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Įvairios žinios
Jei komunistai vėl pultų

— skubus atkirtis
Laivai plaukia Japonų jūros 

link
Washington. — Praėjusį šeš

tadienį vėl atnaujinti JAV žval
gybinių lėktuvų skridimai Japo
nų jūros erdvėje. Tuo pačiu me
tu visa eilė karo laivų ir lėktuvų 
nukreipti į vakarines Ramiojo 
vandenyno sritis.

Gynybos departamentas pa
tvirtino žinią, kad “Nevv Jer
sey” vienintelis tarnyboje esąs 
kovos laivas, turėjęs iš Vietna
mo fronto grįžti į Long Beach, 
Kalifornijoje, dabar pakeitęs 
kryptį ir plaukia Japonų jūros 
link.

Visa tai vyko kelioms valan
doms praslinkus nuo prez. R. 
Nixono įspėjimo, jo pareiški
muose spaudai, kad Š. Korėjai 
ateity vėl puolus JAV lėktuvus, 
puolikui teksią susidurti su at
kirčiu.

Atkirtis be jokio įspėjimo?
Pasklidus žiniai, kad toks at

kirtis, komunistams vėl puolus 
JAV žvalgybinius lėktuvus, būtų 
greitas ir “be jokio įspėjimo”, 
ji šeštadienį B. Rūmų buvo pa
neigta. Apie tokį atkirtį prez. 
Nixonas buvo pareiškęs Kongre
so vadams.

Prezidentas ir Pentagonas ne
nurodė, kokių žygių būtų grie
biamasi, ateity vėl Š. Korėjai 
užpuolus JAV lėktuvus.

Kitomis žiniomis, Maskva de
danti pastangų paveikti š. Ko
rėją — santūrumo kryptimi.

Demonstracijos
P. Korėjoje

Seoul,, P. Korėja. — Pietų 
Korėjos studentai ir kiti gyven
tojai keliuose krašto miestuose 
rengė demonstracijas. Apie 
5.600 gyventojų griežtai pasisa
kė prieš Šiaurės Korėjos komu
nistus, numušusius JAV lėktu
vą.

Tuo tarpu Š. Korėja vis kal
tina JAV-bes ir tebeteigia, kad 
CE-121 lėktuvas buvo pažeidęs 
Š. Korėjos oro erdvę. Š. Korėjos 
žinių agentūra kaltino JAV at
stovą Panmunjom posėdyje — 
esąs, jis “pabėgęs iš posėdžio 
salės".

Vietname
Stambūs priešo nuostoliai
Saigonas. — JAV karinės va

dovybės žiniomis, priešui prieš 
9 savaites vasario 23 d. pradė
jus puolimus Vietname, jis ne
teko 31.000 karių. JAV karių 
nuostoliai per 7 savaites siekia 
2.044 žuvusiais ir daugiau kaip 
12.000 sužeistaisiais.

Britų karalienei Elzbietai II-jai šian
dien sukanka 43 m. amžiaus. Čia 
nuotrauka sukakties proga

Liet. Bendruomenės
Tarybos suvažiavimas
Chlcago. — Pereitą šeštadienį 

ir sekmadienį Chicagos Jauni
mo centre vyko JAV LB tary
bos sesija, svarsčiusi savo veik
lą ir priėmusi ateities darbo pla
ną. Sesiją atidarė prezidiumo 
pirm. J. Kapočius, primindamas, 
kad visuomenė, išrinkdama ta
rybą, laukia jos darbų. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. Jutt-Jutkevi- 
čius. Sesijai vadovavo pirm. J. 
Kapočius, vicepirm. kun. V. Da- 
bušis, kun. J. Jutkevičius ir dr. 
P. Vileišis ir sekr. A. Barzdu- 
kas.

Centro vald. pirm. B. Nainys 
pateikė veiklos apyskaitą ir dar
bų planus. Taip pat apyskaitas 

,'davė Šviet. tarybos pirm. J. Ka
valiūnas, Kultūros fondo pirm. 
A. Kairys, cv ižd. K. Dočkus, 
Tautinių šokių šventės komit. 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas. Dis
kusijos buvo gyvos, bet ne vi
suomet sklandžios. Sekmadienį 
svarstytas statuto projektas, bet 
jis tik vėliau bus priimtas.

Sesiją žodžiu savo ir Lietuvos 
atstovo Washingtone J. Rajec
ko vardu sveikino gen. kons. dr. 
P. Daužvardis. Dalyvavo taip 
pat PLB pirm. St. Barzdukas, 
vykd. vicepirm. dr. H. Brazaitis, 
net atstovai iš tolimų JAV vie
tų, kaip poetas B. Brazdžionis, 
L. Valiukas ir kt. (Plačiau sa
vaitės bėgyje).

Vokiečiu socialistai 
tikisi sėkmės 

Priėmė rinkiminę programą
Bad Godesberg, V.Vokietija—

Čia, ties Bonna, įvykusiame vak. 
vokiečių socialistų partijos su
važiavime priimta rinkiminė pro 
grama. Beveik visi pasiūlymai 
priimti balsų dauguma. Dau
giausia ginčų buvo sukėlęs R. 
Vokietijos klausimas. Nors buvo 
pasiūlymų R. Vokietijos režimą 
pripažinti, tačiau balsų dauguma 
(344 prieš 10) pripažinta, kad 
“R. Vokietijos režimas — pana
šus į valstybinį”.

Partija vėl kreipėsi į R. Vo
kietiją tartis “bendraisiais klau
simais”, pasiūlė pasirašyti ato
minio varžymo sutartį, pasmer
kė atominius ir pan. ginklus, pa
sisakė už “taikų sambūvį” su ko
munistais, pateikė reformų kul
tūros ir socialinėje srityse.

Palyginus su pernai įvykusiu 
SPD kongresu, kai vadai buvę 
puolami, dabar įvykęs “rinkimi
nės programos” suvažiavimas 
buvo žymiai vieningesnis.

W. Brandt yra partijos kandi
datu kanclerio pareigoms (so
cialistų laimėjimo atveju) ir jis, 
delegatams pritariant, kalbėjo 
apie “istorinius partijos uždavi
nius.”

Vakar P. Vietname nebuvo 
stambesnių veiksmų sausumoje.

Herbert Wehner, vak. vokiečių so
cialistų vienas vadų, skatino par
tiečius: renkitės rugsėjo m. rinki
mams, įtikinkite rinkikus, kad so
cialistai daug pasiekę...

* “Laimingos dienos ateina 
Čekoslovakijai”, pareiškė vakar 
Maskvos “Pravda”.

* Sovietų spauda paskelbė, 
kad rusų ir kinų kariams susi
dūrus ties Kinijos — Sovietų 
S-gos pasieniu, žuvę keli šimtai 
kinų.

“Kova be pasigailėjimo” prieš 
režimo priešus

Praha. — Balandžio 17 d. Če
koslovakijos kom. partijai nau
juoju vadovu — sekretorium iš
rinkus Gustavą Husak, jau ne
trukus paaiškėjo, kad naujasis, 
Maskvos valia atsiradęs ir Krem 
liaus karštai pasveikintas reži
mas pasiryžęs smogti visiems 
priešams, kurie nusistatę prieš 
“socializmą ar sovietus”. Jau 
antrą dieną milicininkai, panau
doję gumines lazdas, išvaikė 
Prahoje miesto centre susirin
kusius 20 jaunuolių.

Pats G. Husak viešai pareiškė 
vesiąs “kovą be pasigailėjimo.” 
Husako grasinimai balandžio 19 
d. paskelbti “Rude Pravo” dien
rašty sukėlė įtarimą: naujasis 
režimas linkęs grįžti į stalininio 
laikmečio, Novotnui vadovavus, 
varžymus bei valymus.
Krato pasieny, sulaiko Vakarų 

spaudą
I Vienu ypu pasikeitė spaudos 
ar radijo pranešimų veidas. 
Laikraščiai šeštadienį, sekma
dienį beveik neskelbė politinių 
žinių bei komentarų. Vyriau
sybė ir partijos pareigūnai at
sisakė teikti informacijas užsie
nio spaudai. Tuo tarpu A. Dub- 
čekui buvus partijos vadovu, 
tokie ryšiai buvo įprastas reiški
nys.

KUMŠČIO TEISĖ ČEKOSLOVAKIJOJ
Naujojo režimo Prahoje pirmieji žygiai liudija: atgaivinamas policinis valdymas —■ 
G. Husak kovosiąs "be pasigailėjimo" su visais, kurie priešinsis kietajai, Maskvos 
sveikinamai, krypčiai — Rytų bloko kraštai patenkinti permainomis, bet Italijos 
komunistai reikalauja suvereninių teisių Prahoje — Vakarų viešoji nuomonė, politi
kai vieningai smerkia įvykius.

Pasaulis vertina įvykius Prahoje
Maskvos vadai nuoširdžia? 

sveikino
Maskva. — Jau iš anksto bu

vo aišku, kad Kremlius paten
kintas permainomis Prahoje. So 
vietų radijas ir spauda paskelbė 
nuoširdžius sovietų kom. parti
jos vado L. Brežnevo sveikinimo 
žodžius.

Kremliaus vadas Husaką api
būdino kaip “ryžtingą kovotoją 
už darbo žmonių reikalus”. Jis, 
Brežnevo žodžiais, buvęs drąsus 
ir įrodęs "komunisto pareigin
gumą iškilusioje kovoje prieš 
grėsmę čekų - slovakų tautos 
socialistiniams laimėjimams.”

Sovietų spauda ir radijas pir
momis dienomis tenkinosi oficia
liais pranešimais ir vengė ko
mentarų.

Rytų bloko komunistų vadai 
džiūgauja

Rytų bloko kraštų vadai Pra
hos įvykiais patenkinti. R. Vo
kietijos W. Ulbricht savo tele
gramoj linkėjęs Husakui “ištver 
mės ir sėkmės”, nes, jam, esą, 
tenka uždavinys “stiprinti socia
lizmą.”

Kitas Dubčeko aršus priešas, 
Lenkijos VI. Gomulka taip pat 
sveikino. Vienoje tuo metu vie
šėjęs Bulgarijos kom. vadas 
Živkovas Dubčeko pakeitimą 
Husaku laiko “svarbiu žings
niu.” Panašiai skelbiama ir 
Vengrijoje.

Vis dėlto ir tų kraštų spauda 
teskelbė žinias, bet ne platesnius 
vertinimus.

* Gegužės 1-sios šūkius so
vietai papildė nauju. Iš 56 “Prav- 
doje” paskelbtų šūkių, 18-sis 
skelbia: “Garbė šauniesiems pa
sienio sargybiniams, drąsiai gi
nantiems šventąsias savo tėvy
nės sienas”.

