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KATALIKAI 
PASAULY 

Praga —Kaip praneša spaudos 
agentūros iš Čekoslovakijos, šio-; 
mis dienomis Brno miesto tribu-1 
nole, dalyvaujant tik reikalin 
giems — oficialiems asmenims, • 
uždarytomis durimis vyksta teis
mo procesas prieš tris katalikų ku 
nigus apkaltintus priešvalstybine 
veikla... 

Wroclaw (Breslavas). — Kaip 
praneša Varšuvoje išeinantis In
formacijų biuletenis, šiuo metu 
Wroclaw'o arkivyskupijoje, ku
rią valdo arkiv. Boleslavas Ka-
minek, gyvena 2,600,000 lenki} 
katalikų. Arkivyskupija turi 616 
parapijų ir 1,500 misijų stočių, ku 
rias aptarnauja 1,400 arkivysku
pijos kunigų bei vienuolių. 

Wroclawo kunigų seminarija, 
per paskutinius 20 m. po karo j bos žiniomis, numatytoji Ha-
išleido 522 naujus kunigus, gi : nojaus ofenzyva Khe Sanh sri-
šiuo metu seminarijoje mokosi į tyje turėtų prasidėti šiandien, 
220 seminaristų. Be to Wrocla- i šeštadienį. 

Nevaržomi oro puolimai, įtampa Vietname 
Prez. Johnsonas atšaukė ligšiolinį draudimą aviacijai pulti kai kuriuos taikinius Š. 
Vietname — Manoma, kad greitu laiku bus puolami Hanojus ir Haiphong uostas — 
JAV karine vadovybe pasiryžusi visomis jėgomis ginti Khe Sanh marinu bazę. 
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Vietnamo karys radijo keliu šau
kias! pagalbos 

Šiandien ofenzyvos 
pradžia? 

SAIGONAS. — JAV žvalgy-

Puolimus galįs paveikti oras. 
Esan t geram orui, nuo puolimų 
būtų susilaikyta, nes priešas 
lengvai nukentėtų ypač nuo JA 

wo arkivyskupija turi savo mu
ziejų, archyvą, didelę mokslinę 
biblioteką, katalikiškosios spau
dos knygyną bei nuosavą spaus
tuvę, kurioje nuo 1947 m. spaus-; , , . 
,. , *" ,., . r „ • - i ,-; VaLstvbių aviacijos bei ar t i len-

dmamas katalikų mtormaeijų lai . į ^ ~ J . 
kraštis "Wiadomosci Koscielene"! Jos" debesuotas , miglotas oras 
ir iki šiol išleista apie pusę milijo-j " ^ ^ a i ofenzyvai butų, tei-
no katalikiškų maldaknygių. ; ̂ a JAV karines žvalgybos y 

i staigos, itin palankus. 
Madridas. — Pasaulio katalikų j Kiekvienu atveju, JAV ka-

"Pax Christi" sąjūdžio sekantis j „ n ė vadovybė įsitikinusi, kad 
tarptautinis kongresas įvyks šį pa Hanojus savo didžiojo puolimo 
vasarį Madride, Ispanijoje. Kong- \ a tšaukt i negali, 
reso pagrindinė studijų tema:; 
"Taikos doktrina Vatikano II Su
sirinkimo mokyme". Kongresu: 
vadovauja "Pa Christi" sąjūdžio 
prezidentas Utrechto arkiv. kardi 
nolas Alfrink, padedamas gau 

\Vashington. — Prezidentas 
Johnsonas atšaukė ligšiolinius a-
viaciją lietusius suvaržymus — 
pulti kai kuriuos taikinius Š. Viet 
name. Numatoma, kad oro sąly
goms Vietname pagerėjus, JAV 
bombonešiai pradėsią pulti kari
nius taikinius Hanojaus ir Haip-
hongo miestuose. 

Dar praėjusį sekmadienį valst. 
sekr. D. Rusk buvo viešai pa
reiškęs, kad vykstant diplomati-

Į niams žygiams taikos klausimais, 
JAV aviacija buvo apribojusi sa
vo puolimus Š. Vietname. Paaiš
kėjus, kad priešas vietoje savo 
veiksmus apribojus, priešingai, 
praėjusią savaitę išvystė plačią o-
fenzyvą, teko daryti jau kitus 
sprendimus. 

Lemiamas žodis priklauso 
Johnsonui 

Valst. departamentas nurodė, 
kad lemiamas žodis varžyti ar 
plėsti orinius puolimus, priklau
so prez. Johnsonui. Galimas daly
kas, kad apriboti puolimus spren 

buvo padaryta ryšium su sausio 
4 d. nuo bombų nukentėjusiu so
vietų prekinių laivu, tuo metu bu 
vusiam Haiphong uoste. 

Ar dabar Hanojaus ir Haip
hong miestai bus bombarduojami 
visiškai atvirai? Čia valst. depar
tamentas, atsisako teikti paaiški
nimus. Tačiau Washingtono sluo 
ksniuose privačiai tariama, kad 
tam tikra sritis tuose miestuose— 
miesto centru pradedant — bus 
laikoma draudžiama pulti. 

SAIGONAS. _ V a k a r Saigo-
ne pareikšta, kad marinų sau
goma Khe Sanh bazė bus gi
nama visomis jėgomis, nuosto
lių nepaisant. Nesitikėta, kad 
priešui pavyks užimti Lang Vei. 
Dabar t enka peržiūrėti Khe 
?anh gynybos strategiją. 

Pačioje bazėje a r šalia jos 
per 10 dienų sutelkta 5.000 ma
rinų, šiaurinėje sr i tyje dabar 
y ra apie 15,000 karių. Ameri
kiečių apskaičiavimu, priešas 
Khe Sanh puolimui per 3 sa-

Atominiai ginklai Vietname? 
Vakar B. Rūmai pareiškė, 

kad atominių ginklų Vietname 
panaudojimo klausimai nesvars 
tomas. Klausimas iškilo, sen. 
McCarthy vienoje jo kalbų pa
minėjus, kad kuris nors gene
rolų Vietname galėtų pareika
lauti tokius ginklus panaudoti. 

Vietname sustiprini
mai, kovos miestuose 

SAIGONAS. - Vakar smar
kios kautynės vyko šiaurinėse 
Vietnamo srityse. Ties Khe 
Sanh, Da Nang ir Hue mieste 
priešas neteko 321 vyro, ame-

VVashinįjtonas. JAV sostinė 

dimą prezidentas buvo padaręs J vai tes esąs sutelkęs ta rp 20.000 
sausio m. pradžioje. Iš dalies tai ir 40.000 karių. 

SUGLAUSTAI 
Korėjiečiai 

informuojami 
VVASHINGTON. — VaLst. de

partamentas paskelbė, kad Wa-
shingtonui patyrus vieno žu
vusio ir trijų sužeistųjų "Pueb-
lo" įgulos pavardes, tai nereiš
kia, kad būtų galima tikėtis 
greitai sugrąžinti laivą su įgu
la. Panmunjome numatyta ir 
daugiau JAV ir S. Korėjos pa
reigūnų pasitarimų. 

Wilsono patarimai 
JT 

Washingtonui 
WASHINGTON. — Anglijos ambasadorių, paskirtų prie Šv. 

saus pasauliečių komiteto, kuris ; ™in. pirm. H. VViison jo garbei į Sosto. Ta proga tartame žodyje 
vykdo kongreso parengiamuosius' surengtuose pietuose Baltuose Į popiežius pabrėžė, kad kyla nauji 

Sovietų ivalgyUnis laivas "Arban" 
ties Kalifornijos krantais. Matyti 
Kalifornijos pakrašėtų aukštumos 

rikiečiai — 67 užmuštais ir 170 
sužeistais. JAV karinė vadovy-

Vatikanas. — Popiežius Pau- Vis dėlto, popiežius, teigia Vati- į M pasiuntė naujus sustiprini-
lius VI, vasario 8 d. priėmė spe- • kano sluoksniai, savo žodyje nau į m u s J Saigoną — čia, daugiau- į 
ciatioje audiencijoje 12 naujųjų' jiesiems ambasadoriams* priminė! gia vietnamiečių da!mi?.i, vis 

Popiežius apie taiką, karą 

JAV — vokiečiu 
pasitarimai 

BONNA. — Pirmadieni j Bon-
ną, pasitarimams su vak. vo-
kieč ;ais, atvyksta JAV delegaci-
ia Numatyti sunkūs ir Ugi pa-
s ta r imai liečia 225,000 JAV 
karių išlaikymą bei atsiskaity
mą. 

JAV delegacijai vadovauja 
valst. sekr. pavaduotoja:) Euge
ne Rostow ir iždo atstovas F . 
Deming. Vokiečiai patikinti, kad 
išskyrus numatytus į JAV su
grąžinti 35.000 karių, daugiau 
mažinti JAV daliniu skaičių Vo
kietijoj nenumat/ ta . 

darbus. 
Viena. — Vienoje pasirodė 

naujas tarptautinis žurnalas Dia 
logui su nekrikščionimis vesti. 
Žurnalą redaguoja žymusis Vo
kietijos teologas prof. Kari Rah-
ner ir dr. Vorgrimler, padedami 
gausaus specialistų kolektyvo. 
Žurnalo Globėjas yra Vienos ar 
kivyskupas kardinolas Koenig, ku 
ris vadovauja Vatikano Sekretori
atui santykiams su nekrikščioni-* . . 

i ! laišką P. Korėjos prezidentui 
! Park. Laiške Korėja patikinta, 

kad JAV komunistų 

pastangų paremti mažai išsivys
čiusius kraštus ir mažiau naudo-

Rūmuose pasakytoje kalboje I pavojai taikai, atsiranda naujos; tų jėgos. Ambasadoriai buvo pri-

JAV-bėms, kad šios dėtu daugiau; atkakliai tebekovoja prieš ko-

Apie Panmunjome vykstan
čius pasitarimus Pietų Korėjos 
vyriausybę informuoja JAV am I 
basadorius W. J. Porter. Wash- i 
ingtonas paneigia žinias, esą, 
prez. Johnson, siekdamas švel- I 
ninti pietų Korėjas nepasiten- '. DA NANG. Vietnamas. — 
kinimą. numatąs į Seoulą pa- \ JAV marinas Clark užvakar įsi-
siųsti D. Rusk ar kitą parei- } brovė į pasirengusį j Hong 

Lėktuvas ir marinas 
pistoletu su 

kėlė reikalą "nepakbjcti nekant- j kančios karo aukoms. Tačiau tei-
riems reikalavimams ir neašt
rinti kovų Vietname". Jo nuo
mone, jėga nepris'.dėsianti prie 
konflikto likvidavimo ir jos iš-
„dava nebūsianti pastovš taika. 

JAV patikina P.Koreję 
SEOUL, P. Korėja. — Čia 

paskelbta apie prez. Johnsono 

mis palaikyti. Šiuo metu žurna 
leidžiamas vokiečių, anglų ir ita 
lų kalbomis, bet jau rengiamos ir 
ispanų bei prancūzų laidos. 

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
"socialistinėj" respublikoj praei
tais metais buvo atstatyti ir at
naujinti 23 krikščioniškojo meno 
paminklai. Jų tarpe yra atnaujin 
tos dvi katalikų istorinės bažny
čios, karo sugriautas istorinis vie
nuolynas, keletas garsių altorių, 
šventųjų paveikslai ir statulos bei 
žvmūs vargonai. 

giamu veiksniu, nurodė popie
žius, tenka laikyti tai, kad vis la
biau populiarėja pasitarimų tai
kai pasiekti mintis. Pats popie
žius dėsiąs ir toliau pastangas tai 
kai pasauly pasiekti. 

Tiesiogiai nepalietė Vietnamo 
karo 

Popiežius kalbėjo pirmą kartą 

imti dabar, nes popiežiaus opera
cija ir po to sekęs reikalingas po
ilsis sutrukdė ambasadorius, įtei 
kti jų kredencialus, priimti kiek
vieną atskirai. 

Šiaurės Korėja grasina, 
įspėja 

SEOUL, P. Korėja. — šiau
rės Korėjos min. pirm. Kim II -

munistus kinų kvartale. Įvai
riose Saigono vietose buvo pa
degti namai. 

Padėtis Vietnamo šiaurėje 
laikoma rimta dėl to vado
vauti JAV kariniams daliniams 
tose srityse pasiųstas vyriau
sio vado pavaduotojas genero
las Creighton D. Abrams. Jo 
būstinė numatyta netoli Da 
Nang. 

Pasirodė priešo šarviioeiai 

po praėjusią savaitę vykusių ir te-j S u n g u ž v a k a r apkaltino JAV — 

puolimo 
atveju parems P. Korėją. Be to , 
i iurodyta. kad Kongresas pap
ra šy ta s Korėjai suteikti 100 
frnil. dolerių vertės karinę pa
ramą. 

Seoule susirinkusių 300 tei-

betęsiamų puolimų Vietname 
Manoma, kad popiežius tiesiogiai 
nepalietė naujųjų įvykių atsargu
mo sumetimais. 

Tarpt . Raud. Kryžius Žene
voje pasmerkė Pietname "abie-

sininkų kvietė prez. J o h n s m ą I jų kariaujančių pusių" naudo-
griežčiau laikytis prieš komu- , jamas. žmoniškumui priešingas 
jiistų grėsmę, be to, prašė pa- karo priemones. Jos buvusios 
siųsti Korėjai daugiau modernių • nukreiptos prieš civilinius gy-
ginklų. ' ventojus. 

Vietnamas ir JAV 
prestižas 

J. TAUTOS. — Čia praneša-

esą. "jos siekia sukurstyt i nau
ją karą Korėjoje". Pasak min. 
pirmininko. JAV ir pietinė Ko
rėja atvirai pareiškusias norin
čios užimti šiaurinę Korėjos da
li. Toliau jis pažymėjo, kad ka
riuomenei ir tautai įsakyta bū
ti "parengties padėty". 

"Grasinimais negausite laivo" 

Ta pačia proga, kalbėdamas 
Pyongyang mieste, minint Šiau
rės Korėjos kariuomenės 20 m. 
sukaktį. Kim II - Sung palietė 
ir JAV pastangas atgauti "Pu- ma, kad Š. Vietnamo komunis-
eblo" laivą su jo įgula. Jei. jis tams puolus Vietnamo miestus, 
kalbėjo. "JAV tikisi atgauti lai- nukentėjo JAV prestižas. 
vą su įgula grasinimais bei šan- J. Tautų delegacijų tarpe la-
tažais, tai tebus sulaukta lavo- biau kritikuojama JAV gtrate-
nų ir mirties". gija ir žvalgybos įstaigos. 

Seoule paskelbta, kad Š. Ko- Kai kurių stebėtojų nuomon<\ 
rėja greitu laiku grąžinsianti Vietkongas sustiprinęs savo 
žuvusi laivo įgulos narį ir tris puolimus, siekdamas turėti ge-
sužeistuosius. Tačiau dar pra- resnę padėtį taikos pasitarimų 
slinks daug laiko, kol bus su-, metu. 
grąžintas pats laivas ir likę i- Amerikiečiai ir jų draugai J. 
gulas nariai. Tautose pastebi, kad Vietkon-

JAV kariniai sluoksniai čia go puolimai, su civilinių gyven-
paneigė žinias, esą. Amerika! tojų nuostoliais, prieš komunLs-
dėl "Pueblo' atvejo atsiprašiusi ] tus nustatė P. Vietnamo gyven-
Š. Korėjos. Į tojus. Kalbama: "Saigono kiek-

vienas šoferis ar gelių pardavė-
j jas gauna neblogus arbatpini-

Rasiniai neramumai. Orange- gius. gi Vietkongo vyrai nemo-
burg mieste, pietų Carolinos > kės jiems jokių arbatpinigių", 
valstijoje kelios dienos vyksta 
rasiniai neramumai. Negrų ko
legijos s tudentams 

Pranešta, kad šiaurinėse sri
tyse pastebėtas priešo šarvuo
čių telkimas. Užvakar priešas 
puolė aukštumas netoli Khe 
Sanh, neteko 124 vyrų, žuvo 21 
marinas. Tuo pačiu metu komu
nistai Khe Sanh bazę apšaudė ! 
artilerijos šoviniais. 

Vakar ties Khe Sanh buvo t a i s 

ramiau. Amerikiečiai vis laukė, tas. 
kada prasidėsiąs didysis priešo { 

puolimas. 

gūną. 
P. Korėja reikalauja daugiau 

paramos iš JAV (kovai su šiau
riečių infiltracija, pasikėsini
mais). Jei tos paramos ji ne
gautų, tai kalbama, ji siektų a-
titraukti savo 45,000 vyrų i š 
Vietnamo fronto. 

Paminėjo Chruščiovą 
MASKVA. _ Sovietų televi

zija jau kelios savaitės perduo
da sovietų gyvenimo, pamečiui, 
vaizdus. Buvo pastebėta, kad 
pavaizdavus įvykius nuo 1933 
m., anuomet įsigalėjus Chruš
čiovui, šis nė žodžiu nepaminė
tas. Pirmą kartą Chruščiovas 
parodytas tik praėjusį šeštadie
nį, parodžius 1964 m. įvykius. 
Trumpai paminėta, kad tais mo-

Chruščiovas buvo atleis-

š . Vietnamas stato sąlygas 

Maskvoje 
Maskvoje viešįs Š. Vietnamo 

užsienio reikalų ministeris buvo 
priimtas Kosygino ir Gromyko. 
Ministeris pareiškė, kad S. Viet 
namo komunistai sutiksią ta r 
tis taikos reikalu su JAV, jei 
šios sustabdysiančios bombarda 
vi mus šiaurėje ir savo dalinius 
atitrauksiančios iš P. Vietnamo. 

Kongą skristi keleivinį lėktuvą 
su 83 kariais, gavusiais poilsio 
po kautynių. Clark su pistole
tu grasino lakūnams Įgula dvi 
valandas bandė marina privers
ti apleisti lėktuv<į. Pagaliau, ga 
vus iš gen. We.->tmore!ando te
legramą apie reikale panaudoti 
ašarines dujas, Clark buvo pn-

I verstas atiduoti ginklą ir apleis 
Į ti lėktuvą. 

Indijoje, Himalajų kalnuose 
į sudužo keleivinis indų lėktuvas 
f su 98 keleiviais ir įgula. 

K A L E N D O R I U S 

Vasario 10 d.: šv. Silvanas. 
šv. Skolastika, Skaistutis, Gra
žutė. 

Ryt, vasario 11d . : šv. Satur-
ninas, šv. Fidelmija. Algirdas, 
Mante. 

Poryt, vasario 12 d.: Pre/id-
Linkolno gimtadienis, šv. Da
mijonas, šv. Marina, Gintenis, 
Deimantė. 

O R A S 

Oro biuras praneša: Chica-
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šalčiau, temp. sieks a-
pie 15 - 20 1. F . ; r y t — debesuo
ta, kiek šilčiau. 

>'aulė teka 6:53, leidžias 5:15. 

Khe Sanh sritis šiaurės vakarų P. Vietname, kur šiuo metu vis labiau 
įsiliepsnoja karo veiksmai. Pirmieji priešo puolimai buvo atremti. 

