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Okupantams pasidarė 
nepatogu. ! • • • 

Vilnius. — Vilniaus lenkų laik-1 Ta pačia proga laikraštis rašo, 
rastis v:Czer .vony Sztandar" j kad Vilniaus pažiba katedra*, da-
("Raudonoji Vėliava") rašo, kad j bar paversta paveikslų galerija, 
ne taip seniai visa tai, kas yra t vis labiau smunka į žemę, o sie-
gražiausia Vilniuje, buvo sten
giamasi užtušuoti, neparodyti, nu 
tylėti, t.y. bažnyčias, jų bokštus, 
kryžius. Dabar, atrodo, kai turis
tų vis daugiau ir daugiau lanko 
Vilnių, pasidarė nepatogu ar net 
juokinga pro šalį pravesti ir į 
klausimus turistų neatsakyti ar 
pasakyti, kad tai sandėlis. Dabar, 
kaip rašo laikraštis, norima kai 
kurias bažnyčias atnaujinti, res
tauruoti ir jom duoti kitą paskir
tį. Pvz. šv. Kotrynos bažnyčią, 
kurioj dabar prekių sandėlis, no
rima atnaujinti ir paversti baro
ke muziejum, švč. Trejybės baž
nyčia bus istorijos — etnografi
jos muziejum. Šv. Jono ir 
šv. Pranciškaus bažnyčios bus at
naujintos ir po metų atidarytos, 
tik iš laikraščio puslapių neaišku, 
ar jos bus vėl bažnyčiom kaip bu
vo, ar tik šiaip atidarytos apžiū
rėjimui. 

nos skyla. 

Įtempimas Europoj 
pasiliks 

MASKVA. — Pravda gan sai
tai atsiliepė į NATO siūlomą 
karinių jėgų sumažinimą Euro
poje iš abiejų pusių, Vak. Eu
ropos ir Varšuvos pakto. Siūly
mą Pravda pavadino "nieku dau 
giau kaip sterotipiniu, apdul
kėjusiu paka^iojimu daug sy
kių girdėtų NATO žodžių, ku
rių tikroji esmė yra vengimas 
taikingai spręsti pagrindines 
Europos problemas". Pravdos 
žodžiais, NATO daro viską, kad 
sukliudytų komunistinių šalių 
troškimą įgyvendinti taiką. 

Austru komunistai 
salina liberalus 

V E N A . — Austrijos komu
nistų parti ja baigė savo kon
gresą, nutarusi baigti diskusi
jas apie sovietų invaziją j Če
koslovakiją ir pašalinus iš cent
rinio komiteto 23 progresistus 
narius. Anksčiau centriniam ko
mitete būdavo 87 nariai, dabar 
sumažino iki 64, iššlavę iš jo 
liberalinio sparno komunistus. 
Spaudos atstovai buvo įleisti tik 
j atidarymą, tai apie nutar imus 
nedaug kas žinoma. 

Suvažiavo Lietuvos 
rašytojai 

VILNIUS. — Praėjusią sa
vaitę Vilniuje prasidėjo penk
tasis Lietuvos rašytojų suva
žiavimas. Suvažiavimą pradėjo 
K. Korsakas, pagarbinęs Leni
ną. Nuo ketvirtojo suvažiavimo 
prieš 5 metus, Korsakas primi
nė, mirė keturi "liaudies" rašy
tojai : Jonas Krikščiūnas - Jova
ras, Vincas Mykolaitis - Putinas, 
Teofilis Tilvytis ir Aleksandras 
Gudaitis - Guzevičius, be to, vie
nas produktyviausių vertėjų Ka 
rolis Račkauskas - Vairas . P r i 
minė ir kitus mirusius papras
tus, ne "liaudies", rašytojus : 
Aldoną Kazanavičienę, Juozapą 
Banaitį, Joną Ragauską. Teo
dorą Šuraviną. Albiną Morkų, 
Algirdą Skinkį. Ataskaitinį pra
nešimą padarė sąjungos pirm. 
E . Mieželaitis, o revizijos komi
sijos vardu J. Brtėnas . Suva
žiavimas tęsėsi kelias dienas. 

OSAKA. — E x p o - 7 0 šeimi
ninkai skelbia, kad sekmadie
nį parodą aplankė rekordinis 
skaičius žmonių — 528,294. 

Nauja propagandine 
organizacija 

VELNIUS. —Įmonių ir orga 
nizacijų atstovai susirinkę įstei 
gė Skęstančiųjų gelbėjimo drau
giją. Draugija būtų nieko sau, 
naudinga ir reikalinga, jeigu p 
tik t am ir būtų skir ta, kaip jos 
vardas sako, be t V. Braziulis, 
steigėjų vardu duodamas paaiš
kinimus spaudai, pridėjo, kad 
"draugijos t ikslas kuo platesnių 
visuomenės sluoksnių įtrauki
mas į propagandinį ir aiškina
mąjį darbą... Remdamiesi pla
čia partinių, tarybinių ir visuo
meninių organizacijų parama, 

draugija stengsis suburti ir ap
mokyti didelį savo aktyviausių 
pagalbininkų būrį, ugdyti juose 
drąsą, vyriškumą, meilę socia
listinei tėvynei..." 
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Potvynio vaizdas iš Vengri jos — patvinusios pievos. 

KAUNE ĮŠVENTINTI 
AŠTUONI KUNIGAI 

CKUP. LIETUVA. — Gau
tomis žiniomis gegužės 23 d. 
Kauno bazilikoje vysk. J. Labu
kas įšventino kunigais aštuo
nis diakanus. Tris įšventino 
Kauno arkivyskupijai, 1 Vilka
viškio vysk., 2 — Kaišiadorių 
vysk. ir 2 — Vilniaus arkivys
kupijai. Telšių ir Panevėžio vys
kupijoms nėra įšventinto nė vie
no kunigo. 

SOVIETU SĄJUKGĄ VALDO 
rup 
Eik KARIOOMF1 

Kunigų šventinimai buvo at
likti lietuvių kalba, pasinaudo
jan t išeivijoje išverstu teks tu . 
Lietuviškos apeigos patiko ku
nigams ir žmonėms, kurie ga
lėjo šventinimuose dalyvauti . 

Lietuvių Diena 
Chicagoje 

CHICAGO. — Chicagos mies
to mera s Richard Daley skelbia, 
kad sekmadienį, birželio 7 d. 

Rytoj kalbės Nkonas 
SAN CLEMENTE, Cal. -

Rytoj, trečiadienį, Nixonas per 
televiziją ir radiją kalbės apie 
Vietnamo karą ir vietnami-
zacijos eigą. Nebus nieko labai 
dramatiško ir jokių naujų sen
sacijų. Bus ta i paprasta infor
macija, pažadėta paskutiniajam 
spaudos atstovų konferencijoj, 
gegužės 8 d. 

Tokį pranešimą daryti pre
zidentas nutarė po susitikimo 
su kariuomenės vadais. Į Pre
zidento vasaros poilsio namą bu 
vo atskridęs gen. Abrams, vyr. 
kariuomenės vadas Vietname, 

Thaiiandas siųs kariuomenę 
į Kambodiją 

BANGKOK. — Thailandc mi-
nisteris pirm. Kittikachorn pra
nešė, kad Kambodijai prašant 
pagalbos, jie pasiruošę pasiųsti 
1,200 savanorių karių. Kariai 
bus parinkti iš pasienio zonos, 
kurie supranta ir moka kambo-
diečių kalbą. Anksčiau negu jie 
bus ten pasiųsti, turės išeiti aš
tuonių savaičių specialų kursą 
kaip kariauti džiunglėse. Pami
nėjo, kad tiems savanoriams 
ginklus ir visą amuniciją duos 
Amerika. 

Kambodiją anksčiau yra pra-

Kipras nesaugus 

NICOSIA. — Valdžios laik
raštis Phileleftheros rašo, kad 
užsienio agentai veikia ir nori 
Kipro valstybę suskaldyti, kad 
j i būtų padalinta tarp Graiki
jos ir Turkijos. Tik tada, sako 
laikraštis, jie tikisi, kad tarp 
tų dviejų NATO sąjungininkų 
būtų taika. Kas tie užsienio a-
gentai, kurie ta ip stengiasi pa
dalyti Kiprą, laikraštis nerašo. 

MASKVA. — Maskvoje rezi-1 riuomenėje. Pakeitė kitais avia-
duoją diplomatai patvirtina ži-! ei jos viršininką, pasienio ap-
nias, kad kariuomenės įtaka vai j saugos vado pavaduotoją, vy-
džiai jaučiama labiau nei bet; riausiuosius kariuomenės gru-
kada taikos metu Rusijoj. Jo
kie užsienio reikalai nespren
džiami, nepasi tarus su kariuo
menės vadovybe, pirmoj eilėj. 
žinoma, su kariuomenės vadu, 
gynimo ministeriu Grečko. Ko
munistų sluoksniuose jaučiamas 
susirūpinimas tekiu kariuome
nės kišimusi ne t visai ne į kari
nius reikahis. Oficiahai tačiau 
visur kariškiai pabrėžia partijos 
primatą prieš visą kitą. 

Brežnevas, nors po nutari
mais pasirašo vienas, bet paali-
k oglaudų kontaktą su kariuo
menės vadais, ypač gen. Greč
ko ir gen. Alexei Jepišev, ka
riuomenės politinio auklėjimo 
šefu. Grečko ir Jepišev laike 
vienų metų padarė didelių pa
keitimų, naujų paskyrimų ka-

pių vadus šiauriniam fronte, O-
desojp. Sibire ir Juodojoje jū
roje. Tiems pakeitimams Brež
nevas pritarė. 

Žemes drebėjimas 
Peru 

Lima. — Sekmadienio vakare 
Peru sukrėtė smarkus žemės dre
bėjimas. Drebėjimo centras buvo 
Chimbote uestas, apie 200 my
lių nuo Limos. Mieste sugriauta 
nuo 60 iki 70 procentų namų, 

y ra Li thuaman Centennial Day. ^ Wheeler, vyr. štabo valdv 
Ta proga j is žada dalyvauti iš- I ^ pirmininkai, Pacifiko laivy-
kilmėse ir pasakyti kalbą, ati- j n o v a d a s Sudm M c C a i n i r kį tį . 
daran t Li thuanian Plaza iškil
mes. Iškilmės bus prie Dar i aus 
ir Girėno pamitiklo. t ies 67 ir 
California g. Pradžia 1 vai. p . p. 

Iškilmes ruošia specialus ko
mitetas, kurio garbės pirniinin-
ku yra gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis. o parengimo, prista 
tymo garsinimo komitetų pir
mininkais yra J. Jasai t is , A. 
Kerelis ir S. Balzekas, J r . 

šiuši Thailando, kad duotų 12, 
000 kariuomenės ginti Phnom 
Penh nuo komunistų, kai visa 
Kambodijos kariuomenė užimta 
kitose krašto vietose. Pavojus 
sostinei, atrodo, bent šiuo me
tu yra praėjęs. 

Rusija nebus 
didžioji galybe 

TEL AVTV. — Ben Gurion, 
Izraelio valstybės kūrėjas, da 
bar pasitraukęs ir iš parlamen
to, rašo savo atsiminimus. Įdo
mu, kaip jis atsiliepia apie so
vietus: sovietai žūt bū t nori į-
sistiprinti Viduržemio jūroje, 
bet jie to negali padaryt i be 
arabų pagalbos. Štai kodėl jie 
pasidarė jų "draugais" ir ėmė 
juos kurstyti prieš Izraelį Tik 
jis nemano, kad Maskva norėtų 
Izraelį sunaikinti — tada nebū
tų reikalo arabams ieškoti Ru
sijos draugystės. Jie, arabai , 
bijo komunizmo, bet priverst i 
draugaut i , kad atsispirtų pr ieš 
Izraelį. 

Ben Gurion neabejoja, kad 
bus Rusijos Kinijos ka ras . Ru
sai tu r i pagrobę iš Kinijos 800, 
000 kvadratinių mylių žemės, 
geruoju neatiduos, o Kinija 9u-

VARSUVA. — 1970 metų pra
džioje Varšuvoje buvo 1,288,000 
gyventojų. Per visus 1669 me
tus paaugo t ik 9.000 asmenų, j s t iprės ir eis žemes jėga imti. 

• 53.7'^ gyventojų skaičiaus su- Nežinia, kaip karas baigsis, bet 
Teroristai U rucrvajuje I d a r o moterys, t . y. ĮOO vyrų į kiekvienu atveju Rusija po t o 

& j tenka 116 moterų. į nebus didžioji valstybė. 
Montevideo. — Teroristai už- Į 

puolė Uragvajaus kariuomenės 
ginklų sandėlį ir pagrobė nema
ža ginklų ir amunicijos. Kariuo
menė ir policija dabar ieško te
roristų. Vieną jų grupę jau užti
ko ir susišaudyme vieną užpuo
lėją nušovė. 

Senate prasidės ilgos kalbos 

b 
žeista 

1966 m. Peru žemės drebėjime 
žuvo 125 žmonės ir be pastogės 
liko 3.000. 

WASHINGTONAS. — Sena
torius Dole, respublikonas iš 
Kansas, sako. kad kai senatas 
pradės svarstyti suvaržyt i pre
zidento galią, kad po birželio 30 
dienos negaus lėšų kariuomenei, 

tarp fe i r l igon inTŠakomaTkid į *» * P a s i l i k s Karnbodijoje. pra-
daug žmonių buvo užmušta ir su- , s i d ė s s e n a t e nesibaigiančios kal

bos, filibustens. Tam j au pasi-
mošę 30 ar 40 senatorių. Jie 
kalbės tol, kol Kambodijoj baig
sis karas ir amerikiečių kariuo
menė bus at i traukta. 

Pasiūlymą, kad lėšos būtų nu
trauktos , įnešė senatoriai Coo-
per ir Church. Dole pasiūlė pa
taisą, kad tada, ka i amerikie
čiai iš Kambodijos bus išėję, bet 
amerikiečiai belaisviai nebus pa
leisti, ta i amerikiečiai galės vėl 
sugrįžti. Tas jo pasiūlymas tu
rėtų būti balsuojamas ry to j . Y-
ra ir daugiau pasiūlymų, pvz. 
sen. Byrd. demokra tas iš W. 
Virginia. siūlo rezoliuciją, kad 
būtų duota teisė prezidentui ap
saugoti Amerikos kariuomenę 
už Amerikos ribų. 

Jeigu Cooper - Church pasiū
lymas būtų balsuojamas dabar. 
Dole mano, senate jis praeitų, 
bet jis tikras, kad nepraeitų At
stovų rūmuose, tai įstatymu vis 
vien nepasidarytų. 

HEYVVORTH, UI. — Jaunimo 
festivalis. į kurį buvo suvažia
vę 30,000. baigėsi ne kaip. Visą 
laiką lijo, tai suvažiavusieji ne
sulaukė pabaigos ir sekmadienio 
rytą pradėjo skirs tyt is . 

David Lewi s ūkis, 300 akrų, 
kur t as viskas buvo, paliko kaip 
šiukšlių krūva. Kvapas aplinkui 
buvo sunkiai pakel iamas, ypač 
dėl maruar.os. Policija džiaugia
si tuo. kad buvo a reš tuo ta už 

Gromyko lankosi 
Paryžiuje 

Paryžius. — Vakar į Paryžių 
atvyko sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko. Prancūzai ti
kisi, kad su juo bus galima išsi
šnekėti, išsiaiškinti svarbiausia 
dvi problemas: Indokinijos ka
ras ir Viduriniųjų Rytų konflik
tas. Gromyko susitiks su min. 
pirm. Chaban-Demas, finan
sų min. d"Estang ir užsienio rei
kalų min. Maurice Schuman. Pre
zidentas Pompidou suruoš jam 
pietus. Gromyko Paryžiuje išbus 
penkias dienas. 

Šių metų gale Pompidou lan
kysis Maskvoje. 