Keleiviai, vykę iš Vakarų 
kraštų į Čekoslovakiją nusi
skundė: jų lagaminai buvę stro
piai tikrinami pasieny. Sulaikyti 
Vakarų dienraščiai ir kita spau
da. Pradėti trukdyti “Radio 
Free Europe” pranešimai.

Pirmosios trys laisvės sutemų 
dienos liudijo: Husak pirmoje 
eilėje smogia į gyventojų telki
mosi, susirinkimo laisvę. Būdin
ga, kad jis savo kalboje teigė: 
“Gyventojai taria siekią laisvės, 
ir mes, greičiausia, esame tos 
laisvės žudikais. Tauta pati apie 
mus spręs iš mūsų žygių. Mes 
negalime patenkinti kiekvieno 
gyventojo.”

A. Dubček, 13 su puse mėn. išsilai
kęs partijos pik&iky; tariamai “sa
vo noru“ balandžio 17 d. pasitrau
kęs. Jis lieka partijos prezidiumo 
vienu nariu.

Josef Smrkovski, nors šiomis dieno
mis apgailestavęs savo “klaidas", vis 
dėlto, išstumtas iš partijos prezidiu
mo

Vakarai nusivylę, nors jiems tai 
ne staigmena

Vak. Europos sostinės žinią 
apie maskvinės krypties įsigalė
jimą Čekoslovakijoje paskelbė 
su liūdesio, nusivylimo atspal
viu, tačiau nurodė, kad tie įvy
kiai nebuvę didele staigmena.

Vienas pirmųjų, Danijos už
sienio reik. ministeris P. Hart- 
ling nurodė: “Niekam netenka 
abejoti, kad tai, kas Prahoje į- 
vyko, padaryta prieš krašto va
lią.”

Neutraliosios Austrijos vy
riausybės atstovas teigė: “Mes 
apgailestaujame įvykių raidą 
Prahoje.”

Vak. Vokietijos, Italijos ir Va
karų kraštų politikai visi, vienu 
balsu, smerkė tuos, kurių dėka 
Čekoslovakijoje vėl įsivyrauja 
sutemos laisvei.
Italų komunistai už suverenumą 

Čekoslovakijai
Roma.— Italų komunistų par

tija, pati didžiausia Vakaruose, 
su 1.5 mil. narių, balandžio 18 
d. pasmerkė įvykius Prahoje ir 
reikalavo: “Čekoslovakijoje rei-

Husak puolė studentus ir dar
bininkus, nes jie susirenka “bė 
atitinkamų įstaigų žinios” ir ren 
giasi streikams. Jie nebūsią lei
džiami, nes režimas, Husako žo
džiais, “ves kovą ir šioji nebus 
vaikų žaidimas.”

Vienas gvazdikas laisvei 
pagerbti...

Kitos dienos rytą, penktadie
nį, permainoms įvykus, vienas 
praeivių ties šv. Vaclovo pamink 
lu padėjo vieną rausvą gvazdi
ką. Jis reiškė krašto “paskutinį 
sudiev” kovotojui dėl laisvės, A. 
Dubčekui. Kitaip, platesniu mas
tu pareikšti pagarbą nebuvo į- 
manoma.

Tai įvyko toje šv. Vaclovo 
aikštėje, kur nuo praėjusių me
tų vasaros dar ryškūs sovietų 
tankų kulkų pėdsakai, kur sau
sio m. susidegino studentas Jan 
Palach ir kur įvyko visa eilė de
monstracijų. Dabar gi čia siautė 
pavėlavusi sniego pūga. 9 vai. 
ryto gyventojai jau buvo išpir- 
kę visus “Rude Pravo” egzem
pliorius su didele Husako nuo
trauka ir jo kalba kraštui.

A. Dubčekas “savo noru 
pasitraukęs”

Spauda po lemtingojo posė
džio paskelbė apie tai, kaip lig
šiolinis partijos vadas A. Dub
čekas tariamai “savo noru” pa
sitraukęs. Jis taręsis su vykd. 
komiteto ir prezidiumo nariais 
ir susirinkus partijos komiteto 
plenumui, pateikęs prašymą at
sistatydinti — jį atpalaiduoti 
nuo buvusių pareigų.

Jis, vis dėlto, pridūręs, norįs ir 
toliau dirbti partijoje, siekda
mas toliau bandyti įgyvendinti 
buvusias reformas.

Partijos komitetas Dubčeką 
pristatė kaip politiką, kuris bu
vęs “su iniciatyva, pasišventimo 
norais ir garbingas komunis
tas"... Atskirai paskelbtas prezi
diumo pranešimas pabrėžė, — 
sutinkama su Dubčeko pareiški
mais, jog jis nepajėgs nugalėti 
politinės įtampos, be to, nuro
dyta, kad jis daręs “klaidas.”

kia atstatyti suverenumą ir liau
tis vykdyti įsikišimą”. Nurody
ta, kad patys krašto gyventojai 
turėtų laisvai spręsti kilusią 
krizę. Italijos komunistai buvo 
vieni pirmųjų, pasmerkusių per
nai sovietų įvykdytą invaziją.

Kitos partijos smerkia
Italų krikščionių demokratų 

partija pareiškė, kad tie įvykiai 
išryškiną krizę, kurioje atsidūrę 
pasaulio komunistai, gi čekai su 
slovakais yra verčiami sumokėti 
brangią kainą.

Italų katalikų darbo sąjunga 
kvietė darbininkus smerkti įvy
kius be jokių sąlygų. Maskvos 
elgesį pasmerkė ir socialistai, 
pažymėję, kad įvykiai reiškią 
“riboto suverenumo politikos” 
pasėkas.

Suomijos kom. partijos vadas 
Aame Saarinen pakartojo jo se
niau skelbtą pažiūrą: jis prita
ręs Dubčeko reformoms ir esąs 
priešingas sovietų karinės jėgos 
panaudojimui Čekoslovakijoje. 
Suomijos komunistų partija yra 
viena stipriausių, nes rinkimuo
se už ją pasisako apie penktada
lis krašto rinkikų.

* Potvynių nuostoliai keturio
se valstijose, krašto vidurio ir 
šiaurės srityse, siekia 31 mil. 
dol.

Kom. Kinijos Mao tse-tungas (kairėje) su savo įpėdiniu <— gynybos 
ministeriu Lin Piao

VU Ko Tarybos posėdyje
New York. — Balandžio 11 d. 

įvykusiame Vliko tarybos posėdy 
je V. Alksninis (LLKS atst.) pa
darė pranešimą apie galimybes 
arčiau bendradarbiauti su Ukrai 
nos laisvės kovos veiksniais. Val
dybos vicepirm. J. Audėnas pa
darė pranešimą apie valdybos 
darbus.

V. Alksninio pranešime iškel
tieji siūlymai perduoti išsamiau 
apsvarstyti ir suformuluoti Poli
tinei — teisių komisijai. Tai pa
čiai komisijai perduotas išsamiau 
ištirti ir seimo iškeltasis suma
nymas Vliko seimus šaukti kas
met kitoje vietovėje.

Rūpestis dėl tarpt, politikos 
vėjų

Valdybos vicepirmininkas J. 
Audėnas išdėstė Vliko valdybos 
susirūpinimą naujausiais tarp
tautinės politikos vėjais, ypač 
nauju Sovietų Sąjungos skatini
mu susitarti Europai dėl visiško 
jos saugumo ir Europoj bei A- 
merikoj (ypač bal. 9-10 vykusioj 
NATO konferencijoj Washingto- 
ne) bendrybiškai pasireiškiančiu 
susidomėjimu Sovietijos siūly
mais. Vliko valdyba prašė Poli
tinę bei teisių komisiją skubiai 
parengti išsamų memorandumą, 
kuriame turėtų būti įsakmiai at
kreipiamas galimose Rytų-Vaka
rų blokų derybose dalyvausian-

Pirmieji priešinasi studentai
Praha. — Sostinėje jau ryš

kios pirmos pasipriešinimo nau
jajam režimui žymės. Prahos 
ūkio mokyklos studentai viešai 
iškabino pareiškimą: protestuo
jama prieš G. Husako pareiški
mus, esą, bus kovojama prieš 
“gaivalus, kurie priešinasi socia
lizmui.”

Žemės ūkio ir mokytojų insti
tutai Budejovice mieste pranešė 
Prahos studentams — jie numa
tę vykdyti streikus.

Naujasis britų pasididžiavimas, keleivinis, neseniai pastatytas laivas 
“Elizabeth II, Southampton uoste. Tai pats naujausias ir didžiausias lai
vas, kuriam teks skrosti vandenyno bangas tarp Europos ir New Yorko

čiųjų dėmesys į būtinumą nepa
miršti Lietuvos bei Baltijos kraš
tų teisių politiniuose Europos 
santykiuose.

Vliko ir PLB santykiai

Be to, taryba buvo painfor
muota apie Vliko valdybos su 
Lietuvos Laisvės Komitetu numa 
tytojo simpoziumo rengimą, apie 
Vliko valdybos rengiamą Politi
nį Jaunimo Seminarą birželio 7- 
8 d. New Yorke, į kurį kviečia
mi JAV ir Kanados lietuvių jau
nimo organizacijų atstovai bei 
paskiri jaunuoliai, ir apie Vliko 
pirmininko dr. J.K. Valiūno da
lyvavimą PLB valdybos posėdy
je Clevelande. Išryškinta, kad 
PLB pripažįsta rezistencinį Vli
ko pobūdį, jo vadovavimą poli
tinei veiklai, ir kad Vliko orga
nizacinės santvarkos klausimą 
PLB valdyba laiko Vilką suda
rančių grupių reikalu.

Šiame Vliko tarybos posėdyje 
iš eilės pirmininkavo Algis Ve- 
deckas (Ūkininkų S-gos atst), 
sekretoriavo Tomas Sperauskas 
(LTS atst). (ELTA)

KALENDORIUS

Balandžio 21 d.: šv. Anzel
mas, šv. Opbrtuna, Milgedas, 
Argela.

Balandžio 22 d.: šv. Soteras, 
šv. Aleksandra, Jasbutąs, Narū
ną.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoj 
ir jos apylinkėse šiandien debe
suota, vis šilta, temp. sieks 60 
ir daugiau 1. F., galimi trumpi 
krituliai, ryt — be pakitimų.

Saulė teka: 5:01, leidžias 6:37
* Viesulai siaučia paskirose 

JAV srityse. Floridos centrinėje 
daly, Maitland vietovėje, viesu
las sugriovė visą eilę namų. 
Nuostolių žmonėmis nebuvo.
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2 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. balandžio m. 21 d.