Pilietybė rnvusin našlėms. 
pradėjus Kongreso Atst. Rūmų komite-

naudoti šaunamuosius ginklus, t a s patvirtino įstatymą, kuriuo 
teko šauktis taut inės gvardijos fronte žuvusių imigrantų naš-
pagalbos. >usišaudant žuvo trys Į lems nedelsiant suteikiama JAV 
studentai, 36 žmonės sužeisti. Į pilietybe. JAV iaivo artilerija apšaudo taikinius šiaurės Vietname 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. vasario mėn. 10 d. LIETUVIŲ DRAUGAS LOS ANGELES 
TELEVIZIJOJ 

Chicago, 

NEW YORKO ATEITININKŲ VEIKLA 
P o vasaros atostogų neu yorkie 

fiai ateitininkai gyvai sukruto, vi 
sos trys Šakos: sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai. Jau ketvir
tas mėnuo, kai nėra savaitės, ku
rioj nebūtų nors vieno jų padali
nk) Susirinkimo, simpoziumo, po 
sėdžio a r kurio nors kito susitiki
mo . Visi trys padaliniai veikia su 
tart inai . Nuolatinio bendradar
biavimo reikalui sudaryta ryšio 
komisija iš trijų padalinių pirm. 
Be to, nutar ta ne rečiau kaip kar
tą per du mėnesiu daryti bendrus 
visti trijų padalinių valdybų po
sėdžius. Pirmieji du tokie posė
džiai padaryti per pusantro mė 
nešk). Ryšio komisijai ir bend
riems valdybų posėdžiams pirmi
ninkauja sendraugių pirm. 

Sendraugių skyriaus sąrašuo
se, i kuriuos jtraukti ir artimų 
N e w Jersey apylinkių sendrau
giai, yra apie 130 narių, bet tik 
maždaug pusė jų užsimoka nario 
mokestį, o į susirinkimus atsilan
ko vos koks penktadalis. .Šiais me 
tais skyriaus valdybą sudaro: dva 
šios vadas kun. St. Raila, pirm. 
A. Bendorius, vicepirm. J. Gied 
raftis, sekr. Em. Vaišnoraitė, ižd. 
B. Bobelis, B. Mikulskytė ir ne\v-
jeršiečių atstovas M. Šilkaitis. Va 
kryba savo kadencijos pradžioj 
sudarė visiems metams veiklos 
planą ir jį vykdo. Pirmiausia ė-
mėsi sukelti "apsnūdusius" savo 
nar ius ir įtraukti į konkrečią veik 
lą. Uždavinys sunkai sekasi. Dau 
guma tų apsnudėlių pasirodė įmi 
gūsiais... Be dažnų valdybos po
sėdžio, ligi šiol buvo ir trys bend
ri visų trijų padalinių valdybų ar 
jq atstovų posėdžiai. 

Sendraugiai drauge su mokslei 
viais ir studentais suruošė gruo
džio 17 d. iškilmingą ateitininkų 
šventę, kurios metu moksleiviai 
ir studentai davė įžodį. Šiam ak
tui vadovavo ir labai reikšmingą 
žodį tarė at-kų federacijos dva
sios vadas prof. kun. Stasys Yla. 
Šventės garbės svečias Lietuvos 
gen. kons. New Yorke Anicetas Si 
mutis iškilmingame posėdyj svei
kinimo kalboje iškėlė didelius a-
teitininkų nuopelnus atkuriant 
po pirmojo pasaulinio karo Lie
tuvos nepriklausomybę ir vėliau 
keliant jos kultūrinį bei ekono
minį gyvenimą. Gen. konsulas gė 
rėjosi ir dabartine jų kova dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir pa
stangomis išlikti gerais, susipratu 
šiais lietuviais. Jo kalba buvo pa
lydėta pagarbiu atsistojimu ir 
gausiais aplodismentais. 

Iškilmėse dalyvavo ir visa fe
deracijos valdyba, kuri tuo metu 
N e w Yorke posėdžiavo. Iškilmių 
pagrindiniu kalbėtoju buvo rašy
tojas inž. Vytautas Volertas. Jo 
žodžiai skamba lyg švelni muzi
ka, lyg upelio čiurlenimas, o jais 
reiškiamos mintys kiekvieną pa
gauna, sukelia giedrią nuotaiką, 
priverčia susimąstyti. Jo kalba bu 
vo palydėta triukšmingais ploji
mais. Pabaigai jaunučiai išpildė 
kuklią meninę programą. 

Ši newjorkiečių at-kų šventė 
vyko Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioje ir salėse. Dalyvių 
buvo tiek daug, kad jie pripildė 
per pamaldas bažnyčią, o per pie 
tus ir posėdį — abidvi sales. Ma
lonią staigmeną padarė parapijos 
choras, kuris po šv. Mišių gražiai 
sugiedojo (ateitininkams prita
r iant) ateitininkų himną. Tai 
nuopelnas choro dirigento — var 
gonininko Mykolo Liuberskio. 

Sendraugiai nutarė kviesti 
koncertui iš Chicagos dainuojan 
čių Žymantų Šeimą, su kuria jau 
susitarta. Jos koncertas bus kovo 
10 d. Ieškoma galimybių pakviesti 
g Chicagos lietuvių operą su 
" M a r u " ir "Mindaugu". Sendrau 
0ą valdyba išvystė tokią gyvą vei 
Hą daugiausia dėka jos sekreto

rės p-lės Emilijos Vaišnoraitės, ku 
ri šiuo metu gal būt yra veikliau
sia mūsų visuomenininke Brook-
lyne. Ji veikia keliose organizaci
jose ir visur savo prisiimtas pa
reigas atlieka su dideliu pasišven 
timu ir sumanumu. Jos energija 
neišsekanti ir pareigingumas ne
ribotas. Lygiai sendraugiai džiau 
giasi, turėdami dvasios vadu di
džiai prityrusi visuomeninką, 
jaunuomenės auklėtoją — rašy
toją kun. Stasį Railą. Juo dau
giausiai ir remiasi visa mūsų veik 
la. 

Šių mokslo metų pabaigoj bus 
suruošta pirmoji baigiantiesiems 
pradžios, vidurinį ir aukštąjį mo 
kslą pabaigtuvių šventė. Jos me
tu buvusieji moksleiviai bus pri
imti į studentų draugovę, o bu
vę studentai — į sendraugius. 
Norima, kad ši "transgresinė" 
šventė pataptų tradicine. 

Studentų draugovė šiais metais 
rodo gražaus aktyvumo: ruošia 
paskaitas su diskusijomis, daro iš 
vykas. Rimas Gedeika ir Visval
das Gerdvilis vadovauja mokslei 
vių kuopos būreliams. Draugo
vės valdybą sudaro: Pranas Ąžuo
las (pirm.), Kęstutis Čižiūnas(vi 
cepirm.), Birutė Barauskaitė (sek 
retorė), Vincė Juškaitė ir Marytė 
Sandanavičiūtė. Valdyba sten
giasi įkurti laikiną savo "judėji
mo centrą" — būstinę susirinki
mams, posėdžiams ir pramogoms. 
Jų šias pastangas remia ir sen
draugiai. Draugovės dvasios va
du yra prof. dr. kun. A. Paskųs, 
nuoširdžiai su jaunimu bendrau
jąs ir dėlto studentų labai gerbia
mas ir mylimas. 

Moksleivių Marijos PeČkauskai 
tės vardo kuopą sudaro trys bū
reliai: jaunučių (vedėja J. Gerd-
vilienė), jaunesniųjų ir vyresnių
jų. Kuopos globėja pakviesta dr. 
A. Radzivanienė, kuri dar nuo 
studijų laikų Lietuvoje buvo ir y-
ra labai veikli ir prityrusi atei
tininkų eilėse. Dr. Radzivanų re
zidencija patapo ateitininkų daž
nų susirinkimų ir posėdžių vieta, 
kur susirinkusieji visuomet pati
ria šeimininkų didelį vaišingu
mą. Moksleivių kuopos valdybą 
sudaro: Astra Ružgaitė (pirm.), 
Petras Sandanavičius (vicepir
mininkas), Aušra Kregždytė (sek 
retorė) ir Jūratė Balsytė kores
pondentė. 

Vyresniųjų moksleivių dvasios 
vadu yra prof. dr. kun. A. No
rius, o jaunesniųjų — kun. J. 
Pakalniškis. 

Ne\vjorkiečių veiklai impulso 
duoda ir dažni centro valdybų 
narių atsilankymai. Antai, moks
leivių at-kų sąjungos pirm. Ri
mas Laniauskas per tris mėnesius 
atsilankė 4 kartus. Pirmąjį kar
tą (1967.11.11) posėdžiauta net 
apie 10 valandų. Vasaros atosto
goms baigiantis dr. Radzivanų 
bute įvyko gausus stud. susirinki
mas, į kurį buvo atvykusi visa 
at-kų centro valdyba. Sausio 27-
28 d. vėl čia lankėsi jos pirm. Vai 
devutis Valaitis. Žodžiu, New Yo 
rk ateitininkai nesnaudžia, bet ir 
norėdami kiek snūstelti, negalė
tų nė akių sumerkti, nes jiems ra 
mybės neduoda "bosai" iš Chica
gos ir Clcvelando. 

A.B. 

Kai Los Angeles, Calif., dau
giau kaip prieš dešimtmetį, Geor
ge Putnam (tada dar jis dirbo 11 
tinkle) pasipuošė lietuvišku tauti 
niu kaklaraiščiu per žinias televi
zijoje, tada daug kas iš mano pa
žįstamų klausė ar ne iš manęs jį 
gavo. Kaip kas net atpažino, kad 
tai mano žmonos darbo. Menu, 
tada jis parašė mums labai gražų 
padėkos laišką. Taip nuo to laiko 
pažintis ir liko. Kartais labai toli
ma, per metus pora ar vieną kar
tą susitinkant įvairiomis progo
mis persimetant po žodį, tačiau 
įvairiomis progomis stengtasi su
pažindinti su lietuviais ir Lietu
vos padėtimi. Pernai net porą kar 
tų teko išvesti lietuvius į televizi- j 
ją. Jo dėka, mano namuose su
gužėjo ketvertas vyrų su įvairiais 
televizijos aparatais ir davė pasi
kalbėjimą su prel. Balkūnu. Vė
liau, kada Putnam šventė 33-jų 
metų savo radijo ir televizijos dar 
buotės sukaktį, vykome sveikinti. 
Nepaisant, kad gerokai sveikini
mai buvo pavėluoti, bet mūsų 
sveikinimus rado laiko perduoti ir 
mums televizijoje padėkoti. Žino
ma buvo labai miela. 

Kada šiais metais mums reikia 
ypatingai gerų draugų, Putnam 
yra vienas iš jų. Mūsų reikšmin
gų ir ypatingų metų proga, tie 
bičiuliai vėl pažadėjo tai, ko už 
tūkstančius nepirksime, kaip išsi
reiškė prel. Balkūnas prieš pasi
rodymą televizijoj. 

Štai vėl tinklas 5 K.T.L.A. Va-

Per televiziją nuolat lietuvius pa
garsinąs G. Putman ir J. Karibu
tas, kuris šiam lietuvių draugui 
įteikė knygas "Guerilla warfare cm 
the Amber Coast", A. Barono 
"Footbridges and Abyses" ir įvai
rios informacinės medžiagos. 

sario 16-sios proga pažadėjo duo
ti pasirodyti mūsų chorui, ku
riam taip sumaniai ir energingai 
vadovauja komp. B. Budriūnas. 
Na ir taip pat duoti pasikalbėji
mą su dr. K. Valiūnu, kuris atvyk 
sta į Los Angeles. 

Pasaulinė įtampa visus televizi 
tus. Ta ip bent jie sakėsi. Gal dėl i 
jos darbuotojus laiko labai užim
to pirmas mūsų vizitas nebuvo 
sėkmingas. M r. Putnam buvo 
svarbiais telefoniniis pasikalbėji
mais užimtas ir turėjau vykti sa

kančią dieną. Be visų kitų nesėk
mių, da r ir nelaimė — fizinė: 
kojos gyslas patempė ir vos gali 
vaikščioti. 

— Mr. Putnam, — pradedu ne 
drąsiai, — kodėl taip mielai rek
lamuojamas visokių nepageidau
jamų gaivalų demonstracijos? 

— Negalima nuo visuomenės 
slėpti kas dedasi krašte. 

— Bet kodėl nereklamuojamos 
prieškomunistinės demonstraci 
jos, arba labai mažai, prabėgo
mis? Ignoruojama? 

— Sunku man į tai atsakyti. 
Nemato ir nenori matyti. Gal ir 
taip. 

— Dėl ko vis dar ir filmuose 
tebevedama propaganda prieš Hi 
tlerio režimą, nors jau tas reži
mas nebeegzistuoja 22 metai, o 
tuo tarpu prieš komunistinį reži
mą, kuris ir dar dabar terore ir 
koncentracijos stovyklose laiko 
milijonus, nieko arba labai ma-
zai? 

— Žino apie tai pasaulis, žino 
me ir mes. Bet kokia tai ranka 
dar vis neleidžia įsisiūbuoti ir pa
smerkti to, kas smerktina. Aš tai 
darau kiek man sąlygos leidžia, 
kad parodyčiau piliečiams koks 
yra komunizmas, bet to perma-
žai. 

Dar pora žodžių ir numatytas 
ilgesnis pasikalbėjimas nutrau
kiamas. George iškviečiamas sku
biu reikalu į raštine. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuodanra. Nesunau
dotą straipsniu nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už 
tarini neatsako, 
kaktos prisiunčiamos 
prašymu*. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30. idtadBeaadi 
8:30 — 12:00. 

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

" 

-

G AUDEAMUS — Nr. 2 
Antrasis Gaudeamus numeris, 

redaguotas I. Rušėnaitės, pasižy
mi eile naujų bendradarbių ir 
aukštu meniniu lygiu. 

Tarp reportažų ir informacinių 
žinių randasi eilė rimtesnių strai
psnių, kuriuos jungia svarstymas 
organizacijos narių solidarumo. 
SAS pirmininkas V. Valaitis įžan
giniame žodyje žiūri į solidarumo 
klausimą iš žmogiškų santykių 
plotmės: "Ar draugystė — tamp
resni asmeniški ryšiai tarp narių 
nesustiprintų pačios organizaci
jos? Ar asmeniškas susidomėji
mas vieno kitu nesurištų pačios 
organizacijos narių į būrį, kuris 
būtų tarsi audeklas, kuriame ras
tum įaustus ne vien savo gyveni
mo siekimus, bet ir savo draugų 
bei savo organizacijos?" Gaudea
mus vedamasis tęsia tą pačią mi
ntį: "Prašom, kad Sąjungoje iš tik 
rujų viešpatautų draugiška, šei
myniška, ateitininkiška nuotai
ka". 

AUKOS SPAUDOS REIKALAMS 
Rimkus Julius $5.00 
Roman Vincent N. 4.00 
Aliosius John 400 
Leščinskiene A. 3.00 
Petkevičienė Stase 2.00 
Pudymaitis Agota 2.00 
Grisk* J. 2.00 
Jankauskas Stasys 2.00 
Bačiulis Vladas 1.50 
Jasinskas Vladas 1.00 
Baskanskas .Juozas 1.00 
Aleksis A. J. 1.00 
Diržys A. 1.00 
Kaminskas F. 1.00 
Kudzma V. 1.00 
Chesna Anthony 1.00 
Rev. B. F. Gauronskas 1.00 

nuoširdžiai 

A. J. Sabalis, vartodamas įdo
mią dialektiką, prieina prie tam-
tikro organizacinio solidarumo 
klausimo atsakymo: "Kol studen
tai ateitininkai neišmoks atsisaky 
ti dalies savo garbingos individu
alybės, tol jie neturės geriau vei
kiančios organizacijos". Klausi
mas kyla, kam studentai turi atsi 
sakyti savo individualybės? Ar or 
ganizacijai? Ar ideologijai? Kas 
interpretuoja ideologiją? Ar as
muo? Ar organizacinė struktūra? 
Organizacija ir jos ideologija ne
gali tapti kažkoks miglotas jungi
nys. Idėjos ir tiesos, kad būtų as
meniškai reikšmingos, turi kilti iš 
tų "dramatiškų" išgyvenimų, ku 
riuos A. J. Sabalis mini. Paskuti
niu laiku, tačiau, dramatiški išgy 
venimai ir kontraversiniai mome 
ntai yra ignuoruojami, o sausas 
tiesos priėmimas akcentuojamas. 
Gal būt reikia vėl iš napujo pa
klausti: "Ko labiausiai trūksta?". 

A. Idzelis 

Prieš pasiklbėjimą Įteikiau 
jam informacinės medžiagos apie 
Lietuvą, taip pat ir A. Barono ro
maną "Footbridges and Abysses" 
su labai gražiu įrašu, už ką jis bu 
vo labai dėkingas. 

J. K. į 

Siaubingos Dienos 
J. Kapačiasko atsiminimai 

1944 — 1950 m. 
Kitos tokios knygos turinio gal 

neturime, kuri taip gausiai ilius
truota ir vaizdžiai aprašytas pa
bėgėlių laikotarpis, nuo Lietuvos 
iki atvykimo Amerikon. Joje ra
site visa ta i kaip keliavo ir gy
veno eilinis "išvietintasis". Knyga 
276 psl.. gaunama "DRAUGE", 
kaina 3.00 dol. 
lUtaote State gyventojai prie kaino* 

turi pridėti 5Cg> taksi?. 
IHIHHWHHHfWmHltUHIHtltttlMWHnHHI 

Visiems aukotojams 
dėkojame u i paramą. 

"Draugo" Administracija 

AUKOS U2 KALENDORIŲ 

ĮVYKIAI, DARBAI IR 2MON£S 

\Smfmr] 
RICHMONDt * SERVICE 
Kampas Rfctmtoad tar «Srd Street 

Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymą*. Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju, skambinkite: 

OR S-S1S4 arba GB 8-SS53 
SKV. — Jvoam (Joe) Juraitfc 

Stovykla Kennebunkporte — 
Moksleivių ateitininkų centro 
valdyba praneša, kad šiais metais 
vyresniųjų ir jaunesniųjų mokslei 
vių ateitininkų vasaros stovykla 
įvyks gražioje tėvų pranciškonų 
sodyboje Kennebunkporte, Mai
ne. Stovykla prasidės rugpiūčio 4 
d. po pietų, baigsis rugpiūčio 18 
d. Prašome visus rytinio pakraš
čio moksleivius ateitininkus rezer 
vuoti tą laiką bendram poilsiui, 
darbui ir dainai ant ošiančio At
lanto kranto lietuviškoje ir jauna 
tviškoje nuotaikoje. Smulkesnės 
informacijos bus praneštos vėliau. 

Chicagos Sendraugiai — sen
draugių valdyba kas met renka 
aukas Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams iš savo narių ir jas įteikia 
Alfui vasario 16 minėjimo pro
ga. Šįmet aukų įteikimas įvyks 
vasario 18 d. Civic opera rū
muose. Visi sendraugiai kurie dar 
aukos nėra pasiuntę, prašomi ne
atidėliojant ją siųsti skyriaus vai 
dybos iždininkui p. P. Šalčiui. 
5633 S. MaPlcwood Avr. Chica
go, 111. 60629. Šiais jubiliejiniais 
metais auka išlaisvinimo reika
lams turėtų būti kur kas didesnė. 
Pageidaujama, kad pinigai būtų 
siunčiami čekiu ar "money or-
der" Lithuanian American Coun 
cil of Chicago vardu. 

