynę — kuple
tus. Muziką parašė dr. J. Brie 
dis. Meninė programa buvo 
linksma, įdomi ir palyginti 
trumpa. Vienu metu visa salė 
turėjo dainuoti vienos dainos 
refreną. Dr. J. Briedis yra JAV 
LB Lemonto apylinkės pirmi
ninkas, o jo dainos mėgėjų gru 
pę sudaro beveik visa apylin
kės valdyba.

Svečių nuotaiką kėlė gražus 
ir skoningas salės bei stalų pa
puošimas. Tai buvo panelės Da
lios Lukošiūnaitės nuopelnas.

Svečių vaišėmis pasirūpino 
Modesta Umlhrasienė, padeda
ma talkininkių Dapkienės, Na
vickienės, Buinevičienės, Bur-I 
bienės, Laukaitienės, Abromai-1 
tienės, Grinienės, Kamantienės,i 
Kronienės, Razmienės ir kitų. I 
Svečių troškulį malšino Kazi

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos pavasario baliuje atlieka 
programą Lemonto LB dainos mėgėjų grupė. Iš kairės: Vitalis Um
brasas, Kleopatra Buinevičienė, Algimantas Buinevičius, Modesta Um
brasienė, Kazimiera Briedienė, Irena Jakštienė, grupės vadovas dr. 
Juozas Briedis ir su akordeonu pritaria muzikas Faustas Strolia

CHICAGOS ŽINIOS
VANDENS KELIAS JUNGIA 

DU MIESTUS
Pirmą kartą vandens keliu 

susijungė Chicagos miestas su 
Little Rock, Artk., kai šiomis 
dienomis balzomis atlikta abi
pusė kelionė Illinois, Mississįppi 
ir Arkansas upėmis. Į Little 
Rock nuplukdyta 618 tonų plie 
no, o iš ten Chicagon atplukdy
ta 600 tonų medienos.

IEŠKO PIRKTI MIESTELĮ
M

Ambrose Conroy, savininkas 
Conroy Realtors, 11130 S. Wes- 
tem, didžios korporacijos pra
šomas, ieško pirkti Illinois vals
tijoje miestelį, kur korporacija 
žadanti įsteigti naują pramonę. 
MILIJONAS UNIVERSITETUI

Garsus Notre Dame univer
sitetas, South Bend, Ind., gavo

TIK DVI VIETOS LIKO
važiavimui liepos 3 d. į Vilnių — Rygą — Romą

Prašome tuoj registruotis pas VVAI.TER RASK

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9727 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. 6064S 

TEL. — 238-9787
Sutvarkom visus dokumentus, parūpinam įvairioms kelionėms bilietus.

mieras Balčiūnas ir Petras 
Abromaitis. iSlvečiu® pasitiko 
R. Burba, K. Biskis ir Ikiti tė
vų komiteto nariai.

Orkestras, vadovaujamas A. 
Modesto, nepaprastai gražiai 
grojo, patenkindamas ir jau
nesniųjų ir vyresniųjų svečių 
norus daug prisidėdamas prie < 
vakaro nuotaikos.

Garbės svečiais baliuje buvo 
didieji mokyklos rėmėjai ir mo
kyklos mokytojai. Iš rėmėjų 
atsilankė JAV LB Lemonto LR 
v. pirm. dr. J. Briedis su ponia, 
Elena ir dr. Antanas Razmai, 
Ona ir Petras Abromaičiai, Al
dona ir Vytautas šoliūnai.

Iš mokytojų buvo: mokyklos 
vedėja Ona Abromaitienė, dr. • 
J. Briedis, Mėta Burbienė, Al
dona Grinienė, Kazys Jakštas, 
Jadvyga Lukošiūnienė, Elena 
Razmienė, Modesta Umbrasie
nė, Vitalis Umbrasas.

Įdomumo sukėlė P. Abromai 
čio suorganizuotas dovanų dali
nimas. Dovana® sudarė M. Bur
bienės rankų daijho siuvinėta 
pagalvėlė, IK. Šimulio ir P. Ru- 
dėno Banga TV krautuvės pa
dovanoti du radijo aparatai bei 
stiklų komplektas, J. Lieponio 
Lietuvių Prekybos namų dova
nota supama kėdė, dr. J. Brie
džio dovanoti dažai ir J. Janu- 
šalčio iš Paramos krautuvės 
šampanas.

Visa® baliaus pelnas teko Le
monto Maironio lituanistinei 
mokyklai, kuri jau baigia savo 
veiklos dešimtus metus. Baliaus 
pasisekimui labai daug dirbo 
tėvų komiteto pirmininkas inž. 
Kęstutis Biskis, padedamas ki
tų narių: Modestos Umbrasie- 
nės, Petro Abromaičio, Romo 
Burbos ir Vytauto Kamanto. 
JAV LB Lemonto apylinkė ir 
mokyklos tėvai labai daug vi- P 
sur padėjo. vk

milijoną dolerių iš Gulf & Wes- 
tem korporacijos. Dovana be
sąlyginė ir universitetas galės 
savo nuožiūra panaudoti pinigus 
bet kuriam reikalui.

GRAŽINS FUTBOLĄ
Chicagos universitetas šį ru

denį vėl turės futbolo ratelį. 
Futbolą sustojo lošti 1939 m.

MOKYTOJŲ STREIKAS
Chicagoje yra 600 viešosios 

mokyklos įskaitant ir aukšt. 
mokyklas. Jose mokytojauja 
apie 23,000 mokytojų, Ikurių 
18,500 priklauso mokytojų uni
jai. Mokytojams išėjus į strei
ką nukentėtų 460,000 mokinių 
praded. mokyklose ir 140,000 
mokinių aukšt. mokyklose.