STUDENTŲ RIAUŠES HARVARDO 
UNIVERSITETE

los privertė pagalvoti apie universitetų reformą
J. VENSKUS, S. J.

ti, nepatriotiška. Vėliau kariuo
menė paprašė, kad laboratorijos 
atlikinėtų įvairius eksperimentus, 
kuriuos profesoriai ir be kariuo
menės atlikinėdavo. Dirbti ka
riuomenei būdavo tuo patogiau, 
kad laboratorijos gaudavo iš jos 
daug pinigų, įrengimų. Kas būda
vo kariuomenės pinigais įsigyja
ma, viskas palikdavo universite
tui. Patys eksperimentai turi ben
dros moksliškos reikšmės, o ka
riuomenei jie yra daugiau pri
puolami. Pvz., kariškoji medici
na nesiskiria nuo civilinės medi
cinos, kariškių ligos nesiskiria 
nuo civilių ligų.

Kai kur u-to koridorių kampe 
buvo skelbimų, kad galima įsire
gistruoti į laivyną — (Navy), į 
aviaciją (Air Force) ir pan. 
Siaučiant karui Vietname, SDS 
pradėjo smarkią kovą prieš visus 
tuos “kariškus pasireiškimus”. 
Universitetai, dėl šventos ramy
bės, jau atsisakė bendradarbiau
ti su kariuomene, nebeatnaujin
dami sutarčių. Kariuomenė, pa
sakė, kad ji iš tiesų jau neberei
kalinga universitetų pagalbos.

Ar atgyveno senos institucijos?
IV. 8 d. riaušės ir IV. 10 polici

jos įsikišimas Harvardo universi
tete turėjo nepaprastos reikšmės. 
Žmonės susimąstė: Harvard’o u- 
niversitetas garsi įr garbinga in
stitucija, nebuvo nusipelniusi to
kio pažeminimo. Iki šiol girdėda
vome tam tikrus pasipriešinimus 
tai vienam tai kitame universite
te, apie kilusias riaušes; vie
nur ar, ar kitur kunigai pasiprie
šino vyskupui, ar kardinolui, ar 
panašios rūšies reiškinių.

Po tokių įvykių daugelis susi
mąstė ir pradėjo rimtai galvoti, 
kad visuomenėje įvyko didelė 
permaina. Mes nebetikime į se
nas institucijas, — jas pradėjo
me griauti. Nebepasitikime tų 
senų institucijų vadovybėmis. 
Pirmiau vis kažin kaip manyda
vome, kad vadovybė yra beveik 
neklaidinga. Kilus konfliktui, vi
si automatiškai palaikydavo va
dovybę, viršininką. Vadovybė y- 
ra išmintinga, protinga, taktiš
ka, ypatingai tokių universitetų 
ar kurios nors bažnytinės įstai
gos; rodos nieko kito nelieka 
kaip klausyti.

Atrodo, kad išsivystė naujas 
žmogaus tipas: nebenori viską iš 
aukšto priimti, bet nori ir pats 
dalyvauti įstaigos vadovavime. 
Atrodo, kad visos institucijos tu
ri tą pačią problemą, paimkim, 
kad ir moterystę: norima pasida
lyti pareigomis, ir kiekviena pu
sė turi savo atsakomybe savo da
lią nešti.

Maištavimai Harvarde ir kiti 
panašūs reiškiniai privertė ir vie
nus ir kitus susimąstyti, pagalvo
ti. Kažin ar gerai, kai vadovybė 
veikia sau, pavaldiniai sau atski
rai? Taigi ir vadovybė nuspren
dė studentus (išskyrus gal de
šimtį) paleisti nenubaustus. 
Studentai būsią įleidžiami ir į u- 
niversiteto administraciją, turės

Studentų riaušės Harvardo u- 
versitete prasidėjo balandžio 8 
d. Tuo pačiu laiku buvo riaušės 
ir Bostono universit., bet jos pla
čiau neišsiplėtė, policija nebuvo 
iššaukta. Administracija pagrąsi- 
no, studentai nutarė paklausyti 
— išsikraustė, sakydami, kad tai 
nereiškia, kad nustoją kovoti. 
Jie kovosią ir toliau, tik kitokiu 
būdu. Harvard’o riaušės plačiau 
pragarsėjo, nes pats universitetas 
yra garsus, ir dar todėl, kad ank
sti rytą (5 vai.), iškviesta 400 po
licijos, nes norėta nuraminti stu
dentus, kol nebuvo žmonių gat
vėse. Liūdniausias dalykas, kad 
studentai apstumdė 9 deka
nus, vieną kitą labai niekingu bū
du: paėmę už apikaklės ir kel
nių užpakalio, išmetė pro duris 
laiptais žemyn, studentams besi
juokiant ir besityčiojant. Polici
ja suėmė 184, (132 vyrus ir 52 
mergaites); buvo 30 sužeistų iš 
abiejų pusių. Administracija su 
policijos šefu ir Cambridge’o 
mayoru visą naktį svarstė, ar 
kviesti policiją. Bet kada sužino
jo, kad studentai pradėjo peržiū
rėti visus dokumentus ir pradė
jo juos ant lapelių multiplikuoti 
universiteto negarbei, universite
to prezidentas Nathan M. Pusey 
nutarė prisiimti sau atsakomybę 
ir paprašė policijos reikalą už
baigti.

Harvardo universitetas
Tai yra vienas iš seniausių ir i 

turtingiausių universitetų. Pra-, 
dėjo darbą kaip kolegija 1636 m., 
taip veikia jau 333 metus. Nors 
universitetas buvo įsteigtas Cam- 
bridge (Mass.) tačiau, nesivadi- 
no tuo vardu, kad jo nesumaišy
tų su garsiu ir labai senu (XII a) 
Cambridge universitetu Angli
joje. Kaip daugelis kitų, taip ir 
šitas universitetas, buvo įsteigtas 
vienos religinės grupės. Pradžio
je vadovavo Congregational 
Church, paskui Unitarian, bet 
nuo 1851 metų visiškai atsiskyrė 
nuo bažnytinės įtakos, ir pasida
rė “nonsectarian” ir tuo didžia
vosi, neturįs nieko bendra su reli
gija. Dabartinis vardas paeina 
nuo JoKn Harvard, protestantų 
ministerio, gimusio Anglijoj, ku
ris mirdamas 1638 m. paliko uni- 
ersitetui didelę sumą pinigų ir 
labai gerą , turtingą knygyną. U- 
niversitetas visados gaudavo daug 
pinigų iš įvairių turtuolių, kurie 
mirdami, kartais netikėdami į 
bet kokį nemirtingumą, bent 
žmonių atmintyje norėjo pasilik
ti nemirtingi, savo vardu pasta
tydami kokį institutą, laborato
rijas, palikdami savo vardo sti
pendijas, kurias universitetas ga
li skirti. Medicinos fakultetas 
pradėjo veikti jau — 1782 m., iš
leisdamas labai daug ir žymių 
gydytojų, tuo padarydamas Bos
toną didžiausiu pasaulyje medi
cinos centru, pragarsėdamas ink
stų perkėlimais ir kt.

Nelengva yra jaunam žmogui 
ten patekti, bet jeigu patenka, stu 
dentai ir jų tėvai labai didžiuo
jasi. Su Harvardo universiteto 
diplomu lengvai gausi vietą ir 
gal būt tapsi net paties Amerikos 
prezidento patarėju.

Kas ruošia tuos streikus ir riau
šes? Tikrumoje ruošia būrelis. 
Gal kokie trys keturi šimtai stu
dentų iš 15 ar 20 tūkstančių. Jie 
vadinasi SDS (Students for De- 
mocratic Society). Yra dar kita 
grupė: The Student Workers Al- 
liance Caucus (arba Progressive- 
Labor Party). Vieni turi raudo
ną vėliavą, kiti juodą. Kada eina 
triukšmas, tos vėliavos viešai 
plevėsuoja.

Kodėl studentai protestuoja? - 
Po II pas. karo kariuomenė pa
prašė universitetų leisti ruošti 
atsargos karininkus — Reserve 
Officers Training Corps, trum
pai — ROTC. Universitetai lei
do, ir būtų buvę nepatogu neleis-

Grandinėlės šokėjai, besikeičią klumpėmis

KANADOS ŽINIOS

London, Ont.

ATVYKSTA GRANDINĖLĖ
Londonas išgyvena didelę 

staigmeną: pirmą sykį čia at
vyksta Clevelando “Grandinėlė” 
su visai nauja žaismingų vestu
vinių šokių programa. Čia ir že
maičiai turės malonumo stebėti 
salėje tauškančias klumpes, gi 
visus gerai nuteiks įvairios ves
tuvinės išdaigos, šio pobūdžio 
šokių žaismingumas. Čia ir 
greitpolkė vestuvių užbaigimui, 
čia ir rezginėlė jaunųjų atsi
sveikinimui, na, ir, žinoma, kas 
be piršlio melagio. Kai kurie 
programos šokiai dar niekur ki
tų grupių nėra šokti, todėl ne
nuostabu, kad Londone ir apy
linkėse susidomėjimas yra labai 
didelis.

“Grandinėlė” — kukli ir di
dinga. “Ją būtinai turite pama
tyti” — rašė “The Cleveland 
Press” 1968 m.

Šią programą turės progos 
matyti visi, kurie atvyks į spor
tininkų didįjį balių, įvykstantį 
balandžio 26 d. naujoje ir mo
derniškoje Centennial Hali, 
miesto centre esančiame Vikto
rijos pai'ke, 550 Wellington St. 
prie Dufferin. Salę rasti labai 
lengva: iš 401 kelio išsukti į 
Wellington Rd. šiaurę ir visą 
laiką važiuoti ta pačia gatve 
ligi pat salės, šis balius yra 
pats didžiausias šio sezono Lon
dono parengimas iš linksmo
sios pusės. Londone tik pora 
šimtų lietuvių, tačiau praeitų 
metų sportininkų baliuje buvo 
du sykiu daugiau dalyvių, negu 
čia iš viso gyvena lietuvių. Šie
met tikimasi, kad bus bent tris 
kartus daugiau. Šis balius kar
tu yra ir Londono reprezentaci
nis. Todėl atvyksta daug sve
čių iš įvairių apylinkių: čia ne 
vien kasdien sutinkami veidai, 
bet ir nauji, o tai kaip tik la
bai pataiso vakaro nuotaiką. Ši 
yra labai gera proga aplankyti 
londoniškius, nes tą dieną jie 
niekur iš Londono neišvažiuoja 
ir beveik visi dalyvauja šiame 
parengime. Baliaus metu bus 
renkama ir vakaro karalaitė. 
Kandidatuoti gali visos netekė
jusios iš bet kurios apylinkės.

tam tikrą savivaldą, būsiąs vyk
domas universiteto vadovybės ir 
studentų dialogas; kiekvienas stu
dentas būsiąs išklausytas, žino
ma, jeigu jis turės ką protingu pa
sakyti. Tokiu būdu iškilo ir nau
jas viso reikalo supratimas.