MADRIDAS. — Ispanija mi
nėjo 31-sias metines nuo civili 
nio karo užbaigimo ir gen. 
Franco įsigalėjimo. Buvo didžiu 
lis paradas, kai žygiavo 15.000 
kariuomenės. Parade važiavo 
1,000 įvairių šarvuotų vežimų, 
tankų, raketų, pabūklų. Didžioji 
ginklų dalis buvo Amerikos ga
mybos. 

Paradą stebėjo gen. Franco ir 
jo numatytasis įpėdinis Juan 
Carios de Burbom būsimasis 
karalius. 

Vandalai išniekino Bostono sinagogą. Rabinas Savitsky laiko sudaužytą 
totą. o jo duktė Robertą verkia. 

Okup. Lietuvos aukštosiose Į MCNTREAL. — Sekmadienio 
mokyklose auklėtiniai dažnu at
veju pasižymi šiurkštumu, gru
bumu, nesugebėjimu gerbti mo
teris — "Komi. Tiesoje" (geg. 
12) nusiskundė Žemės ūkio aka-į girną ir spėta išmontuoti, 
dėmi jos Dotnuvoje, agronomi
jos fakulteto studentė P. 

(E) 

naktį Montrealio mieste spro
go 5 bombos. Vis ta i buvo an
gliškai kalbančiųjų rajone. Trys 
asmenys buvo sužeisti. Šeštoji 
bomba pastebėta dar prieš spro-

I Policija neša demonstrantą nuo Amerikos a.nbasados Londone Dainas 
{ ii įprastai vaizdas. 

Vilniuje, auto nelaimėje, žuvo 
visokius išsišokimus a r girtavi- j mAn,Y.mitas reiiksas Mikaliūnas. 
mą tik M dMasaya, {E.}, 

W ASHINGTONAS. — Robert 
Haack. New Yorko biržos pre
zidentas, susitikęs su Nbconu, 
tvirtina, kad amerikiečių ka
riuomenė iš Vietnamo galės iš
eiti greičiau nei buvo manyta . 
Jo optimizmas prisidėjo ir prie 
akcijų pakilimo praėjusios sa
vaitės gale. Jis taip pa t opti
mistas ir apie Amerikos eko
nomiją. Jis mano ir tur i t am 
pagrindo, kad ūkio reikalai lai
ke šešių mėnesių pasitaisys. 

Birželio 2 d.: šv. Erazmas , 
šv. Blandina, Ąžuolas, Auksuo
lė. 

Birželio 3 d.: iv . Lipardas, 
šv. Kotilda. Tautkantas . Devel-
ta. 

Saulė teka 5:17. leidžias 8:19. 

rCambodijos ambasadorius Ametj-

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėse; ve-

kai M Sonn Voenasal. Anksčiau tas! ^ i r s a u l ė t a - t empera tūra a-
p a . w - - i - . - pre 70 laipsnių. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti šiuo adresu: 
KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfietd Bivct, Chicago, 111. 60636 

VISAPUSIŠKAI GLOBOKIME SENELIUS 
Pereitą kartą minėtas senelių krašto senato padalinyje. Aukš-

reikalų žinovas De Preaux tvir- čiau aptartas ketveriopas sene-
tino senato atstovams sekančią Hams pagalbos priemones reikia 
tiesą: protingas ir žmoniškas at- įrengti vienoj apylinkėj. Tų pa
sakymas i senelių reikalus yra įs- Į galbos priemonių centras aptar-
teigimas seneliams specialių vie- naus visus senelius: tiek jau glo

bos namuose gyvenančius, tiek 
dar laisvai savo apartamentuose 
besirandančius. Visas senelius glo 

tovių (Campuses for Older Per-
sons). Tai ateityje turės būti į-
gyvendintas dalykas. Kiekviena 
vietovė seneliams turės turėti sa
vo centrą (Community Center) , 
ir priemones pereitą kartą minė
toms keturioms senelių globos ša
koms: laisvas gwenimas savo a-
partmentuose; pusiau laisvas — 
senelių suglaudinimo vietovės; 
tarpinei pagalbai su budinčia 
gailestinga seserimi vietovės-poil-
sio namai; stropios slaugymo pa
galbos reikalingiems namai — 
nursing homes). 

Seneliai turi jaustis kaip 
namu židinyje 

Šitoks senelių reikalų sutvarky
mas suteiks seneliams svarbiau
sią dalyką: nuolatinį šeimos ži-, centras bus pagrindinė bendra-
dinį. Vien stogo seneliui negana, ! darbiavimo alėja tarp bendruo-
jam reikia šeimyninės šilimos, j menės ir senelio apsigyvenimo 
Pastarosios neturi dabartinė fede- j vietos. Keiskime senus netikusius 
ralinė seneliams pagalba. Šioji I savo nusiteikimus senelių reikalu: 
čia yra neplaninga, nes visos mi- visi rūpinimąsi seneliais laikyki-
nėtos seneliams globos priemo- Į me tikru būtinumu-natūralia mū 
nės paruoštos dideliam atstume 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, A U S Ų , N O S I E S IR 

G E R K L E S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2S58 W e s t 6Srd Street 
VaL: kasdien 10—12 vaL Ir 7—» • 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
•atdaryta Lipoma! priimami susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-322* 
Rez. telet. WAlbrook 5-5076 

RezfcL Telef. 239-4683 
DR. K. G. BALU KAS 

4i4.LfiF.IU J A IR MOTERr UGO» 
GINEKOLOOrVC CHIKCRGIJ.fl 

6449 Sc . Pulaski Road (CravrTord 
Hedical Building) TeL LU 5-6448 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL, 60629. Tel. LUdlow 5-9500 

Senelių namu statybai pluša vyr. Alvudo šeimininke Marija Bosienė: 
reikia 'minioms skaniausio maisto paruošti prasidedančiose Marąuette 
Parke — atvirame ore Alvudo popietėse. Nuotr . m i . Juozo S laboko 

ventojų akyse. Tuo būdu bus iš- rengimus dabar jau atvirame o-
vengta visiems seniems žmonėms ] re — Marąuette Parke — kas šeš-

bojantis judėjimas turi likti ben- į d e d a m o a n t s p a u d o ^ j ^ j i a d i e n i s . T e n a v a s a u k a s b u d i n . 
druomenės dalimi. Turime iš 
mokti gyventi seneliais besirū
pindami. 

Senelių globos centras turi tu
rėti šias veiklos rūšis: I. Užsiėmi
mams patalpos-tai auditorija, po
ilsiui vieta, užsiėmimams kamba
riai. 2. Patalpos virtuvei, valgyk
lai, administracijai, talkininkams 
ir savanoriams darbininkams. Vi
sa tai tarnaus tiek laisvai gyve
nantiems apylinkėje seneliams, 
tiek poilsio namuose besirandan-
tiesiems mūsiškiams senesnio am
žiaus sulaukusiems. 

Tikrumoje, senelių globos 

5. Tiek apylinkės gyventojai, j čiam kasininkui įteikime, gauda-
tiek senelių buveinėse esantieji į m i tuojau kvitą atleidimui nuo 

mokesčių (taksų). senesnieji ir jaunesnieji užmegs 
bendradarbiavimą. Visi pamatys 
senelių buveinių teigiamumus. 
Tada nebus taip sunku seneliams 
apleisti savo privačius butelius. 

6. Sau patinkamuose — kultū
riniuose užsiėmimuose senelis stip 
rins savo kūną ir nusiteikimus. 
Seneliai ims jaunėti sava ne tik 
išore, bet ir dvasiniu nusiteikimu. 
Jų protinė ir kūninė sveikata ge
rės. Tas teigiamai veiks i visus: 
tiek senelius, tiek juos supančius 
visuomenininkus. Seneliai pradės 
pasijust, kad jie yra reikalingi 
žmonės, neišskirti iš visuomenės. 

Išvada, \elaikykime savęs tik
rais žmonėmis tol, kol reikiamai 
neaprūpinome savo pagalbos rei
kalingų senesniųjų tautiečių. Jie 

PASISKAITYTI: Geriatric T i 
mes, Vol. 4, No. ', April, 1970. 

Priima ligoni u» 
i«l neatsiliepia. 

taurai susitarimą, 
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-daugelio mylių viena nuo kitos 
atokume. Dabar dažnai atsitinka, 
kad senelio fizinei ir dvasi
nei sveikatai keičiantis, jis esti 
kilnojamas iš vienos vietovės ki
ton - iš vieno miesto į kitą. Sene
lis prieš savo norą esti padaro
mas nuolatiniu keliautoju-vaga-
bundu. Priešingai būtų, jei De 
Preaux pasiūlytoji seneliams pa
galbos teikimo sistema būtų pri
imta . Tada senelis turėtų jam 
brangiausią dalyką-šeimos židinį: 

sų gyvenimo ir veiklos dalimi. Ne j įsigyvenę | visuomenę — nenori; 
laikykime senelių sau nereikalin- i skirtis nuo jos. Už tai sudaryki-; 
gaiš dalykais: juos laikykime pa- Į m e galimai geresnes sąlygas jiem 
ties Dangaus duota mums tobu- j Senelių buveinėse. Vieną tekių j 
Įėjimo - žmoniškėjimo priemone. į buveinių — poilsio namus su 
Čia mes kiekvienas galime save j nuolat budinčia gailestinga sese-
parodyti tikrame pavidale: ar e- " m i r ateinančio gydytojo prie-
same žmonės ir lietuviai, ar žmo- j ž i u r a — organizuoja dabar AL-
gaus iškamšos ir lietuviui gėdą d a - i V U D A S - Marąuette Parke ši or-
rantieji tvariniai. ' pnizacija paaukojo apie pusės 

' . šimto tūkstančio vertės keturis 
Ta senelių globa — abipuse s k l y p u s p r i e d a i k t 0 ž e m ė s ^ ^ 

n a u naudai. Alvudas dėkoja pradėju-
Tiek seneliams, tiek bendruo- šiems remti senelių poilsio namų 

I menei yra didelė nauda iš tin- statybos ruošą. Prisidėkime kiek-jis visada pasiliktu toje pačioje., . . .. r i - , \- ' karnos seneliu globos. Štai tak- vienas—jei sunnkta reikiama su-vietoveje, nors butų perkeliamas' . . _ . . . - f ^„A„An„n « Z^rZ_^ , ,„„,-„„ . tai: 1. Reikiamai tvarkydama se- ma būtų šiandien, — šiandien ir 
s a v o ^ " d ^ a u ^ , * t u o ! 1™^* reikalus, bendruomenė —.būtų toji statyba pradėta. Visi ar-

' žmonės geriau supras senų žmo-,tinamės į savo saulėlaidį, nėra ko 
nių būtinumus, geriau pažins jų į ožiuotis nė vienam, dar savą gal-
turimus ir panaudotinus talen- va ir žmoniškus jausmus nepra-

iš vieno pastato kitan, jis visada 
liktų t a rpe savo draug 
pačioj vietovėj. 

Kai mes suprasime, kad sene
lis yra žmogus, o ne daiktas-tada 
mes visomis jėgomis dirbsi
me, kad minėtas De Preaux pla
nas senelių naudai būtų įgyven
dintas. Lietuviškos Alvudo pas-
tangos-pasistatyti saviems poilsio 
namus-yra visų jau dabar remti
nos šilta ranka, palikimu bei dar
bu ar pritarimu, užgniaužiant ga
limybę visiems trukdytojams reik
štis mūsų spaudoje bei susirinki
muose. 

Minėtas senelių reikalų žino
vas tvirtino dar ir Šią tiesą šio 

tus. 
2. Iš bendruomenės neišskir

tiems seneliams bus galima teik
ti karštą valgį už nominalinę kai
ną. Tai įgalins senelius tinka
miau maitintis. Dabar perdaug j tai nusiteikusieji melsis už savo 

radusiam. Todėl visi į darbą sau 
— savo seneliui pagalbon. Tai 
bus visų didžiausioji pagalba bet 
kada mūsų padaryta savame gy
venime. Visi poilsio namų dievo-

Profesore, muzike ir chorų diri
g e n t ė A l i c e Stephens. neseniai 
pagerbta už kūrybingą darbą, Al
v u d o kultūriniame parengime šalia 
te is P r ano Šulo ir šio skyr iaus 
redaktoriaus. 

N'uotr. inž. -Tuozo Slaboko 

pasitaiko tokių senelių, kurie į 
gonines priimami išbadėję, maža-
kraujai ir sumenkę dėl įvairių 
mitybos trūkumų. 

3. Senesnieji — dar laisvai gy
venantieji — žmonės pripras prie 
netoliese esančių seneliams skir
tų buveinių (campus living). Tai 
psichologiškai parengs senelį tai 
valandai, kai jam reikės apleisti' 
savo laisvą gyvenimą ir eiti sene
lių buveinėn. 

Kiekvienas susigraudina, kai Į 
reikia eiti iš privataus kambario į 
prieglaudon. Tai prilygsta artisto! 
apleidimui scenos. Širdgėla di-: 
dėlė, bet ji gyvenimiška — visi j 
senstame ir turime vietas užleis-
ti kitiems. Tik mes rūpinkimės, 
kad tas nuo gyvenimo scenos nu
žengimas mūsų senesniesiems bū
tų kuo švelnesnis. Už tai visi kar
tu dirbkime patys sau: seneliai 
remkite senelių buveinių rengi
mą, nežiūrint kas tokias buveines 
organizuotų. Jau seniai pavėluo
tas reikalas tokios seneliams pa
galbos. 

4. Seneliams skirtos vietovės gy
ventojai atstatys savo dvasinį sto
vį — savo " A š " apylinkės gy-

geradarius, kurių pavardės bus 
namų sienoje įmūrintos ir knygo
je įrašytos. Visi stokime į tiek 
Dangui, tiek žemei naudingiau
sią veiklą. Lankykime Alvudo pa-

JAV LB Vl-tosios 
TARYBOS RINKIMAI 

Lietuvos laisvę ir lietuvybės išlaikymą laiky
dama pirminiais ir pagrindiniais uždaviniais. Lie
tuvių Bendruomene privalo juos vykdyti giliu tarpu
savio susipratimu ir pagarba vienas kitam. 
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Dr. Ant. Rudoko Kabinetą perflm* 
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Priiminėja Hsontns t f t STsniei ! • 
Vai. 2—4 p. p. ir 8—8 vaL 
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Naujas JAV rūpestis — 

NARKOTIKŲ NUODAI 
Nuodijimasis įvairiais nar

kotikais ir chemikalais JAV-se 
ta ip išsiplėtė, kad prezidentas 
Nixonas paskutinę gegužės m. 
savaitę buvo paskyręs specia
liai kovai su narkotikais. 

Šj reikalą stebintieji kelia 
aliarmą. Dr. P. O'Loughlin ne
seniai perspėjo, kad naudoji
mas marihuanos, LSD ir kitų 
haliucinacijas sukeliančių che
mikalų yra pasiekęs "baisių 
proporcijų". Jis sako, kad šių 
narkotikų naudojimas yra pa
plitęs ne t ik studentijoje, bet 
plinta ir aukštesniąsias mokyk 
las lankančiųjų tarpe. Ypač 
narkotikų vartojimas paaugo 
po 1966 metų. Dr. O'Loughlin, 
kalbėdamas Milvvaukės Serra 
klube, pažymėjo, kad, jeigu 
praeityje narkotikus daugiau 
naudojo kriminaliniai tipai, da
bar į narkotikus įsitraukia vi
sai padorūs jaunuoliai, suda
rydami pavojų savo ateičiai. 
Dr. O'Loughlin tvirtinimu, be
veik visi hipiai, kuriuos tik 
jam teko sutikti, vartojo nar
kotikus. 

Tas psichiatras atkreipė dė
mesį, kad netikslus yra po
sakis tų, kurie sako, jog ma
rihuana veikia tik panašiai, 
kaip alkoholis; marihuana žmo 
gų svaigina tuojau pat, kai 
svaigalai — laipsniškai; ypač 
gi pavojingi narkotiniai che
mikalai, kurie, anot dr. O' 
Loughlin, gali atnešti nepatai
somus smegenų sužalojimus. 
Kartais tokie žalingi narkoti
kų vartojimo padariniai pakar 
totinai pasireiškia tik praėjus 
ilgesniam laikui, pvz. po mėne
sio; jei pasitaikytų, kad tuo 
metu toks žmogus vairuotų au
tomobilį, galėtų įvykti tragiš
ka katastrofa. 