Toronto ateitininkai — Toro
nto moksleiviai ateitininkai yra 
susiskirstę į būrelius. Atskiri bū
reliai fufi savo glofcėjus ir 3 as

menų valdybą. Pirmo būrelio glo 
bėjas yra Alg. Puteris. Valdyba 
sudaro: St. Petrauskas, H. Jane-
liūnaitė ir Alg. Narošius. Antro 
būrelio globėja — Vai. Staskevi
čiūtė; valdyba: D. Černiauskaitė, 
R. Pranaitis ir Edvardas Stravins 
kas. Trečio būrelio globėja — 
Aid. Bušinskaitė; valdyba: P. Ko-
lyčius, A Žemaitytė ir G. Mačio-
nytė. Vasario 11, sekmadienį, atei 
tininkiškas jaunimas minės Lie
tuvos nepriklausomybės šventę— 
Vasario 16-tąja. Būreliai ruošia
si trumpai programai. 

iiniinininiiiiiiniiiiiiiMiiiiHiuiKiitMiHi 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrauato baidas k 
kitas daiktus. Ir S toli miesto M-
danai ir pilna apdrauda, 
2947 W. 67ta Flace, WA 

Sehanel Helen $3.00 
Urbšaitis Jonas 2.50 
Grajauskas B. 2.00 
Ališauskas A. 2.00 
Slapsys Theodore 2.00 
Klevinakiene Eto. 2.00 
Putna Alfonsas 2.00 
Dulevičiua K. 2.00 
Staskus Vladas 2.00 
Balčiūnas V. 2.00 
Poderys S. 2.00 
ZaMauskas Augustas 2.00 
Velavičius Alfonsas 2.00 
Juozapavičius A. 2.00 
Bandziukas M. 2.00 
Chiras V. V. 2.00 
Raulinaitis V. 2.00 
Raczkns Michael 2.00 
Romanas Jonas 2.00 
Šidlauskas Julija 2.00 
Kias M. 2.00 
Pudymaitis Agota 2.00 
Bivemis A. 1.00 
Gustainis A. 1.00 
Čepaitis K. 1.00 
Stašaiti* K. 1.00 
Puodziukaitis P. 1.00 
Urbonavičius J. 1.00 
Balvočius Liudas 1.00 
Kriščiūnas Jonas 1.00 

Klimavičius J. 
Grinius A. 
Viskantas K. 
Martinkus S. 
Mačys Gr. 
Lileikis Stef. 
Avulis J. 
Grabys J. 
Grusys A. 
Lapinskas A. 
Šiugžda Justinas 
Zauka Joseph 
Tonkūnas M. 
Vaitiekūnas Petras 
Stončius Pranas 
Slikas Stasys 
Seputa Jonas 
Parestis Aleksas 
Pridotkas Aleksandras 
Navitsky Mary 
Kūkalis Br. 
Kirstukas Juozas 
Ašoklis A. 
Danyla P. 
Petkus Sophie 
Bacevičius B. 
Kriščiūnas F. V. 
Jurksaitis P. 
Verba Edward 
Baranauskas G. . 
Kavaliauskas S. 
Nacius K. 
Kupcikevičius F. 
Macikas V. 
Komaras M. 
Budrionis J. 
Sadauskas J. 
Gleicnforsch Adolf 
Mikus Anton 
Laucius Jonas 
Ališauskas Viktoras 
žiogas Domas 
Prasauskas J. 
Leščinskiene A. 
Bačiulis Vladas 

1.00 
100 
LOO 
1.00 
1.00 
1.00 
LOO 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1-00 
1.00 
100 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1-00 
too 
100 
1.00 
100 
100 

100 
1 0 0 

100 
1.00 

T E L E V I Z I J A S 

Visiems aukotojams 
dėkojame už paramą. 

100 
nuoširdžiai 

• • • • • • • • • • • • • • • H I I M l I f l I M M * * 

Apsimoka skelbtis D R A U G E ; 
nes jis plačiausiai skaitoma* lie
tuvių dienraštis. G* skelbimu kai-
nos visiems prieinamo*. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 

Ui patarnavimą vištoj $3, 
s* dirbtuves darbą f » . 0 0 Ir dalys 

J. MIGLINAS 
2510 W. 0B S t , n aadL. Fft 0-lOtS 

I > M > » * « « M M » I M > 
RENTOS LB NUTEKAMIEJI 

V A M Z D Ž I A I 
EkspertlSkaal vždedam naujus tr tai
some senos. Pilnai apsidraudė. Dar
be* garantuota*. 

A. ABALL BOOFLNG CO. 
LA 1-604? arba RO 2-8778 

DEKORAVIMAS 
fft VIDAUS B K LAUKO 

SUDB. TeL CLiftside 4-1000 

Ph i l ade lph i jo s A te i t i n inkų Sendraug ių s k y 

r i a u s p i rmin inką 

Inž. VYTAUTĄ VOLERTĄ 

laimėjusį 17-tąjį "DRAUGO" romano kon

kursą, sveikina 

Philadelphijos Ateitininkai. 

MIDVVEST CHAIN HAS 
GROWING P A I N S ! 

MARSH SUPERMARKETS, INC. 
AAA-1 rated. Mkrwest, 09-nnit supermarket chain. We have ex-
ceHent opportnnities for aggressive individuak wno are looking 
for an unlimited fature with a company that never stops grotring. 
Our RAPID GROWTH offers you the opportunity to grow in*o 
responsible po3itions. 

IMMEDIATE 0PENIHGS FOR: 
MANAGERS 

A N D MANAGER TRAINEES 
Gan You Manage A Retail Supermarket? 

Saiary To $9,000 
We have immediate openinga in our manag^ment development program 
for aggressive young men •vrho have a minimum of 3 years urtksje or 
3 to 5 years" supermarket esperience in eapaeity ef Produce Manager, 
Head Orocery CIerk, Meat Manag^r. Assdstant Manager or Store Manager. 

BUYER 
Do You Have Privarė Label Canned Goods Buying Exper'ce? 

Saiary To $12.000 
You ahouM have 3 to 5 years prfvat* label buying experience aa well 
as a complete kno-nriedge of retail supermarket operationa 

TRAFFIC MANAGER 
Are You An Experienced Traffic Manager? 

Saiary To $10.500 
Tou should be a reg**«red ICC practitioner or a graduate of a recognized 
oourae in traffic management. Your General responaibiltty wili be to 
sup*Tv-i»p inbotind traffic and to obtain the moet eoonomical trane-
portation eonetatent wtth dependable delivery. Ton wBI sMect carrW*. 
maintain reoorde. file claims and nrepare reports for the Tlce PicaMent 
of Warehoueing and Tramportatim. 

JUI ApplicanU Mušt Be WiHing To Bokcaio 
J 

Benefha inetadmg retirement, stock purthase pmn aad insurance 
are mmamg the best in the mdustry. 

Fkid Out Wh*t Manh Cm Otter Tos! 
or send resurne includmg saiary remareaents in con-Write. wire 

fidence to : 

MARSH SUPERMARKETS, INC. 
P. 0. lex 155, Totktoįra. 

Attn.: Kr. U. Rickor 
Aa equal opportunity empkiy t . 
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Dabarties sūkis — 

LAISVES LIUDIJIMAS 
Lietuvos nepriklausomybes 

sukakties išvakarėse reikalin
ga labiau susirūpinti savo a-
teitimi. Matydami nemaža pa
siklydusių idėjų maišatyje ir 
priemonių ieškojime, negalime 
nesirūpinti pagrindiniu savo 
veiklos tikslu, kuris šiandien, 
atrodo, kiekvienam lietuviui 
turėtų būti aiškus. O juo sun
kiau pasiekiamas tikslas, juo 
paveikesnių priemonių reikia 
ieškoti. Dėlto nenuostabu, kad 
dėl priemonių nesutariama, ieš 
koma jų vis naujesnių ir kar
tais ieškojimą padaroma svar
besniu negu patį tikslą. 

Vargu galėtume sakyti, kad 
mums t rūks ta naujų idėjų, bet 
y ra tikra, kad jaučiama dide
lė stoka kas jas vykdytų. Idė
j a s kuria asmenys, bet jas pa
versti gyvenimo .tikrove rei
kia sujungtų jėgų ir organi
zuotos veiklos. Čia dažniausia 
ir paklystama — kai reikia 
tos jėgos, tai dalis a tmeta ir 
pačias idėjas, užmiršta, kad 
t ik bendromis jėgomis tegali
m a surasti stiprių priemonių, 
kurios lietuvišką gyvenimą iš
eivijoje padarytų gyvesnį ir 
sąmoningesni. Vyresnieji turi 
daugiau ištvermės, bet jų am
žius verčia juos susilaikyti nuo 
didesnių užmojų. Jaunimas ne
pri tar ia seniems veiklos meto
dams ir atsisieja nuo lietuviško 
gyvenimo. O čia kaip tik yra 
jaunesniųjų sritis, kurioje jie 
da r galėtų išlieti savo energi
ją, parodyti sumanumą, su
kurt i ne tik naujų idėjų, bet 
i r naujų metodų siekti to svar
biausio dabarties tikslo — lais 
ves vertės iškėlimo ir savo 
tau tos nedalios parodymo vie
šumoje. 

Tačiau reikia žinoti, kad 
naujos idėjos ir nauji veiklos 
metodai nepatraukia tokių, ku
rie patys neturi'Td'ejų ir nesi-
jungia veiklon. Neigiamas nu
s is ta tymas dirbančiųjų atžvil
giu daugelį mūsų jau yra su-
paraližaves tuščioj kritikoj 
i r atsakomybes už* savo žo
džius bei veiksmus stokoj. Po
zityvios veiklos laisvės kovos 
metais turėtų imtis kaip tik 
jaunimas, kuris yra. pasiruošęs 
perimti lietuviško gyvenimo 
vairą į savo rankas. 

* ,-
Lietuvos nepriklausomybės 

a ts ta tymo pusšimčib metų su
kakties minėjimai • nėra lai
das ats tatyt i praras ta i laisvei. 
Bet tie minėjimai tur i tapti 
naujo ryžto pažadinimu ne
praras t i vilties ir nesuklupti 
pusiaukelėje. Minėjimai nėra 
koks magiškas mostelėjimas 
a t ras t i n?ujų ginklų ir jais 
pasišvaistyti padebesiais. Bet 
jie y ra proga patiems pakilti 
iš snaudulio ir kitiems paro
dyti savo gyvastingumą bei 
įsitikinimus laisvės kilnumu. 
Gilioji šių nepriklausomybės 
sukakties minėjimų prasmė 
šiandien glūdi ne sentimentų 
pažadinime, bet visų galimy
bių įžvalgume ir savanoriš
kam įsijungime į veiklą kuo il
giausiai išlaikyti gyvą lietu
vybę ir pasauliui skelbti skriau 
džiamos tautos laisvės troš
kimus bent iki to laiko, kai ji 
pati la.svai galės savo valią 
pareikšti. Lietuvos laisvės at
gavimo ar net ir jos praradimo 
sukakčių šventėse mes turime 
būti stiprus pavergtos tautos 
balsas. 

Jeigu nūnai mes turėtume 

tiek sumanumo ir tiek ener
gijom, kiek tur i tėvynės oku
pantas mūsų eiles griaudamas, 
tai m^s tikrai būtume kumštis, 
kurio dar bijotų ne tik pavie
niai vienybes ardytojai, bet 
net ir tie. kurie kėsinasi į vi
sos žmonijos laisvę. Vasario 16 
- tosios šventė turėtų primin
ti tai, kad mes dar savo dar
bų nebaigėme. Baigė tik tie, 
kurie jau iškeliavo amžiny
bėn. 

Gyvieji savo buvimu svetur, 
savo vf\kla ir savo ryžtu turi 
liudyti pavergtųjų kančias ir 
švenčiausias žmogaus teises į 
laisve. Paskiras lietuvis gali 
savaip išgyventi šią šventę, 
bet jis negali atsisakyti būti 
liudininku pasauliui, kad lais
vė yra nedaloma, kad teisė į 
laisvę yra žmogaus verto gy
venimo pagrindas ir kad tos 
teij.es gynimas yra visų žmo
nių pareiga. Pareikšti šiuos 
įsitikinimus ypač turime visi 
didžiosios šventės minėjimuo
se, kad pasaulis žinotų, jog, 
vienai tautai kenčiant vergijo
je, negali būt i saugi net ir lais 
ve pasidžiaugianti žmonijos da
lis. Juo labiau, kai šiuo metu 
laisvės stokoja milijonai žmo
nių. 

Vis dėlto šiandien reikia su
simąstyti sustojus prie savo 
tautos likiminio kelio. Pasirvž-
ti už laisvę nereiškia tik ko
vingai pakalbėti. pažadinti 
praeities sentimentus, bet ir 
pramatyti ateitį, kokią turė
tume bent mėginti kurti. Nie
ko nėra pigiau, kaip suniekin
ti praeitį, kurios jau nebėra ir 
kuri į mūsų balsą neatsiliepia. 
Bet kurti ateitį reikalinga kū
rybiškumo, sumanumo, išmin
tingų pramatymų ir sąmonin
go apsisprendimo. Ateitis, at
remta tik iliuzijomis, nėra tik
ra ateitis. Ateitis turi atsirem
ti dabarties įžvelgimu ir kūri
mu vertybių, kurios nesubyra 
lengvam vėjui papūtus. Tokių 
vertybių reikia ieškoti viso
se savo gyvenimo srityse — 
moraliniam stiprume, ryžto 
tvirtume, kultūrinėje kūrybo
je, visuomeniniuose darbuose 
ir politiniuose siekimuose. 

Kurti ateitį reikia jai su
ręsti pamatus pirmiausia sa
vyje, savo įsitikinimuose. Kur
ti savo tau tos ateitį yra kartu 
atlikti nūdienę pareigą, kurią 
uždeda dabart ies gyvenimas 
ir dabartiniai uždaviniai. Čia 
yra sritis, kuri reikalinga nau
jų idėjų, naujų metodų ir nau
ji* jėgų- Visi galime ir turime 
diskutuoti, atrinkti, kas geriau 
sio ir šiuo metu tinkamiausio, 
bet taip pat reikia protų ir 
rankų, kurios kurtų, idėjas pa
verstų tikrove, pašauktų iš
klydusius ir išsibarsčiusius 
tautos vaikus gyvastingai veik 
lai ir ryžtingam visos tautos 
tikslo siekimui. 

Vasario 16-tosios šventė yra 
proga ypač jaunajai kartai 
parodyti naują jėgą ateities 
kūryboj. Kaip sugebėsime pa
sireikšti prieš kitus šia reta 
proga, tokie būsime ir liūdi 
ninkai pavergtos tautos, ku
rios lūpos surakintos. Ši šven
tė turėtų tapti mūsų šūkiu 
visu savo pajėgumu liudyti 
laisvės vertę ir tikėjimą tei
singumo laimėjimu, kad prie
šai ir draugai įsitikintų mūsų 
ištverme ir mūsų ryžtu laisvės 
kovoje ištesėti. Pr. Gr. 

NORI PRIKELTI STALINĄ 
Tie, kurie verkė, o vėliau keikė Staliną 

I Rimties valandėlei 

Savo straipsny apie Sovietų 
rašytojų - intelektualų privers
tinį gydymą pateikiau Sovietų 
baudžiamojo įstatymo fragmen
tus, kuriais remiantis šiandien 
kišami iškilūs rašytojai į beprot 
namius vien tik už tai. kad jie 
savo kūryboje ėmė ieškoti tie
sos ir drįso tarti , jog kūryba 
tai ne komunistinės partijos pro 
paganda, kad Vakarų Europoje 
ir JAV-se yra daugiau laisvės 
negu postalininėje Sovietų Ru
sijoje. 

Brežnevo ir Kosygino dikta
tūra, nuvertus Chruščiovą, ėmė 
vis labiau žvalgytis atgal į Sta
lino laikus. 

Šiandien Sovietų komunistų 
partijos vadai griežtai ir atvi
rai puolė rusų ir kitų tautų me
ne, literatūroje pasireiškusius 
laisvės vėjelio dvelktelėjimus. 
'"Pravda". tiek "Izvestijos" ir 
kiti jų leidžiami laikraščiai pies
tu stoja prieš ėmusius reikštis 
"liberalinius" jaunosios kartos 
svaičiojimus. Chruščiovo dikta
tūros laikais buvo rodomas pa
vyzdžiu Demjan Bednyj. Šio po
eto kūryba komunistų partija 
tada žavėjosi ir įsakinėjo iš jo 
raštų semtis neklaidingų pa
vyzdžių. Bet tas laikotarpis pra
ėjo. Dabar jau neužteko vieno 
Demjan Bednyj. jų prireikė net 
septynių. Tai jau vyresnio am-
ž>aus pataikūniškos kūrybos at
stovai: jie visi septyni yra ap 
dovanoti 
didvyrių" ordinais ir kitais me- j 
daliais. Jų pavardės: Mieb.ail 
Šoloehov. Andrei Upit. Mirzo 
Tursuri - Žade, Pavel Tyčin, Le-
onid Leonov, Aleksandr Kornei-
čuk, Konstantin Fedin. 

Kelia pataikūnus 

Šiuo metu. itin juos kelia į 
padanges Sovietų propagandinė 
"Pravda" (Tiesa). Šis komu
nistų partijos organas pabrė
žia, kad visi Sovietų meninin
kai, poetai, rašytojai, visi kiti 
kūrėjai turi sekti šiais rašyto
jais ir savo kūriniams ieškoti 
pavyzdžių jų kūriniuose. Esą 
iie aDsaugos ypač jaunuosius 
kūrėjus nuo nuklydimų ir nuo 
priverstinio gydymo atitinkamo 
se psichiatrinėse ligoninėse. 

Truputį norėčiau paliesti šių 
Sovietų rašytojų pavyzdinį ne-

ru-kokhozų-eentrus. 
Ir ""Tiesos" N r 12 sausio 16 d. ra

šė: "vienkiemiai gerokai trukdo to
liau tvarkyti laukus... Vienkiemių per 
kėlimas labai reišksmingas darbas, ga
lutinai pertvarkant socializmo pagrin
dais kaimo žmonių buitį". 

Laisvieji Lietuvos ūkininkai galuti
nai norima paversti raudonų jų d>n-
rų kumečiais. 