Apranga — savo nuožiūra. Jei 
įmanoma — vakarinė suknele. 
Bus dovanų ir bufetas. Baliaus 
pradžia 6:30 v. vak. “Grandinė
lės” programa — 8 vai. vak. 
Pabaiga 1 vai. r.

Sportuojantis jaunimas visus 
nuoširdžiai kviečia ir jūsų lau
kia Londone Centennial Hali 
balandžio 26 d.; laukia ne tik iš 
mažųjų, bet ir iš didžiųjų apy
linkių, būtent, Detroito, Toron
to ir kt. Kodėl kartą nepasižiū
rėti, kaip mažas, bet labai veik
lus Londonas linksminasi.
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POPIEŽIUS APIE KRISTAUS 
PRISIKĖLIMU

Popiežius Paulius VI-sis įpras 
toje audiencijoj šv. Petro ba
zilikoje, plačiai kalbėjo tikintie
siems apie Kristaus prisikėlimo 
paslaptį, kuri sudaro pagrindi
nę tikėjimo tiesą kiekvieno 
krikščionio gyvenime šventasis 
Tėvas, priminęs, Ikad Velykų 
šventė jau nuo pirmųjų amžių 
buvo iškilmingai švenčiama vi
same krikščionių pasaulyje ir 
kad kiekvienas sekmadienis yra 
Velykų šventės 1 pakartojimas, 
ragino tikinčiuosius ir dabarti
niais laikais gerai suprasti Kris 
taus pasiaukojimą žmonijos iš
ganymui, sekti Kristų jo kan
čios kelyje, kad galėtų sulauk
ti džiaugsmingo prisikėlimo. 
Audiencijoje dalyvavusioms 
maldininkų grupėms iš Jugosla
vijos ir Moravijos Čekoslovaki
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joje, šv. Tėvas pareiškė specia
lius ' sveikinimus ir linkėjimus 
likti ištikimais ir tvirtais savo 
tikėjime, uoliais krikščioniško
sios meilės darbuose ir niekad 
nenustoti vilties į ateitį, kad 
vėlykų prisikėlimo dvasia su
teiks jiems ir jų šeimoms tik
rąjį džiaugsmą ir pastovią tai
ką.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5O78

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

Rezld.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublle 7-78118

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člon lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vale. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Šveicarijoj gyvenąs žinomas filmų aktorius Charles Chaplin atšventė 80 
m. sukaktį. Priekyje matyti jo žmona Ona. žinomo jau mirusio JAV dra
maturgo O’Neil duktė, 45 m.

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TEI EVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk„ 6211 So. Westernš
j. LIEPONIS

PR 8-5875

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

3 mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00Prenumerata:

Cook County. Illinois 
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

U metų 
9.00 
8.00 
9.50

4.50
5.50

1.75
2.25

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

• Redakcija dirba kasdien jj
g-30 — 4:30, šeštadieniais 3
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 —■ 12:00.
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TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadlo- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. ir penk- 

tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6900
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarime 

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

Akušerija lr moterų ligos

6132 So Kedzie Avė., WA 5-2610

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien U—U ryto tr 4—R ▼ v 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOO1ATE OPTOMETRISl’S 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 63nl St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“oontact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue 
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lr

Senktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
eštad. 8 v. r. iki S v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc) 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne- PrUina dkUl, BusJtorUfl _
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. —(By appt.).

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. 63rd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-S vai. p.p., trečlad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 Vai. ir 6—8 vai. vale.

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL building 
7156 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vaL ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto Iki S vai. p. p

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

fOfiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68rd Street

Valandos: pirm., ketv.. 5—8 vai ,
antrad ir oenkt i__ 4 vai
Prttainčja tik nusitariu;

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS ER CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REUance 6-4410 
Rez. GlloveblU 6-0«17 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Stt«». 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12
V. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA YR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th SL 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai: Pirm., antr., Treč. M
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ii’ nuo 6 iki
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr klt 
laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-ttl(
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DR. ONA VAŠKEVIČIUS
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DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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įr 6-8 v. v., kųtrtrt. C-8 v riknrn Šeštadieniais ll-j vai. poplpt ’ °



Sniečkaus puolimai ir

TIKINČIOJI LIETUVA
Net ir puslaukiniai kraš

tai, pokario metais Europos 
valstybėms atsisakius kolonia- 
linės sistemos, nevaržo savo 
tautiečių, kartais net keistokai 
tikinčių religinės laisvės. Tai
gi galima drąsiai teigti, kad 
vieninteliai religijos laisvę var
žantieji kraštai yra anapus ge
ležinės uždangos.

Bet ir ten yra kai kurių pro
švaisčių. Mus džiugina iš Va
tikano šaltinių ateinančios ži
nios, kad Jugoslavijos komu
nistų partija ir to krašto vy
riausybė vis mažiau varžo re- 
Ksifc, vis daugiau duoda lais
vės tikintiesiems, o kartais net 
jų bendruomenėms padeda. Pa 
girtini ir Čekoslovakijos vado
vai pastaruoju metu (trumpai 
prieš rusų okupaciją ir dabar) 
sustabdę bažnyčios persekioji
mą, paleidę iš kalėjimų suim
tus vyskupus ir kunigus, lei
džią jiems dirbti parapijose. 
Vis mažiau religinė laisvė var
žoma Rumunijoje ir net stip
rokai rusų įtakoje esančioje 
Bulgarijoje. Didelio tikinčiųjų 
ryžtingumo ir sumanių katali
kų vadovų dėka katalikybė 
stipriai laikosi Lenkijoje, kur 
komunistų partijos ir šalies 
vadovybė nedrįsta prieš tikin
čiuosius vartoti griežtesnių
priemonių.

Taip yra tik todėl, kad tie 
komunistiniai kraštai tiesio
giai nėra rusų valdomi ir tik 
iš atokiau jų kontroliuojami.

*
Kai paskaitai sovietinę kon

stituciją, tą “laisviausio pa
saulyje krašto santvarkos do
kumentą”, jame nerandi tie
siogiai prieš religiją nukreiptų 
nuostatų, čia, kaip ir demo
kratinių kraštų konstitucijose, 
daug kalbama apie žodžio, 
spaudos, susirinkimų, mitingų, 
net gatvės eitynių bei demon
stracijų laisvę (97 str.), apie 
rasenę, socialinę ir ūkinę ly
gybę, o pavergtos Lietuvos 
‘•konstitucijos’’ 96 str. skaito
me tokią pastraipą: “Religinių 
kultų atlikimo laisvė ir antire
liginės propagandos laisvė pri
pažįstama visiems piliečiams”. 
Deja, šis punktas parašytas 
tik tiems, kurie nepažįsta so
vietinės sistemos, tik negud
riems užsieniečiams apgauti.

Niekur nėra tokios didelės 
prarajos tarp praktikos ir teo
rijos. kaip Sovietuose. Visa tai 
tinka ir religinei sričiai. Prak
tiškai religija niekur nėra taip 
skaudžai persekiojama, kaip 
sovietinių rusų užimtuose kras 
tuose. Čia kom. rusai griež
čiausia išsiskiria net nuo savo 
satelitų. Tai gerai žinome mes. 
lietuviai, nes mums aišku, kiek 
daug pagiežos išlieta religijai, 
kiek dėta piktų pastangų jai 
sunaikinti. Ne vienas šimtas 
bažnyčių bei koplyčių uždary
te, jos paverstos
ar “buitiniais pastatais . Bei 
kokia kilnojama ir nekilnoja
ma bažnytinė nuosavybe val
džios nusavinta. Jeigu kur 1- 
kintieji savo bažnytiniu turtu 
ar pastatais naudojasi, tai už 
tai turi mokėti valdžiai aukš
tą nuomą. Nuo pat bolševikų 
okupacijos pirmųjų dienų ka
talikai neturi nė vieno laikraš
čio neleidžiamos religines kny
gos (išskyrus porą maldynų 
ir keletą kalendorių). Religinis

tes. kunigų semmanjM 
rus vieną griežtai apribojus jos 
klierikų skaičių ligi 30) užda
rytos: katekizacija gi ležtn
draudžiama, tikintieji gnežta, 
persekiojami, atleidžiam

liaNegėri“'t elgiamasi ir su 
protestantu Bažnyčia okup. 
Lietuvoje. Šiuo re,kalu Vak 
Vokietijoje leidžiamas Sve

(Nr. U, 196®) yra pa-

PAREIŠKfi UŽUOJAUTĄ
Popiežius Paulius VI-sis, pa

tyręs apie Šveicarijoje įvykusią 
skaudžią nelaimę Dottikon 
sprogmenų fabrike, kurioje žu-

teikęs konkrečių duomenų: ne
priklausomybės metais visoje 
Lietuvoje buvo 95 liuteronų 
parapijos bei filijos (iš jų 55 
Didžiojoje Lietuvoje, 40 Klai
pėdos krašte). Reformatai tu
rėjo 13 parapijų. Taigi iš viso 
Lietuvos protestantai turėjo 
108 parapijas ir fili jas. O 1968 
m. Lietuvoje, įskaitant ir bu
vusį Klaipėdos kraštą, tebuvo 
27 parapijos ir filijos.

*
Tačiau pastaruoju metu 

skleidžiamos žinios, kad Lie
tuvoje tikintieji naudojasi di
desnėmis religinėmis laisvė
mis. Nurodoma, kad bolševi
kai leidžią retkarčiais išspaus
dinti vieną kitą religinį kalen
dorių ar maldaknygę, leidę 
įšventinti porą vyskupų, tikin
tieji nesą tremiami. Žinoma, 
tai būtų teigiami reiškiniai, 
jeigu religinė laisvė būtų padi
dėjusi. Lietuvos vyskupų ran
kos ir judėjimo laisvė tebėra 
surištos, Bažnyčia palikta mir
čiai. neleidžiant paruošti rei
kalingo kunigų skaičiaus, ka
tekizacija tebėra uždrausta, 
galioja ir kiti varžymai. Dva
sininkai ir tikintieji tebėra 
griežtoje “globoje” specialaus 
rusų valdininko, kuriam už 
“gerą pareigų ėjimą” (tikin
čiųjų persekiojimą) neseniai 
buvo suteiktas “nusipelniusio 
visuomenės veikėjo” titulas.