Menninger fundacijos Tope-
koje, Kan. psichiatras W. Men
ninger savo viešoje paskaito
je neseniai atkreipė dėmesį, 
kad vyriausybė yra labai su
sirūpinusi dėl plintančio nar
kotikų vartojimo. Jis pabrėžė, 
kad amerikiečiai paskutiniu lai 
kotarpiu per metus sunaudo
ja po 2 Vi' bil. galionų alkoho
linių gėrimų. 34 mil. svarų as
pirino, ar t i trijų milijonų sva
rų trankviiaizerių. Anot jo, A-
merikoje dabar tiek daug pa
simetimo, kad žmonės, neras
dami tikresnių priemonių, ima 
gausiau svaigintis alkoholiu ir 

narkotikais. 

C^ok Apskr. ligoninės psi
chiatras dr. Marvin J. Schwarz 
kaip geg. 31 d. paskelbė "Sun -
Time", kelia susirūpinimo, kad 
net paaugliai ima daug varto
ti marihuanos. ' amnhetamino 
piliulių, LSD, heroino ir kitų 
narkotikų. New Yorke per me
tus nuo narkotikų žuvo apie 

devynetą šimtų žmonių. 
Tais pavojais susirūpinusi, 

vyriausybė siekia sustiprinti 
informacijas apie narkotikų 
kenksmingumą. Yra ruošia
mas specialus informacinis lei
dinys tuo reikalu. Pa t s prezi
dentas Nixonas paskelbė, kad 
jau daugiau kaip 100,000 jau
nų amerikiečių veda visai ne
produktyvų gyvenimą vien dėl 
vartojimo narkotikų. Vyriau
sybė stengiasi plėsti studijas, 
nustatančias narkotikų kenks
mingumą. Jau paskir ta apie 
$260,000 tyrimui marihuanos 
pavojų žmogaus sveikatai, net 
189.000 dol. paskirta nusta
tyti, kiek marihuanos var to
jimas gali pakenkti vairavimo 
saugumui. 

Vyriausybė stengiasi gilin
ti kovą su narkotikų vartoji
mu ir paskyrė milijoną dolerių 
(tik 1970 metams) paruošti 
specialistus, kurie varytų pro
pagandą prieš pavojingų nar
kotikų vartojimą, — specia
listus, kurie padėtų ati taisyti 
tokių narkotikų aukas. Ypač 
norima kovą su narkotikų var
tojimu išplėsti per mokyklas. 
Vyriausybė iš viso net paskyrė 
tr is su puse milijono dolerių, 
kad ypač per švietimo įstaigas, 
panaudojant specialiai t a m pa
ruoštus mokytojus, per svei
katingumo ir šalpos įstaigas 
būtu sustiprinta kova prieš 
nuodijmąsi narkotikais. Numa
toma, kad atitinkamus kursus 
lankys 150,000 mokytojų ir 
75,000 studentų. Taip bus su
daryti gausesni kadrai nuga
lėti narkotikų pavojų. 

Ypač gausių informacijų a-
pie narkotikų žalą bus duota 
toje vyriausybės ruošiamoje 
knygoje "A Federal Source 
Book: Answers t o the Most 
Freąuently Asked Questions 
About Drug Abuse". Cia bus 
sutelkta gydytojų, psichiatrų, 
pedagosrų, teisininkų i r kitų 
specailistų surinkti duomenys 
auie narkotikų žalą. Tą leidinį 
galima bus gauti nemokamai, 
kreipiantis adresu: "National 
Clearing House for Drug Abu
se Information. National In
stitute of Mental Health, 5454 
VVisconsin Ave., Chevy Chase. 
Maryland 20015". 

Narkotikų pavojus neaplen
kia nė lietuvių. Tuo reika7u rei
kalingas didesnis budrumas pa 
čių tėvų. Tuo klausimu reikė
tų duoti paaiškinimų mūsų pa
radinėse ir lituanistinėse mo
kyklose, mūsų jaunimo orga
nizacijose. Minėtas dr . O' 
Loughlin pabrėžia, kad giles
nes religinis gyvenimas jaunuo
liui duoda daugiau ryžto ir va
lios atsispirti prieš narkotikų 
pagundas. J . Pr . 

LENKAS SMERKIA LENKIJOS TAUTYBIŲ 
POLITIKĄ 

Įdomūs politinia; svarstymai "Kultūra" žurnale Paryžiuje 

Blaivūs balsai lenkų spaudoje 
— retas reiškinys. Todėl šį kar
tą malonu mesti žvilgsnį į žy
miai blaivesnes, negu politikų 
pareiškimuose skelbiamas, politi
nių publicistų pažiūras. Dabar 
tas balsas mus pasiekė iš Pary
žiaus, kur lenkų intelektualai ir 
politiniai pabėgėliai leidžia mė
nesinį žurnalą "Kultūra". 

Šių metų 4 n-je įdėtas Juliusz 
Mierosze\vski straipsnis "Gali ir 
taip įvykti" vertas didesnio dė
mesio. 

Autorius, savo pažiūromis krei 
piąs lenkų dėmesį ne tik pasta
ruoju metu, dabar paskelbtame 
straipsnyje pasmerkė prieškari
nės Lenkijos vykdytą vad. "tau
tybių politiką" ir griežtai pasisa
kė prieš lenkų reiškiamas pre
tenzijas į Vilnių. 

Nesugebėjom būti savo kaimynų 
partneriais... 

VYT. ALSEIKA, 
mūsų spec koresp. New Yorke 

politikos klausimu. Kinijos žino
vai mano , kad, dar prieš šiam 
šimtmečiui pasibaigus, Kinija 
virs stipria valstybe tiek ūkiniu, 
tiek ir kariniu atžvilgiais. 

Nelauktina jokio Vakarų 
puolimo prieš Sovietus 

tymo. Su Hiroshima prasidėjo 
bandymai atominę energiją pri
taikyti taikingam žmonių gyve
nimui. Erdviniai skridimai ir skri-

Istorikas p r o . J o y n b e e savo j d i m a i , į n k ž e m ę g tikrQ 

metu buvo apskaičiavęs, kad per ; s k a t i n a m i k a r i n i ų a p s k a i č i a v i . 
kelis šimtmečius Vakarai pnes 
rusus buvo įvykdę net 20 invazi 

vaisios nesėkmės sietinos su galin
gaisiais kaimynais rusais ir vokie
čiais. 

Vis dėlto, pažvelgus i pastarų
jų kelerių metų vad. "trend'us" 
tarptautinėje politikoje, turės pa
aiškėti, kad jau tenka keisti pa
žiūras į sovietų ir vokiečių svorį 
bei įtaka. 

Autorius mano, kad Sovietai įr Sovietams negresia joks pavo-
turėsią keisti savo tradicinę po- jus iš Vakarų pusės. Priešingai, 
litiką, nes jiems gresia rytai, o ne 
Vakarai. 

Pažvelgus į Vokietiją, pasiro
dys, kad, 30 metų nuo karo pra
džios praslinkus, vokiečiuose ne
galėjo atsirasti joks rimtesnis 
"Hitleris", gimė tik "operetinis 
Hitleris" (von Thadden), nesu
gebėjęs net įkopti į vokiečių par-

PAVOJINGIAUSIOS LENKTYNES 
Ginklavimosi varžybos — žmonių kvailumo Įrodymas 

DR. V. LITAS 

Ginklavimosi lenktynės visa-, vaikus". Nuolatinis siekimas 
da kėlė bendrą pažangą. Karinių! spektakuliarinių efektų ir rekor-
lėktuvų išsivystymas atnešė pa-įdų kelia ginklų sistemos efektin-
tobulinimų oriniame susisieki-j gumą ir priklausomybę nuo poli-
me. Priešlėktuvinė apsauga vedėitinių ir techniškų sąlygų. Šitie 
prie radaro ir televizijos išsivys-j patobulinimai gali likti nepatei

sinti. 
Naujas žvalgybinis lėktuvas 

"Phantom" RF^4E įvertintas pen 
kiais miliionais dolerių. Jis yra 

mų. 

keturis kartus brangesnis kaip 
"Starfighter" F-104-G. S t anda r 
tinis "Pat ton" šarvuotis M-48 

ietų tankams įmanoma daug j Pa lenkia gynybos techniką. Tas 

jų. Tačiau dabar padėtis kitokia j Ginklavimosi sistemos tobulini-j kaštavo 150,000 dol. "Leopar-
mas iššaukia gynybos tobulini-! do" šiandieninė kaina 250.00U 
mą. Ginklavimo pažangą greitai i dol. Būsimasis šarvuotis kaštuos 

600.000 dol. 
Atominių ginklu varžybos 

Dar absurdiškesnė yra atomi
nio ginklavimo sritis. Atominis 
ginklavimas praryja astronomi
nes sumas. Be savo 16 poliarinių 
raketų atominis povandeninis 

sov 
lengviau atsirasti ties La Man-
che kanalu, negu N A T O šarvuo 
čiams pasiekti Leningrado apy-

| linkės. 

Ko būtų verti Sovietų 
sąjungininkai? 

Kinijai stiprėjant, Sovietams 

priverčia ieškoti naujų kelių. Gra 
dininė reakcija ardo tarp galy
bių pusiausvyrą. Ginklavimas yra 
neatskiriamas nuo užsienių poli
tikos. Rytų ir Vakarų priešingu
mai išugdė modernišką ginklavi
mo pramonę ir sutiprino ginklų 
technikos išsivystymą. Bet tas' laivas kaštuoja 90 milijonų dol 
vėl kelia įtampą tarp Rytų ir Va-

lamentą. Vokietijos jaunimas tektų ieškoti sąjungininkų rytų į ^ l e n k t y n ė s i r s t a -
J : : . : _ i - » - _ - y -M H iirr-»rv~no a c i a n a r IIF> n v 7 n t - I _ * 

velnio ratą. Velnio ratas į save 
įtraukia techniką ir ūkį. 

Europoje. Tačiau ar jie, pvz. uk 
rainiečiai ir lenkai, būtų patiki- j 
mi sąjungininkai? Nieku būdu, 
atsako autorius. Esą, lenkai ar į Karinė Rytų ir Vakarų pramo-
ukrainiečiai džiaugtųsi kiekviena j nė yra integralinė ūkio dalis. 
Sovietų nesėkme karo su Kinijaj Atsisakymas nuo karinių tyrimų 

J. Mieroszevvski pabrėžia, kad .daugiausia nusistatęs prieš mili-
fenkai niekuomet nebuvo supra- .tarizmą, o mirštant senajai kar
tę reikalo "būti gerais partneriais | tai, drauge žlunga ir revizionisti-
su kaimynais". Dar blogiau, I nės "Ketvirtojo Reicho" idėjos. 
jiems rūpėjo tik nutautinimo po- | _. , ,. „ . .. ,. . v , . . . i- -i Nebetoli Kinijos galios įskilimas 

Pirmasis pavyzdys —tai Len- • J. Mieroszevvski mano, kad, to 
kijos buvę santykiai su ukrainie- kiai padėčiai nesikeičiant, Vokie
čiais. Jei Lenkija savo rytinėse sri tijai neteks būti nei galinga pa-
tyse būtų įvedusi autonomiją, jei šaulio valstybe, nei stipriu kari-
ukrainiečių kalbai būtų buvusios niu kraštu. Tokiomis "didvalsty-
suteiktos vienodos teisės su len- j bėmis" netaps nei Prancūzija, 
ku kalba, jei Lvive būtų buvęs nei Anglija juo labiau kad eu- , m o pol - , 
į t e i g t a s UKraimecių umver^ite-! ropimų didžiųjų galiūnų laikotar-- a ' t s t a v a s ^ ^ į ^ l a i . 
tas, ta, ukrainiečiai butų buvę pis jau praeity. O Rusija? Ji dau- ! m ė j i m a s m u m s n e n aud ingas . 
lojalus Lenki ja^ Kas gi rvyko; giau Azijos kraštas Kinija jau » M e s n o r i m e s u s i t a r t i s u R u s i j a } 
vėliau?; Ukrainiečiai . nebeturėjo virto pačiu pagnndmiu Sovietų , ̂  n e t u t o k i a 5 k u r i y r a t a u t ų 

kalėjimas ir Europos žandaras." 

Jei įvyktų rusų-kinų karas, jis 
I galėtų sukelti pačioje Rusijoje iš-

atveju, be to, jie neturi jokio no
ro lieti kraują Sovietų naudai. 

Jei vis dėlto Sovietams pavyk
tų nugalėti kinus ir jei po karo 
dar labiau sustiprėtų Kremliaus 
galia ir įtaka, taigi ir kitų tau-

pasitikėjimo lenkais kaip gerais 
partneriais ir jie tik pokarinia
me laikotarpyje susilaukė savo u-
niversiteto svetimoje žemėje — 
vokiečių Muenchene. 

Spaudoj ir gyvenime 

KULTŪRINĖSE VARŽYBOSE 

Panaši padėtis ir su kitais kai
mynais — lietuviais. Autorius pa 
žymi, kad lietuviai nieku būdu 
nelinkę turėti bendras sąjungas 
su lenkais. Lietuviai, kaip ir gu
dai, esą skelbia šūkį: "Mes nei su 
Rusija, nei su Lenkija." 

Kaip kinta tarptautinės 
politikos vaizdas 

"Kultūra" žurnalo straipsnyje 
toliau žvelgiama į geopolitinę pa 
dėtį, ypač į Rusijos ir Vokietijos 
svorį, Įtaką seniau ir dabar. Len
kai ligšiol skundėsi, kad jų bu-

juoti rV tomą, pareikšti savo nu
sistatymą vyriausybei ir imtis 
bendros akcijos rekomendaci
joms įgyvendinti. Manitobos pro
vincijos etninės grupės jau suda
rė specialų komitetą, kuris orga
nizuoja bendrą suvažiavimą savo 
būklei aptarti ir reikalauti ati
tinkamo rekomendacijų vyk
dymo. Ir lietuviai, ypač jų vado
vybės, turėtu susidomėti šiuo 
klausimu ir aktyviai dalyvauti 
jo gvildenime bei aktualinime." 

ir tobulinimų pristabdytų ben- j 
drą technišką pažangą. Atomi-1 

niai, oro ir erdvių tyrimai, taip 
pat elektronika, turi karinių as-! 
pektų ir tuo būdu prisideda 
prie bendros pažangos. Kariniai 
tyrimų duomenys labai dažniau
sia dažniau pritaiko taikos kaip 
karo reikalams. 

Ginklai greitai pasensta 

Bet daug kam atrodo, kad 
technikos pažanga yra galima ir 

Įrengimas Amerikos priešraketi-
nės gynybos sistemos "Sentinel" 
suims "tik" aštuonis bilijonus do
lerių. Bet ofenzyvinių ginklų to
bulėjimas, kurį paskatins "Senti
nel" įrengimai, 1975 metais ( ta
da Sentinel turės būti baigtas) 
pralenks Sentinel techniką. Pran
cūzai savo "Force de Frappe" 
ištobulinimui ligi 1977 metų iš
leis 14 bilijonų dolerių. Bet ši
tuo laiku abi supergalybės — A-
merika ir Sovietų Rusija — sa
vo atominiame ginklavime bus 
nužengusios labai toli ir pralen
kusios Prancūziją. Tas privers 
prancūzų taikytis prie naujų ap
linkybių. 