J. Žvilb. 

V. ŠAUKIMAS j darbus , jei būtų pakliuvę sau-
—— ' gumo o rganams ČK (ypatingo-

klaidingumą. Viena, jie jau ge- i jį komisija) į nagus mums at-
rokai senstelėję, pusamžių pra- \ mintinais 1920 - 21 ir vėlesniais 
šokę rašytojai. Tik vienas Tur- m e t a i s . kada nusikaltėliai bu-

KULTŪROS TEOLOGIJA IR 
KRIKŠČIONIŠKO KRITICIZMO 

STRATEGIJA 
Neseniai iš spaudos išėjęs Ju- gos dėka pati mirtis tampa mir-

lian N. Har t t veikalas "A Cri-
tiąue of American Culture" (iš-sun-Zade gal kiek jaunesnis. Ra Į vo teisiami be jokių įstatvmų. ' , , 

šytojui Upita laimė lėmė sulauk Į nesivadovaujant jokiais para- ! e,<*° Harper & Row, New Yor-
ti net 90 metų amžiaus. Įdo- (grafais , kada buvo teisiami ir k e ) s v a , * t 0 k u l t u , ' o s ^ ^ J 0 3 

mu. kad visi paminėti rašytojai j šaudomi visi nusikaltėliai. va- i 
i klausimą Autorius pabrėžia. 

t inga" (Har t t ) . Tų aukįtųjų 
idealų akivaizdoje pati Bažny
čia turi uždavinį ta r t i tvirtą žo
dį. "Bažnyčia negali sau leisti 
pataikauti a r prisitaikyti moder 

ištikimai tarnav. .v.ktatorhii į dovaujant is "revoliucinio teisin kad "Krikščioniškoje gyvenimo niajai civilizacijai ten. kur ši 
ctoiiv,-,; ; , . p m ^ . w „ , - "• » i uždavinvs vra surasti save Die-> klvsta. Nutylėti neprotestuojant 
Stalinui ir semesi iš jo s t ipry- j gumo ir vals tybes saugumo su- ' 

kiu... O h c . h o o . . . hoo! Tada tie 
"balandėliai" pat i r tų revoliuci-

bės ir išminties. Vėliau jie bu 
vo paklusnūs tarnai Malenko-
vui ir Chruščiovui, dabar klus
nūs Brežnevo ir Kosygino ta r 
nai. Savaime aišku, jie nema
žiau klusnūs Sovietų vadovau
jančiai komunistų partijai 

l vo tvarinijos gelmėse ir aukš- ' prieš stambiąsias klaidas būtų 
! tumose". Praktikoje tai reiškia Bažnyčiai atsižadėti to autorite-

nio teismo sprendimo griežtu
mą 

savo gyvenimo tvarkymą ne pa- : to, su kuriuo ji skelbia Evan-
gal savas užgaidas, bet pagal j goliją". 
Kūrėjo mums nubrėžtą planą. # 

Yra sakoma, kad žmogaus re-

Šiuos žodžius viešai bylojo 
Michail Šolochovas prieš dau-

ios v.Mga; ir p r o n a ^ v . v v . m k a L J * " 1 k a i P v i e n e r i u s m e t u s - J i e 

' Vvresnio amžiaus žmonės dar ' s u k ė l ė v i s a m e kul tūr ingajame hgija yra tai . ką jis laiko svar-
atsimena. kad čia paminėtus I Pasaulyje pasibaisėtiną pasipik- besniu dalyku už visa kita. 
sentynis rašytojus pats Stali- ' t i n i m a " T a i P P r i e š t o k > s a v o k o " žmoS™. kasdien užimtam kas-
nas labai gerbė ir juos vadin- l e S o s pasmerkimą bandė piestu dieniais rūpesčiais, yra pavojus knygų 

žmogaus sielos inžinie- « s t o t i i r v i s i k i t i Jaunieji rašy- į juos taip susikoncentruoti. 
Po Stalino iu kūrvbos ' t o J a i - vadinami "liberalai", vai- kad jie gali tapti jam svarbiau Friends" buvęs JAV preziden-

"ideologija" rėmėsi diktatorius ' <**«* nemėgiami novatoriai . Ta- ' -r... ....... • • . - . , . , . . , u ... 
Chruščiovas. č i a u Solochovą Brežnevas ir Ko 

davo 
riais' 

Žmogaus ryšys su Evangeli
jos tiesomis, su Šv. Rašto nuro
dytomis gairėmis y ra jo gyve
nimo būtinybė ir praturtinimas, 
ftiuo metu labiausiai skaitomų 

sąrašan patekusiame 
veikale "Stories I Tell to 

už visa kita. Tai būtų žmogaus t a s Dwight D. Eis^nhoweris pa
savęs degradavimas į eilinio gy- sakoja apie savo motiną, kaip 

syginas labai užtarė ir po to vio kategoriją, kada besirūpina- ji buvo giliai religinga ir kaip 
"Rašytojas" smerkia rašytojus jį p a t į įr jo bendraminčius gau- ma tik geru išsimaitinimu, ge- jos mėgiamiausias skaitymas 

Sovietų komunistų parti jos ' s i a i apdovanojo piniginėmis pre j ra apsauga nuo oro atmainų sa- i buvo šventasis Raštas, kurį ji 
dvidešimttrečiajam suvažiavime mijomis ir jų krūtines apkabi- j voj patogioj pastogėj ir kasdie- skaitė ne iš pareigos, ne iš įpra-
šių "pavyzdinių 7 rašytojų" vai 
du kalbėjo Šolochovas. J is la
bai pasmerkė rašytojus Siniavs-
kį ir Danielį, kurie norėjo posta-
lininiais laikais išsilaisvinti iš 
vergiško pataikavimo komunis
tų partijai. J iems buvo miela 
tapti ne gerai apmokamais pro-

socialistinio * darbo | P a g a n d i n i n k a i s - *** t i k r a i s k u ' 
rėjais. Štai šie Šolochovo žo
džiai: "Atsirado tokių, kurie 
neva humanitar iniais sumeti
mais steni ir priekaištauja val-

nėjo a t i t inkamais ordinais. Jie i nybės teikiamais malonumais, 
ir šiuo metu padangėn keliami. Tas viskas reikalinga, bet ne
vadinami "socialistinio darbo leistina užmerkti akių prieš 
didvyriais" ir "iškiliausiais iš žmogiškuosius aukštuosius sie-
visų iškiliųjų". Beveik visi ap- tkimus, rišančius mus su ant-
dovanoti papildomai ir Lenino I gamtimi, su tuo, kas čia žemė-
ordinais. ' je nesibaigia. Krikščionio pa-

Kodėl ta i da roma? Ar nori- šaukimas y r a aukštesnis. Kaip 
ma tą "iškilųjį sept intuką" dar jį aptaria minėtasis Hartt . 
labiau paskatint i k ū r y b a i 7 Oi "krikščionio pašaukimas yra 
ne! Tie senukai jau kiek metų klausyti Viešpaties valios, ap-

timo, o siekdama į jį įsigilinti ir 
suprasti. Sekmadieniais jų šei
mos namuose ar pas kaimynus 
rinkdavosi tikintieji ir bendrai 
skaitydavo Šv. Raštą, giedoda
vo giesmes, pasiklausydami d a r 
ir rimtos muzikos, Eisenhowerio 
motinai skambinant pianinu. 

visiškai nieko nerašo ir nieko 
! nesukuria . Jie tarnauja komu-

Žmogaus ryšys su aukštes
niais idealaus yra būtinybė ne 
tik paskiriems asmenims, bet 

džiai už šių dviejų rašytojų nu- , n , s t u P a r t M ° s propagandai ir 
teisimą ir jų pasmerkimą. Tai į dalyvauja įvairių komunistų 
keisti išsigimėliai! J u k šitie ra- j P a r t l J ° s šauktų susirinkimų bei 
švtojai, palvginti. tik švelniai i m i t i n ^ » prezidiumuose. J ie juo-

di stalininės epochos gerbėjai 

reikštos mums Kristaus... Ir tas 
pašaukimas krikščionį veda j 
konfliktą su civilizacijos neigia- į ir ištisoms tautoms, ko dauge-
mybėmis". j liui kaip tik trūksta. Vienas iš 

# į pirmaujančių JAV rašytojų — 
! John Steinbeck savo viename 

paglostyti. Šie balandėliai su 
juoda sąžine už savo juodus (Nukelta i 5 psl.» 

Krikščionis nėra tik gyveni 
mo srovės nešamas prisitaikė
lis. Jis y ra naujo, žmoniškojo 
gyvenimo kūrėjas, ryšių mez
gėjas su pačiu Kūrėju ir savo 
bei aplinkos gyvenimo formuo
tojas pagal paties Kūrėjo nu
brėžtas gaires. 

Krikščionis pasaulyje turi ir 
tam tikrą misiją, kuri veikale 
"A Christian Critiąue of Ame
rican Culture" yra taip aptaria
ma: "Krikščioniškojo kriticizmo 
strategija yra pasauliui perteik
ti Dievo karalystės reikalavi
mus ir pažadėjimus. Tik paklus
numu tiem reikalavimam pasie
kiama žmogaus dvasinė sveika
ta. Tik tuose pažadėjimuose yra 
atskleidžiamas autentiškas žmo 
gaus likimas". 

Žemėlapyje pavaizduota kiek kelio myliomis amerikiečių bombonešiai 
turi skristi iš Formozos. Šiaurės Korėja yra toliau negu 1.000 mylių 

Atskleidžiamas jo likimas ne 
tik čia žemėje, bet ir amžiny- Į 
bėję, nes juk "Prisikėlimo jė- ; 

naujausiųjų veikalų "Travels 
with Charley" atsidūsta: "Jei-

; .gu kur nors savo kelionėse su
sitiksite žmogų su tvirtu cha
rakteriu, atžymėkite tą vietą. 

: Aš noriu jį pamatyti. Aš nieko 
kito nesutikau, kaip niekšybę 

i j r prisitaikymą. Mūsų tauta ki-
j tados buvo milžinų tauta. Kur 
| jie dingo? Negali krašto ginti 
i tik su direktorių taryba. Reikia 

žmonių. Kur jie?.. Iškaskite 
man jų bent dešimtį... tų tvir-
tabūdžių amerikiečių, kurie ne
bijotų turėti įsitikinimus, idė
jas, nusistatymus, nors šie ne
būtų populiarūs miniose, ir a š 

i turėsiu didžiąją dalį paruoštos 
armijos..." 

Principų, idealų. religinio 
i tvirtumo žmogus yra didis lai-
; mėjimas jam pačiam ir palaima 
; visam kraštui, visai žmonijai. 

J. P r . 

Spaudoj ir gyvenime 

UOLIAU NAIKINA VIENKIEMIUS 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ 
Romanas 
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— Tą pat sakė ir mums direktorius. Mūsų mo
kykloje yra ruošiamas vaidinimas, kad vaikai negalė
tų vaikščioti su maišais. Direktorius sako, kad tas pa
protys panašus į plėšikavimą. Dabar, mamyte, ar Lir-
gai leisi eiti su mergaitėmis vaikštinėti po namus? — 
klausia Algis. 

— Aš dar niekuomet nemačiau tokių būriu gat
vėse, bet įsivaizduoju, kad jie nedaro gražaus vaizdo. 
Be to. toks kreipimasis į nepažįstamą, reiškia prievar
tą, grasinimą, šioje apylinkėje nėra jau tokių neturtin
gų, kuriems būtų reikalinga pagalba saldainiais. 

— Mes esam neturtingi! Niekumet neperkam sal
dainių, — spiriasi Lirga. 

— Kai atsiras reikiama proga, pirksime, I.irgute! 
— švelniai sako motina, — saldainiai dantukus gadina, 
jei daug kas jų valgo. 

Vyga su Algiu nušvinta. 
— Matai, mamytė tą patį sako, ką mudu su Al

giu tau pasakojom, — sako Vyga. 
— O ką mes duosime, jei ateis vaikų būrys pas 

mus? —klausia Lirga. 
— Klausimas tikrai vertas pasvarstyti. Man rodos, 

kad turėtume duoti po saldainį. Jei jie mus laiko tur -

Nupirk saldainių, jei vaikai neateis, patys pa-1 kuopą. Sekmadienį šaukiamas susirinkimas, eisiu pasi-
ragausime, ką gauna šia proga į krepšius vaikai 

— Gerai , yra tai progai pritaikintų įvairiu rūšių! 
Tai visų pirksiu po truputį! 

Lirga susitaiko su šeimos sprendimu ir daugiau 
nesispiria. 

Kitą dieną Aldona, grįšdama iš darbo, mato vai
kų būrius, vaikščiojančius po gatves. Daugelis pasipuo
šę, užsidėję kaukes, tur būt vaizduodami kaukių ba
lių, kiti būriai atrodo, kaip valkatų-

— O vis dėlto šių dienų gyvenimui, tas paprotys! 
Netrukus turės išnykti! — mąsto Aldona. 

Grįžusi namo, ji randa tik mergaites. Algis yra 

žiūrėti, kas ten bus, sakau, gal ir Algis norėtų eiti drau

s k 
Aldonos širdis patvinsta džiaugsmu. Ateitininkų 

organizacija jos visą gyvenimą buvo ta uola, į kurią 
ji remdavos, ištikus ją bandymui. Ji būtu labai lai
minga, jei Algis dabar pasakytų taip. Ji žvilgtelia 
į sūnų, kurio veidas pasipuošia šypsniu. 

— Žinoma, eisiu. Aš stovykloje priklausiau ateiti
ninkams. Chieagoje taip pa* noriu priklausyti. Labai 
ačiū, kad pasakėt! — dėkoja jis Juliui. 

Sekmadienį Julius išsiveda Algį į susirinkimą. Grįž
ta juodu po susirinkimo labai laimingi, nes susirinki
me dalyvavę daug moksleivių, studentų ir sendraugių. 

kas ki-

Okuputos Lietuvos įsinistrų tarybos, transporto priemones efektyviai nau-
pirmininkas J. Maniušis, kaip sausio Į doįami ir taupomi materialiniai resur-
17 d. paskelbė Tiesa" Nr. 13 apie • sai I įgais, tai turime pasirodyti . -imi, - švpsosi Aldona 
žemes ukj Lietuvoje pareiškė: Kaimo gyven'ojų perkėlimu is vien- »" •" r \ i •• i »• 

"Praėjusiais metais blogai dirbo j kiernių į gyvenvietes daugiau rūpin-Į —Visa i sutinku. Kas kita eiti su krepšiu 
daugelis kaimo statybos ministerijos 1 tis privalo Žemes ūkio ministerijos, j ta duoti. Gal tiems vaikams, kurie ateis, yra jų tautos 
statybos organizacijų. Neatiduota nau- j rajonų vykdomieji komitetai, rajonų j senas paprotys, o mums svetimas, mums atrodo kvai-
dori eilė kaimo gamybinių ir kulturi- Į gamybines žemes Cikio valdybos, kol- j j a < . karštai kalba Algis. 

— Gerai, Algi! Ar turėsi laiko rytoj nueti į krau
tuve? — klausia motina. . . . -.. 

mokykloje, vaidinime. Mergaitės labai laimingos, nes 
buvo atėjęs būrys vaikų, jos davusios po saldainį. Algis j Algį išrinko į kuopos valdyba. 
nupirko daug saldainių, davęs joms visų rūšių, kad jos — Norėjo, kad jis būtų pirmininkas, bet jis pa-
paragautų, jei kitus išdalins, bet juodvi sutarė ir tuos; siėmė sekretoriaus pareigas,— pasakoja Julius. — Stu-
laikyti, jei ateis daug vaikų, atiduos ir tuos, nes labai dentai organizuos draugovę, o sendraugiai - skyrių 
smagu, kai duodi. 

Kitą dieną Lirga, grįžusi iš mokyklos, džiaugiasi, 
— Puiku, kad ateitininkai vėl susiorganizuoja! — 

džiaugiasi Aldona, - - susiorganizavę ilgiau būsime nau-
kad nėjo su mergaitėmis, seselė nubaudė visas, kurios dingi nelaimingai mūsų Lietuvai, pavergtiems broliams. 
ėjo, nes viena senutė pensininkė pasiskundė, kad vaikš-į Atėjus, valandai galėsime pasauliui kalbėti lietuvių ka-
čiotojos išmušusios jos langą, nes ji neturėjusi saldai- i talikų vardu, nes tėvynėje bus užrištos jiems burnos. 
nįu_ — Ne tik tai. Bet reikia, kad mūsų jaunimas ei-

Tą vakarą ateina pas juos Julius. Jis pasakoja, kad j tų Kristui tarnauti, o ne antikristui. Siame mieste la-
vaikščiotojai labai išnervinę jo dėdę, nes nenorėję im-įbai stipriai jaučiama antikristinė dvasia, mūsų parei-

nių-buitiniu objektų. Daugelis kaimo ' ūkių ir tarybinių ūkiu vadovai." 
statybininkų dar rrmža dėmesio ski- j Iš pranešimo matyti, kad rūpina-
ria, kad darbai būtų teisingai orga- į masi Lietuvoje naikinti vienkiemius, 
nizuoti. mašinos ir mechanizmai bei! perkeliant gyventojus Į raudonųjų dva — Taip, mamyte! 

ti saldainių, o reikalavę pinigų, grasę, kad jam pada
rysią tokią išdaigą, kad jis čiaudėsiąs. 

— Kada pasibaigs tas vaikščiojimas? — klausia 
Aldona. 

— Dėdienė sako. kad seniau tik vieną vakarą jie 
siausdavo, o dabar net tris dienas. Baigsis rytoj, nes 
jau Visų .Šventų dieną niekas nevaikščioja, — pasa
koja Julius. 

Grižęs Algis pasakoja apie vaidinimą, apie moky
tojo paskaitą apie šį paprotį. 

— Užėjau pas jus su reikalu! — sako Julius. — 
Yra sumanymas organizuoti moksleivių ateitininkų 

ga tai parodyti jaunimui. Ateitininko šeima pati viena 
neįstengs kovoti, reikia organizuotos visuomenės pagal
bos. 

— Tai tiesa! — pritaria Aldona. 

— Sendraugiams taip pat reikalingas skyrius. Jie 
subrendę jau žmonės, bet gundytojas nepalieka žmo
gaus, kolei jis gyvena. O šiame mieste yra gundytojui 
daugybė progų ir būdų žmogui traukti į savo pinkles. 
Skyrius padės ateitininkui laikytis Kristaus, — užside
gęs kalba Julius. 

(Bus daugiau) 

http://teij.es
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IŠNUOMOJAM FOK K E N T 

IŠNUOM švarus mieg. kambarys 
tvarkingam vyrui. Rami vieta. įė
jimas iš priekio. Arti Kedzie ir 
Marquette Pko. P R 6-9119. 

R E A L E S T Ą T E 

Skubia i parduoda netoli Maria 
H i g h School gražų 8 metų. 2-jų j 
butų po 6 kamb.. po 3 mieg. 

Skambint vakare po 6 v 476-7225 

BITAI rinktiniame* nn amini nkama. 
Nelaukit — už.*are»rtstruofcit dabar!! 
Aptarnauja pietvakarine dalį 7 me
tus. Savininkai: kreipkitės dSl pa
tarnavimo nemokamai. 
Best Agency, 2925 \V. 63. PR 8-603:2. 

IŠNUOM. kamb. dirbančiai mote
riai. Labai patogioje vietoje. 

5341 S. Nagle Ave. 
Tei. 586-5752 

Pigiai išnuom kambarys su atski
ru įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir 
t.t. GR 6-3069. 

IŠNUOM. mieg. kamb. vyrui. 
S. Maplewood Ave. 

HE 4-3563 

IŠNUOM. miegamas kamb dirban
čiam vyrui. 70 ir Talman apyl 
Marąuette pke. 727-4631. 

Brighton pke. išnuom. 5 kamb. 
butas. Pageidaujama suaugę. 
Skambinti LA 3-0475.. 

IŠNUOM. mieg kamb. Vyrui ar 
moteriai. Galima naudotis virtuve. 

Skamb. HE 4-3926 

Mažame mieste ant Ramiojo van
denyno kranto apie 40 mylių nuo 
San Franeiseo. Californijoje. par
duodamas plačiai žinomas restora
nas su sklypu, namais ir maisto 
ir vyno inventorium už $97.500. 
Šeima kuri pradėjo tą restoraną 
prieš 30 metų išeina pensijon. Ten 
yra du maži butai tarnautojams ir 
butas savininkams. Visi įrengimai 
gerame stovyje. Yra daug galimy
bės išplėtimui. Dėl smulkesnių in
formacijų skambinkit vakarais 

I I 415-526-2499 arba rašyykit Mrs j 
7030 j p ^ sabana^ Realtor, e/o The i 

: Nicolsoos, 1748 Shattuck AvenueJ 
Berkeley, California 94709. 

P A R D A V I M U I 

REAL ESTATE - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L INSURANCE AGENCY 
ANDREALTY 
A. L A L I R A m S 

4645 S. Ashland Ave . , L A 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas 

, A p y l . 36th ir S. Emera«d. 2-jų butų 
• mūr . . 5 ir 4 kamb. Modern. uždari 
: porčiai . Geram s t o w . 2emi mokes-

Immediate Permanent 
Positions Open For 

— TYPISTS 
— CLERKS 
— SECRETARIES 

50 words per minute. 
Shorthand 90 plūs. 

40 hour week. 
Excellent working conditions and 
many other ?mployee benefits. 

Inter\iewing hours 
9 te 11 and 2 to 4 p.m. 

Apply 

TITLE INSURANCE 
& TRUST CO. 

419 S. Spring, St., 10 Floor 
Los Angeles, Calif. 

PERSONNEL DEPT. 
An eąual opportunity employer 

C L A S S I F I E D G U I D E 
HELP WANTED — >fOTERYS 

G E N E R A L OFFICE 
Interesting position with expanding-
oompany located in Kosemont. Good 
typing and diversified duties. Escel-
lent starting salary. I^iberal company 
benefits. Permanent position. 