Kad okupantų kovoje prieš 
religiją Lietuvoje nėra jokio 
atodrėkio; matyti ir iš pasku
tinio A. Sniečkaus rašinio, pa
skelbto “Partijnaja žyzn’’ š. 
m. Nr. 1 ir “Komunisto” žur
nalo Nr. 2. Čia, išskaičiavęs 
visą eilę “negerovių”, A. Snieč 
kus rašo: “Mes negalime ne
atsižvelgti į tai, kad tam tikra 
dvasininkijos dalis užmaskuo
tai kovoja prieš mus. Reikia 
ryžtingai atremti kai kurių 
bažnytininkų mėginimus prieš 
pastatyti tikinčiuosius ateis
tams, ir tokiu būdu mėginti 
pakirsti mūsų visuomenės vie
nybę. Mes neužmirštame ir to, 
kad mūsų idėjiniai priešinin
kai stengiasi paveikti jaunimą. 
Ir kunigai, ir Vatikano radijas 
dažnai kreipiasi į jį, stengda
miesi jam įteigti, kad “gyve
nimas tikint bus žymiai giles
nis ir prasmingesnis”. Štai ko
dėl aktualu ir svarbu formuo
ti jaunimo materialistinę pa
saulėžiūrą, ir šito mes nieka
da neturime užmiršti. Nuolati
nis dėmesys tikintiesiems, 
naujų buitinių tradicijų panaU 
dojimas kolektyvuose, tikin
čiųjų įtraukimas į aktyvią vi
suomeninę veiklą — štai bū
tinos sąlygos, įgalinčios ati
traukti juos nuo religijos”.

Iš šių rusų okupacinės val
džios valdininko žodžių galime 
matyti, kaip rusų valdžia į ti
kinčiuosius žiūri: okupantai 
laiko juos žemesnės rasės ir 
žemesnės klasės žmonėmis, 
nors minėta konstitucija rasi
nę lygybę oficiliai pripažįsta.

Tačiau ne viskas eina, kaip 
okupantai planuoja. Sovietiniai 
planai jau visiems žinomi. Jau 
seniai pagal juos turėjo būti 
religija Lietuvoje išnaikinta, 
tačiau ji tebėra gyva. Tiesa, 
ji mažiau besireiškia okupantų 
lengviau kontroliuojamu išori
niu kultu, užtat ji yra giliau 
nusileidusi į žmonių širdis, is 
kurių ir griežčiausiomis sovie
tinėmis priemonėmis nelengva 
išplėšti. Tiesą, kad rusams per 
25 aštrios kovos prieš religiją 
metus, vartojant griežčiausias 
valstybines priemones, nepa
vyko išplėšti religijos, žino ir 
pats Sniečkus.

O kaip bus toliau? Neamžini 
sniečkai, nebus amžina okupa
cija. Tikinčioji Lietuva išlai
kys ! b. kv.

vo dešimt darbininkų ir apie 40 
buvo sunkiai sužeisti, per Vati
kano nuncijų Šveicarijoje pa
reiškė gilią užuojautą nukentė
jusiųjų šeimoms ir pasimeldė 
už žuvusius.

GINČAS DSl AMERIKOS GYNYBOS
Priešraketines raketos stiprybe ir silpnybe 

I KPT. PETRAS K. BCMEVASGeriau suprasti ABM ginčą 
šio krašto viršūnėse reikia tu
rėti daugiau žinių apie visą 
JAV gynybos sistemą. Vyriau
sias štabas, kuriam pavesta kra 
što priešlėktuvinė gynyba, va
dinasi sutrumpintai NORAD 
(North American Air Defence). 
Tai yra tarptautinis štabas, su
darytas iš JAV aviacijos ir 
priešlėktuvinių (ARADCOM) 
dalinių ir Kanados krašto ap
saugos jėgų. Pirmoj eilėj čia 
yra DEW (Distant Early War- 
ning) radaro įrengimai Alas- 
koje ir Kanadoje netoli šiaurės 
Ašigalio. DEW linijos tikslas — 
parodyti bet kokį skrendantį 
daiktą, artėjantį į šiaurinę A- 
meriką.

Elektroninė siena
Be šios, kitos trys šio konti

nento pusės yra apsaugotos taip 
pat radaro sistemomis. Radarai 
yra ant patruliuojančių laivų 
arba lėktuvuose. Tuo būdu Š. 
Amerika yra aptverta elektro
nine siena.

Antroj vietoj yra SAGE siste 
ma. Šita grupė radarų ir kom- 
puterių kontroliuoja visus skren 
dančius lėktuvus ir kitus atmos 
ferinius daiktus gynybos erdvė
je. Jei pasirodo įtartinas ar ne
aiškus blykstelėjimas radaro 
ekrane, tuojau yra siunčiami 
naikintuvai sutikti ir patikrinti, 
kas ten skrenda. Daugiausia tai 
būna paklydęs lėktuvas arba 
paukščių būrys. Šita sistema 
yra gana tobula net susekti iš 
satelitų išmetamoms filmų kap
sulėms. Kiekviena mokslo pa
žanga tuoj panaudojama šiai 
sistemai patobulinti.

Naikintuvai
Antroji priešlėktuvinės apsau 

gos dalis sudaryta iš naikintu
vų ir priešlėktuvinės artilerijos 
(NIKE) raketų dalinių. Nuo to 
laiko, kai buvo įvestas šis kraš
to apsaugos tinklas (apie 1950 
m.), iki dabar jos gali apsigin
ti nuo atmosferoj alsuojančių 
skrendančių ginklų — bombo
nešių.

Prieš kelerius metus buvo su
žinota, kad rusai turi toli skren 
dančių iš vietos valdomų rake
tų (ICBM). Kaip visuomet, bu
vo pasiūlyta labai tobula ir bran 
gi gynybos sistema, kuri turėjo 
pavaduoti tada veikiančiąją, bet 
dėl biudžeto apsunkinimo ji ne
buvo priimta. Buvo pasitenkin
ta tik jos patobulinimais.

Įdomu pastebėti, kad tuo me
tu buvo išvystyta ir išbandy
ta Spartan raketa, vėliau Sprint 
raketa, buvusi tik pačioje vys
tymosi pradžioje. Tas naikinimo 
būdas Spartan - Sprint buvo pa-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

69
— Dabar galime keliauti, — pasakė ji ir pasuko 

vartų link. —Kaip laikosi Milda? Kaip laikosi mama ir 
Femandez?

— Šiuo metu stovykloje daug naujienų. Mūsų šei
moje viskas tvarkoj, bet Boleslavui nėra taip gerai. Jis 
išmestas iš stovyklos.

— Bet kodėl gi? Kodėl jį išmetė? Jis juk sergąs. Aš 
nesuprantu. Jūs buvote persekiojami raudonųjų, alkote 
Vokietijoj, o dabar ten vėl jus persekioja.

— Teisybė, jie daro su mumis daug eksperimentų. 
Pavyzdžiui praėjusią savaitę jie sumažino mums mais
to davinį. Jie davė leidimą Sovietų Rusijos karininkams 
įeiti į stovyklą ir persekioti mus, kad mes grįžtume 
okupuotas tėvynes.

— Bet gi Femandez nei kriminalinis nusikaltėlis, 
nei fašistas, kodėl jį išmetė? O kaip su tavimi? Ar yra 
ir tau pavojaus būti išmestam?

— Sunku pasakyti, nes tikrinime nėra jokio logiš
ko plano.

— Aš nemanau, kad būtumei išmestas. Bet žiūrėk, 
ką gi dabar Femandezas darys?

— Jis vyks namo į Lenkiją pas motiną. Tai ir yra 
priežastis, kodėl aš čia atvykau. Jis prašė manęs tave su
sitikti ir atsisveikinti.

— Tai jis vyksta namo? Bet gi ten, Lenkijoj, yra

j ruoštas 1960 metams ir turėjo 
būti pajungtas tarnybai.

Žodis apie strategiją
Nuo antrojo pasaulinio karo 

pabaigos JAV turėjo pirmeny
bę branduolinių ir vandenilio 
ginklų gamyboje ir išvystyme. 
Rusai amerikiečius pasivijo, o 
.kiniečiai to gali greitai pasiekti. 
Šiuo metu sovietai gali iš karto 
paleisti daugiau kaip tūkstantį 
iš tolo valdomų raketų, nešan
čių branduolinius ginklus nuo 
5 iki 20 MT (1 MT yra lygus 
1000 KT. Hirošimoj buvo nu
mesta 20 KT) sprogstamos jė
gos.

Amerikiečių jėga yra pana
šaus dydžio. Pirmas puolimas, 
jeigu nebūtų sukliudytas, JAV 
atseitų apie 15 - 25 mil. gyven
tojų gyvybių, apie tūkstantį di
desnių miestų ii visa sunkioji 
pramonė. Priešo kaina būtų ta 
pati. Be to, padarytų didelių 
nuostolių SAC bombonešiai.

Mums svarbiausia, kad ir Lie 
tuva yra įskaitoma priešo že
mėn ir karo atveju sunkiai nu
kentėtų.

Taigi dabartinė strategija ir 
taikos palaikymas remiasi kerš
tu. Kiekvienas gali suprasti, 
kad, pradėtus svaidytis bran
duoliniais ginklais maža belik
tų šiame pasaulyje.

ABM sistemos pagalba 
išsilaikyti

Jeigu JAV turėtų puolimo 
atveju pasirinkimą keršyti ar
ba puolimą atremti, — Kae ne
būtų prasminga, — tokiu būdu 
įtikintų priešą, kad puolimas y- 
ra nesąmonė. Sovietų mokslas 
išranda vis naujų susisiekimo, 
kontrolės ir naikinimo būdų. Jų 
ginklų arsenalai vis auga. Jeigu 
JAV netobulintų savo krašto 
apsaugos, susilauktų pražūties.

Ka*p tik ABM sistema derina 
Spartan ir Sprint raketas su 
dabar turimu radaro tinklu ir 
kontrole. Spartan yra gana di
delė ir plačios apimties rake
ta, ga’inii objektą sunaikinti 
daugiau kaip 15 km. aukšty ir 
skrendantį virš 2000 km. per 
valandą. Sprint raikėte yra grei
tesnė, pritaikyta artimesnei 
svaroių punktų apsaugai. Abi 
raketos turi sprogstamuosius 
arba branduolinius ginklus. 
Branduoliniai ginkiai šiose ra
ketose yra smulkūs ir nesprogs 
tu atmosferoj žemiau, kaip še
šis ar aštuonis kilometrus nuo 
ženi's paviršiaus. Tokiam at
stume sprogimo pavojus žmo
nėms yra tik šilimos spinduliai. 
Rezultatai būtų panašūs į pir
mą vasaros dieną Union Pier 
arba Sand Dunuose.

Ii Šios i akėtos būtų paleidžia
mos į priešo puolimą, susektą 
DEW arba BMEWS (Ballistic 
Early Warning System) rada
rų, ir kontroliuojamos į naiki
nimo tašką virš vandenyno ar
ba ledo. Tos priešo raketos, ku
rios sugebėtų prasprukti pro 
Spartan tinklą, būtų sugautos 
Sprint tinkle. Sprint raketa su
naikintų priešo ginklus tarpla- 
netinėj erdvėj.