Ginklavimas suryja milžiniš
kas pinigų sumas. Bet čia tik vie
na blogybė. Šių laikų ginklai ga-

| laisvinimo bangą. Čia svarbus 
į lenkų ir ukrainiečių vaidmuo ir 
j tai numanydama Maskva, mano 
i autorius, siektų savo išbandyto' veikimo ir kitų ekstreminių rei-
; būdo, įmanomai sukiršinti len- kalavimu. Šitokį* reikalavimai ne

be karinių užuolankų. Kanne te- ,. , ,. , . , ., . .v, ., - i - • ' u kelis kartus sunaikinti visą chnika turi įslaikvti aukštus rei- v .. ^ . , , . , , . -, . . - i i - - i - • žmoniją. Ginklavimo lenktynes kalavimus: ginklai t un būti ne- . . . . , , r_ . . . , . I yra pavojingiausios lenktynes paprasto kietumo, elastingumo, i .. . ~ .. . ~ . , , . v v , . . ° i i , žmonijos įstonjoie. Ginklavimo tarnvbimo paprastumo, tobulo , , - . . - M 

j kus su ukrainiečiais, atseit, nau
doti gerąjį "divide et impera" dės 
nį. 

Kitoje straipsnio daly autorius 
liečia ir Vilniaus klausimą. 

MIŠIOS DŽLVZO MUZIKOS 
MOTYVAIS 

ra statomi civilinei technikai. 
Aukštos techniškos kokybės 

ginklai greitai pasensta ir su jų 
gamyba atsiekti techniški laimė
jimai pereina į civilinį gyvenimą. 
Bet ginklavimui valstybės nesi
gaili milžiniškų sumų. Civili
niam gyvenimui tokių sumų ne
skiriama. Karinė pramonė yra 
labai dinamiška: ji stengiasi lai-

lenktynės yra visai rimtas žmo
nių giminės kolektyvinio kvailu
mo įrodymas. Ginklavimo lenk
tynės neužtikrins saugumą. Gy
venime yra priešingai: nesaugu
mas nuolatos kyla. Ginklavimo 
lenktynės pasieks tokį tašką, nuo 
kurio bus neįmanoma grįžti. Ry
tai ir Vakarai šiuo laiku kiekvie
nais metais ginklavimui išleidžia 
173 bil. dolerių. Štai kiek kaštuo
ja vadinamas saugumas. Bet dar 
yra netiesioginių ginklavimo iš
laidų, kurių metinė suma siekia 

Tačiau kariniai tyrimai daž-jtarp 300 ir 400 bilijonų dolerių, 
nai pasiekia kapitalinių atradi-' Tikras atolaidis, nusiginklavi
mų. Ginklavime dėl kiekvieno i mas ir baigimas ginklavimo lenk-
ginklų pagerinimo, vyksta vel-jtynių reikštų visišką pasaulinio 

mėti lenktynes. 
Pr ieš 15 metų atsivertusi j ka

tal ikų tikėjimą žymi JAV-ių 
džiazo muzikos komponistė Ma
rija Lou VVilliams sukūrė nau
jas šv. Mišias už taika, kurios j ĮJjjjjjĮ f e „ k t v n ė s _ ' B e t fc^įnol ūWper tvarkvmą ir vertvbių per
su pasisekimu pirmą Kartą buvo | v e j a s i g r e } t a s g i n k l u p a s e n i m a s , k a i n o j ; p a s a u l i s į ūkį kiekvie-
:spildytos Kolumbuos universi- , L ė k t u v a i a r b a famofiai, kurių nais metais galėtų naujai skirti 

Robertą Bnnuner. kalbas su spau- \ * ? ° . S T' P ^ a u s ^ P 1 * ™ ^ I išvystymas truko penkis ar šešis į 400-600 bilijonų dolerių. Bet 
dos atstovais Dearborn Heights, į'^aU;]0S10S ^LiSlos\ P ^ t ^ ^ Y " ^ j metus, per dešimtį metų pralenk- dėlto atsirastų naujų r didelių 
Mich., po to kai atliko trijų dienų j džiazo muzikos r i tmams, pasi- , tj modernesnių lėktuvų ar šar- .sunkumų: kuo tada remsis vaisty-
kehonę j Vietnamą, kur jį aplanke i žymėjusių džiazo ansamblių bus , Vuočių. bių politika ir kuo bus tarpvalsty-
ten tarnaujantį sav0 sūnų karįį išpildytos įvairiuose Amerikos < Ginklų patobulinimas visada biniai santykiai, kuo skirsis didžio 
Edward, 19 m. Motina « * < » h m i v e r s i t (IMU. Amerikos urū- ! veikia įspūdingai. Bet kaip visos; šios ir mažosios valstybės? Šitiems 
kelione patenkinta. Ji apžiūrėjo: ^ t e t s tudenta i su entuziaz-
net keletą instaliacijų, tarp jų ir j v e : " ^ & — - revoliucijos, taip ir ginklavimo klausimam sunku pramatyti at-

KANADOJE 
Kanados prancūzai, būdami 

katalikai, turi stipresnį šeimos gy
venimą. Jų skaičius didėjo smar
kesniu tempu ir dabar prancūziš
kai kalbančių skaičius pasiekė] 
trečdalį viso gyventojų skaičiaus, 
gi anglų procentas sumažėjo iki 
43 proc. Prancūzų kultūros įtaka 
Kanadoje stiprėja, prancūzai iš
kyla kaip lygus anglu partneris. 

Šia tema Pr. G., savo vedama
jame "Tėviškės Žiburiuose" nr. 
21 (V. 21) rašo: 

"Su prancūzų padėties keitimu-
si ima judėti ir kitų etninių gru
pių būklė. JN'eanglų ir neprancū-
zų skaičius artėja prie prancūzų. 
Dviejų kalbų ir kultūrų komisi
ja šį faktą išryškino IV tome 
"The Cultural Contribution of 
the Otber Groups". Jame pabrėž
ta, kad šis trečiasis krašto elemen
tas yra pastovus ir kad jam pri
klauso atitinkama vieta valstybi
nėje sąrangoje. Šešiolikoje reko
mendacijų komisija siūlo vyriau-

J. Daugi. ' Dong Tam oazę. mu sut iko naująsias Mišias. j technikos revoliucija "ėda savo sakymą. 

sybei laiduoti lygias teises visiems 
krašto gyventojams, etninių gru
pių kalbas bei kultūras įtraukti 
į mokyklų programas (kur yra 
pakankamai tokių mokinių), pra
plėsti universitetų programas, pa
naikinti suvaržymus radijo ir te
levizijos srityse, remti lėšomis et
ninių grupių kultūrines instituci
jas, padaryti prieinamą valstybi
nę filmų įstaigą (Film Board), 
duoti vietos valstybiniame muzie
juje ir t t . Tai labai svarbios reko 
mendacijos visų Kanados tauti
nių grupių ateičiai. Žinoma, jo
mis daugiau pasinaudos gauses
nės grupės, bet nėra išskiriamos 
ir mažesnės. Veikti reikia visom 
ir tai viena linkme. Kol kas dar 
nėra tikra, ar vyriausybė priims 
minėtos komisijos rekomendaci
jas. Jeigu etninių grupių balsas 
bus silpnas ar visai negirdimas, 
vyriausybė gali visai nekreipti dė
mesio. Dėlto jau dabar reikia vi
soms grupėihs pirmiausia išstudi-

SAVAITGALIS PARYŽIUJE 
B. EASLAVICIENĖ 

Namai aukšti, menkai apšviesti, lyg būtų taupoma elek
t ra . Bet štai išsiverčiam ir riedam pro fontanais 
štai išsiveržiam iš siaurumos ir riedam pro fontanais 
t rykštančias lyg gėlių puokštes. Per mikrofoną kaž
ką deklamuoja, paskiau ginčijasi ir pyksta, bet sun
ku suprasti, kas ten atstitiko. Gal ne tą juostą už
dėjo? 

Lendam pro masyvius vartus, o ant jų kovos ve
žimas, traukiamas pakinkyto šešeto, skuba į mūšį. Seno 
upė spindi pakrantėse apšviestų rūmų žiburiais. Apleis
ti supasi ekskursiniai laivai. Šiandien jų poilsio diena. 

Lenkiam raitelį ant aukšto pjedestalo, bet kas jis 
yra. taip ir neaišku, nes per mikrofoną pasakoja apie 
kažkurio Prancūzų karaliaus meilės aferas. 

Vėl fontanai, kiti rūmai, vartai, paminklai, baž
nyčios, visa slenka pro akis lyg filme ir įrėžia neuž
mirštamą Paryžiaus didybės vaizdą, kuris nakties fo
ne atrodo paslaptingas ir nerealus. Beveik netiki, kad 
čia esi ir noris gnybti į ranką ir įsitikinti. 

Giliai įstringa atmintin Champs-Elysees. didžiau
sia ir plačiausia Paryžiaus gatvė, kur koncentruojasi 
visas modernusis, elegantiškasis, turtingasis miesto 
gyvenimas. Žiburių eilėmis tiesiasi milžiniška alėja nuo 
Triumfo Arkos iki Place de la Concorde —nuosta

biai gražios didžiausios pasauly aikštės, ku r stovi ne- kiai. šviesos, t ik nesikeičia šokėjos. Skirtumas tik tas . 
suskai toma daugybė stovylų ir lempų miškas. Vidu- i kad vieną kar tą daugiau prisidengusios, kitą kar tą 
ry kyla obeliskas, kurį Egipto paša Mohamet Ali pa- j visai nusidengusios, bet visą laiką judančios, dainuo-
dovanojo Prancūzi jos karaliui Liudvikui Pilypui. Nie- Į jančios ir besišypsančios. 
ko sau dovana, sveria 250 tonų — nei supakuoti, nei 
kaspiną užrišt i . 

Visai naujas , blizgantis, prabangus ir gyvas Pa
ryžius kyla mūsų įspūdžiuose. 

Nak t i e s gyvenimo nuota ikas pajuntam, kai ap
važiavę didžiuosius pas ta tus , paminklus, fontanus ir 
aikštes, įvažiuojam į Montmar t re . Dar visai neseniai 
čia buvo d i rbama žemė ir ūkiai. Palaipsniui jiems nyks
tant , a t s i rado krautuvės , namai ir, kadangi pragyveni
mas, palyginus su miesto centru, buvo pigus, čia įsi
kūrė menininkai . Linksmi, nerūpestingi, nepraktiški 
žmonės, gyveną tik šia diena, t ik džiaugsmu ir juo
ku, jie t omis nuotaikomis užkrėtė i r visą apylinkę. 

D a b a r čia grupuojasi visi Paryžiaus naktiriai 
klubai, kur iuose kainos dvigubai aukštesnės nei mies
to centre. 

Mus pasi t inka t r iukšmas ir žmonių kamšatis . Pla
ti salė t e rasomis kyla į tolumą, kad visi galėtų gerai 
matyt i sceną. Dešimts žmonių susėdam prie vieno sta-

Staiga scenoje iškyla didžiulis baseinas, an t jo 
krašto sėdi daili mergina, o vandenyje plaukioja del
finas. Jis šokteli iš vandens, lyg surinka ir vėl paukš
teli a tgal . Mergina jam mėto ra tus , karolius, o jis pri
plaukęs užsineria juos ant kaklo ir, atrodo, juokiasi 
patenkintas. 

Labai simpatiškas t a s delfinas ir, kai mergina 
plaukioja įsikabinusi į jo peleką, beveik pavydas ima, 
atrodo taip smagu. 

Įdomi ir beždžionių šeimynėlė, kurios mažiausas 
su vystyklu. Seniai važinėja dviračiais, motociklais, o 
tėvas rodo palinkimą šampanui, nes, pagriebęs stiklą 
nuo gretimo staliuko, išlenkia jį ir apsilaižo. 

Sekasi visokie akrobatiniai numeriai ir viskas bai
giasi kurtinančia muzika, masine scena ir tiek šviesų, 
spalvų ir judesių, kad akyse sukasi ratukai. 

Po dviejų valandų Moulin Rouge. išeinam lyg ap
svaigusios, ir tikrai ne nuo šampano, nes dešimts žmo
nių tik dvi bonkas išgėrėm, o galvoje dūzgia bičių 

liuko. Visi tur is ta i — du amerikiečiai, du kiniečiai, dvi spiečius. 
indės ir mes dvi lietuvės. Bot bendrauti nėra kada. 
suspėjam tik pakelti t a u r e s už tarptaut inį bendradar
biavimą ir išgirs tam ausis rėžiantį fanfarą — prasi
deda p rograma . 

P r o g r a m o s aprašyt i neįmanoma, nes viskas susi-1 ris ten buvo tik savaitgalį, nes tai vienas iš miestų, 
lieja į vieną garsų, spalvingą, intensyvų, akinantį ir . kurį pažinti ir pajusti galima tik ten gyvenant, 
kurtinantį įspūdi. Keičiasi dekoracijos, kostiumai, šo-l (Pabaiga) 

To vieno naktinio klubo užtenka ir mielai sku
bam į savo ramų, nuošalų viešbutį. 

Paryžius. Tai magiškas vardas tam, kuris ten dar 
nebuvo, bet dar labiau masinančiai skamba tam. ku-



DRAUGAS, antradienis, 1970 m. birželio mėn. 2 d. 

LIETUVIŲ KALBOS STUDIJOS 
CHICAGOS UNIVERSITETE 

Jau ruošiamasi lietuvių kai- j Balt is t ikos — lietuvių kalbos 
bos studijų pradžiai Ghicagos į kurse bus t r i jų rūšių s tudenta i : 
universitete. Tuo reikalu penk- Į 1) pilną kalbotyros ku i są 
tadienį, geg. 29 d., dr. G. Balu- j imantieji. 
ko bute įvyko pasitarimas, i ku- ! 2) imantiej i tik specialų lie-
rį buvo atvykęs baltų - slavų j tuvių kalbos kursą, 
studijų vadovas prof. E. Stan- i 3) laisvi klausytojai, 
kleiviems, o iš lietuvių pusės da- j A ū e j ų pirmųjų rūšių studen-
lyvavo dr. G. Balukas, dr. A. tai tu rės įsiregistruoti, mokėti 
Razma, dr. K. Ambrazaitis, dr. at i t inkamą mokestį ir, i špMę 
P. Jon kas, Girvilas, kun. dr. J . nus ta ty tus reikalavimus, gaus 
Prunskis. kreditus už tą kursą. 

Prof. Stankievviaius pranešė. Laisvieji klausytojai galės at-
kad Chicagos universitetas an- silankyti į paskai tas dėstytojui 
gazuoja dr. P. Joniką dėstyti leidus. 
lietuvių kalbos, baltistikos aukš Jie galės nuolat ateiti į pa-
tąjį kursą, ekstraordinarinio skaitąs a r t ik kai kurių pasi-
profesariaus teisėmis, posira- klausyti. I š jų mokesčio nebus 
šant sutartį trejiems metams ir reikalaujama, bet jie negaus nė į 
numatant, kad ji bus pratęsta, kreditų už išklausytą kursą. 

Pradiniam lietuvių kalbos kur Lietuvių kalbos paskaitos uni 
sud bus kviečiamas kitas dėsty- vefrsitete prasidės j au šį rudenį ^ 
tojas. Numatoma, kad šiam dės- j ir reikia iš anksto registruotis. I 
tytojui pusę atlyginimo suda rys ' Posėdžio dalyvius dr. Balu-
lietuvių atstovai, o kitą pusę — kas ir ponia vaišingai priėmė, 
universitetas. J . Daugi. 

MŪSŲ kolonijose 
Dayton, Ohio 

Tarpe 271 studentų ir studen
čių, baigusių Ark. Alter aukš
tesniąją mckvklą ir 1970 m. ge- t e t a u t a s u k i l t i P r i e š okupantus 
gūžės 24 d. "gavusių diplomus. Į v o k i eč iu s . De Gaulle paprašė 
buvo tik viena lietuvaitė: dr. | '* l o s šventės nėbešvęsti. 
Juozo 

DE G A U I X E NENORI 

MINĖJIMO 

Prancūzai nor i paiminėti bir
želio 17 d., t r isdešimtąsias me
tines, kai j ų vadas gen. De 
Gaulle per Londono radiją kvie-

C L A S S I Fl E D GU I DE 

KL 
ir Vaieriios Masilionių 

'M: 

K E A L E S T A T E 

PRIEŽASTYS PIRKTI 
Apie $8.000 pajauni. 4 butų, 3-ju 

nietu liuksus mūras Marouette pke. 
Rimtas pasiūlymas. Kaina $65,O(>0. 