Apply Personnel Office 

F.J.R. MIDWEST, INC. 
5255 Michigan. Rosemont, Illinois 

TeL — 678-8560 

General Office Typist 
Figure work. Permanent work 

Ali company benefits. 

DJVi.E. Corp. 
1975 North I7th Avenue 

Melrose Park, Illinois 

GARBAGE D R U M S eiai- Savinmk^- ™* 25^714.-
Ž I Ū R E K I T E wrra COVERS AND HANDLE* 

30 and 50 gal, — Free Delivery 

5622 S. Racine 434-1113 į deryboms. 
5 kamb. švarūs hungaJow. 40 p. lo-

4 butu mūra*, ir 4 auto mūro gara
žas. Dideli gražūs butai. Kaina atvira 

PROGOS — OPPORTUNITTES 

Brighton Parke parduodama 2 sa-
'Z lės ir taverna ir 4 kamb. butas — 

mūr. namas, gazu apšild. Gerai ei
nąs biznis. Savininkas turi parduo
ti. Išsimokė.įimo sąlygos. 

Skambint 247-4184. 

R E A L E S T A T E 

į tas. Salia garažas. Naujas gazu Šildy
mas. Visai čia pat. $18,900. 

S kamb. 3-ju niietramuju. S metų 
j modernus mūras. Prie pat parko 35 
j p. lotas. 2 auto garažas. $24.0oo. 

2 butu mūras, šviesūs — 2 po 6 k. 
! Moderni virtuve, karpetai. naujas ga_ 

:u šildymas. 2 auto mūro garažas. 
! 29,000. 

S butai ir biznis. $3,600 nuomos, 
i platus lotas, maži taksai. $21,400. 

Apie 30 pėdu lotas ir garažai. 1 Biznio zona, $11.000. 
2 aukštu mūras. Naujas gazu 5tl-

į dymas, alum. langai, apie 50 pėdų 
lotas. 2 auto garažas, $3,000 pajamų. 

; Kaina $22,000. 
7 kamb. mūras su balkonu. 2 auto 

; garažas, aircond'tioned. karpetai. 2 
. vonios, alum. langai. $25,500. 

K E Y P U N C H 
O P E R A T O R 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192 Archer Avenue 

E. BOGUS 
Tel. — VIrginia 7-1141 

681-2460 Mrs. Curtin 

ILGAI IEŠKOJAU PIRKTI 
mažos nuosavybes iki Mr. Svoboda, \ 
Broker, 3739 W. 26th St., Chicago, j 
ir Ciceroje 2134 S. 6lst Ct., par- Į 
davė man gražų 2-jų butų namą, Į 
kuriuo esu pilnai patenkintas. 

Alois Stepan 
2752 S. Pulaski Rd. i 

Atvykite — visi iaukiaml 

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 

Darbą pakeitus greit išsikeliam iš daromi ir liudijami vertimai, tvar-

Excellent Immediate Openings 
In Philadelphia, Pa. 

R. N. SUPERVIS0RS 
Psychiatris Kxperience Preferred 

REGISTERED NURSES 
Salaries Open Ali Shifts 

Free Blue Cross And Blue Shield 
Beautiful suburb of Philadelphia, Pa.: 
in a small friendly 103 bed aceredited 
JCAH hosoital. We are a private psy-
chiatric hospital. We are a private 
psychiatric hospital. Write, or \vir« 
complete resume to Administrator. 

EUGENLV HOSPITAL 
P.O. BOK 4313, Philadelphia, Pa. 

Call (215) CH 7-4344 

T Y P I S T 
North Michigan Ave. Ad Agency 

Needs A Young Giri 
W i t h Good Typing Skills. 
Good Sa lary And Benefits. 

Movė With U s To The 

Hancock Center 
PHONE — M. COOPER 

W H 3 - 2 8 8 0 
C O M P T O M E T E R 

O P E R A T O R S 
Pleasant working cond's 

Permanent 
Coats and Burchard 

Company 
4413 N. Ravenswood 

CHICAGO, ILLINOIS 

HELP WANTED — VYRAI 

P R O D U C E 
SPECIALIST 
W A N T E D 

.1 t:\VKi. FOOI> S T O R t S h a s a n o p e n . 
ing in our W. Suburban area for u 
produce sp'-cialist. \ W are lookinfr 
for the man who bi interested in u 
career in our produce dept. 
• Salary based on tocpt-rience 
• Ali . l i u - l - benefits 
• Opportunitv to beconie a produce 

'Pro" 

For interview appointment call 
Mr. St. Aubin — 238-3856 

JEWEL 
Personnel Office 

HELP WANTED — VYRAI 

J A N I T O R 
FOR SMALL FACTORY 

Job oonsists mostly of sweeping and 
cKaning of the plant. Age 45—o.r>. 

Good company benefits. 
Good transportation 

CaJl Mr. Roman: 261-1901 

komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekanti kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

sienos kilimai. 2 maš. garažas. į 4359 g, Mapiewood Av., CL 4-7450 
vaismedžiai kieme. Skersai nuo• —-
parko ant 67-os prie Homan. Tel. Į ^ ^ ^ ^ S ą - ^ Į 
925-7450. 

miesto, skubiai parduodam 6 kamb. 
(3 mieg.) mūr. 14 metų namą. 
Plytelių vonia ir virtuve. Virtuvėj 
spinteles, indauja, "broom eloset". 
Įrengtas' rūsys, centralinis vėsini
mas, dvigubi langai, nuo sienos iki 

CICERO. Mūr 2 po 6 kamb. apyl. 
Cicero ir 13 St. Modern vonios. 
2 maš garažas .spinteles virtuvėje. 
Pajamų $278 per mėn. S18.900 
SVOBODA 2134 S. 61st Ct. 

BI 2-2162 arba LA 1-7038. 

MARQUETTE PARKE 
6540 S. Maplewood Ave. 
Naujas 2-jų tratų namas. 

Statybininkas — B E 8-9125 

Machine Operators 
Young men interested in machin-
ery and advancement. W e have 
available steady employment and 
schooling if you desire. 

SCREW MACHINE 
ENGINEERING COMPANY 
6425 No. Avondale Avenue 

R E A L E S T A T E 

MCR. 2-jų butu po 3 miegamuosius. 
Gazu apšild. Arti Troy ir 26-tos 
N a u j a s krautuvių centras. Mokės 
čiai tik $68. S10.900; įmokėt i į 
$1.000. SVOBODA. 3739 W. 26th 
flfc* L A 1-7038. 

Naujas de luxe 2-ju aukštu tnūra.-
—— '—-——————^—^—~—— : prie pat Marąuette pko. Rūtas savi-
Cicero. Mūr. 3-jų butų po 6 kamb. ' fį£įfi0 "" 4 n u o m o s P*J»™I- T i k 

Pilnas rūsys, 3 maš. garažas. į Med. 5 kamb. namas. Central. šil-
Modern vonios. Apyl. 56 ir Cer- į dymas. Tik $10,001 
mak. $30.900. TO 3-2460. 

Perskaitė "Drangą", duo
kite j j kitiems pasiskaityti. 

S W I T C H B O A R D 
Interesting Permanent Position 
Light Board Typing Experience 
Pleasant VVorking Conditions 

Company Benefits 

Coats and Burchard 
Company 

4413 No. Ravenswood Avenue 
CHICAGO. ILLINOIS 

Tel. 561-2181 

EXPERIENCED MECHANICS 
AND HELPERS 

Immediate openingrs for fork lift 
truck •ervice. Kxperienced preferred. 
bnt vi l i train. Good pay and overtime 
available for cnalified men. Excellent 
company benefits. 

For app't call: 775-6545 

T0WM0T0R CORP. 
5995 No. River Road 

Kosemont. Illinois 

ENGINEER 

P R O J E C T 
E N G I N E E R 
M. K.. Ag. K. DesT<<- or equivah-nt. 

Kour years desijrn and projeof leader 
exp<-rl<-nc« on low volunie nianufac-
turin*r of construotion or lisrht indu.s-
triai "<juipment. Responsibilities will 
inolude all engineering funetions of 
ooncept, d'-sign. tęst and customer 
contact. 

In resume provide complete infor-
mat.ion including salarv re<juirements 
to: 

PERSONNEL DEPT 

OMSTEEL 
INDUSTRIES, INC. 

HELP WANTED — VYR.U 

MECHANICS 
Line and Press 

FOR CAN PLANT 

Our container plant is brand new 
and we have immediate vacancies 
in the above positions in addition 
to high seniority you get. 

1. Day Shift 
2. Good wages and fringes 
3. Steady work 
4 Clean working conditions 
5. Brand new eąuipment 
6. Security 

HELP WANTKD — VYHA1 

TRUCKMEN: VAN ORI VERS 
Urgently Needed 

GREYHOŪND VAN LINES 
Tr»*nifBdous įrro\\Th in husiness 
volume(2«''-: lašt year) i-reates* an 
exoeption;i! money-raakmg oppor-
tunit> for irjLCtor driv«rs in long 
(iistance furniture moving. If you are 
ovi-r S5 ;mi! have hoii-s^nolū goods 
t-xperience and tractor trailer driviug 
csporienci'. o w n and personally drive 
a *t!S or lat*;r modol tractor. we ne*d 
you. Writ«'. stop in or 

l'HONK COIA.KCT ( » 2 ) S4S-8124 
('haries < *. Koss. Kleet ("oordinatoj-

G R E Y H O Ū N D V A N LLNES, L N C 
13 E . L a k e Stree t 
North lake . Illinois 

JANITOR 

TIN CAN EXPERIENCE IS ES 
SENTIAL. APPLY NOW AND evenings 
GET IN ON THE GROUND " 
FLOOR OF A NEW PLANT 

Age — over 35 yr Union wages. 
4 to 12 p.m. Near North. 
WH 4-1155 days: or 664-8383 

THE SHERWIN-WHXLAMS CO. 
The Sherwin-Williams Co. 

1717 Gifford Road 
Elgin, Illinois 695-5100 

All replies held in the strietest 
confidence. 

I N S P E C T O R 
Experienced 

On Screw Machine Products 
And In Quality Control 

Apply — 

SCREW MACHINE 
ENGINEERING COMPANY 
6425 No. Avondale Avenue 

S A L E S E N 
off right 

4625 Farnam Street 
OMAHA. N E B R A S K A 68132 
A n equal opportunity employer. 

Excellent Opportunitj 
FOREMAN 

Will Con^ider Class -V Pressanan 
Interested In Supervision 

Day S^ift 
Mušt Know Miehle Cutting 

Man v Benefits 
CaD 381-1200 

Reikalinga patikima moteris valyti 
air-conditioned raštines "down-
:own" apyl. Darbo valandos nuo 
5 iki 11 vai. vak. S55 į sav. šešt. 
ir sekm. laisvi. Reikalinga kalbėti 
angliškai. FI 6-0142. 

REIKALINGAS DŽENITORIUS 
MA2AME FABRIKE 

Šluoti ir valyti darbovietę. 45-55 
m.amž. Geri bendroves priedai. Ge 
ras susisiekimas. Kreiptis i 

MR. ROMAN — TEL. 261-1901 

MAIL CLERK 
PART TIME 

REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST 

Our modern hospital has an open- To sort and distribute mail. stock 

Marąuette pke. MO*- « kamb. ir 2 
patalpos bizniui. $16.50e Į 

Brighton prtee. 2 namai ir ta- [ P ie tvakanuose 
verna su visais įrengimais. $23.000. , ^^n^jj 

Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5v. 

2824 S. Spriagfield Ave. 
4 kamb. mūr. namas. Plytelių vo
nia. Garažas. $1.000 įmoket. 

ing XOW: for full time registered 
i phy-ical Therapist. 

Salary range $560 f o $709 Į..-r 
month Excellent f ringe bfcfita 

GOTTLIKB MEMORIAL 
HOSPITAL 

8700 W. North Ave.. Melrose Par 
8700 W. North Avenue 

Melrose Park. Illinois 
MU 1-3200 Mr. Clarke 

V A I N A 
2517 W. lįst Street — EE 7-9515 

3 butai. 5—3—3 
7 metų senumo namas. 

R E A L T Y I Ap>*1- 3 7 i r California. Pajamų 
J $330 per mėn. $28.500: įmokėti 
"! $7.000. LA 1-7*38. 

R E A L E S T A T E 

SALES • M0RT6AGES B MANAGEMENT 

S4&x 

Med. 2 po 5. Gage pke. Garažas, 
rūsys, naujas šild. $18.500. 

Mūr. ap>nauji>. M. p. S mi«-g. Ga
ražas. $24.900. 

Mur. t po ."> M. p. Dvigubas lota.s. 
4 gar. S47.S00. 

Mūr. 5% kamb. 3 mieg. »2 metų. 
«7 — La.wndale. $17.500. 

Mūr. 4 kamb. 51 ir Keuzie rajo
ne. Garažas. Skubiai už $13.500. 

K A l R Y S R E A L T Y 
2948 We#t 59th S t Tel. HE 6-5151 

G E N I OFFICE 
TYPISTS 

Severai <>!<• nings for shnrp trirls 
\vith promotional possabilities. .Vc-
rountin.ir ;md prenora.1 office. 

Will train sharp beginner. North-
weot side ." day wock. 

COMPANY BENEFITS 

C O T T E R ft C O . 
2740 Clybourn Ave. 

CHICAGO. ILLINOIS 

office supplies — $2 per hour. 
Skokie-Niles area. Hr .̂ preferred 
l to 5 P M 

Topco Assoc., Inc. 
7711 Gross Point Rd. 

SKOKTE. ILLINOIS 
TEL. — 676-3083 

M A I L C L E R K 
P A R T T I M E 

Sort and distribute mail. stock 
office supplies — S2 per hour. 
Skokie - Niles area. Hours prefer
red — 1 to B P.M 

Topco Assoc., Ine 
7711 Gross Point Road 

Skokie. Illinois. Tel. 676-3030 

Start the New Year 
S t art a new career! 
Not a job, but a career wit the 
midwest's fastest growing indepen-
dent eleetronies distributor. Anew 
branch and expansion opens up 
opportunity for: 

Experienced outside salesmen 
in Detroit and Chicago. 

Experienced phone salespersons 
in Chicago. 

Experienced shipping and re-
ceiving supervisor. 

New opportunity opening up in the 
near future. If you have experi-
ence and feel ąualified to handle 
challenge please reply. All co. be
nefits such as profit-sharing and 
insurance included Pay commen-
surate with experience. Outside 
sales positions include expenses 
and auto. 

Write or call collect for 
confidential intervievv. 

Mr. Bill Srrona c / o FJR Midwest. 
5255 Michigan Ave. Rosemont. UI. 
60018 (312) 678-8560. 

T O O L A N D D I E ~ 
DESIGNER 

An exo.ellont opportunity for man 
with tool rr/Om hackjrround. Should 
be experi'-n"ed. in progressive and 
compound dies. Good workin^ 
conditions. over-time. convinient 
tnm.sportation. many rumpany 
benefits. 

Malco Mfg. Co., Inc. 
4218 W LAKE STREET 

TKL. — VA 6-9300 
MR. GUSTAFSON 

Opportunity In 
Warm & Sonny Tucsoa 
PRO-JECT ENGINEER 
AIR DISTRIBUTION 

Excellent opportunit\- for graduate 
engineer. 25 to 35. to progress to 
superv-isory position wlth leading 
manufacturirig of air distribution 
produets. Kxperience in air flow 
measurements. laboratory procedures 
and produet design required. Send 
resume and salary re<tuirements to 
R. £>. Tutt. 
KRTJEGER MFG. COMPANY 

P O. Box 3155 
Tucson, Arizona 

S H I P P I N G CLERK 
N"e«l permanent, full time shipping 
c-lerk for o<ur Niles distrlbution cen
ter. Start at J2.48 per hour u-tth 
rejrular salary- reviev.s thereafter. 

KN'JOY 
* EXCEPTKWAX, COMPANY 

BKNEKITS 
* PAID VACATIONS 
* HORP. I N S I R A N C E 
* PROMOTIONS FROM \VITHJN 

TO O C A U F I E D f:\IPIyOYEES 
Call M. Hughes at 647-8338 for 
appointment. 

Capitol Records 
DISTRTB1TING CORP. 

6401 Gross Point Rd., Niles, Illinois 

THREADEVG MACMTNE OPER. 
DRILL PRESS OPEBATOR 

AUTOM.ATIC SAW OPERATOR 

T. S. F. Manu f actu r mg C«. 
9118 W 47th St., Brookfieki, UI. 

Tel. — 485-3100 

TRAILER MECHANICS 
& BODY BUILDERS 

Vacation and . hospitalization 
benefits. Union scale. 

Write. Wire or Apply 

T R A I L M O B I L E 
411L Central, Detrcrit. Michigan 
- An eaual opportunitv employeT — 

DIE MAKERS 
Steel r ule die makers. experieaxced 
and appretices for nešę' and «x-
panding folding carton plant. loeated 
in Chicago Heisrhts. Illinois. 

* Premium Wa*res 
* Eight Paid Holidays 
* Free Hospitalization & Insuranr-e-
* Paid Vacations 

Work under id*al conditions -witii DPW 
eąuipment. and in a new foldinc 
oarton plant. Write or call for an 
rRted4e)V. 

4oe Vrtis. IN 8-3400. E x t 72 
1NTEGRAL PACKAGING CORP. 
Suosidiar>- Of Georsaa Pacfflc Corp. 

P.O. Box 518, Chicago Heiglrts 

HELP WANTED — VYRAI 

HELP WANTEI> — MOTERYS 

tfemBer of M.L.8. 

Maln office 5727 W. Cermak. C4eerOr O . TeL OL 6-2233 
ALEX ŠATAS — Rttltor 

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom niaukti į mūsų įstaigą ir 
išsirinkt! it katalogo 

8 kamb. 12 metq mor. 2 pilnos 
vonios, plytelCs. Šiluma gazu. alum i n. 
langai, kilimai. 2 a garažas. 70 Ir 
Pulaskl. $27.900. 

• kamb. mūr. KoklinSs plyteles, 
ugniakuras, Įrengtas rūsys. karšto 
Tand. šiluma gazu. 2 a. garažas, ant 
50 p. sklypo, ir dar S3 p. kampi
nis, tuščias sklypas. Marquette pke. 
«39,500. 

5)4 kamb. labai švarus medinu
kas. Moderni vonia, plyteles, garažas. 
Netoli mūsų ištaigos. Tik $14,300. 

3 po 6 k. mūr. Viename bute 
moderni virtuvS Ir vonia. 2 kamb. Ir 
Kraži vonia rflsy (Legalus). Oražro-
i* Marouette ok<? vietoje. $28.50». 

14 butu maras. Visos vonios kok
linių plytelių, puse butu su kokliniu 
plytelių virtuvėmis. Nauja elektra. 
Labai dailus namas Ir geros paja
mos. Marąuette pke. Galima perimti, 
morgičius is 5%%. Teirautia 

5 kamb. mor. S — S S S m i<4 vo
nios, ši luma gazu. Garažas. Platus 
sklypą*. Marąuette pke. $1(5,600. 

Gražus 4 butu mor. P.emodei moti 
butai. Mūro garažas. Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48.500. 

SS butą mūr. I^abai modernui, 
baldais apstatyti, butai: PlytelSs. ki
l imai elevatorius .šiluma alyva. Pa
jamų $4(5,0^0 metams. Siaurinei 
miesto daly. IrookStl $4S,ooo. 

Restoraa^js ir B leamh. buta<«. Mūr. 
prio K 9 ir "VVcstern. Puiki vieta — 
storas biznis. Kaina su.šnekama. 

2 butai po r>«4 kamb. Modern. mūr. 
prie 71 ir Talman. Aužiūrekite — 
patiks. 