Šita priešraketinė sistema, 
jungianti Spartan ir Sprint ra
ketas, vadinasi Sentinel. Bet 
šioj Sentinel sistemoj yra ir du 
trūkumai. Viena, Sentinel rake
tos reikia prieš kiekvieną, kurią 
turi priešas. Antra, tokios kom 
pilkuotos sistemos įrengimas 
labai daug kainuoja. Tačiau 
tokios gynybos sistemos tu
rėjimas efektingai galėtų pa
šalinti prieše galimybę pulti. 
Bet jeigu ’r mėgintų pulti, tai 
puolimas butų laiku sustabdy
tas, nesuĖa'iojant nei žmonių, 
nei gamtas.

— Amerikoj 1966 m. gazoli 
no mašinoms sunaudota 74 bil. 
galionų. 1975 m. manoma bus 
sunaudota 94 bilijonai galionų.

Prez. Nixon su žmona apžiūri žydinčias vyšnias Washingtone. Apačio
je vaizdas iš 1947 m. kada jie tas vyšnias apžiūrėjo kai dukrelė 
Tricia buvo tik 1 m. Nixon buvo kongreso narys.

raudonieji. Kada jie išvyksta?
— Ateinantį pirmadienį.
— Kelintą valandą?
— Nežinau tikrai, nes jų traukinys yra specialus 

ir nėra įjungtas i tvarkraštį.
— Žiūrėk, sužinok tiksliai, kada išeina traukinys 

ir tuoj pranešk man. Aš būtinai nuvyksiu į stotį išly
dėti.

— Gerai, padarysiu.
Prieš saulėleidį jie pasiekė miesto centrą. Teatras 

buvo tik atidarytas. Buvo gerokai peranksti. Teatre te
buvo dar keletas žmonių ir jie turėjo labai daug laiko. 
Kai jie susirado savo kėdes, Charlottė staiga paklausė:

—Kaip gyvena ponas Wood?, Aš manau, kad tu tu
ri su juo palaikyti glaudžius ryšius. Aš manau, jei tikri
nimo komisija tave paliestų.

— Žinai, Charlottė, su Donaldu yra juokinga isto
rija. Jis turi merginą.

— Ką tu kalbi? Tai didelė staigmena, — ji links
mai palietė jo ranką, — kas ji yra? Vokietė? Ar ji gra
ži?

— Ji yra jugoslave pabėgėlė. Ji padarė man labai 
blogą įspūdį.

— Ką tai reiškia? Kaip ji atrodo? — Charlottė bu
vo smalsi.

— Ji yra ypatinga. Labai plona ir plokščia kaip 
menkė. Trumpai, ji atrodo, kaip sausas viščiukas. Ji ne
atrodo moteriškai. Ten nėra nei figūros, nei charakterio, 
nei išsilavinimo. Aš įspėjau Donaldą tuo pačiu momen
tu. Donaldai, aš pasakiau jam, kodėl atstūmei Hilder- 
gardę?

— Ir ką jis į tai?
— Hildergardė yra kukli, — jis atsakė.
— Blogai, jis yra toks draugiškas ir protingas vyras. 

Ir kur Jis susitiko tokią vargšę? __

PREKYBOS NESKLANDUMAI' 
LIETUVOJE

Prekyvietės nešvarios, prekybinis patarnavimas menkas 

JURGIS VĖTRA
Prekybinis Lietuvos gyven

tojams patarnavimas yra ne
sklandus ir aplaidus. J. Maniu- 
šis, “ministerių tarybos” pirmi
ninkas, tepalietė tik kai kurias 
prekybos neigiamybes (Tiesa, 
1969.m.23, Ns. 70):

“Respublikos pramoninės mi
nisterijos turi ritmingai teikti 
prekybinėms organizacijoms rei 
kalingus gaminius, geriau pa
naudoti turimas galimybes pla
taus vartojimo prekių gamybai 
didinti, jų pasirinkimui plėsti ir 
kokybei gerinti.

Reikia toliau plėsti ir gerinti 
gyventojų buitinį patarnavimą, 
skirti daugiau dėmesio kaimo 
gyventojų buitinių poreikių ten
kinimui.

Svarbus vaidmuo sprendžiant 
prekybos, buities tarnybos, ki
tus aptarnavimo sferos klausi
mus, kaip ir visose ūkinio bei 
kultūrinio gyvenimo srityse, 
tenka vietinėms darbo žmonių 
atstovams, taryboms, jų vykdo
miesiems komitetams.

Reikiamas išvadas turi pada
lyti prekybos darbuotojai, nes 
pirmojo ketvirčio mažmeninės 
prekių apyvart. pi. įvykdytas 62 
%. Dalis kaltės dėl to tenka pra 
moninėms ministerijoms, kurios 
laiku nepateikė prekybos tinklui 
kai kurių plataus vartojimo pre 
kių. Tačiau ir prekybinių or
ganizacijų darbe yra nemaža 
rimtų trūkumų”.

J. Maniušis neišdrįsta jų iš
vardinti. Kas jie per vieni?

Aplaidumas prekyvietėse
Praėjusių metų liepos ir rug

piūčio mėnesiais buvo suruoš
tas mažmeninės prekybos pa
tikrinimas. Tikrinimo tikslas 
išaiškinti parduotuvių, valgyk
lų, kavinių ir kitų prekybinio 
pobūdžio įmonių trūkumus.

Patikrinimo metu buvo ras
ta daugelis pašalintinų trūku
mų. Prekyvietės ir viešojo pa- 

i tarnavimo įmonės nesilaiko šva- 
l ros taisyklių, krautuvėse trūko 
j būtiniausių prekių. Kai kuriose 
j krautuvėse svarstyklės, mata
vimo prietaisai rasti netvarko
je. Kai kurie nesąžiningi parda
vėjai apgaudinėjo pirkėjus ne 
tik mažesniu svoriu, bet net pi
nigų nusąlamu.

164 prekybos įmonėse užtik
tas prekybos taisyklių pažeidi
mas. 118 parduotuvių ir maiti
nimo įmonėse nesilaikoma kai
nų nuostatų.

Maisto prekybos įmonėse pa
reikalauta aukštesnės kainos už 
parduodamas prekes Kaune, Vii 
niuje ir kitų miestų parduotu
vėse.

Parduotuvės nešvarios, ne
tvarkingos. Prekių išdėstymas 
netvaraingas. Prekystalių stik
lai išdaužyti. Po prekystaliais 
prekės sumestos. Didele netvar
ka pasižymėjo parduotuvės 
Druskininkuose praėjusią vasa
rą.
Trūksta prekių parduotuvėse
Daugelyje parduotuvių pir- 

,kėjai neranda net būtiniausių 
prekių. Šiuo metu mėsos ir net 
pieno ne visuomet galima gau
ti, nes prekių nepristato iš san
dėlių. Prekių trūkumu skundžia 
masi eilėje rajonų: Eisškėse, 
Šilalėje, Švenčionyse, Varėno
je...

Nemažas vargas žiemą gauti 
žibalo. Kartais reikia jo ieško
ti tolimose parduotuvėse. Di- 
deėl bėda jį parsivežti. Autobu
suose neleidžiama žibalo vežti.

Prekybinis patarnavimas y- 
pač nesklandus Vilniuje, Pane-

(Nukelta į 5 psl.).

Tuo metu salėj užgęso šviesos. Gausūs žiūrovai nu
tilo. Šviesa užtvino kaštoninės spalvos scenos uždangą 
ir orkestras pradėjo groti uvertiūrą.

Tą vakarą Vytautas grįžo namo vos prieš drau
džiamą laiką. Visi, išskyrus Mildą, miegojo.

— Vytautai, blogos naujienos, — ji sušnabždėjo, 
vos tik jam įžengus per duris.

— Kas atsitiko?
— Tikrinimo komisija kvietė motiną pakartotinam 

apklausinėjimui. Ji turi pasirodyti raštinėj rytoj rytą.
— Kodėl? Kas nors bloga su ja? — Jo veidas surim

tėjo.
— Tss, ne taip garsiai, jie dabar miega, — paro

dė Milda j lovą. Aš nežinau, kodėl ją šaukia. Ir tik mo
tiną iš visos mūsų šeimos.

— Keista, — pasakė Vytautas susirūpinęs ir tuo pa
čiu metu žvilgterėjo į lovą. Joje miegojo motina, vienoj 
rankoj laikydama rožančiaus karoliukus.
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Kitą rytą visi suaugusieji atsikėlė labai anksti.
— Mama, nebijok, — ramiai kalbėjo Vytautas,— 

aš sutvarkyskiu tavo reikalus. Po pusryčių aš nueisiu 
jkomisijos raštinę ir sužinosiu, koks ten reikalas.

— Ne, ne, vaikai, aš nebijau. Aš nepadariau nie
kur jokio nusikaltimo. Amerikiečiai ne komunistai ir 
jie neišmes manęs iš stovyklos, — motina buvo rami 
ir pilna pasitikėjimo.

Ji išėjo iš kambario ir nuėjo į lenkų bažnyčią. Vy
tautas užkando pusryčių ir nužingsniavo i tikrinimo 
komisijos raštinę. Buvo truputį peranksti, durys dar 
buvo uždarytos, tačiau prie raštinės jau rado nemažą 
grupę. Žmonės būraivosi ir kėlė įvairius klausimus.

£Bua daugiau}
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ŠEIMININKAUKIME

EKONOMIŠKAI
A. PUPELIS

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS Al 1SCELLANEOUS

Amerikos žydams paskelbus 
200 milijonų vajų (tiek pinigų 
norima sukelti Izraelio reika
lams), iškyla mintis, ką ekono
minėje srityje galėtumėm pada
ryti ir mes, lietuviai. Žinoma, nie
kas negali lygintis su žydais nei 
turtais nei tautiniu supratimu. 
Mes labai didžiuojamės ir džiau
giamės savo dosnumu, jei įsten
giame sukelti per metus nors 150 
-200 tūkst. dol., aukų mūsų 
antrinėms organizacijoms, nes
kaitant vietinio pobūdžio or-jų 
Kiek surenka vietinės organiza
cijos neįmanoma susekti, bet yra 
tokių, kurioms neblogai sekėsi. 
Neretai vykstantieji nesutarimai 
viršūnėse neigiamai veikia į au
kų sukėlimą bendriesitms tau
tos reikalams.

Kaip mūsų pagrindinių, taip ir 
vietinių organizacijų pagrindi
nis tikslas yra Lietuvos išlaisvini
mas, tautinis išsilaikymas ir lie
tuvybės garsinimas. Mes džiau
giamės kiekvienu Lietuvos bei 
lietuvio vardo teigiamu paminė
jimu kaip savųjų taip ir kitatau
čių tarpe. Tačiau ir reikia už
miršti, kad gero žodžio kelias y- 
ra duobėtas, tuo tarpu blogas le
kia patrankos šūvio greičiu, ką 
aiškiai matome iš šio krašto te
levizijos ir spaudos. Labai retai 
tepastebimi geri, naudingi, pasi
šventėlių atlikti darbai, bet 
kiekvienas nusikaltimas, nužu
dymas ar net paleistas blogas žo
dis už kelių minučių sužinomas 
visame krašte.