Svarus, gražus 8 kamb. mūras 
Marquette pke. $20,000. 

Prie Ford City naujas "randi" 
mūras. Platus lotas. Garažas. $22."00. 

Tvarkingas apartmentinis mūras 
prie Jaunimo centro. Apie $11.000 
pajamų. ImokSti $15.000. Visa kai
na $45,000. 

2-ju butu tvirtas mūras Marque-
tte Parke. Naujas gazu pildymas. 2 
auto garažas. $28.000 

4 butu mūras su bizniu, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Mar-
ųuette pke. $43.400 

VALDIS REAL ESTATE 
NAUJOJ VTETOJ 

7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200 

M I S C E L L A N E O U S 

APDRAUDL AGENTŪRA 
Namu. Gyvybfifc 
sveikatos, biznio 
automobiliu. 

C O N T B A C T O R S 

Patogios išsbno-
kejimo sąlygos. 

M. MAČIULIO PIANO REČITALIS 
Vasarėjančiai gamtai kvie- ir pataikė į klausytojų širdis. Vi-

čiant į laukus ir baigiantis salė-Uą antrąją ilgą, sudėtingą kon-
se koncertų sezonui, Chicagos' certo * d į atliko nepažvelgdamas 
lietuviai sekmadienio popietę dar į gaidas, ir koncerto dalyviai ga-
turėjo malonumo išgirsti jauną Įėjo būt liudininkai, kaip jis jau 
pianistą Mindaugą Mačiuli j toli pažengęs muzikoje, ne tik 

. , ., . ., . . . . skambinimo technikoje, bet ir kū-
Muzikos talentą jis paveldėjęs U ^ ^ ^ ^ s u v o k i m e bei in-

iS teyo Juliaus Mačiulio, kuns L c s u g e b ė j - i m e k o m p o _ 
Bazilijaus par. vargom- j ^ niuansų i š k ė l i m e . N u o 

ninkas, o taip pat muzikos m o 
kytojas ir choro vedėjas Chica
gos Aukšt. lituanistinėj mokyk-
H 

Jaunasis pianistas M. Mačiulis 

duktė Birutė Viktorija Masilio-
nytė. Ji buvo viena iš dviejų 
studenčių, baigusių aukščiaus. 
pažymiais (vidurkis jos pažy
mių per visus keturius mokslo 
metus buvo virš 93 — F i r s t 
Honor ) , už ką jai baigimo pro
ga buvo jteiktas atitinkamas 
medalis. Taip pat Birutė g"avo 
pagyrimo laišką už išlaikymą 
1969 m National Merit geho-
larshpi Qualifying Tęst. J i pa
teko i aukščiausius du procen 

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

Prie Maria Higb. — mūrinia 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metu senumo. 
$37,900. 

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

Prie 63 ir RockvveU 5 kamb. bun-
galow. Garažas. $15,500. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. — RE 7-9515 

J. B A C E V I Č I U S 
6455 So, Kedzie Ave., PR 8-2233 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Gėry prekįy didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. maistas, akordeonai 
26US W. «»tb St.. Chi<a«o. 1U 60«2» 

TKI.F.F. WA 5-27H7 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIU VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 

•EŠKO NUOMOTI 

Gailestingai seselei (pensininkei) 
reikalingas mažas butas Marąuette 
Pko. rajone. Skambinkite 8 v. ryto 
iki 5 vai. popiet: E S 5-6114. 

FOR RENT IŠN LOMOJ AMA 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūsiu namo apšildymo 
pečius Ir alr-oonditionlng — 
naujus h- senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai Apskaičiavimas nemo-

Skamat 
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING * 8HEET METAI 
; 4444 8. Westem. Cnicsao ». HL 

Telefoną* VI 7-1441 

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Agency. 2925 W. 83 P R 8-6032 

Nelaukit užsjregistruoklt dabar! 
j Aptarnauja pietvakarine dalj 9 me

tus. Savininkai kreipkitės del pa
tarnavimo nemokamai. 

HELP H'ANTED — MOTERYS 

HIGH SCHOOL 
GRADUATES 

Excellent opportunity to get in on 
j the ground floor with the new 
j Chiiago Office of tbe Nation's Larg-
j est Credit Reporting Firm as a 

Credit File Reporter. 
CALL OR APPLY DIRECT 

T.R.W. CREDIT DATA CORP. 
775-8500 6022 W. Touhy 

pat jaunatvės jo miklinami pirš
tai pasiekę nuostabios muzikinės 
akrobatikos vikrumo ir nusipelnė 
stiprių plojimų bei bravo šauks
mu. Fortepijonas jam yra tapęs 

yra dar tik 18 m. amžiaus, tik ^ ^ M v a s k i s v o m u z i k i n i o 

siernet baigęs gimnaziją bet jau i v a i k š č i o j i m o i r v i k r a u s ^ 
studijavęs muziką pas De Paul d j b ė g i o j i m o l a u k a s Ameri_ 
universiteto profesonus laimėjęs k f e f i i | klausiusi koncerto, 
varžybose, da inavęs eilėje kon- ^ b u y o g e r i a u > n e g u ^ ^ 
certų, pasirodęs televizijoje, o da- • 
bar, gavęs stipendiją, nuo rudens * K o n c e r t o p a s i k i a u s y t i buvo at-

4 butai. Mūr. 3 po 4 kamb. Ir 7 
kamb. Į vakarus nuo Kedzie. 10 
metu. 50 p. sklypas. 

Mūr. 2 po 5 kamb. su įrengtu 
skiepu. Central. šildymas. 2 auto ga-

_ , ražas. Modernus Ir švarus. Brighton 
t u s studentų, baigiančių 19 <0 Pke. 

i v, • i i i Mūr. bunsralow. 6 kamb., Irenetas 
m. ankstesniąsias mokyklas. skiepas, eo ir Francisco. 

Birutė eavosi Daytono univer * * ?S3?*- 6 ^J ^mb- e r d 7° s 

"" gr"»^~"~ f 3 ••" butai. Modern. virtuves ir vonios. 
sitete keturiems metams pilną Prie pat Marijos mokyklos. 
S t i p e n d i j ą ( s c h o l a r s h i p ) , m a n o Insurance — Income Tax 

• , . . , - . , •• • i-.- • Notary Public 
studijuoti istoriją ir politinius ~ • y • • T g * . . . . . . 
mokslus. Birutė studijuodama f 7 0 , „ . - K t A L T T 
priklausė National Honor So- Z / 3 7 W. 4 3 r d St . , CL 4 - 2 3 9 0 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldas ir 
kirus daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraada, 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

mm 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame įvairius pataisymas. 
Petrauskas Builders & Co. 

Tel. — 585-5285 

A. ABALL R0OFING C0. 
įsteigta prieš 49 metut» 

Dengiame visu ru6iu stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminua 
rlnas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome 15 lauko. Taisome mūra "tuck 
polnting". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas (rarantuotas. 

Tel. — U 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet korioo laika. 

ciety, J.C.O.W.A. ir kitoms or-. , T 1 , m ™ „ M f . „ . . . ,_^ , , , NAMŲ PIRKIMAS — ganizaci:oms. Bnvo viceredakto- P A R D A V I M A S _ VALDYMAS 
re 1970 m. leidžiamos mokyklos jsutų n u o m a v imas — Income Tas 
knygos. 

Pe r eilę metų Birutė yra da
lyvavusi ateitininkų jaunimo 

pilnai atsidės muzikos studijoms 
Roosevelto universiteto muzikos 
kolegijoje. 

Jo koncertan atsilankiusieji lie 
tuviai ir gražus būrys kitataučių 
susidomėję klausėsi jo su dideliu ' -i * 

vykusių artimųjų iš Kanados, vie 
na viešnia iš Lietuvos ir net iš In
dijos atvykęs kunigas, kuris dar
buojasi šv. Bazilijaus bažnyčio
je. Dalyvavo ir keletas lietuvių 

lengvumu, muzikiniu įsijautimu 
išpildomų Scarlatti sonatų, Ba
cho Partitos No. 2, Schumano 
Aufschu ung. 

Virtuoziškas pirštų miklumas, 1"^% 

raiški ir tiksli kūrinių interpreta
cija žavėjo klausytojus, ypač, kai .1177 
buvo jaučiama, kad atlieka sudė
tingai sunkius dalykus. Publika 
gausiais plojimais reiškė savo pa
sigėrėjimą. 

Antroji koncerto dalis buvoj 
skirta Debussy ir Beethoveno kū- Į 
riniams. Pirmojo paskambino: į 
Minstrels, La Puerta del Vino, 
Sodai lietuje. Beethoveno davė So 
natą in F minor (Apassionata). 
Atlikdamas ir šiuos itin kompli
kuotus kūrinius, Mačiulis skam
bino su įgudusio pianisto pasiti
kėjimu. Koncertą sekusios ameri
kietės mokytojos kalbėjo, kad jis 
tikras menininkas, o koncerte da
lyvavęs prof. Leviton, De Paul. 
univ. muzikos dėstytojas, mūsų 
jauno pianisto pasirodymą įver 

Po koncerto jaunojo pianisto 
tėvai iškėlė vaišes gausiai svečių j 
grupei. Pademons t ruo ta M. Ma-
čMio kur ia jna elektroninė mu-

J . P r . 

"Drauge" jau galima gauti nau-
iai išleistą informacini leidinį 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Paruošė dipl. tefs. P rai;as Su
las 

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

Atskiru skyriumi — "Klausi
mai ir a tsakymai" — aiškinami 

stovyklose Putname, Dainavoje 
ir Kermebunkporte. Gražiai var
toja lietuvių ka'bą žodžiu ir raš 

. tu ir per Vasario 16 d minėji
mus bei kitas lietuviškas iškil
mes Daytone yra buvusi pra
nešėja, ( jašk) 

M I S C E L L A N E O U S 

Notariataa Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTCRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — FB 8-2233 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitos kraštas 

j P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, UJL 60632. TeL YA 7-5980 

REMONTUOJU: MŪRA, (tack-
pointing), STOGUS ir RENAS. 

TELEF. — 268-8733 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tas ir atliekami kitokį 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maptewood A v., CL 4-7450 

NamŲ Apšildymas 
įdedu viso rūšit) pečius, van
dens šildytuvus ir power hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos penius perdirbu d€l du-
ju- Sutaisau blogai veikiančias 
"3team" kontroles. 

Dirbu Cicero j e, Chicagoj« Ir 
rakaru priemiesčiuose. 

ALBINAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

EXPEBIENCED FOOD & 
COCKTAIL W A I T R E S S 

• Excellent Working Cond. 
• Serving Upper Cllentele 
• Top Wages 
• Meals & Uniforms Furnisrted. 
Call M Pierceall or Mrs. Callahan 

F O R AJPPT. — m p 7-8400. 

GENERAL 
OFHCE WORK 

Part time help needed, small of f tie. 

CALL — 857-7464 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų ka> 
nos visiems prieinamos. 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

r^ 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

su testamentų sudarymu kylan-
tino, kad jis "labai geras". Klau-' ^ys neaiškumai, tuo būdu patie-
santis šio koncerto buvo šilta šir
dy, kad mes turime tokių jaunų 
talentų, kurie ryžtingu darbu už
tikrintai skinasi kelia į pasiseki
mą. 

M Mačiulis savo koncertui pa
sirinko klasinės muzikos kūrinius, 

kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip. kodėl ir 
ko vengti. 

Knygos kaina 3 00 dol. I l l inoh 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 

7 kamb. 20 metų. Svarus mūr. 
! bungalow prie 71 ir Sacramento. 
I Dvigubas garažas. Daug priedu. Ga

lima tuoj užimti. $28,500 arba pa-
(Lieensed hv VN'EPHPOSTLTORG) : siūlvmas. 
2501 W. 69th St., Chicago, rll. 6O029 5% kamb., 15 metu mūr. bunga-
5333 S. Halsted. Chicago. III. 60B08 low prie 71 ir Homan Įruoštas rū-

Tel. WA 5-2737; 254-3320 j sys. Garažas. Galit greit keltis, 
[vairių prekių pasirinkimas, automo- : $27,500. 
biliai, motociklai, šaldytuvai, mals- i 1 į į ankšto. Svarus mflr. 2 butai 
tas, doleriniai CERTIFIKATAI. — 6 ir 5 Pamb. Prie 67 ir Californla. 

y., žnkanskas | įruoštas rūsys. Garažas. $28,500. ar-
~& i ba pasiūlymas. 
— į 5 kamb. 15 metų **ra.nch" stiliaus 

mūr. namas. 84 ir Kedzie. $23,000. 

LEONAS REAL ESTATE 
ENOOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71st S t — TeL 925-6015 

Skelbkites dienr. "Drauge" 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas. 

I. MIGLINAS 
Krautuve Marąuette Parkt 

2S46 W. 69th S t — Tel. 776-1486 
Narni; t e l — PR 6-1063 

n* 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visa 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

^ 

EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS 
GET INV0LVED m a MEAMN8FUL GAREER 

THE PLACE OF KTNDNESS 

BETHESDA HOSPITAL 
HAS IMMEDIATE PROFESSIONAL OPPORTUNTnES FOR 

RN'S — L P ^ S 
NO SHIFT ROTATION 

Excellent shift differential and starting salaries based on 
education and experience. New liberal employee benefits. 

CALL PESONNEL — RO 1-6000, EXT. 203 
2451 W. Howard Street Chicago, Illinois 

^ 

D £ M E S I O 

P A R D U O D A M I 
IS MODELINIU NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokgtinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421 

R E A L E S T A T E 

FRANK'S TV and RADIO, I N C 
S240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVI2ELTOS. 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

D A Ž Y M A S 
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel CL 4-1050 

H I G H 
P a 1 d 

PASSBOOKS 
5'/2% 

R A T 
Q u a r t e r l y 

e 
E 

O minli 
CERT 

5 3/4 % 

. 
S5.00O minimom 

2 YEAR C E R T m C A T E 

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieniniy Ir vietlniij auto talsymaa. 
Patyrę mechanikai. Elektronini* mo
toro pattfcrlnimaa. Vilkikas. 

TeL OR 6-3134 arba GR 8-3353 
Savininkas Juozas (Joe) ' Jnraltte 

$1,000 minunum ^sje»- <- v< m h , ' -
nrrESTME?rr BOMJS PLAN J T F A T C S S ^ A T E 

Savlngs Insured to S2O.000 
Highest reserves 

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenoe Chicago, Dlinois 606S2 

SAUS « M0RTBA8ES > MANAGEMENT 

S4kx 
Kas tik turi gerą skoni. 

Viską perką pas Lieponį! 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
J. LIEPOMS 

Marquette Pk„ 62 M So. Western PR 8-5875 
Pirrrxadienia» tr ketvlr^dientefs mw> 9 iki 9:30 Kitom dif^om nuc 

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

U e m b r of M.L.B. 

ALEX SA TAS — REALT0R 
Mala Office 5727 W. Cermak Rd- Cicero, IHinoia. TeL OL 6-22SS 

Tarine šimtus namo Benvyue, Oceroj. Riversid". La Orange Park 
tr kituose vakarininose priemiesčinoee. Prašome užšokti į mūsa įstai-
Ką ir išsirinkti 1$ katalogo. 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia lecrvii^ Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutes pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Balric Florists — 
gelių bei dovanų kraatavė, 502 E, 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis Drangas. 

2 3 2 HOUR SERVICE 
NAUJI GARO KATILAI (BOB^ERS) — KROSNYS — VANDENS 

SHLDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VALYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAL WESTTNGHOUSE. 

G. McGrath & Son 
HEATING AND AIR CONDTIONING 

3354 West 63rd Streei. T a — 476-8400. 

Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; Seštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v. 

P A R D A V I M U I 

GARBAGE DRUMS 

I 3009 W, 63rd STREET TEL 471-0321 
VV1TH COVERS AND HANDLES 

S0 and 50 gal. Free deHvery 
5622 S. Racme, 434-1113 

• 

POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 

p a r a š y t a s 

ALBINO BARANAUSKO 
Siame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 

apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumoinis. 