1% aukšto. L' hutai — r, Vį ir 
4J« kamb. I^abai švarus moderniškas 
HK-dinis prie 7o ir Kookuell. $21.900. 

Palikimas. . butui po ."> kamb. (K 
miea1.> Mūr. l*rie 45 ir Campbell. 

LEONAS REAL ESTATE 
INOOME TAX — NOTARIATAS — 

rMIGRACTJA 
27S5 W. 71st St. Tel. 925-6015 

INSURANCE COMPANY EXAMINER — 
T R A I N E E 

High school graduate with at least two years of responsible 
auditing or accounting esperience. 

College graduates with a BS . in Business Aaministration or 
Economics (including two courses in accounting). Pennsylvania re-
^idence not required. No written examination for Insurance Com
pany Trainee Merit system coverage. 

If you meet these qualifications and are interested in a career 
in State Government, call or write the Personnel Offieer, Insoranee 
Dept.. Cflusaaa wealth of Penns.vlvania. North Office BaiMing, 
Harmirarg. Ps, 17120 — Telepkone. Area Code 717. 787-6468. 

• Live And Work In Reaotifnl VEW ENGL.AND Area • 

DIRECT0R 0F S0CIAL SERVICE 
To rc-orga.nize busy ^nspital depa.rtmertt. MS in Sočiai Service reąuired. 
Medical e.vpericnce d"sirable. 
Pleasant wo-king conditions in west suburban hospital. TSxcellent em-
ployee benefits. Salary commeniiunite witb exp«jrience. — ALSO. 

REGISTERED NURSES (All Shifts) 
I/Ocation con\eni-Nnt to Rtes. 12S and 2° 

Please contact Personnel Office 617—899-3300 (Ext. 204) 

W A L T H A M H O S P I T A L 
HALTHAM. Mass. 02154 

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Wt t t«n AYtnut TtL 471-0821 

NAMT PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 

Boto nnomavimse — Income Tas. 
Notariatas — Vertiniai 

A p d r a u d ę Agentūra 

BELL REALTY 
i B A r E v r f u i s 

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233 
Remkite tuos biznierius, kurie 

_ . akoMiisji diearaštyit "Drauji". 

• RELOCATE TO EAST COAST • 
Immediate openings for 

REG'O NURSES & UCENSEO PRACTICAL NURSES 
Opportunity for RS'a and I.PX*s to join staff of PhUadelpbta's most 
modern hospital where nurses aro an important part of the profesaional 
patient-care team. not .iust employeea ¥\L\\ time and part time. At-
tractive aalaries and porsonn^l policies. Pleaf&nt working conditions in 
at.tract.ive. suburbart Kox <̂ b;*.-*c a.rea. ad.ia^«>nt TO .Teit.n>̂ « Hospital. Supor 
visory positions available. Convem^ntly r.-ached bv car or paWic tra.ns-
D^rt-jfiori Pree pa^ktog Everv other v-pckend OfT. 

APFLT DIRECTOR OP" NVRSING 
AMERICAN ONOOLOGIC HOSPITAL 

Central and Snehmre Avės., Philadelphia. Pa- 19111 
or Telephone 215 — RA 2-1900 

ROUTE SERVICEMEN 
GOOD EARNDiGS POTENTLAL 

Installation job leading to route serviceiiian with chance for 
earmngs in S150 to $200 range after training period. Uniforms and 
car allowance provided Traming in ręst roam saitation with leader 
in its field Age 23 or over. Car required 

TEL — CHICAGO—625-6700 SUBURBAN—455-5000 

LIEN CHEMICAL COMPANY 
9229 W. Grand Avenue. Franklin Park, Illinois 

P R O G R A M M E R 
Rapidly (rrowmg N. W. suburban Ufe ms^uraneo company. reo.uires • 

an experienced 14*>1 Tapė Prosrrammer -nrith C.K.O. knowl»Mig« or rife 
insurance background. This position wil! lnad to x>.<«te>fn« -w©rk. Startiae 
salary based on experience and backsrround Kxct-llent company benefata. 

For information. r-all Mr. Gartano or Mrs. Baehr — 825-4455. 

THE STANDARD 0F AMERICA UFE INSURANCE C0. 
I So. Washingto«, Park Ri<Ue. IHinoU i 

file://t:/VKi
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ŠIMTAS DAINUJANČIŲ MERGAIČIŲ 
IR VIENAS VYRAS TREČIOJE 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 

» 

Lakai lietingas sausio 31 d., I laiku neatsako j komiteto raštus; 
trečiadienio vakaras. Rodos no-j ir nesuteikia apie save reika-
sies iš namų nekištum. Tačiau' lingu būtiniausių žinių. Komite- < 
darbas ir pareiga Trečiosios tau tas pažymi, kad jeigu nebus lai-
tinių šokių šventės komiteto na Į ku atsakyta į išsiuntinėtas an- j 
rius vedė j Evanstoną, pas muz. j ketas, tai tokios grupės negali: 
J. Zdanių svarbiems pasitari- i tikėtis nei spaudoje jų veiklos 
mams. Muz. J. Zdanius pareigos Į aprašymų nei bus patalpintos j 
vyras, visada tylus, kantrus ir šventės specialų leidinį. Toks 
paslaugus. Jis šimtus kartų vy- grupių nerangumas sunkina ko
ko Chicagon j tolimiausias vie-imiteto darbą. Šiuo metu yra; 
tas posėdžiams, nenusakydamas 
nei laiko nei vietos. Tad šį kar
tą, atrodo, jis buvo patenkintas, 
galįs bent kartą savo erdviame 
bute priimti svečius ir drauge 
atlikti įsipareigotų darbų dalį. 

Posėdis pradedamas be įžan
gų, trumpu Tautin. šokių šven
tės komiteto pirmininko sveikini 
mu. Posėdžiui pirmininkauti pa
kviečiamas V. Kleiza, kuris ir 
daugybėje problemų sugeba grei 
taį orientuotis, klausimus ir at-
sa&ymus formuluoti. Tad ir šį 
kartą posėdis praėjo puikioje 
darbo nuotaikoje. 

f DRAUGAS, aeštscSeftis. 1 « « m. Tąsa*© m*n. 10 d. 

ši apygardos valdyba buvo la- Į visuomenę, 
bai dosni lituanistinėms ir ki- t Buvo kalbėta apie aplmkraš-
toms jaunimo organizacijoms, i čk) išleidimą ir laiku atstovų 
kaip pagrindas visai ateities lie-1 išrinkimą į suvažiavimą, kiek-
tuvių bendruomenei, jiems pas- j kienam įteikiant įgaliojimą raš-
kiriant savo kadencijos metu 
arti $10,000, smulkiai išvardi
nant įvairioms pozicijoms, kaip 
mokykloms, ansambliams, spor
tui ir t. t. 

užsiregistravusios 52 šokėjų gru 
pės, įskaitant vaikus. 

Komiteto pirmininkas dr. Leo 
nas Kriaučeliūnas pranešė, kad 
spec. komisijų sudarymas vyks-1 
ta sk landžia i . Bilietams t v a r k y t i A v i a c l J O S ^ j p A Whelan gavo filo&ofijos daktaro laipsnį St. Louis universitete. Jis kovoja Vietname 
pakv ies ta s L Pe t r auskas , salei įr s u g r į ž o pasimti diplomo. Cia matyt i su žmona ir 11 vaikų, kurie laiškais bombardavo prez. Johnsoną. 
— s k a u t a i , vadovaujant Kučui , j kad paleistų tėvą namo pasiimti diplomo, 
o banketo reikalais rūpinsis Gra 

IR KITI DARBAI LB CHICAGOS 
APYGARDOJE 

Muz. Zdanius išdėstė šventės ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ REIKALAI 
muzikinės dalies planus. Šo- i 
kiams palydėti numatomas sim
foninis orkestras apie 50 asme
nų. Gi keletą šokių lydės dainos. 
Tam bus specialus Marijos 
aukšt. mokyklos mergaičių cho
ras iš 100 dainininkių. Chorą 
paruošti maloniai sutiko sesuo 
Bernarda. Šiame šimto daininin
kių chore solo dainuos ir vie
nas vvras. Šventė būsianti džau-

ANTANAS GESTTNERIS 

Po vienerių metų pasirengi- ! valdybos ir piniginėm pajamos, 
mo dviejų masinių susirinkimų I kurią valdyba tikrai suteiktų. 
— Lietuvių auditorijoje ir Fiel- j kaip savo darbo padalinm 
dhouse, prie 55 ir VVestern gat- Buvo paminėtas neigiamas nu-
vių tūkstančio žmonių sušauki- į sistatymas Šv. Kazimiero kapi
nio ir Šv. Kazimiero kap-se skly ; nių atžvilgiu, trumpai prisime-
pų savininkų suorganizavimo. Į nant komiteto apsilankymo žy-
nežiūrint dabar gauto neigiamo gį ir savo reikalavimų įteiki 
atsakymo, niekas rankų nenu-

Dr. Leonas Kriaučeliūnas po
sėdžio dalyviams patiekė visą ei
lę spręstinų klausimų. Pažymė
jo, kad dalyvavo JAV LB cen
tro valdybos posėdyje, kuriame 
buvę paliesti kalbėtojų į šventę 
kvietimo ir iš Pietų Amerikos j gi, įvairiaspalvė ir meniniu po-
šdkančių grupių atsikvietimo įžiūriu vertinga, 
klausimai. Buvę paliesti ir šven- Į Kiek ilgiau sustota ties šven
tės sąmatos reikalai. LB centro tės leidinio apimtimi, medžiagos J J J ' J ^ , u i i d . . s : : , 
valdyba finansiškai nėra pajėgi parinkimu ir meniniu apipavida- d i r b t į {r n e n u s i l e i s . 
paremti bet kokius didesnius lin:mu. Leidimo rūpesčiai tenka • 
šventės užmojus, tačiau suma- Vyt. Radžiui, 
nymams nuoširdžiai pritarė ir Šo Posėdyje buvo aptarta ir kiti 
kių šventės komitetui tenka pa- šventės paruošiamieji darbai, 
sirūpinti lėšų šokėjams iš Ura- kaip salės dekoravimas, lėšų tel ^ S 0 8 apygardos vadyba tu-
gvajaus ir Argentinos atgabenti, kimas, atvykstančiųjų priėmi- rėjo posėdį, kuriame buvo. tarp 
Posėdžio eigoje visa eilė kalbė-mas ir kt. J įN dalykų, ir kom^iju prane-
tojų pasisakė už įžymių ameri- Posėdyje iškilusias problemas Simai, ką jie atliko. Vienas is 
kiečių pakvietimą kalbėti šven-, aptardami, savas pastabas pa- įdomiausių ir svarbi vašiu buvo 
tėję ir minėtų grupių atsikvie- reiškė be minėtų dar J. Jasaitis, A 1Š Re?i<>- L B Chicagos apv-
timą. Tam reikalui kovo mėn. J. Paštukas, B. Vindašienė, Vyt. gardos komiteto pirmininko. Pa 

ti iki savo teisių atgavimo. 
Tuo ir kitais reikalais sausio 

28 d. Jaunimo centre LB Chi-

ses. Pastaruoju laiku į bendrą 
veiklą įsijungė ir Lietuvių Krik 
ščionių demokratų sąjunga. 

Vėliau buvo svarstomi LB 
Chicagos apygardos valdybos i 
aktualieji reikalai, kaip gautų 
raštų skaitymas ir jų turinio 
aptarimai, pvz. skirstant lėšų 
ar kitų problemų aptarimas. Bu 
vo nutarta paskirti $50 Tautos i 
fondui. Pasaulio Lietuvio lei
dimui — $25, studentų ansam
blio "Grandies" kelionei į Ka
nadą $50, akademinio jau
nimo ideologinių organizacijų 

mą bei ilgas ir varginančias i Lietuvos nepriklausomybės 50 
diskusijas, kurios tęsėsi kelias i m^tų minėjimo proga — $100. 
valandas. Tai labai stebino pa-1 L B Chicagos apygardos metinio 
tį komitetą, nes iki tol buvo į atstovų suvažiavimo išlaidoms 
manyta kad tai daro svetimie-! padengti — $250. Roselando li-

o dabar paaiškėjo, kad tai tuanistinei mokyklai, specia-
tioms išlaidoms padengti — 100 
dolerių ir t. t. 

Organizacinių reikalų vado
vas J. Vaičiūnas pareiškė, kad 
yra numatytos įsteigti dvi nau
jos LB apylinkės: Evanstone 
ir Kankakee, 111. Ta kryptimi 

Nutarta LB Chicagos apygar 
dos metinį atstovų suvažiavi
mą sušaukti kovo 24 d., sek
madienį, nuo 9 - 5 vai. Jauni
mo centre, kur įvyks ir akade
minis studentų pasirodymas, o 
vasario 25 d., sekmadienį. Jau
nimo centre. LB Chicagos apy
gardos valdyba su Švietimo ko
misija ruošia bendrą moksleivių 
Vasario 16 minėjimą, kviesda
ma dalyvauti visas lituanistines 
mokyklas, mokinius, tėvus ir 

tu. suradimą šeimininkių už
kandžių paruošimui ir kitų rei
kalingų patarnavimų metrnio 
atstovų suvažiavimo proga. Po
sėdis užtruko apie 3 valandas. 
Jame aktyviai reiškėsi pirm. 
Step. Ingaunis, Irena Smieliaus-
kienė. J. Švedas, J. Vaičiūnas 
ir kiti. 

Paskutinis šios apygardos 
valdybos kadencijos posėdis nu
matytas 1968 m. kovo pradžioj. 

" I A I M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame viso 
rūšių grindis. 

J . BUBNYS — Tel. KE T 516* 

9i 
l daro tik savieji. Buvo gautas 
j sausio 15 d. atsakymas, kuris 
I ignoruoja istorinius kapinių stei 
gimo faktus. 

Matant tokį ignoravimą, da-
j rosi skaudu, bet ne beviltiška. 

komitetas numato ir lėšų telki- Radžius 
mo vajų. Tikimasi .kad visuome- Posėdį baigiant komiteto pir
u i nuoširdžiai šiems sumany-j mininkas dr. Leonas Kriaučeliū-
mams pritars. ;nas padėkojo komiteto nariams 

* x J-J T ~io „ +„; už dirbamus darbus ir vaišin-
Antra didele problema, tai: . . . . , , . . . . 

. . . . - „+„„-u„„: giems seimininkams Julijai ir 
vaikų sokejų grupių atgabeni- & „ J 

*. r? - ^.,.- Jonui Zdaniams uz malonų pri
mas n- su tuo susijusios išlaidos. |. . * r 

Šventėje iš kitų miestų dalyvaus e m ™ ^ . . . . 
*. • 1 v -_J - - • -™~„ «ir Stebint sių žmonių darbus, 
žymi dahs sokejų ir jeigu tik: ** ** 
^ i_x - JL\ A+- „ I <^« gaiima tikėtis tiKrai grazaos ir 
tektų jiems apmokėti pusę kelio-;& _ " . . - . • • -- A - J L^.,. „„„„;„ ;siQ; didingos Trečiosios Tautinių šo-nes, tai sudarytų nemaža islai-i y 7 
* \T ^ A. W_J ,.o;v„ I kių šventes, kun jvyks liepos 
dų. Komitetas mano, kad vaiku- ""» F 

čhj atgabenimą į šventę galėtų; 
efektingai paremti tų vietovių! 

apylin-

amphiteatro salėje. 
•Jurgis Janušaitis 

Lietuvių bendruomenių y,—, . E i d a m i s u l a i k u m e g t a č i a n 
kių valdybos, iš kurių šokėjų neprivalome tapti gyvenamojo lai-
grupės į šventę vyks. Tai nesu-1 ko kaliniais. Bedami pažangis, 
darytų sunkumų vietoje tiems1 mes negalime visai nutraukti ry-
tikslams sukelti lėšų. šventė yra 
visų lietuvių ir prie jos rengimo 
turėtų prisidėti ir Lietuvių ben
druomenės vietos apylinkės. 

J. Matulaitienė, vyr. šventės 
šokių vadovė, lankėsi Chicagoje 
ir susipažino su šokėjų grupių 
vadovėmis ir vadovais ir išsiaiš-

sių ir su praeitimi. 
Iš JAV vysk. laiško 

Nėra reikalo toliau diskutuo
ti. Komitetas nieko neprašo, o j dirbama ir tariamasi su vietos 
tik reikalauja savo teisių, ku- į lietuviais. Į minėtą vadovą rei-
rios jiems priklauso, pagal su- j fcįa kreiptis ir kitais organiza-

•rofaus kad ;au gilėjo atsa"-i redag«<> ta, i r J t e i k t a . rašt{*< t ū k s ! ciniais reikalais, prašant paskai 
kyti i klausimą, ką a t i k e k a J tautinės zmomų minios viešai t i n i n k o a r k i t o s p a g a l b o s . T a 

pinių administracija į P^>o-1 H ^ S į f f t S ^ ^ [ S ? . ^ . ^ . . ^ ^ 
tą konv'teto memorandumą Šv. 

sauiiečių teisėms apsaugoti Sv 
Kazimiero kapinėse, atstovo. 
pranešimas. Ypač jisai buvo 

Kazimiero kapinių re-kalu. 
Alg. Regio buvo pa re ik ia . 

kad iki šiol komitetą? jokios 
pagalbos iš apygaidcv valdy
bos neprašė ir jam ji nebuvo 
reikalinga, nes viskas buvo tik 
pasirengimo stadijoje. Jam už
teko tik moralinės pagalbos, ben 
dro pritarimo ir pagalbos orga
nizacinėje srityje. Bet ateityje 
komitetui gali trūkti lėšų toli
mesniems žygiams daryti, todėl 
jie gali paprašyti apygardos 

vos fazė jau baigėsi. Dabar pra > Kdarumo mokesčio išrinkimą ir 
sideda antroji, kuri turi būti ; atsiskaitymą apylinkių su apy-
žymiai stipresnė visomis savo 
formomis. Jau baigiasi lietu
viškoji kantrybė. Gyvenimas ir 
kasdienybė atneša naujos veik
los metodus, kurie turėtų būti 
žymiai sėkmingesni. 

Komiteto pirm. Algis Regis 
buvo paklaustas, kokie konkre 

gardą iki kovo 15 d., prieš me
tinį att-ovų suvažiavimą. 

Ižd. J. Švedas pareiškė, kad 

D e ME sfoT 

i skaitomasi su lietuvių sklypų 
\ savininkų draugijos ir komite-
; to reikalavimais. Buvo gautas 
j toks atsakymas: planai vystosi 
į pagal gyvenimo eigą. todėl jų 
: visų pasakvti ir negalima. Bet 

f Atkelta iš 3 pal.) j šaulio darbo žmonėms. Ak. kaip i g a l i u p a r e i k i t : j ^ m a s i n i s i i e. 
ir garbintojai. Tuo tarpu šim-1 širdis skauda! Prisimenu, kada t . s , J s i r i n k i m a s v e i bus su-

6 Pamokos #10.00 
tūs žygiai ir planai artimoje j Akordeono. gitanK. būgnų ir pia-
ateityje bus daromi, kad būtų n ino- Skambmti nuo 3 iki 9 v.v. 