Neperdaug seniai skaitėme
spaudoje, kad toks tai parengi
mas davė kelis tūkstančius nuos
tolio, kitas daugiau kaip 10 tūkst. 
ir t.t. Nekeliu klausimo, reikia 
ar nereikia rengti kongresus, ope
ras, suvažiavimus, koncertus. Ne
tikslu kitų reikalauti, kad kiek
vienas parengimas duotų pel
ną, tik atkreipiu rengėjų dėmesį 
dažnai užmirštamą ekonominę 
pusę. Sumanymai dažniausia bū
na gražūs, pasiryžimai dideli, bet 
pasižiūrėjus į apyskaitas aiškiai 
matyti, kad neretai remtasi vie
no ar kito iniciatoriaus išdidžiai 
pasirodyti, neatsižvelgiant į eko 
nominį pajėgumą, siekiamą tiks
lą ar būsimus rezultatus. Kartais 
atrodo, kad siekiama pamėgdžio
ti buv. Lietuvos bajorus.

Reikia atsiminti, kad aukoto
jai bei rėmėjų ištekliai bei dosnu
mas nėra riboti ir aukos nelen
gvai telkiamos. Dauguma Lietu-

vių Fondas nežiūrint, kad ge
rai suorganizuotas ir plačiai rek
lamuojamas, per 7 metus teįsten
gė sukelti 500 tūkst. dol. Nėra 
lengva sukelti didesnes sumas, to
dėl reikė stengtis, kad ir su ma
žesniais ištekliais sugebėtumėm 
daugiau padaryti lietuviškiems 
reikalams, mažiau remdami sve
timus.

Mes negalime sekti amerikie
čius politikierius, kurie liepia ne
sirūpinti pinigais, nes mes nega
lime savo bendruomenės nariams 
uždėti didelių mokesčių, kaip kad 
minėti politikieriai kad daro, ga
lime ir turime remtis tik aukoto
jų — rėmėjų dosnumu, jį aukš
tai vertinti ir tinkamai gautas au
kas panaudoti. Aukotojas nori, 
kad jo pinigas pasiektų skirtą 
tikslą, nori visur matyti gerai ap
galvotą darbą ir ekonomiško šei
mininko ranką.

Šia proga noriu atkreipti dėme
sį, kad organizacijos, kurios turi 
didesnes sumas savų ar pereina
mų pinigų, turėtų šias lėšas in- 
vestuot tik į visais atžvilgiais pa 
tikimas investacijas, savo indė
lius tinkamai apdrausti, kad atei
tyje dėlto nenukentėtų ne tik lė
šos, bet ir organizacijos veikla.

Spaudoje buvo paskelbta žinių 
apie kai kuriuos platesnius eko
nominius užsimojimus Chicagos 
lietuvių tarpe, tačiau ne visada 
atrodo, kad tie užsimojimai sta
tomi ant tvirtų ekonominių ge
rai išstudijuotų pagrindų. Turi
me gabių inciatorių, bet šalia jų 
norėtųsi matyti ir gabius ekono
mistus.

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

e. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
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DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. BUDIS — Tel. CL 4-1050
HIHHIIHIIIIIIIHIIHIIIIIUIIIIIIIIIHIHIIHH1
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgy mėty patyrimas 

HA 5-9209 Chieago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšiy grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

APDRAUDŲ

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

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421 

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 VV. 69tb Street 776-1486 
Nainy tel. — PR 6-1063

HELP VVANTED — VYRAI

MAINTENANCE

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARY
STENOGRAPHER

to Sales Manager. Good shorthand 
and typing akills and mature enough 
to make decislons and keep boss in- 
formod by pho.no while he tiavels. 
Excellent working condltions and 
company bonefits. Salary commensu-

HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED 
METAI, I’OLISIIEKS 

VVANTED
Steady Work 

Overtime
2700 W. Vau Buren St.

AGENTŪRA 
Nainy, gyvybės, 

automobūių.
sveikatos. biz-
nio.
Patogios išsl.
mokėjimo sų-
lygos.

lllllllllilllltllllllllllllllllllllltlllllllllllllll!

LEO’S SINCLAIR SERVICE
wLEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up ir Motorą Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

lllllllllllllllllllllllllllllllllillUIIIIIIIIIIIIIlt

REAL ESTATE

Jaukus mūr. bungalow $18,000.
Marąuette parko liet. centre. Savi
ninkas. HE 6-0494
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
MllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlHIIIUIIIIIII*

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 
ĄSOČIAI

JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
visai nauja tematika, paimta iš 
dabartinės Lietuvos gyvenimo. 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

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

Arti Marąuette pko

Skubiai parduodamas Marąuette 
pko apyl. 10 metą senumo namas—- 
2 butai po 4% kamb., įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuete pko. apyl. ,

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudy Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

MOVING
6ERCNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 6-8068

Heating Contractor
engiu naujus ir perstatau sė
ja visų rūšių namo apšildymo 
jSius ir atr conditioning j 
mjus ir senus namus. Stogu 
nas (gutters), vandens šildy- 
ui boilerius. Turiu leidimus 
rbti mieste Ir užmiesčiuose, 
arbas atliekamas greitai ir sų- 
aingal. Apskaičiavimai nemo- 
tntai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
KATINO & SHEET MĖTAU 
144 S. VVestern, Ohloago 9, III.Telefonas VI 7-3447.

MOVING
Apdraustas perkranstymas 

Įvairių atstumų.

A. V I L I M A S
823 VVEST S4th PLACE 

Talei. — FBontier 6-1882

KELIAS f ALTORIAUS 
GARBĘ

J. VAIŠNORA, MIC

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
pradedant nuo bylos užvedimo 
1953 metais iki šių dienų.

Leidinio autorius yra bylos da
bartinis generalinis postuliato- 
rius, gerai žinąs visą jos eigą, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją. Jis atskleidžia daugu
mai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į- 
vertintų tėvų marinonų pastan
gas siekiant Bažnyčios nutarimo 
pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
šventuoju.

Leidinėlis lengvai skaitomas, 
informatyvus ir naudingas kiek
vienam lietuviui, kuris didžiuoja
si savo tautos nepaprastais žmo
nėmis. Jo kaina 50 ct., gaunamas 
DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti S proc. 
mokesčiams.
WWt»»WMmUminilllim>IHimi

take over our plant maintenance, rates with experlence and ablllty. 
We įlotai a top maintenance man to i 
yvhich Includes malntaining punch ' 
uresses, printing eųulpment, metai 
sho eąuipment, plant heating pneu- ‘ 
matic eąuipment, jlgs, and fixures.
Mušt be able tto handle all phases of 
electrical work, supervlse and work -j 
with men in maintenance on electri
cal and mechanical projeets. Top pay | 
and company benefits. Good steady 
f u ture with a grovving co.

For app’t. Call 078-6340 
Mr. J. H. Iieonard, Sales Mgr.

AMERICAN LaFRANCE 
CORPORATION 

SCHILLER PARK, ILLINOIS

CLERK-STENO
EMBOSOGRAPH CO. 

1430 VVriglituood
Mr. lt. Frizane 472-0000

SHEAR MAN ’
Steel warehouse wants reliable man. 
Will train someone with some ex- 
perience. Permanent job, good future.

CRAWFORD STEEL C0.
3720 SO. ALBANY FR 6-6969

Pleasant diversified work in con
genial office. Typing and short- 
hand essential. Salary open.

APPLY TO MR. GUDINĄS

686-7035

BUTLER AVIATION
O’Hare Field

REAL ESTATE

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
švarus. Nebrangua

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

Beveik naujas 4 butij mūr. 3 po 
4 kamb. Ir 7 kamb. B 9 ir Kedzie. 
$75,000.

10 butų mūras prie pat Marąuette 
pko. $89,900.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary PubUe 

2737 VV. 43 St. — CL 4-2390

SKELBIMAS
įjotas 30 p. Marąuette Parke.
5 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 
ūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie

mūsų. $24,800.
6 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
auto mūro garažas. Apie 71 —

Mozart. $24,900.
1 aukšto mūras. 2 butai, 2 auto 

garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
mūsų $26,800.

2 butų mūras. Platus lotas. Mūro 
garažas. Prie pat Marąuette pko 
$29,900.

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

3 butų, 15 metų mūras, ir mūro 
garažas. Apie $6,500 pajamų. Mar
ąuette pke. $52,000.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvės, gazu šlldy- 
inas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

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

6 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air conditioning, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

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

Attractive Women
Will train as Bridal consultant in 
a fascinating tablo waro field. Na- 
tiomally known company, with home 
Office in this area. High earntng, for 
Full or Part Time.

Call for app’t. 456-8555
Reikalinga padėjėja krautuvėje ir 
virtuvėje vasaros metu Union Pier, 
Michigan. LA 3-9507.

Working Foreman
For set-up ln seoondary department 
ln scretv machine ahop. Experience 
with Snow Tappers drillers and 
small mllling machlnes.

AUTOMATIC B & S SCREVV 
MACHINE OPERATORS 

AND SĖT UP MEN
Hospitalization, Life Insurance. Paid 
vaoatlon & holidays. Good opportunity 
for right men.

McMahon Bros.
3206 So. 61st Court, Cicero, III.

TEL. — TO 3-7568

I REZIDENCINIAI, 
Mbkomerciniai,
H 1 MEDICINOS IR 
S j| KITOKĮ PASTATAI J

J 2467 VVest 69th Street J TeLHE 4-7482

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gaL Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
amniiRiniiiii)iiuiiivaiiisiiuiu[iiiiiiuiimiuiuiiiiit;iiiiiiuii!iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimmim

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

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

IK aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 Ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

B kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Oallfornia. $19,000.

5 K kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500,

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Prie 68 ir Western 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

m aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. Ir butas rūsy S-Jų kamb. 
$28,900.

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

OPERATORS

CORRUGATED
CARTONS

• PRESS OPERATORS
• FOLDER GLUE OPERATORS
• EXPERIENCED HELPERS

STEADY JOBS — GOOD PAY
Small town atmosphere — LARGE 
TOWN PAY. Live in sunny Rockford. 
Special incentive.
Write or call Mr. B. Sacrider collect. 

Area Code 815-398-2100

WEYERHAEUSER COMPANY
2100 23RD AVENUE 

ROCKFORD, ILLINOIS 61110
An Equal Opportunity .Employer

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvly Radio Pro

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

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

Užsakymus su pinigais siųskite:
D R A D 9 A S 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

iiiiiiimmiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiai

B
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

llllllllllllltlllllllllliuill

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbtųsi dienraštyje “Drauge".

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av- CL 4-7450

Platinkite “Draugę”.

Remkite “Draugą”.