Rinkinys gaunamas .Drauge" ir pas platintojas. Kana 2 doL 

Perskaitę Drangį, duokite kitiems pasiskaityti 



wmm 

aCERO LITUANISTINES 
MOKYKLOS IŠLEISTUVĖS 

Praėjusj sekmadienį Cicere j lituanistinių mokyklų reikšmę, 
Aukštesniosios ir žemesniosios Chicagos LB apyg. pirm. A. 
Mtuamstimių mokyklų abiturien-' Juškevičius. 
tai organizuotai dalyvavo su- j liieidžiamosios klasės auklė-
moje Šv. Antano parapijos baž- to ja mok. Kliorienė savo žodyje 
nyčioje, kur buvo prieš pamoks- j Ijakėjo abiturientams išlikti lie-
lą išvardinti baigusieji ir pa- tuviais, atminti kad Lietuva bu-
svedkinti. Palinikėta jiems išlik- • Vo, bus ir turi būti laisva. 
ti gerais katalikatis ir lietuviais. Abiturientų vardu gražų žodį 
Po pamaldų parapijos salėje bu-į tarė Paulius Laniauskas, paža-
vo mokslo metų užbaigos aktas, i dėdamas visą ką išmoko laikyti 
kuris pradėtas JAV ir Lietuvos i savo širdy. Abiturientų vardu 
himnais. Programai vadovavęs auklėtojai įteikta dovana. Abi-
mok. akt. J. Balutis, pakvietė j tursentų vardu raktą sekančiai 
Aukšt. lit. mok. direktorių kun. ; klasei perteikė R. Balutytė, jį 
dr. A Jušką žodžiui. Direkto- j perėmė P. Kisielius. Abu t a pro 
rius dėkojo LB už paramą, vi- ! g a pasakė po gražų žodelį-
«rems tėvams, mokytojams ir \ Mok. J. Kreivėnas pasidžiau-

• l i r i ikėjo abiturien- CTė visu bendru darbi cen
tams išlakti ištikimais tėvynės įrais atsiekimais, perskaitė kiek 
vaikais, visur atstovauti mūsų kurioje klasėje yra mokinių ir 
tėvynę, Lietuvą, kuri nors ir j išvardino geresniuosius. Įteikė 
maža, bet turi teisę kaip ir vi- : geriausiems abiturientams dova-
sos tautos pasauly laisvai gy- n a S i medžio drožinius. Taip pat 
ventL įteikta dovana knyga parapijos 

mokyklos vedėjai seselei Mario-
i netai, kuri, išreikšdama padėką, 
pasidžiaugė lituanistinės mokyk 
los darbu. Mokiniai taip pat 
mok. Kreivėnui įteikė dovaną. 
Parapijos klebonas kun. J . Stan-

LAIŠKAI "DRAUGUI 

DAUGIAI RAŠYKIME APIE 
KANDIDATUS IR LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS TARYBA 

Neseniai šiame dienraštyje 
skaitėme vieno skaitytojo laiš
ką, kuriame jis pasisako prieš 
talpinamus aprašymus apie kan
didatus į JAV lktuvių bendruo
menės tarybą. 

Kam rūpi lietuvybės ugdy
mas, tam rūpi ir bendruomenė. 

I Kas nori pasinerti į uždaro žmo 
j gaus gyvenimą, bijo savęs ir 

savo šešėlio, tegu ir slepiasi na
muose. - YK 

MŪSŲ gerbiamą 
DR. JANINĄ JAKŠEVIČIENC, 

brangiam vyrui, 

AMERIKOS YDPPIES 
MASKVOJE 

Chieagoje nuteisto yippio žmo 
na Jerry Rubin ir iš Calif orni- < 
jos Judy Gumbo, praėjusiais 

Iš mokytojų tarybos rasto 
paaiškėjo, kad mokyklą baigė 
A, Baltrušaitis, R. Balutytė, R. 
Bartkutė, N. Bernadzik, A. Ge
čaitė, D. Haenelytė, P. Laniaus
kas, V. Milūnas, R. Novickas, | 
E. Skopaitė, V. Stakytė, R. Šu-
laitytė, V. Vaitkevičius ir V. Žy-
gas-

Pirmieji penki geriausiai bai-

Tokį apsirengimą modeliuoja Bal
tuose rūmuose prez. Nixono vyres
nioji dukra Tricia. 

choras padainavo ketvertą dai
nelių, kaip ir visuomet gražiai 
ir sutartinai, susilaukdamas šil
to susirinkusiųjų pritarimo. 
Taip pat šiltai buvo sutikti mok. 
L. Radvilienės paruošti mažieji 
tautinių šokių šokėjai, pašokę 

kevičius, buvo sutiktas visų | įe^tą šokių 
mokinių ir tėvų entuziastingais j iškilmingai p r a ė j o dar viena 
plojimais, nes jis duoda lituanis- lituanistinės mckyklos šventė 

ir tenka pasakyti, kad šios šven 

Gal kai kam ir tiktų toks rei- metais, Kanadoje užmezgusios ; 
ka'avimas. bet, gyvenant 20 a. į ryšius su vietnamiečiais, iarkė-
išsigąsti spaudos informacijos, j si Stockhokne. Jos nutarė, kaip ' 
tai tikrai nereikėtų. Atrodo,'Amerikos atstovės" aplankyti 
kad, tekių pageidavimų vedini, š. Vietnamo sostinę Hanoi. Yi-
mes tik norime sumažinti bend-1 ppiškai apsirengusios atvyko į 
ruomenės tarybos svarbą. O j Maskvą. Čia turėjo laukti savai-
mums Lietuvių bendruomenė y- j tę laiko, laukdamos lėktuvo. 
ra mūsų tautinės gyvybės šal- skendančio j Hanoi. Apsistojo 

tės metu buvo įteiktas ir šimta-
tinėm mokykloms geriausias 
sąlygas ir skatina ntuanistmį 

g ę yra P . Laniauskas, R. Balu- i švietimą. Savo žodyje pasidžiau j s i s lituanistinis' atestatas, o tai 
tytė, A. Baltrušaitis, R. Novic- gė tokiuo gražiu ir sėkmingu: reiškia, kad tiek jaunų žmonių 

pasklido su didesniu ar mazes-
dalyje niu lietuvišku nusiteikimu ir ži-

tinis. Jos vyriausias organas — 
taryba yra mūsų tautinio gy
venime kelrodis. 

Tad prieš tarybos rinkimus 
mūsų visų pagrindinė pasikal-

visos viename Maskvos viešbu
tyje, užėjo į valgyklą, čia jos 
nustebo, kad ukrainiečių vieš
bučio tarnautojai atsisakė jems 
patarnauti, motyvuodami, kad 

bėjimų tema turėtų fcūti lietuvių i j°s nežmoniškai apsirengusios. 
bendruomenė ir jos rinktini va-

A. -Į- A. Algirdui Jakševičiui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Angelą ir Vytenis Dirkiai 

A. + A. 
EDVARDAS VEINSREIDERIS 

36 metu amžiaus, s^aięs Kaune, Amerikoje išgyvenęs 
22 metus, ir jo 6 mėty amžiaus dukrele 

A. f A. L E N N A 
t r ag i ška i žuv 0 1970 m. gegužes 31 <L, 8 vai. vak. 

Gyveno Glenn Ellyn, Illinoiv 

Pasiliko dideliame nuliūdinu- žmona Aldona, tiuk.li1 Linda, te-
\::i Adolfas ir Marija i Tai tat-Kelpšaite) Veinsreideriai. sesuo Re 
Kiną Alhrecfitiene - Veinsreideryte. brolis Otto Vein>reideris «• 
žmona, ii kili sjimines. draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pa>ar\i>ta> antrad. " vai. vakaro Lack (Lacka-
\vkv:> koplyčioje. 2424 \V. 69 St. 

KudŠtuves bus tre<iad-. S vaL vak. I.it-tuuu Liuteronų fcvan-
jjHiku Te\i>kr-s ]tarap. bažnyčioje. 

I»»idotuves Įvyks ket\.. birželio 4 d.. 10 vai ryto bus atlaiky
to-, gedulingos iKinialdos už velioniu sielas. Po pamaldų bus nu
lydėti i I.i«t'!viu Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kvieiėiame visos: srtmim-s. draugus r pažįstamus 
dalyvauti Sime laklotuvėse. 

dovai, kuriuos norime matyti 
jai vadovaujant. 

Laikraščių puslapiai turėtų 
būti pilni aprašymų apie kan
didatus į tarybą, nušviečiant _ _ H 
jų veiklą, praeitvie atliktus dar ; 2443 w. esrd stree*. CbJcaeo. nnnot-
bus, jų užsimojimus. I * t i f f g w » - * » ? « — 

G Ė L Ė S 
Vestuvėms, banketams. Iakk>urv£m* 

Ir kitokioms progoms 
G U Ž A U S K T J 

&~' 

Nuliūdę: ŽMO.VA. DUKTĖ, TĖVAI. SĖSTO, BROLIS IR KITI 
GIMINĖS. 

la idotuvių dirakt. Steponas C. Lack ir Nunus. TM. RF. 7-1213. 

kas ir V. Žygas. 

Kiek vėliau vedėjas mok. J 
lituanistiniu auklėjimu. 

Meninėj programos 
Kreivėnas perskaitė žemesnio- j m o k - J- Kreivėno vadovaujamas niomis. 
šios mokyklos abiturientų sąra
šą. Mokyklą baigė R. Bartkutė, 
A. Baukutė, R. Baužys, Br. Ki
kučius, R. Grigaliūnaitė, R. Jas-
mantas, P. Kisielius, J. Krump-

L. GaL 

IŠKILMĖS KAPINĖSE 
Kapinių puošimo dieną, šešta- Katausko. Kalbas pasakė gen. 

lys, J. Kuprys, R. Lašinskaitė, d i e 3 Y^ffSį ^aug žmonių su- kons. dr. P. Daužvardis, Cook 
v ^ a u r u š o n ^ ė , D. Markauskai- ^ £ 1 ^ 2 = 3 ^ f c ^ ^ ^ ^ L ^ 
tė, V. Olšauskas, V. Ruginis, N. Šv. Mišias atnašavo vysk. V. Briz- atstovas, Kunigų Vienybės var-

, ' : gys, pamoksle skatindamas palai-; du kun. E.Abromaitis, Preky Sataite, A. Vabalaitis ir A. u,,̂ ,- ... v: . . , . zTi. \ - ^ , ,*J* artimą ryšį su mirusiaisiais ir bos rūmų vardu — p. Oksas, ka-
Vartkevicius. Geriausieji moki- j p r i s i m i n t i ! k a d v i s i sus i r inkusieji ! talikų fed. pirm dr. Jerome, dr. 
OKU p. Kisielius, R. Bartkute, irgJ- n e t r u k u s atsidursime kapinė-! Biežis. Buvo iškelta, kad vėliavų 
A. Baukutė, D. Markauskaite. ^ Melodingai giedojo Gimimo'alėja bus pagerbimas tų karių, 

Abiturientams įteiKti atesta- |Sv«. Marijos parapijos choras, va-j kurie žuvo už laisvę; tai tegu pri-
tad. Šaltai sutiktas Lietuvos gen. dovaujamas muz. VI. Baltrušaičio.!mena reikalą aukotis už laisvę 
kons. dr. P. Daužvardžio svei-j Po pamaldų gretos skautų, Ko-į ir būti ištikimiems laisvajam A-
tonimas raštu. LB Cicero apyl. ilumbo vyčių, kunigai su vysk. V. I merikos kraštui. Buvo taip pat iš-
fevdetimo vadovas inž. A. Milu- Brizgiu bei minia pasauliečių nu-(ryškintas faktas, kad Šv. Kazi-
nas savo kalboje pasidžiaugė, žygiavo prie administracijos pa-imiero kapinėse jau yra palaido-
kad remiant tėvams ir LB ga-į stato, kur įvyko vėliavų alėjos ta daugiau kai 1,000 gyvybės ne
įėjo efektyviau paremti mokyk-įšventinimo iškilmės. Tai tikrai tekusių karių. 
las ir įteikė visiems abiturien-įspūdingas kapinių papuošimas.; D .. .,, ., . , „ 
tam dovanas. Taip pat dovanas'Dėka Dariaus-Girėno, Don Var-I . P°f

 SIU S l l n u ų b u v o į į " 

pu, ant kurių plevėsavo tiek vėlia r ° m ! l t l S p r a v e d e m a I d a s rf ^ ^ 
vų, kiek yra JAV valstijų S1US š l ų x a P l r u ų l igojus. 

kinžmo žodį tarė Tautinės są
jungos Cicero apyl. vardu p. Ka
šubą. Abiejų tėvų komitetų var
du sveikino tėvų kcm. pirm. Iškilmes pravesdamas teis. A. 
Vyt. Zalatorius, kviesdamas jau |WelIs pagyrė veteranų pastangas, 
nuosius abiturientus pasitikėti; pažymėjo, kad visos vėliavos yra 

J. Daugį. 

tėvais ir patyrusiais auklėto
jais. JAV LB Švietimo vadovas 

suaukotos tų šeimų, kuriose bu
vo žuvęs karys ir kurios gavo vė-

FRJEŠA.S NEMIEGA 
Vienos prakalbos metu Sovie

tų premjeras Kosyginas, nutrau-mok. J. Kavaliūnas iškėlė fak-jliavą, dengusią žuvusio lietuvio 
tą, kad tokios lituanistinės mo- j kario karstą. Prie administracijos | k * k a l H , jsakė savo adjutan-
kyklos šiame krašte veikia jau pastato buvo iškelta ir lietuviška t u i areštuoti vieną asmenį iš 
dfvkiešimtmetis ir dėkojo pasi-
avetitusiems mokytojams. Svei
kinamo žodį tarė, linkėdamas 

trispalvė. 
Šventinimo apeigas atliko vys

kupas V Brizgys, asistuojamas 
visiems sėkmės ir iškeldamas Ikun- E- Abromaičio ir kun. P. miegą. 

klausančios minios, sakydamas, 
kad tas esąs CIA agentas, o im
perialistų agentai niekuomet ne-

KI. 

GRAIKŲ KULTCRA 
NEPASENO 

Sokratas, tasai nuostabus 
graikų filosofas, gyvenęs prieš 
daigiau kaip 2000 metų. visą 
savo gyvenimą paskyręs gyve
nimui tirti, žmones gėrio mo
kyti, ir jis savo gyvenimo pa
baigoje pasakė — "Juo toliau 
mokaus, juo labiau žinau, o kai 
kada nieko nežinau". 

O juk Sokratas gyveno tuo j 
metu, kada graikų kultūra buvo , Į 
pasiekusi aukščiausią plėtimosi 
laikotarpi. Tuo laiku meno, po
litikos ir filosofijos laimėjimai, 
kurie šiais laikais dar nėra pa
senę, daugelio kultūringų tautų 
sekami ir praktikuojami šių die
nų g^renime. 

At io4: kad žmoni ja per tuos , 1 
2,000 m* tų, skiriančius nuo grai 
feų kultūros epochos, nuostabiai 
pažengusi technikos srityje, fca-
dian žmogaus tobulinimui ne
daug ką pažengta, sako kai ku
rie žaeovmi. 

A. + A. 
Mjr. ANTANUI SAUNORIUI 

m i r u s , 
jo žmonai JADVYGAI, ir savo krikšto sū
nui dr. ALGIMANTUI reiškiu gilią užuo
jautą. 

V.GENIENĖ 

Mielam prieteM, teisininkui 
A. f A. 

ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI 
m i r u s , 

žmoną DR. JANINA, dukteris JŪRATĘ ir DALUJ, 
seserį DANŪTC VENCLAŪSKJUTC, švogerį ED-
VARDJ| MftRKūL| su šeima bei kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiu jungdamasis jų bendran Uū-
desin. 