Telef. —476-3112 

Nori prikelti Staliną 

tai tūkstančių mūsų brolių ir ^buvo sprendžiamas Ukrainos Ii 
sesių žuvo nuo tų pačių žiaurių-! kimas — gyventi ar mirti. Do-

kino visą eilę šventę liečiančių i - ų čekįstų naganų kalėjimuose [ nece, Ukrainos sniego vėputy-
klausimų. Ji specialiu raštu at-1 fr K a z a c n s t a n o bei Sibiro tai- į nuose raudonąją armiją vedė 
kreipė Komiteto dėmesį į būti- • gQse k a n k i n i u mirtimi. Jie pa- f su pilka miline mūsų tėvas, di
nos Šventės reikalavimus ir nu-; V e rg^ mūsų laisvąją tautą, pa- dysis mūsų vadas draugas Sta-
rodė, kiek šokėjų gali būti rate-: n a i k i n o vaistybę ir sukūrė mū- i linas. Ak. koks sunkus skaus-
lhiose, kokio amžiaus ir kitas g u į^y^^^-je neregėtą pragarą, i mas prislėgė mūsų širdis. Ver-
taisykles, kurios netrukus bus. _ neDarfkettė ! k i a T i » m o t i n a U k " * » » - " 3 r 

komiteto išsiuntinėtos visoms už j Komunistai nepasiKettfe 
suregistravusioms šokėjų gru- Vadinamo kultūrinio bendra-
pėms. darbiavimo šalininkai nuolat 

Sekretorė Regina Kučienė n u į g a r s i a i trimituoja, jog Lietuvo-1 "Pravdoj": "Kaip staiga mes 
siskundė, kad šokėjų grupės į j e }r "didžiojo brolio" valdomoj tapome našlaičiais: Mus apleido 

Į Rusijoj daug kas pasikeitė į ge- j mūsų tėvas Stalinas. Nuo Le-
į rą pusę. Gal panaudojamos ki- nino mirties nebuvo didesnio 
; tos priemonės, bet pavergimo nuostolio, nebuvo didesnės tau-

taip toliau. 
O šitaip Stalino mirtį apverkė 

Šolochovas 1953 m. kovo 8 d. 

M I S C K L L A N B O U S 

A. ABALL R00FING 60. 
Istetirta ptieft 49 m«taa. 

Deajflaine rtny rfitf.ų itecot. TUMO 
ne arba <i»datne naujus kaminim, ii-
laa, nutekamuosius vamzdjtlua. Dalo 
na 9 lauko. Taisome mflr%—"tu<Sk-
yolnUag". Pilnai anetdmad*. Vlaaa 
larbeui rrarantuotaa. 

U 1-6047 arba R0 2-8778 
.Skambinkite bet knrtno talka. 

ir tautos žudymo tikslai pasi- j tos tragedijos. Mes praradome 
lieka tie patys. Prisiminkime ir ! visų darbo žmonių tėvą rūpinto-
vėl 1967 m. lapkričio ar gruo- ją... Skausmas ir sielvartas de-
džio mėn. sušaudytus penkis I gina mūsų širdis! Tegu mūsų 
lietuvius. Į Širdyse šis nepaliaujamas skaus 

Štai pora ištraukų iš "Pfav- mas ir gedulas palieka amžinai, 
'dos" 1953 m. kovo 8 dienos, ka-į.Juk mus amžinai apleido mūsų j ukrainif -• - Ž . . •. 
da mirė Stalinas: į mokvtojas. vadas, draugas". 

A. Korneičukas kalbėjo šiuos Į Aišku, toks pataikūnas &o-
žodžius: "Ak. kokia dHelė ne-1 lochovas nuoširdžiai apverkė 
laimė ištiko mūsų Baudį. Bėga- f Staliną, savo duondavj. Tačiau 
linis skausmingas gedulas ir ' gaHme įsivaizduoti, kokie yra 
liūdesys prislėgė mus. Visa Uk- j tie stalininiai pataikūnai, š tai 
rainos liaudis paskendo ašarose j 22-rame komunistų partijos su-
atsistojus prieš mūsų tėvo. mo*' važiavime tas pats pataikūnas 

šauktas vasario mėnesio pa
baigoje kurioj nors didesnėj sa
lėj, kad plačioji lietuvių visuo
menė būtų supažindinta su e-
sama padėtimi ir artėjančia ko
va už savo teises Šv. Kazimie
ro kapinėse. Mes galime pra
nešti lietuvių visuomenei, kad Apsimoka skelbtis DRAUGK 
paskutiniu laiku, gavus neigia- nes jis plačiausiai skaitomas he
mą atsakymą ir Katalikų fedr- j tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-
racijai, bendrame posėdyje bu- į n o s v i8 i em» prieinamos, 
vo išsiaiškintos visos smulkme
nos ir sutarta veikti visiems 
kartu. 

Atrodo, kad kitataučiai nori 
mus sunaikinti, kaip lietuvišką 
etninę grupe, kuri stipriai reiš
kiasi tokioj*- Chicagoje, pradf-
oant Šv. Kazimiero kapinių pa
vyzdžiu ir baigiant kitomis nuo
savybėmis. Todėl reikia uoliai 
budėti ir apjungti visus lietu
vius, kaip jau daro lenkai ir 

Heating Contractor 
fr»ns!lii naujus Ir pei •tatau m>-
nus visų rOAių namo apšildymo 
peilis tr alr conditVminjf bei 
naujus Ir senus namus. 8»ogij 
rlnas fjruttera), vandens sildy-
m-ui boilerina. Turtu leMimue 
dirbti mieste Ir užonieačiuose 
Parbaa atliekamas »creltai ir aa. 
SiningraL Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ZTKACSKAS 
HKATTNO * RITKITr MTTTAr 
4444 8. WeMCen». CMca«o • , BL 
. TesefoM* VI 7-8447 

Naujasis Ford bendroves preziden- , kytojo. brangiausio draugo Sta- j Šotechovas viošai keikė tą patį 
^ Semon E. Krradesen. -55 m Jis . ] i n o g l o m i s įier^fus mw ėmė- gtarmą ir vwą "antipartinę grtr-
bovo vvkdomuoju viceprezidentu i _*_:«^^».- «^». .^ . __*_ ^ « ^ —s 
General Motors bendrovėj iš Ku- : m e atsiminti, kiek %*0 mtoj į pę" su purvu maiše... 
rlos pasitraukt ir tuoj po to gavo brangusis Stalinas padare visai • Tai tokius "kūrėjus" išugdo 
kitoj bendrovėj aukštesnį postą į ukrainiečių tautai tr viso p * I Sovietų komunistų partija. 

A. f A. 
AGNIETEI ŠAIKŪNIENEI minis, 

vyrui I0NUI, dukteriai ALDONAI DABRILIENEI su 
šeima, reiškiame gilią užuojauta ir kartu liūdime. 

Marija ir Bronius Plauirnatetai 

A A 

v . BROLIS KUNDROTAS 
REINYS, M.I.C. 

(KAINVS) 

fstojo j Marijonų Vienuoly
ną 1940 m. liepos men 

Gyveno Marijonų Seminarijoje. Clarendon HilKs. Illinois.-

Mirė vas 9 d 1968. sulaukę- 7h m amžiius. 

Du amen ų [»ara-Gime Lietuvoje. Kilo iš Trakų apskrities 
pijos. Vetškiškių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 59 m 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Mary Watkms, žt-ntaa 
Brian (Montelair. N . J ) , sesuo Mikalina Bilanis < VVorcester. 
Mass.) . kiti giminės, pažįstami ir Marijonų vienuolijos nariai. 

Kūnas pašarvotas Marijonų Seminarijoje. Clarendon Hills 
Illinois. 

Laidotuvės jvyks pirmad. vas 12 d. iš koplyčios 10 vai. 
ry to bus at lydėtas j Marijonų Ckio koplyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už veliomes sielą Po pamaldų bus nuly
dė tas j £v Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimine*, draugus ir pažįsta
m u s dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę firminės, kunigai ir broliai marijonai 

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillip Te] YA 7-3101 

P A D Ė K A 
A. + A. 

ONA KAVALIAUSKIENĖ 
Mūsų mylima mamytė mirė 1967 m gruodžio 23 

laidota gruodžio 27 d. Rochesteryje. N Y. 
d Pa-

Nuoširdžią padėką reiškiame dr. Vladui Lėliui už jos glo
bojimą ligoje ligi paskutinės valandos; gerb. Roeheateno Hv 
Jurgio parapijos klebonui kun. Pranui Valiukevičiui, vikarui 
knn. Jonuškai ir kun Ruokiui už dvasinį patarnavimą ir iš
kilmingas mišias 

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, visiems giminėms. 
d r augams ir pažįstamiems už prisiųstas gėles paaukotas mi
šias, pareiškusiems m u m s užuojautą žodžiu raštu bei spaudoje 
ir visiems palydėjusiems ją j amžiną poilsio vietą. 

Mūsų visų gili padėka laidotuvių direktoriui Jonui Mor
kūnui už nuoširdų laidojimo apeigų pravedimą ir visiems lan
kiusiems velionę koplyčioje. 

Mūsų vi.sų nuoširdus ačiū. 

Ihikterys Stasė Šlapelienė -u 4eima (Ro*-hestery). 
Aldona Stadienė %a šeima ir Justina Srttfbrž-
kiene so semia (Toronte). 

S&nfis AIfonsas, Liuda* ir Pr«was Kavaliauskai 
(Chicagoje), Antaną* ir Vytautas Kavaliauskai 
(Lietuvoje). 

P A D Ė K A 
A. + A. 

ALEXANDER SHUMSKI 
Mūsų mylimas v>Tas ir brolis mirė 1968 m sausio mėn. 21 

d. rr buvo pah*kk>tas sausio mėn. 26 d šv. Kazimiero kapinėje. 
Chicagoje 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavrmą ir palydėjo į amžino p»i!sio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame krni J. Kučinskui, kuris atlaike ge
dulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Dėkojame kan V. Zakarauskui už raaldas koplyčioje. 
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 

sieią. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

l iekojame vargonininkui V Baltrušaičiui «• solistei N 
Aukštuolienei už giedojimą bažnyčioje. 

Dėkojame grabnešnams i r visiems daidotuvėse dalyvavu-
-lerns, kuriems atskirai neturim* galimybės padėkoti. 

Dėkojame laidotuvių direktorim Mažcikai-Kvans ui ma-
ionij patarnavimą. 

Visiems, vhiems nuoširdus dėktu 
ftnona. sesno ir giminės 



DRAUGĄ?, Šeštadienis, 1968 m. vasario mėn. 10 d. 

x Antanas Repšys nemažai 
savo liuosiaikio skiria rašyda
mas Chicagos Lietuvių ta rybos 
istoriją. Leidinys su šia istorija 
ir kita vertinga medžiaga .nemo
kamai bus duodamas Vasario 
16-tos minėjimo dalyviams Ci-
vic Operos rūmuose. 

X Į "Draugo" literatūros ir 
tautiniu šokiu šventę, kurios me 
tu bus įteikta premija V. Voler 
tui ir tautinius šokius šoks aukš i 
to meninio lygio šokėjai, bilietai i nis 
jau gaunami ••Drauge", Margi- |čio 
niuose, 2511 W. 69 St., telefonas ' spaudai. 
PR 8-4585, Ant. Valavičiaus 
krautuvėje, 4359 S. Campbell 
Ave., tel. BI 7-9475, Stangen-
bergo krautuvėje, 4938 W. 15 
St., Cicero, 111., tel. OL 6-1096. 
Labai prašome bilietus įsigyti iš 
anksto, kad nebūtų susigrūdimo 
prie kasos, nes parengimas į-
vyks punktualiai. Literatūros 
šventė įvyks kovo 17 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

x L. šimutis ir dr. V. Šimai
tis šiandien išvyko į Wilkes 
Barre, Pa., kur įvyks Lietuvių 
R. K. Susivienijimo metinis cen
t ro valdybos suvažiavimas. Su
grįš savaitės viduryje. 

x Eas t Chicagos miesto re-
ras J . Nicosia sutiko leisti pa
kelti Lietuvos vėliavą prie mies
to valdybos rūmų. Vėliavos pa 

x Už kalėdinius "Draugo" 
atvirukus po 2 dol. atsiuntė J . 
Romanas, A. Švitra, A. Bivei-

x Cicero Lietuvio tarnų s a 
vininku klubo metinis susirinki
m a s įvyks vasar io 13 d. 7:30 v. 
v. Liber ty svetainėje, 1401 So. 
49 th Ct., n aukš t . Visi kviečia
mi ateit i ir atsivesti savo kai 
mynus , š i ame susirinkime tu rė 
s ime svečių kalbėtojų adv. P . C. 
Kai , A. Regis, pasauliečių tei
sėms ginti Šv. Kazimiero kap . 
komiteto pirm., A. Kerelis, Cook 
County lietuvių namų savininkų 
pirmininkas. Visi kviečiami. 

x Brighton Pa rko Namu sa
vininkų draugijos susir inkimas A. Kasperavičius. Dienraš-

leidėja; dėkoja už paramą įvyks vasar io 11 d., sekmadieni, 
po 10 v. r. mišių parapijos mo
kyklos salėje. Kviečiami visi 
nar ia i da lyvaut i ir užsimokėti 
na r io mokestį. 

Būtų malonu ma ty t i ir tuos 
kurie d a r nepriklauso šiai d rau 
gijai, kad a tvyk tų ir prisirašytų 
nariais . Bus svars tomi aktualūs 
reikalai ir r enkama valdyba. 

x Z. Linkis už kalėdinius at
v i rukus a ts iuntė 4 dol. "Drau
g o " leidėjai dėkoja už paramą. 

x Už " D r a u g o " kalėdinius 
; a tv i rukus V. Puodžiukaitis at- Į 
s iuntė 3.30 dol., po pora dolerių 
a t s iuntė J. Brizgys, J 

! t is , J. Asmenavičius, E. Klav 

x -Julius Miiiusas už ' D r a u 
go" kalėdinius atvirukus atsiun
tė 5 dol. Dienraščio leidėjaį dė
koja už spaudos rėmimą. 

x Dalis aukštųjų svečių va
sario 16-sios minėjime: pulk. 
Jack Reiliy, Maurice Fischer. 
Venecuelos gen. konsulas Leo-
pold Terrero, dr. Benedict 

jMayers - Mayfair college (užsi-
Isakė 12 bilietų), Turkijos gen. 
Įkons. Muammer Tuncer, Korėjos 
gen. konsulas, Ekvadoro konsu
las Chicagcje, WMAQ radijo 
Danna Leah Shaw, Robert W. 

CHICAGOS ŽINIOS 
14 SKOLINGI $24,572 

PABAUDŲ 

Eismo teismo teisėjas Ray-
mond Berg įsakė areštuoti 14 

j vairuotojų dirbančių Bongi Car-
jtage kompanijoje. Jie skolingi 
į teismui $24,572 pabaudų už ve-
I žimą sunkvežimiuose didesnio 
svorio negu įstatymai leidžia. 

DAINUOJANTI KING 
ŠEIMYNA 

ligoninė negalėjo išreikalauti 
$150,000 iš federalinės vyriausy
bės pagal Medicare įstatymą. 
Dažniau reiškiami abejojimai, ar 
ligoninė išlaikys dabar vykdo
mus akreditacijai tyrimus. Šio
mis dienomis irgi svarstoma, ar 
reiktų uždaryti Sheridan Gene
ral ligoninę, 6130 Sheridan road, 
kuri atsisakė suteikti greitąją 
pagalbą gimdyvei ir kūdikiui, gi
musiam automobilyje. Kūdikis 

Priėmime aktorė Rūta KiLmonytė, Los Angeles. Calif. Nuotraukoje (iš 
kairės): Juozas Kaributas. Rūta Let-Kilmonytė. Los Angeles miesto 
meras Mr. Yorty, prel. J. Kučingis ir Rūtos tėvelis — Kilmonis. 

JŠ ARTI f R TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE Sausio 24 d. posėdyje Vliko vai 

dyba nutarė kreiptis į institutą, 
Rūta Lee-Kilmonytė .sva- k a d j a u k o n k r e t ų pir-

Kasakai- žiuoja. Jau kur is laikas, kai Rū- m o j o t o s m e d ž i a g o s rilikMo to._ 
t a baigusi filmą grįžo iš N w C į p l a n ą . T a proga primenama, 

Maynard. Peru gen. kons. Gus- jeanienė, A. Jurgela . Dienraščio , Yorko į Califomiją. Kiek pail- k a d n o r s į n s t i t u t a s j au ir prieš 

Dainuojanti 45 asmenų King į po 21 valandos mirė kitoje ligo
ninėje. 

DIENRAŠČIAI IR OFSETAS 

Chicagoje leidžiamas Goss 
kompanijos mėnesinis biuletenis 
praneša, kad iš 1,843 Amerikoje 
leidžiamų dienraščių apie 250 
spausdinami ofsetu. 

PAKĖLĖ PERVEŽIMO 
KALNĄ 

Illinois komercijos komisija 

šeimyna pasirodys su vienos va
landos programa vasario 13 d. 
9 v. v. televizijos stotyje WGN-
TV (9-tas kanalas) Valentino 
dienos proga. 

SIŪLO NAUJUS PAJAMŲ 
MOKESČIUS 

Chicagos prekybos ir pramo
nės sąjunga siūlo Illinois valsti
jai uždėti 3 proc. pajamų mokės 
čius pavieniams asmenims ir 
korporacijoms. Tuo norima iš
vengti valstijai gresiančios f i- į leido South Shore geležinkeliui 

pakelti keleivių pervežimo kainą 
10 proc. Geležinkelis kasdien 

nansinės krizės. 

LIGONINIŲ BĖDOS 

tavvo A. Barreda, Lilian Mag-
r.uson, Sig Sakovvicz ir kt . 

x "Laiškų Lie t in iams" iš
raiškos šokio ir dailiojo žodžio 

leidėjai dėkoja už paramą. 
Cook apskrities ligoninės per

sonalo direktorius George Er-sėjusi kariams paruošė progra- pradėdamas ta darbą turėio ne- '< °~ — 
Marginiai vieni pardavinė- m a . N a i r dahax jį „ o g ^ i š . ^ m e d ž i a g o s j i s į , J^L* N * b u ™ . * * * * • » « Į « g į 

įvykti į Europą, kur su j a bus į ^ u o m e n e , kviesdamas s i ^ I ^ nemokėjo efektyviai paskirs 

9 d.. 7 v. v. 
Programoje — viešnia iš New 

Kepalaitė ir aktorius Algiman 
tas Dikinis. Vakare bus į teiktos 
straipsnio konkurso premijos. 

kėlimo iškilmės įvyks vasario' vakaras įvyks šeštadienį, kovo 
16 d. 9 v. r. prie miesto valdy
bos rūmų. Į iškilmes visi kvie
čiami, jas filmuos Lietuvių Te- : 

levizijos ved. A. Siutas. 

X Kostas Butkus — Viskas 
namų pagerinimui: "Tvoros. 
" Langai. ' Durys. Stogeliai lan
gams ir durims. Ornamentiniai 
turėkliai ir stulpai. Išpilame 
grindis ir Pjenas iš keramikos 
ir nylono. Teiraukitės tel. rytais 
PR 8-2781 ir kitu laiku LUdlovv 
5-6291 (sk.) 

x Lietuvių Televizijos Rėmė
jų sąrašą rasite antradienio 
'Drauge", (pr.) 

x Kun. K. Barausko (Baro) 
paskaita "Dabartinė Pasaulio 
Politinė Raida ir Vasario 16-ji' 
įvyksta šeštadienį, vasario 10 d. 
8 vai. vakaro, Jaunimo Centre. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

Santara - šviesa 
(pr.) 

j a bilietus į Vasar io 16-sios mi
nėjimą ne todėl, kad jie nesuti- i s u k a m a s vienas filmas. 
k o . * * i f . k ^ m : b f f i e t J i b Ū t U D a t >ar Rūta leidžia malonų po- s i n i u S j t a i p -a a p i e a t s k i r u m 

Jaunimo Centre. ; P 8 ^ ™ * " ™ - bet sus i ta rus su ^ l a i k ą n a m u o s e . retkarčiais m e n ų s u ė m i m u s , kalinimus ar 

tyti pareigas šimtams iš ten dir-
j a m caugiau žinių kaip apie ma- ; b a n č i ų g ^ ^ ^ ^ L i g o _ 

- • ^ ' — 7 ^ 7 ^ ^ * P ^ ^ ? ^ I į v a ž i u o j a i kurortinę vietą, ku- n u ž u d y m u s , t a i p p a t a p i e parti-
Yorko išfaiškos šokėja Elena fe, J 8 ? *"*. *«?*!** k a i " n j n netoli Los Angeles-Palm z a n į n i ų kovų m e t u ž u , - l l s i u S j & 

- ^ f ^ i ^ a V i e n ° j V f e t ^ j i r n ė r a iSpring. J^ t e n t u r i nusipirkusi t r e m t u s > k a n k i n t u s , kalintus. 
į Puikią rezidenciją poilsiavimui, a p i e tolimesnį gyvųjų likimą. 

y ra | o r a s ten puikus. Tokių žinių turintieji, bet dar 

i šskirs tyt i 
x Bronė Kazlauskienė 

paguldyta Centra l Community 
ligoninėje, 217 kamb. dr. V. La 

neatsiliepę i tą kvietimą, prašo
mi nebedeisti ir žinias s u s t i : 

Lietuviai televizijoj. Vasa-
irio 17 d. 1 vai. p.p. Bostono te 

bako priežiūroje. Ateinantį an- į levizijos i - ta stotis transliuos Lithuanian Research Institute, 
t radienį jai bus daroma sunki !per visą Naująją Angliją pusę 2Q West 57 St., Fl. 10, New 

valandos lietuvišką programą. York, N. Y. 10019. (E.) 

nių priėmimo skyriaus direkto
rius dr. Donald Kozoll sulaikė 
atlyginimo čekius rezidentams 
seniorams, nebaigusiems išpildy
ti aptarnautų ligonių informaci- ' 
nių lakštų, dėl kurių nebuvimo ; 

v idaus operacija 
x Lietuvių radi jo pusvalandį j Programoje : Lietuvos istorijos 

duoda amerikiečių vedėjas. Va- ištraukos, liaudies dainos, tauti-
sar io 15 d. nuo 7 v. v. iki 7:30 niai šokiai, gintaras, tautiniai 
v. v. per Auroros , UI., WMRO audiniai ir kita. Televizijos sto-
radijo stotį bus anglų ir lietuvių t i s paėmė adresus ir prisius vi 

— Juozas Petrokas, buvęs 
Kauno kavinės savininkas, š tai- ; . . . . . . . , • T^ -L ™_ „, i tavusi kanadiskają spaudą, ra ga mirė Dayton, Ohio. sausio 25 i „.. , . „. „T . „ r , 

Žmuidzinas su ponia u.ploma 
tams rengia priėmimą konsulato 
patalpose. Šiais, 
metais, minėjimo 
renkamos jubiliejiniam fondui 
Apylinkės valdyba yra kontak-

perveža 12,000 keleivių iš Chi
cagos į South Bend. 

KAREIVIS PASISKOLINO 
AUTOBUSĄ 

Kareivis Allen Gregory, 6722 
Loomis blvd., prieš išvykdamas 
į Vietnamą, užsigeidė pasivaži
nėti autobusu. Pasiskolinęs CTA 
autobusą iš Ashland — 71 ga
ražo, jis buvo policijos sulaiky
t a s prie Austin ir 79-tos. 

IŠSIMOKSLINĘ 
POLICININKAI 

kalbomis 50 metų Lietuvos ne
priklausomybės a tkūr imo minė
j imas ir plokštelių muzika. Ren
gia L B Auroros apylinkė. 

X Pasaul io Lietuvių archyvo 
vadovybė prašo Vasario 16 mi-

siems lietuviškiems laikraščiams 
fotografijas iš to filmo. 

d. Palaidotas iš Šv. Kryžiaus 
bažnyčios sausio 29 d. Laidotu-

I vėse dalyvavo daug žmonių ,nes 
velionis buvo daugelio geras 

Ši neapmokama programa yra . draugas, o jo duktė Judita buvo 
gau ta Francis W. Šidlausko, So. j Daytono vyčių kuopos pirminin-
Bostone gimusio ir užaugusio lie , k ė . j U O zas Petrokas buvo vienas 
tuvio, kuris dabar vra vienos 

nėjimų rengėjus pasirūpinti pa- fundacijos direktorius 

x A. a. Konradas Reinys, 
x PASKOLOS NAMŲ PIR- vienuolis marijonas, ilgai d i rbęs 

kaip sodininkas Marijonų semi-KLMUI daromos lengvais mėne-

skai tas , kalbas ir p rogramas į-
rašyt i į gars iarašč ius (magneto
fonines juostas) i r atsiųsti į Pa
saulio Lietuvių archyvą, kuria
me bus saugoma, kad ateities 

— Kun. Vaclovas Martiniais, \ įsteigta 1914 m. 

į pirmųjų mišių patarnautojas, 
j kai šv. Kryžiaus parapija 'buvo 

Balfo centro pirmininkas, at- šv . Antano gimnazijoj 

siniais išmokėjimais ir prieina-. n a r į j 0 j e , vasario 9 d. po sunkios | k a r t ^ lietuviai žinotų_ kaip buvo 
mais nuošimčiais. j ligos mirė Loretto ligoninėje 

Mutual Federal Savings, 2212 velionis buvo gimęs 1890 m. i 
West Cermak Road. 
VT 7-7747 (sk.) 

Telefonas 

x Autobusai į minėjimą. Va 
sario 18 d. nuo 1 vai. 30 nūn. Ii 
gi 2 v. p.p. lauks autobusai 
Marąuette Parke prie 
parap. bažnyčios (2 ar trys au 

vasario 21 d. Večkiškių km. , 
Dusmenų par., Trakų apskr . Į 
Ameriką atvyko 1909 m 
vedęs, bet, likęs našliu ir nore- i 

minimas laisvės a tkūr imo pen 
kiasdešimtmetis . Siųsti š iuo ad- i lyvauti. Įėjimas nemokamas 
resu : Pasaul io Lietuvių Archy- laisvas, 
vas, 5620 So. d a r e m o n t Ave., 

g ^ v ^ I Chicago. UI. 60636. 
x Beethoveno operos "Fide-

v>-ksta j Los Angeles ir vasario . Kennebunkporte Lietuvos ne-
18 d., sekmadienį, 12 vai., para-1 priklausomybės minėjimas bus 
pijos salėje padarys viešą pra- J v a s a r j 0 25 d. Šventė ruošiama 
nešimą apie lietuvių šalpos rei- j k a r t u su Nekalto Prasidėjimo 
kalus. Visi kviečiami gausiai da- . seselių bendrabučio mergaitė-

dijo bei T. V., painformuodama 
apie lietuviams didžiąją šventę. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Mokslas ir skaičiai. Meti-

nime sovietinės statistikos pra
nešime yra įrašytį ir nauji Lie
tuvoje besimokančiųjų skaičiai. 
Jie tur i liudyti naują švietimo 
pakilimą. 

Kaip jau ne kartą pastebėta, 

Šiomis dienomis septyni Chi-
jubiliejiniais i cagos policininkai gavo magis-

metu aukos Į t r o laipsnius viešoje administra 
cijoje iš Illinois technologijos 
instituto. Daugiau 300 pohcinin-
kų turi įsigiję aukšto mokslo 
laipsnius. 

Nauja, labai įdomi R. Skipičio 
atsiminimų knyga 

„N e p r i k i a u s o m a 
Li e t u v a 

i r 

Telkiama medžiaga apie 
lietuvių žudymą. Pr ieš pusmetį 
— 1967 m. liepos mėn. — Lietu

mis, kurios čia atvyks iš Putna-
mo. Berniukai ir mergaitės ruo
šiami bendroms dainoms ir ben
driems tautiniams šokiams. Pa
skaitai atvyks poetas Henrikas 

vos Tyrimo insti tutas. Vyriausio x a g y s j į Montrealio. Ta pačia damas savo gyvenimą paauko t i ; l io" pa s t a tymas įvyksta š. m. 
lietuvių Dievo tarnybai, 1940 m. įstojo į ; kovo 23, 24 ir 30 d. d. Marijos I 

Marijonų vienuolyną. Liko duk t ė ; Aukšt . M-los salėje. Bilietai j 
tobusai) Brighton Parke prie Mary Watkins ir sesuo Mikalina gaunami "Marginiuose". 25111 
Nekalto Prasidėjimo parap. baž- Bilanienė. Pašarvotas seminari- W. 69th Str. Telef. PR 8 - ^ L ^ i i į ^ j į S S į kauni- Į Laukiama 
nyčios (California ir 44 st) ir ; joje, laidojamas pirmadienį, vas . ; Bihetų ka inos : Par te ry je — 8, ' 
prie Lietuvių Auditorijos. 3137.12 d., 10 vai. iš Marijonų ūk io ,6.50 i r 5 dol. Balkone — 7, 5 ir 

Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
prašomas, sutiko r inkt : ir skelb 
t i martirologinę 
medžiagą apie Lietuvos gyven 

S. Halsted St 
autobusą. 

Autobusai iš paminėtų vietų, 

lauks po vieną j koplyčios, Clarendon Hills, m . 

X šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų I sk. susi-

t a r p 1:30 v. 2 v. p. p., nu-^ rinkimas į w k s sekmadienį, va-
veš iki Civic operos rūmų i r j s a r i o n d 2 v . p.p. Šv. Ju rg io 
parveš atgal. Norį pasinaudoti, 1 p a r m a ž o ; j o j e ^^ye 32 PI. i r 
prašomi skubiai registruotis te-,Lituanica Ave. Rėmėjos kvie-
lefonu R E 7-8534. Registraciją 
veda Julija Valdienė. Kelionė į 
ten ir atgal 1 dol. Užsiregistra
vusiems iki sekmadienio vakaro, 
vasario 11 d., autobusai bus pa
rūp in t i (Chicagos Liet. taryba) 

(pr.) 

x Bilietai į Vasario 16-tos 
minėjimą ir kantatą "Kovoto
ja i ' ' gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69 St. Bilietų kainos: 3, 4, 
5. 7, 8, 10 dol. ir ložės. Sekmad. 
Marginiai atd. nuo 11 iki 2 vai. 
p. p. Minėjimas įvyks vas. 18 d., 
3 vai. popiet, Civic Operos rū
muose, 360 W. Madison St. ir 
20 N. Wacker Dr. (pr.) 

X Dr. VI. Šimaitis — Income 

čiamos atsilankyti ir naujų na 
rių atsivesti. 

x Už a. a. Alekso Ta lansko 
vėlę, minint vienerių metų mir
ties sukaktį, Šv. Mišios b u s a t 
našaujamos vas. 11 d., 8. v. ry-

Ito. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
5620 S. Claremont Ave. Ar t i -

; mieji draugai ir pažįstami p rašo-
!mi pamaldose dalyvauti, (pr .) 

x Studentė ieško pirkti lietu
viškus tautinius rūbus. Telefonas 
PR 6- 3697. (pr.) 

x Tradicinis Inžinierių Ba
lius. Laikas: vasario 24 d. Vie ta : 

;Lake Shore Club of Chicago 
į (nesumaišykite su South Shore 

Tax Service — jau 16 metų lie- :Club) 850 N. Lake Shore Drive. 
tuviams apskaičiuoja pajamų ' įėjimas iš Chesnut Street. 

3 dol. Premjera i — visi bilietai 
—pusę dol. brangesni. 

Užsakant bilietus paštu pra
šome rašy t i : Li thuanian Opera 
of Chicago, 6441 So. Kedvale 
Av., Chicago, 111., 60629. Telef. 
767-7290. 

Su bilietais k a r t u galima gau-
tį ir naujai išleistą "Fidelio" 
operos libretą, kurio ka ina — 

! l dol. 
Chicagos Lietuvių Opera. 

(pr.) 

x "Geros spalvotos televizi
jos veikia vidaus antena ," sako 
Gradinskas. Atvykit įsitikint. 
2512 W. 47 St.. F R 6-1998. (sk.l 

mą Sovietų Rusijos ir Nacių Vo
kietijos okupacijų metu, nuo 
1940 metų vasaros iki dabarties. 

proga jaunimas bus supažindin
tas su jo kūryba. Pamaldos už 

enocidinę j Lietuvą bus 11:30 vai., kita mi-
jnėjimo programa — 1:30 vai. 

svečių iš apylinkės. 

Knyca apima m 4—1940 metų 
laikotarpį. Ruošdamiesi Švęsti Ne-

. . .,. . . . . i priklausomos Lietuvos 50 metų jubi-
SkaiCiaiS m a t u o j a m a s SVietimO i lieju, visi norime prisiminti bei žl-
upės" platumas neparodo jos ""»• ^ '-'™? ^ * « L i ^ v ° 8 

gilumo, taigi neparodo ir "moks 
lo vandens" kiekio. Kas, tačiau, 
nuostabu, kad šie duomenys 
pateikti "nesubalansuoti", lyg 
nei nesistengiant ,kad jie bent 
atrodytų patikimi. Sako, kad 
praėjusiais metais Lietuvoj "į-
vairiais" būdais mokėsi 899 tūks 
tančiai žmonių. 568 tūkstančiai, 
esą, mokėsi bendrojo lavinimo 
mokyklose, įskaitant vakarines 
\ (pamainines, sezonines ir neaki-
|vaizdines). Atrodo, kad čia *skai 
j tytas kiekvienas, kas tik buvo 
I porai mėnesių a r savaičių įsira-
\ šęs į kokią nors mokyklą a r kur 
sus. Toliau, — 115,500 mokosi 
aukštosiose ir specialiose vidu
rinėse mokyklose. Tai jau 

valstybes nepriklausomybe, koks bu
vo atstatytos Lietuvos valdymas, koks 
buvo mūsų valstybes plotas. kokių 
puikių vaisiu davė mums Lietuvos 
nepriklausomybe tautinio susiprati
mo, kultūros ir ekonomijos srityse, 
kaip gražiai buvo pakUes nepriklau
somos Lietuvos bendravimas su už
sienio lietuviais ir kita. 

Knygoje yra daug pavardžių, datų 
ir skaičių, kuriuos sunku atsiminti 
Uk vieną kar ta knyga perskaičius, 
todėl patariame "Nepriklausoma Lie
tuvą" įsigyti ir turėti ją savo kny
gynėlyje. 

Gaunama DRAUGE, 4545 "test 
63rd St.. Chicago. 111. 60629 

Kaina — $7.00 
IUinoi« State gyventojai prie kainos 

turi pri<K»tt 5CJ- taksu. 

x Just inui Sabukoniui, 6635 
S. Campbell, Chicago, už 4 mėn. 
sugaištus ligoje pagal Leonardo 
Jankausko parengtą draudimo 
planą, į teiktas S2.684.00 čekis. 
Iš viso iki šiol j am jau išmokė
t a $5,164.00. L. Jankausko tel. 
LU 5-2094. (sk.) 

Ponios Balzekiene. Kairiene ir Za-
poiienė apžiūri dailės kūrinius iš
statytus Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje Chicagoj. 

i Vasario 16-tą šv. Antano gim
nazijoj y r a šventė, ir mokiniai 
neturi pamokų. 

KANADOJ 
— Vasario 16-tos ininėjimas 1683,500. Kur ir kokiais būdais 

Toronte. Jubiliejinė Lietuvos at- j d a r mokosi likusieji 215.500 — 
|s ta tymo 50 metų sukaktis To- lakaiSuotojrt neberado reikalo 
ironte rengiama Toronto apylin- j ieškoti (E.) 
; kės valdybos. Iškilmės vyks sek 13MKT3MK: 'SKt^'^mm. '^mtr^m 
madienį, vasario 18 d.: 2:30 vai. j P i n n a k a r t a lietuvių kalba 
iškilmingos pamaldos Lietuvos į 
laisvės intencija Toronto kate
droje, dalyvaujant Toronto ar-
kivysk. P. F. Pocock. Minėjimas 
įvyks erdvioje Ryerson politech 
nikos instituto salėje 4 va i Lie
tuviškoje dalyje kalbėtojas yra 
dr. A. Klimas, Rochesterio uni
versiteto profesorius. Angliškoje 
dalyje — federalinės valdžios 
susisiekimo min. Paul. T. 
Hellyer, vienas iš kandidatų į 
liberalų partijos vadus. Meninę x Lietuviu organizacijos, t u 

rinčios vėliavas, y r a kviečiamos programą tvarko muz. D. Skrins 

Lucy M. Raila — y r a 

dalyvauti su vėliavų palyda va- kaitė, Toronto choro 'Varpas" 
sario 18 d. 10 vai. Šv. Kryžiaus dirigentė. įjungiant į programą 

! parapijos bažnyčios pamaldose, chorą, tautinius šokius ir gyvą 
ne į kurias ruošia Ohicagos Lietuvių žodį (poeziją) į vieną jungtinę 

AVE MAR IJA 
Gaidos tinka —• giedojimui, piani

nui ir vargonams: namuose ar baž
nyčioje. 

Melodija pagal lietuvišką liaudies 
ir religini stilių. 

Sukūrė Vytautas F. Beliajus. 
aranžavo Linda.s stuka.*. 

KAINA S i."ti 
Sukūrė Vytautas F. BeHaju.«». 
aranžavo Liudas Štokas. 

Gaunama pas — V. F. Beliajų. 
P.O. Box 1226, Denver. Col. 80201 

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

KUNIGAS 
DIEVO IR 2MONIŲ 

TARNYBOJE 
ši knyga nėra specialiai skirta 

kunigams, ji ne mažiau skirta pa
sauliečiams, nes knygoje iškeliami 
ir dabartinio pasauliečio reikala-

ma: kunigui. 
Knvga gaunama "Drauge". 

Kaina 5 dol.. 720 pusi. 
niinois State syTeirtojai prie kainos 

tnri pridčU 5<£ taksą. 

mokesčius. 2737 
f*l c\, 4-2300 

West 43 St., 
fak ^ 

tik suorganizavusi Lietuvių Ope- taryba minint Lietuvos nepri- pynę. P o bendrojo minėjimo nu 
Laikas: 6 v. v. Vakarienė bus rai Lėšų Telkimo Komitetą — ;klausomybės a tkūr imo 50 metų matytas kanadiečiams svečiams. 

x Mečys Šimkus, teisininkas. 
paruošta 7:45 punktualiai. 

Svečiaį prašomi rezervuoti 
"Fidelio" operos pasta tymui ji sukaktį. Organizacijos bei drau- spaudos atstovams bei lietuviž-
dar pat i įteikė 100 dol. auką. i gijos, negavusios kvietimo dėl kųjų organizacijų atstovams pri 

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 
3236 South Halsted Strtet 

Tel.: DAnobe 8-9887 
Julija O. Bifiūnien* CUcago. III. 8000* 

tiksliai ir greitai užpildo įvairius vietas telefonu LU 5-8623 a r ; Chicagos Liet . Opera tokiu adresų netikslumo, prašomos ėmimas Šv. Jono Kr. liet. par. 
INCOME TAX blankus 4259 S. "Marginiuose". Kaina dviem Lucy M. Railos nuoširdumu la- j priimti minimą kvietimą. Po pa- salėje. Pačią vasario 16 dieną, 
Maplewood, CL 4-7450 arba YA žmonėm $25 doL, į ska i tan t v a - b a i žavisi ir nuolankiai dėkoja. į maldų vėliavos be palydos pri- penktadienio vakare. Lietuvos 
7-2046 kasdieni 9—8 vai. (sk.) , karienę. (pr.) i (pr.) (statomos į operos rūmus. gen. konsulas Kanadoje dr. J. 

NORMAN BURšTEINAS, kailiu krautuve 
IR SIUVYKLA. 185 N. Wabash (kampas Wabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.: pirm ir ketv. iki 8 v.v.. iešt. iki 4 vai 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489. 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i . 