JONAS PAŠTŪKAS 

A. + A. 
Teis. ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI 

staiga m/rus, didžio skausmo prislėgtai jo mylimai 
žmonai DR. JAiNINAI, dukrelėms JŪRATEI ir DALY
TEI, ir MARIJAI ir EDVARDUI MARKULIAMS bei ki
tiems giminėms ir artimiesiems reišk'a gilią užuo
jautą ir kartu liūdi 

Emilija ir Petras Meškauskai 
* * * 

Brangiam vyra! ir tevellnj 

A . + A ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI 
mirus, didžio skausmo prisJėsrtiems — Jo mvlimai žmoTiai DR. 
JANINAI BORTKEVIČICTEI - JAKŠEVICIENEI. dukrelėms 
JŪRATEI ir DALYTEI, giminėms bei artimiesiems reiškiame 
nuoširdžiausia užuojautą i r kartu liūdime. 

MARYTE, RŪTA, JANINA, ADOLFAS, ANTANAS 
ALFONSAS ir BRONIUS JARAI 

Kenosha. Wisconsin 

I E T K U S 
— T t V A S I R Š O N U S -

QUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

?533 Wes! 7 j st St, Teief. GRovehii! 6-2345-6 
1410 S, 50tti Ave„ Cicero T0wnhaii 3-2108-09 

Jj£H£T& AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Sesuo M. Angelita 
(Petronėle Superna\ičiūtė) 

Sesuo M Angelita mirė gegužes 27 d., 1970 m. Mercy ligo
ninėj. Pittsburgh. Pa. Seselė giruė Mahanoy City, Pa., lankė 
Šv. Juozapo mokyklą tame mieste ir vėliau mokinosi Šv. Pran
ciškaus Akademijoj. Pittsburghe. įstojo į Seselių Pranciškiedų 
Vienuolyną. Pittsburghe 1934 m. 

Mokslą užbaigus Duauesne Universitete, pradėjo mokyme 
darbą — pirma parap. mokyklose, o paskiau aukšt. skyrių klasėse. 

Seselė dirbo trisdešimt metų Įvairiose Pranciškieėiu Seserų 
vedamose mokyklose: Šv. Jurgio. Ckvelar.d, Ohio: Šv. Kazi
miero. Pittsburgh, Pa.; Šv. Juozapo, Mahanoy City. Pa.; švč. 
Trejybės, Hartford, Conn. ir Geibel High School. Connellsvilk, 
Pa. Be mokymo darbo, Seselė ėjo vyresniosios pareigas per ke
letą metų. 

Paliko nuliūdime motinėlę. Mrs. Veronica Super, Danville. 
Pa.; broli. Williarn Super. Mahanoy City, Pa.; ir tris seseris: Mrs. 
Veronica Jonės. Philadelphia. Pa.: Mrs Mary Tomcavage. Dan
ville, Pa . ir Mrs. Alberta Lydon. Secane. Pa. 

Laidotuvės įvyko gegužės 30 d. Seselė buvo nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines ant kalnelio šalia vienuolijos. 

Prašome visus Šv. Pranciškaus vienuolyno prietelius ir pa
žįstamus pasimelsti už a. a. Seselės M. Angelitos siela 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N 

s a v i D i n k o 

SA1NT CASiMIR 
MONUMENTCO. 
3914 West l l l t h Street 

Vienas blokas ;,uo kap-niu 
Didžiausias Paminklu Planu 
PasirirLkkna's Visame Miest* 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
1330 South California Avonue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4305-17 South Hermitage Avenue 

Teleionas — YArds 7-1741-2 

•Mmiiiiiaiiitt -TH3SWa»!T»j^W-'W1l! 

F R A N K Z A P 0 L I S 
10% — 20%—S0<% rrftfan rnokralt 
už apdrauda nuo uirnles ir automo
bilio pas 

320S14 West »5th Street 
Chlca«o. nilnois 

TeL 6 A 4-8«54 ir GK «-4SSf 

LAIDOTI v IŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių LaidotuTiu Direktorių Asociacijos Nariai 

A. VILIMAS 
M O V I N G 
Apdraustas perk ranstyraas 

— Įvairia a t s tamn — 
823 WE£T 34th PLACE 

Telef, — FRrtntier 6-1882 

STEP. C, LACK IR SCNOS 
2424 W. 69th St ree t Tel. EEpablic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
*348 S. California Ave. TeL J<At%yetU> 3-3.572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. I i tnaniea Avu. Te!. TArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
8334 S. HaMed Strrrt TeL TArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMESf 
3319 S. Lftoaaica A ve. TeL T A 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 8. SOtt AV«L, Oeero, 111., TeL OTL 2-1003 

http://tiuk.li1


T5RAUGAS, antradienis. 1970 m. birželio m ė n 2 d. f V SvF. Mftrjtei*** Marijos na-1 
' " ' — j r *p jo* mosyklos Motinų klube-

X Ateitininkų Federacijos 
\aldybos ir Ateit ininkų kongre
so rengimo komisijos posėdis j -
vyko gegužės 31 d. Dainavoje. 
Iš Chicagos i šį pasėdį buvo nu
vykę Algis Žukauskas (kongre
so rengimo komisijos vicepirmi
ninkas) ir kun. K. Barauskas . 

X Irena Price Aninkevičiūtė 
ir Jer ry Rocalawski su tuoktuvės 
įvyks birželio 7 d. 3 v. p. p. Ho-

x Uthuanian Plaza paskel
bimo proga Marąuette Parko 
parapijos bažnyčioje 10:30 vai. 
įvyks U kilmingos pamaldos, ku - į l y Ghost bažnyčioj, 170 ir Cot 
rių metu giedos parapijos cho- Įtage Grove Ave., Sou th Holland, 

a ts tovė Gailiūtė Valiulienė mums 
ats iuntė laišką, kuriuo dėkoja 
už gerą ir greitą informaciją, 

i nušviečiant klubo daibus. Diau 
ge pr i jungė 20 dol. auką spau
dai paremti . Nuoširdžiai dėko
jame. 

x Kun. Juozas Vaišnys, WJ, 
"'Laiškų Lietuviams" redakto
rius, aktyviai įsijungęs į Lietu
vių bendruomenės veiklą veik 
nuo pirmųjų jos dienų, ėjo įvai
rias pareigas apylinkės vaidybo 

SUKOM NAUJĄ SEIMĄ 
Vysk. V. Brizgys šv. Mišių 

metu Nek. Prasidėjimo par. baž 
nyčioje, Brighton Parke , gegu
žės 30 d. palaimino Gabrielės 
Šlapelienės ir Albino Dzirvono 
moterystę, asistuojant preL J. 
Končiui ir kitiems kunigams. 
Santuokos proga vysk. V. Briz
gys pasakė pamokslą, o Daina
vos ansamblis, vadovaujamas 
muz. P . Armono, pagiedojo ke
letą giesmių. Jaunavedžius prie 
altoriaus palydėjo Uudininkai 

ras, vadovaujamas muz. Vlado 
Baltrušaičio. L. B. Marąuette 
Parko vaidybos atstovai St. Mo 
hs, Petras Vilkelis ir Juozas 
Bacevičius, Marąuette Parko 
Namų savininkų organizacijos 
pirmininkas, prisidėjo prie , 'Li-
thuanian Plaza" iškabos išrū-
pinimo ir prie lentelių atidengi
mo. 

x Povilas Kilius paskutinius 
tris metus buvo Chicagos Aito 
skyriaus vykdomasis sekreto
rius, š iuo metu jis kandidatuoja 
į VI-ją LB tarybą. 

X Amerikos Lietuviu tauti
nės s-gos Chicagos skyriaus 
valdybą 1970/1971 m. sudaro: 
O. Biežienė, E. Matutienė, E . 
Vaiiukėnienė, St. Rudokienė, E . 
Vilutienė, S. Juškienė, B. Kal-
vaitienė ir I. Kapauskienė. Or
ganizacijos ir pavieni asmenys 
prašomi kreiptis į skyriaus pir
mininkę Oną Bielienę, 3241 W. 
66th Pi. Chicago, III. 60629. tel. 
RE 7-7888. 

X Adolfas Darnusis skaitys 
pagrindinę paskaitą Ateitinin
kų Federacijos kongrese Chica-
goje. 

X Dr. Vyt. Bieliauskas pa
aukojo S100.00 Ateitininkų kon 
greso reikalam. Tai pirmasis 
aukotojas. 8-tasis Ateitininkų 
Federacijos kongresas bus Chi-
csgoje šių metų rugsėjo 4—7 
d. d. 

x Ringailė Zotovienė vado
vauja Akademinio skautų sąjū
džio pavasario savaitės Daina
voj birž. 13-21 d. lėšų telkimo 
vajui. 

IH. Vaišės bus 5:30 v. v. Bever-
ly House Maria Theresa room, 
10247 So. Beverly Ave., Chica
go, UI. 

x Vienas nuoširdų sis lietu
mis, gyvenąs Sirijoje, negauna 
"Draugo" nuo saus io mėnesio, 
nes valdžia konfiskuoja ir turė
jome sustabdyti siuntimą, š i s 
lietuvis norėtų s u r a s t i asmenį, 
kuris jam laiškais pasiųstų iš
karpų ia lietuviškų laikraščių, 
nes labai pasiilgęs lietuviškų ži
nių. Jei a t s i ras tų t o k s lietuvis, 
kuris norėtų pas i t a rnau t i lietu
viui gyvenančiam Sirijoje mie

šė ir Švietimo taryboje. Gyven- j Gegužės 16 d. švč. Mergelės Gimimo parapijos salėje įvykusio Mar- j Marija Rudienė ir dr. Kazys Bo
damas Kanadoje jis taip pat 1 ^ u e t t e Par"ko lietuvių lituanistinės mokyklos vakaro-baliaus **»-—*--»—*~ T\~„..*A A,—;~„A ;_ »ioir-
dirbo bendruomenėje. Įsijungęs ' ^ P § ' a t s i s v e i k i n a n t i s u š i o s ™<>kyklos vedėja ses. Emmanuel. kuri 
l visuomeninę veiklą Marijam
polės gimnazijoje, kur dirbo su 
skautais , j is ilgus metus yra 
Lietuvių skautų sąjungos tary
bos narys . Kun. Juozas Vaišnys. 
kandidatuoja į JAV Lietuvių 
bendruomenės tarybą. Tarybos 
rinkimai įvyks birželio 6-7 die
nomis. 

x Amer. liet. inžinierių ir 
archi tektų s-gos centro valdy
ba mums atsiuntė padėkos laiš
ką, kuriuo dėkoja "Draugui" 

licagą apleidžia. Iš kairės: oiuz. mok. V. Gutauskas, lit. mokyklos 
vedėjas Pr. Razminas, tėvų komit. pirm. A. Dapkus, seselė Emmanuel, 
L. B. Marą. P-ko pirm. arch. A. Kebelis, Marą. P-ko namų sav. 0rg-
jos pirai. J. Bacevičius it klebono pavad. J. Kuzinskas. 

dalyvių. belis, Danutė Augienė ir Alek
sas Bmilga. 

GRAŽI MOKSLEIVIŲ 
PAVASARIO ŠVENTĖ 

I x 

LB Chicagos apygardos litua
nistinių mokyklų Moksleivių pa
vasario šventė jau pasidarė lyg ir 
tradicija. Ji jau kelinti metai ren
giama Kapų pucšimo dieną Bu
čo sodyboje. Data, tiesa, nėra la-

lai jam "Draugo" redakcija su- • * dėmesį, skirtą X-jam PLIAS j b a i p a t o g i > n e s ^ ilgąj-į ^ ^ 
-ALIAS suvažiavimui. Kartu 
sąjunga parėmė mūsų spaudos 
darcus 20 dol. auka. Dėkojame. 

teiks adresą 
išlaidas. 

apmokės ir paš to galį daugelis nori kur nors toliau 
išvažiuoti. Kai kurios mažesnės 
mokyklos atsisako toje šventėje 
dalyvauti, nes tėvai išveža vaikus 
kažkur. Kažkur... 0 kodėl nega
lėtų ta kažkur esanti vieta būti 

tutis, ir visi dainininkai skubėjo 
slėptis. Laimei, lietus greit praėjo, 
dainininkai vėl užėmė savo vie
tas. 

Jaunesniųjų moksleivių choras, 
diriguojamas mokyt. Vytauto La-
pėno, padainavo šias dainas: A. 
Budriūno Apynėlis, liaudies dai
na Laputaitė, žemaičių liaudies d. 
Lėk' gervė, liaudies d. Aš išėjau 
į girelę. J. Tallat-Kelpšos Straz
delis ir J. Gaubo Prie miškelio. x Beneta Cicėnienė birž. 3 

d., treči£.diq:iį, išvyksta į Šv. 
Kryžiaus ligoninę, kur birž. 4 
d. ja i bus padaryta katarakto 
operacija. B. Cicėnienė yra nuo- , . . . . , , _ , 
latinė "Draugo" korespondentė :l«vi« ir atlieka bendrą damų ir;zo Kreivėno, padainavo V. Kup- tų sugiedojo savo į sj kraštą at-
ir veikli lietuvė. 

Vyr. moksleivių choras, diri-
karta metuose Bučo sodyboje, I guojamas pakaitomis mokyt. Vy-
ten, kur suvažiuoja šimtai moks-j tauto Bilitavičiaus ir mokyt. Juo- • kviesti, visi svečiai Ilgiausių me-

Vakare Holiday Inn, 95 St., 
restorano salėje buvo vestuvi
nės vaišės, į kurias susirinko ne-

j toli aštuoniasdešimt jaunavedžių 
šeimos narių, giminių ir artimų
jų. Jaunavedžius lietuvišku pa
pročiu prie durų sutiko su duo
na ir vynu A. Juškevičienė ir D. 
Bartkuvienė, jaunavedžio sesuo 
ir jaunavedės duktė . Vestuvinei 
puotai sklandžiai vadovavo inž. 
A. Rudis, pasveikindamas jau
nuosius ir vestuvių dalyvius. 
Trumpą sveikinimo žodį t a rė pir
masis hudininkas dr . K. Bobe
lis, palinkėdamas laimingo šei
myninio gyvenimo ir pakviesda
mas visus sugiedoti Ilgiausių 
metų. 

Vėliau, vakarienei įpusėjus, 
jaunavedžio A. Dzirvono pa-

ansambiio vakL narys, Venecue-
los lietuvių pirm. Ulevičius ir 
kt. Naujajai šeimai Dainavos 
ansamblio vardu buvo įteiktas 
gražus J. Pastuko piestas pa
veikslas. Taip pat gauta sveiki
nimų telegramomis iš Lietuvos, 
iš Balf o reik. vadovo kun. P . 
Gejisčiūno ir kitur. 

Pabaigoje žodį ta rė jaunave-
dis Albinas Dzirvonas, t rumpai 
pareikšdamas savo ir žmonos 
vardu padėką už sveikinimus, 
dovanas ir visokią parama, anks
tyvesniuose lietuviškuose dar
buose. O jis t ikrai turi daug 
nuopelnų šalpos darbe, visą lai
ką nuo atvažiavimo į šį k raš tą 
dirbdamas Balf o skyriuose i r 
centre. Šiuq metu jis y ra Balf o 
direktorius ir generalinis sekre
torius, daug jėgų atiduodąs į 
vargą patekusiems lietuviams 
pagelbėti. Gabrielė Dzirvonienė 
yra taip pat dirbusi labdaros 
darbuose Lietuvos dukterų są
jungos eilėse. 

Naujai šeimai linkėtina saulė
tų dienų ir k imingo gyvenimo, 
neužmirštant, kad jų dalis lie
tuviškų darbų (baruose negalės 
likti tuščia. Tikimasi, k a d jie i r 
toliau k a r t u jungsis į ši darbą, 
kaip ir anksčiau pavieniui 

Vaišėms pasibaigus, orkes t ras 
Unksmino svečius nuotaikinga 
muzika. — Ps . 

tautinių šokių programą? Beverly >evičiaus Skambėk, pavasarėli, J. kvietėjams, kaip t ik tą pačią 
Shores ir Union Pier bei kitos va- Bertulio Ten, kur žaidžia Nemu- Qįeną .švenčiantiems 30-ties me-

Pas A. Rūgytę (6547 So. jsarvietės galėtų palaukti dar vie- nelis, Br. Budriūno Mano tėvynė, tų m o t e r y S t ė s sukakt į Marijai ir 
Washtenaw) , tel. PR 6-3209 
galima gauti pakvietimus į ge
nocido parodos akademiją — 
vakarienę, įvyks birželio 13 d. 
5:30 p.p . Sheraton viešbuty. 

(pr.) 

na savaitę. 

I šią šventę suvažiavo moki
niai beveik dešimties mokyklų: 

St. Sližio Mūsų trispalvė, F. Stro- ( j ^ ^ ^ ^ Rudžiams, 
lios Grįšim, grįšim ir J. Čiur
lionytės Pasėjau dobilą. Chorui 
akordeonais pritarė mokyt. Vyt. 

Brighton Parko, ved S - Jonynie-1 G u t a u s k a s Į E d m u r K Į a s i Rai 
nė, Bridgeporto, ved. M. Sulai 
tienė, Cicero, ved. J. Kreivėnas, 
Cicero Aukšt. lit. mokykla, dir. 
kun. dr. A. Juška, Chicagos Aukšt. 
lit. mokykla, dir. J. Masilionis, 

pat 

MELDĖSI UŽ ŠV. TĖVĄ 

Prancūzijos katalikų bažny- I Dariaus Girėno, ved. J. Plačas, 
čiose buvo meldžiamasi už Po- jLemonto Maironio lit. mokyklos, 

X SAS kursai Dainavoje sėk 
rningai baigėsi. Tris dienas kie-

LB centro v-bos p-kas inž Br. 
Nainys daro pranešimą Piet. New 
Jersey apylinkes susirinkime. 

Nuotr. V. šalčiūno 
X Antanas Bivainis, Ohicago, 

UI., atnaujindamas prenumeratą 
tai dirbę, 46 dalyviai išsiskirs- I Padėjo 8 dol. a u k ą spaudai pa
te birželio 1 d. popietę. R a r a ą ! * * * - Dėkojame. 
lektoriai buvo: dr. K. Keblys, 
V. Kleiza, kun. G. Kijauskas SJ, 

X Juozas Kazlauskas šiomis 

piežių Paulių Vl-jį, minint jo 
kunigystės 50 metų sukaktį. 
Pagrindinės pamaldos įvyko 
Notre Dame katedroje Paryžiu
je. Šventąsias Mišias už Popie
žių ka r tu aukojo Paryžiaus ar
kivyskupas kardinolas Marty, 
apaštalinis Nuncijus Prancūzi
joje arkiv. Righi - Lambertini, 
Prancūzijos vyskupų konferen
cijos generalinis sekretorius 

dienemis vėl gr įž ta į Vietnamą n ysk. Etchegaray ir rytų apeigų 
ir kun. St. Yla. Dalyviai — stu- | užbaigti karinę ta rnybą. Juozas generalinis vikaras Descamps. 
dentai buvo suvažiavę iš Chica
gos, Cicero, New Yorko, Cle-
velando. Detroito. Toronto. Mon 
trealio, Worcesterio. Rocheste-
rk), Waukegano. Kursų tema— 
veiklos principas arba ateitinin
kų akcislogija. Šiai temai buvo 
paruošti skrp ta i kuriuos ofse
tu atspaude SAS centro valdy
ba. Kursų vadovybę sudarė 7-AS 
Centro valdybos nariai ir ses. 
Igne Marijošiūtė iš Toronto. 

x Ciceroje LB tarycos rin
kimai įvyks birž. 6 d., šeštadie
nį, nuo 11 vai. iki 6 vai. ir birž. 
7 d. sekmadienį, nuo 8 vai. iki 
6 vai. Šv. Antano mažojoje pa
rapijos salėje. Norint balsuoti 
paštu, informacijas ir balsavi
mo lapelius suteikia Vyt. Gal
vydis, 1806 So. 48 Ct., Cicero, 
BĮ. 60650. telef. 656-4654. (pr.) 

x Tauragės klubas kviečia 
visus atsilankyti į rengiamą 
linksmą gegužinę birželio 7, die
ną, Onos Bruzgulienės sode, 
8274 3. Keane Ave., Willow 
Springs. BĮ., prie Tautinių ka
pinių. Šokiams gros Kosto Ra
manausko orkestras. Pradžia 
12 v. popiet. (pr.) 

X Dovanos, kokių tik reikia 

yra sūnus teis 
Kazlauskų, gyv. 7212 S. Fran-
cisco Ave. Juozas t a m tikrą lai
ką išbuvęs fronte, dabar dirba 
Karinėje įstaigoje — Saigone. 
Darcu yra pa tenkin tas , nes dir
ba savo precesijoje. J is yra už
baigęs biznio administraciją. 

X A a. E d v a r d a s Veinsrei-
deris, 39 m., ir d u k r a Lene, 6 
m., žuvo auto katas t rofoje , kai 
jų mašina sekmadienio vakare 
atsimušė į tilto a t r amą Archer 
ave., Wiilow Springs, Iii. Velio-
ndes žmona Aldona. 33 m., ir 
dukra Linda, 10 m., sužeistos, 
bet pasveiks. Policijos seržan
tas Corbitt teigė, kad mašina 
važiavusi net ligi 100 mylių per 
valandą. Jaunoj i pora gyveno 
Glendale Hts , EI. 

x Aloyzas Puida iš Longlac, 
Ontario. a tvyko į Chicagą ir 
sustojo pas inž. Pe t r ą Kubilių, 
6757 So. Claremont . Dalyvaus 
Joniškio gimn. suvažiavime ir 
Chicagoje pasil iks apie savaitę 
laiko. Kanadoje di rba miško 
darbuose. Pasako ja , kad prie 
miškų darbų Kanadoje jau ne
daug lietuvių y r a belikę. Kilęs 
nuo Joniškio. Lietuvoje pasku
tiniu metu lankė taikomosios 

Igno ir Bronės Iškilmėse dalyvavo Prancūzijos Kreivėno. 

Tėvų komiteto pirm. K. Biskis, 
Marąuette Parko, ved. Pr. Razmi
nas ir Roselando, ved. M. Pėte-
raitienė. 

Šventė prasidėjo lygiai 2 v. p. p. 
moksleivių paradu, kurį pravedė 
N. Pupienė, o mokyklas gražia 
lietuvių kalba ir tartimi pristatė 
šventės pranešėja Vilija Kerelytė, 
Chicagos Aukšt. lit. mokyklos 7 
kl. mokinė. Šventė pradėta JAV 
ir Lietuvos himnais, kuriuos su
giedojo jaun. ir vyr. moksleivių 
choras, diriguojamas mokyt, J. 

Po vakarienės, kai buvo pra
dėta duoti kava, naująją šeimą 
pasveikino ilgesnėmis a r trum-
uesnėmis kalbomis Balfb vardu 
prel. dr. J. Končius, D. Bartku
vienė šeimos ir giminių vardu, 
jaunavedžio pusbrolis iš Kana
dos P. Šopošnikas, I. Smieliaus-
kienė, Grandies šokėjų vadovė, 
prel. D. Mozeris, Nek. Prasidė
jimo par . kleibonas, kun. J. Bo-
revičius. Jaunimo centro direk
torius, Vyt. Radys, Dainavos 

vyriausybės ir diplomatinio kor 
puso nariai bei gausūs Prancū
zijos tikintieji. 

LB Chicagos apygardos pirm. 
A. Juškevičiui besveikinant susi
rinkusius moksleivius, užėjo lie-

mundas Šilkaičiai. Jie taip 
grojo ir tautiniams šokiams. 

Vaikų darželio moksleiviai pa
šoko žaidimus Du gaideliai ir A-
guonėlę, I ir II sk. moksleiviai — 
Aguonėlę ir Voveraitę, III ir IV 
sk. — Malūnėlį ir Vėdarą, V ir 
VI sk. Kalvelį ir Dzūkų polka, 
VII ir VIII sk. ir aukšt. lit. mo
kyklos mokiniai — .Šeinį ir Blez
dingėlę. 

Dainų programai vadovavo V. 
Lapenas, o taut. šokių — Nijolė 
Pupienė. 

Nepaisant vieno kito 
trukdymo, šventė praėjo puikiai 
Dainos paruoštos labai gerai ir {darbuotojų. 
skambėjo nepaprastai gerai. Taut. Į Kad šventė pasisektų, labai 
šokiams kliudė kiek tik nupiauta daug darbavosi LB Chicagos apy-
žolė ir dar nenugrėbta. Patys šo-; gardos valdyba, kurios pirm. yra 
kėjai ir jų draugai didžiulius glė- I A. Juškevičius, su šia švente be-
bius žolės šalino iš aikštės, kad baigiąs savo kadenciją, ir LB Chi-

ko bus sutvarkyti. „ „_ __ 
Virtuvėje kavinėje, prie baro ~ j > a m a t a i t i s (Rez7 remti k-to 

I Š A R T I IR T O L I 
j A VALSTYBES:-

— Architektas Edmondas 
Arbas, gyv. Santa Monica, Ca-
lif., išr inktas Lietuvių fondo 
Californijoje vajSaus komiteto 
pirmininku. Praėjusius dvejus 
metus vajaus komitetui vadovą 
vo poetas Bernardas Brazdžio
nis. 

— Alė Rūta-ArMenė ir Benu 
Brazdžionis (rašytojai) , K. Pr iš 
man ta s ir Alg. Trasikis (LB 
apylinkių pirmininkai), A. Ma
žeika (Tautinės sąjungos veikė
j a s ) , B . Stančikas ( l i e t . ben
druomenės namų pirm.) ir dr. 

tik mažiau būtų kliūčių. 

dirbo daugybė Cicero, Brighton j ^ r b u o t o j a s ) V a k a r ų a p y g a r _ 
lietaus Parko, Chicagos Aukst. lit mo-, kanffdatooja į JAV L B 

kyklos tėvų ir kitų 1 1 apylinkių J g j ^ T a r y b ą -

Poetas Bernardas Braz
džionis, L F ir JAV L B tarybos 
narys, gegužės 24 Los Angeles 
lietuvių radijo valandėlės pro
gramoje kalbėjo Lietuvių fon
do ir LB tarybos rinkimų klau
simais. Pasikalbėjimą pravedė 
radijo programos vedėja solistė 
Stasė Pautienienė. 

cagos apygardos Švietimo komi-
Bučo namas dar praėjusį rude- ! sija, kurios pirm. yra J. Masilio-

nį sudegęs tai buvo žymu tam tik- nis, Chicagos Aukšt. lit. mokyk-
ro nesusitvarkymo ir nepatogu- los direktorius, 
mų kurie, reikia manyti, savinin- P R. 

CHICAGOS ŽINIOS 

Aloyzas Puida (kairėj). Tomukas ir jo tėvelis inž. Petras Kubilius 

^MIIIIIIIHIMIItllHlllllllllimnillllHllllltlllllllll|||IMIIIIIIl!l|llliniHtlllllllllllllllllir^: 

I Š I Ą V A S A R Ą Į 

aukso apyrankės, žiedai su daiiės institutą Kaune . A. Pu i - - ; : 
deimantais ir kt. gražiausiais da džiaugiasi, kad darbas miš- S 
brangiaisiais akmenimis, per- (kuose tai kaip gyvenimas kuror- ' 5 
lai, aukso medalionai, sagės, • te — ty ras ora^ graži gamta, s 
šveicarų laikrodėliai, dramblio maloni aplinka. A. Puida yra 5 
kaulo ir kt. papuošalai. Didelis i gavęs lengvą da rbą. pagal savo į 
g intaro žiedų ir kt. gintaro pa- į sveikatą. Nuo pa t atvykimo j S 
puošalų pasirinkimas. Atvažiuo-' Kanadą y ra " D r a u g o " skaityto- H 
kit a r skambinkit — Terra, 
3237 West 63rd S t , Ciiicago, 
m. Telefonas — 434-4660. 

jas. Atvykęs j "Draugą", užsi
mokėjo p renumera tą trejiems 

; metams pirmyn, į imant ir 1972 
(sk.) im. 

TRYS EKSKURSIJOS 
Į LIETUVA, 

Gegužes 28 d., liepos 14 d- ir 
rugpiūčio 31 d. 

KIEKVIENR KELIONE TCSIS 21 DIENrJ. 
Vietų skaičius ribotas. Registruokitės tuojau. 

Išrūpiname leidimą ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje. 
Paruošiu dokumentus atsikviesti Gimines į Ameriką. 

Kreipkitės j Walter Rask-Raščiauską 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. VYestern Ave., Chicago, Siiinois 60643 
TEL. 238-9787-8 

ŠIOS DIENOS OPERA 

Televizijos stotis WTTW, 11-
Įtas kanalas, šj vakarą 8 vai. 
transliuoja Britteno operą Peter 
Grimes. 

LIKO BE PASTOGĖS 

Dešimts šeimynų liko be pa
stogės, kai gaisras sudarė apie 
S50,000 nuostolių penkiems na
mams prie 1848 N. Talman. 

DU ŽUVO GAISRE 

PETRO SKATIKAS 

Visose Chicagos parapijose 
birž. 14 d. bus speciaH, Petro 
skatiku vadinama., rinkliava. Iš 
tų aukų Popiežius gelbsti pašal
pos reikalinguosius. 

PAPLCDEVIIŲ ATIDARYMAS 

Chicagos paplūdimiai prie 
ežero oficialiai bus atidaryti 
birž. 5 d. 

Gaisras sunaikino $100,000 
5 ! vertės namą Barrington Hills 
E; priemiestyje. Gaisre žuvo Wil-
= iiam Harrison ir jo žmona. Jis 
H i buvo prezidentas žinomos 
H O'Connor and Goldberg batų 
š kompanijos. Gaisrą sukėlė 
S! griaustinis trenkęs j televizijos 
= t anteną. 

| SUSTABDYS TRAUKINIUS 

S Gulf Mo'cile & Ohio geležin-
£ kelis liepos 7 d. sustabdys dvie 
H jų traukinių kursavimą tarp 
r Chicagos ir St. Louis. 

I! MOKYKLA UŽSIDARĖ 

Šv. Pilypo aukšt. mokykla, 
H .$141 Jackson blvd., išleido pa-
| skutinę 134 moksleivių laidą. Po 

.•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuntiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiuiiiii ! 6 3 m e t ų ' B 1 0 1 ^ ^ užsidaro. 
Sodiname gėles, kad gražiau būtų 

— Daina Kojeiytė, Los An
geles moksleivių ateitininkų glo 
bėja, y r a "Ateities" redakcinio 
kolektyvo nairė i r amerikiečių 
giarmazijos li teratūros laikraš
tėlio poezijos silcyriaus redakto
rė. Šiomis dienomis Dama savo 
mokyklos mokytojų ir mokimų 
buvo išrinkta į Ephesįan Society 
— tam tikrą Los Angeles gar
bės organizaciją, Priėmimas į-
vyko miesto rotušėje. 

Naujas prelatas, šv . Tėvas 
PauHus VI pakėlė | prelatus 
eerantono, Pa., vyskupijoB ku-
nigą Pranciškų Yashką. J i s j -
šventintas 1943 m. geg. 26 d. 
Nuo 1953 m. tarnauja kapelio
nu JAV aviacijoje. Y r a buvęs 
Korėjoje, Maroke, Japonijoje i r 
Ispanijoje. Šiuo metu pr iskir tas 
prie 5-tos aviacijos š tabo San 
Francisco. 

OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
— Gamtos paroda buvo su

ruošta Kauno Žaliakalnyje, šo
kių salėje ir tesėsi penketą die-

!nų. Parodos tema "Gamta — 
I tavo draugas" . Organizavo Gam 
tos apsaugos draugijos Kauno 

, skyrius. 
— Vingio parke Vilniuje bu

vo suruoš tas I Pafcaltijo studen
tų simfoninių orkestrų sąskry
dis. Ruošimo iniciatorius Vil
niaus konservatorijos simfoni
nis orkestras , kurtam vadovau-

Nuotr. Iz. Valančiaus J 1 muzikas J . 

* 
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