REALE STATE
5 po 6 kamb. mūr. Modernios To

nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.3 oo 614 kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

6 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
■talgo* *18,900.

5 po 6 kamb. 8 metų rflras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

60 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentama Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtin- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Hooming house. Pajamų *50,000 
metams. Labai gerai lšnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

6 kamb. mūr. “Bullt-lna”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. *20,600.

1 $4 aukšto mūr. 6 ir 6 kamb. S 
Įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. <7 Ir Oakley I1P.600

NERIS REAL ESTATE
8924 South Western Avenue Tel. 471-0321

llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEI i A T A S—REALTOR

Malu Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero. UI. Tol. OL 6-2233 
Tarime šimtas namą Ciceroje, Benvyne, Rivereide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsą įstaigą 
Ir išsirinkti Iš katalogo.
■SMHAiiniiikinnimumniimiHĮHiiiiiiiniimiiiiiHniiHniinHiHUiinniHiniiimĮ

IndustriaI Metai 
Fabricator 
— n e e d s —

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50th Street 

Chieago, Illinois

Shipping & Receiving

CLERK
Needed for busy purchasing de
partment. Hours 8 a.m — 4:30 
p.m. Excellent salary plūs fiull 
range of benefits.

ROLLINS SUPPLY
415 N. Franklin, Chioago, III. 

PHONE 644-0361

ELECTRONIC 
RADIO & TELEVISION

PARTS & COUNTER SALES
Experience preferred būt not 

essential.
ALSO EXPER. VVAREHOUSE 

MAN NEEDED
Excellent Pay. Company Benefits. 

EMERSON MIDWEST CORP.
PHONE — 625-5800 

An Eąual Opportunity Employer

GENERAL FACTORY
Man mechanieally inclined for 
machine shop and bench assembly. 
Mušt have some ejcperience and have 
some hand tools.

FRIGID FLUID C0.
465 Dės Plaines Chieago

ALUMINUM SIDING 
APPLICATORS

Household door and window in- 
stalier. Contact:

P & S INSTflLLATION
_______ TEL. — 543-5832_______

DRIVER
age 18 to 23

Need responsible man for 
delivery and pick-up.

Mušt have good driving record.
• Northvvest side.

763-3350

Terrific Openings For First CIass

M ACHINISTS
De VIieg Boring Mills

Surface Grinders — Jig Grinders
Vertical Turning Lathes Die Makers

CHOICE OF SHIFTS — PLENTY OF OVERTIME 
“IF YOU’VE TRIED SOME OF THE RĘST —

COME NOW AND TRY THE BEST“
Apply, Write Or Call:

VICETE DIE 8C ENGINEERING 
45241 Grand River, Novi, Michigan

THE UDYLITE CORP.
NEEDS EXPERIENGED

MACHINE ASSEMBLERS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS

MUŠT READ BLUEPRINTS; OWN TOOLS 

FULL RANGE OF FRINGE BENEFITS 

APPLY IN PERSON, WRITE, CALL (313 ) 539-3460

MANUFACTURING PLANT 
21441 Hoover Road 

W a r r c n , Michigan
Between 8-9 Mile, Off Toepher 

An Eąual Opportunity Employer ,



Du Amerikos lietuviai. John Evans, Lietuvių Foto Archyvo Lėšų telkimo 
komiteto pirmininkas (kairėje) nuoširdžiai dėkoja Sharkos restorano sa
vininkui George Sharkai už paaukotą 80 asmenų skanią vakarienę, kašta
vusią arti 500 dol., pagerbiant mecenatus. Viduryje komiteto vicepirminin
kė Birutė Briedienė.

NAUJI AIŠKINIMAI GYVYBES 
PRADŽIAI

PAULIUS ŽIČKUS

ŽODIS APIE TYLŲJĮ AUKOTOJĄ

Lietuvių visuomenė yra daug 
kartų girdėjusi apie Sharkos 
restoraną, jame buvoję, turėję 
savo parengimų ir gal ne vienas 
pažįsta savininlką George Shar- 
ką. Tai aukšto ūgio, gražiai nu
augęs, čia gimęs ir augęs lietu
vis. Jis visada svečius sutinka, 
nuoširdžiai pasikalba, pasiteirau 
ja, kaip dera geram biznieriui, 
ar klijentai viskuo patenkinti.

O kai sutinka lietuvių gru
pes, jis mielai pasidalina minti
mis ir lietuviškais reikalais.

Neretai šį vyrą aplanko ir 
taip vadinamieji aukų rinkėjai. 
Vieni prašo didesnių, kiti tenki
nasi mažesnėmis aukomis. Pra
šo aulkų visų tautybių žmonės, 
juk biznieriui nėra lengva toje 
situacijoje gyventi.

Aukų prašančiųjų tarpe esa
me ir mes, lietuviai. O kurgi 
eisi, jei ne pas savąjį žmogų, 
nors kai reikia paprekiauti ar 
savąjį paremti, užklystame ir 
kitur. - - -

Ir štai vieną malonią staigme
ną lietuviams padaro George 
Sharka, Sharkos restorano sa
vininkas, 7840 VVestern Avė. 
vasario 23 d.

Lietuvių Foto lėšų telkimo 
komiteto pirm. John Evans pa
stangomis pokalbin sueina abu 
čia gimę vyrai -— John Evans 
ir George Sharka. Išsikalbama 
apie visas lietuviškas bėdas, 
apie sumanymą įsigyti filma
vimo ir garso -aparatų, kurių
pagalba būtų įamžinti mūsų
visuomenininkai ir kultūrinin
kai. Bet vieno dalyko komitetui 
trūksta _  pinigų, tad ar nega
lėtum gerb. George Sharka 

padėti, kalbėjo John 
Norima suruošti mece

natams vakarienę, norime juos 
pagerbti už jų darbus ir aukas,

1950 metais 
Stanley Miller iš 
paskelbė, kad jis 
muoti biologiškai svarbias mole
kules tyrimų vamzdeliuose, juos 
pripildžius amonijos ir methane 
dujų, naudojant šviesos spindu
lius. Vėliau prie jo prisidėjo 
mokslininkai Sidney Fox ir Cy- 
ril Ponnamperuna, kurie naudo
jo tuos pačius metodus pagamin 
ti tiems pagrindiniams biologi
niams chemikalams. Mat, ami
no rūgštys sudaro baltinių gru
pes ir kai kurias (kitas pagelbi- 
nes daleles, kurios esą paveldė
jimo visų gyvų daiktų genai.

Kaip prisimename, maždaug 
prieš metus buvo paskelbta, kad 
tyrimų vamzdehuose buvo iš
auginta gyvybės celė, nors ir 
gana primityvi.

Paskutiniu laiku keturi jauni 
Amerikos astronomai padarė 
lyg ir naują atradimą, kuris 
gali pakeisti gyvybės atsiradi
mo žemėje teoriją. Tie astrono
mai — Lewis E. Snyder ir Da- 
vid Buhl — iš National Radio 
Astronomy Observatory, Green 
Bank, West Virginia, profeso
rius Benjamin Zukerman iš Ma 
ryland universiteto ir Patrick 
Palmer iš Chicagos universite
to. Stebėdami galingais radijo 
teleskopais erdvę ir jos kūnus, 
jie surado debesis, vadinamus 
formaldehyde, kurie plaukioja 
tarp žvaiigdžių (Pieno kelio galak 
tikoj. (Saulė ir visa saulės sis
tema yra šios galaktikos dalis. 
Formaldehyde (nežinau tikslaus 
lietuviško vertimo) yra bespal
vės aštrios dujos (HCHO), ku-

bet nėra lėšų tam tikslui.
Ramiai pono John Evans 

kalbą išklausė restorano savi
ninkas Geoi'ge Sharka ir šypso
damasis tarė: padėsiu. Jums 
aukoju šaunią vakarienę. Te
gul bus mano kuklus įnašas į 
jūsų didžius ir gražius daibus.
Štai šie du dideli kambariai, tai 
piną iki 80 asmenų. Gausite vi
są patarnavimą ir skanią va
karienę.

Atsimename vakarienė buvo 
šauni, šio mielo restorano sa
vininko auka siekia iki 500 doL 
Ji paaukota nuoširdžiai, be iš
kalbėjimų ir tuo pačiu taip 
daug prisidėjo prie komiteto 
sunkių darbų palengvinimo.

Komitetas Sharkos restorano 
savininkui tikrai lieka nuošir
džiai dėkingas ir džiaugiasi jo 
kilniais darbais. Gražus pavyz
dėlis, kad čia gimęs ir augęs, rĮ08 buvo ir yra vartojamos de- 
lietuvis taip šiltai reaguoja į I zinfekcijai, konservavimui ir 
lietuviškos kultūros ugdymo rei.balzamavimui. Biologijos 
kalus. J. Janušaitis Istudentąd tomis dujomis fconser

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 
METINĖS KONFERENCIJOS 

REZOLIUCIJOS

mokslininkas Į vuoja varles ir kitus panašius 
Kalifornijos ’ gyvius. Tie astronomai teigia, 
galįs sufor- kad formaldehyde yra tikrasis 

kandidatas į gyvybės parūpin- 
toją. Tie formaldehyde debesys 
tarp žvaigždžių esąs raktas į 
gyvybės pradžią, nes iš tų de
besų gali susiformuoti biologi
nės molekulės erdvėje, o vėliau 
lig lietaus pavidalu nukristi ant 
planetų. Prof. Thomas Gold iš 
Comel universiteto sako, kad iš 
tų debesų gali susiformuoti or
ganinės molekulės. Jeigu tai 
bus tolimesniais tyrimais patvir 
tinta, tai tas atradimas pakeis 
gyvybės atsiradimo žemėje teo
riją. Kai tokios gyvybės celės, 
susiformavusios erdvėje .lietaus 
ir dulkių pavidalu nukritusios 
ant žemės, čia susimaišiusios 
su 20 procentų deguonies ir 80 
procentų azoto, tai mūsų atmos
feroj ta gyvybė pradėjusi toli
mesnį vystymąsi.

Tie astronomai naudojo 140 
pėdų radijo teleskopą Green 
Bank vietovėje. Tuo teleskopu 
surado tarp žvaigždžių plaukio
jančius debesis. Jie esą išsiplė
tę visoj galaktikoj ir 'keičiasi, 
kaip ir kitos dujos.

Mokslininkai seniai žinojo 
apie erdvėje esančius vandenilio 
atominius debesis ir hydroksilo 
(OH) radikalus. Dabar erdvėje 
rado amonijos ir vandens garų. 
Harvardo ir M.I.T. mokslinin
kai Alan Barrett ir Sander 
Weinreb erdvėje pagavo vande
nilio bangas ir OH buvimą prieš 
eilę metų. Amonijos ir vandens 
garų buvimą tolimoj erdvėj ra
do ir Nobelio premijos laurea
tai iš Kalifornijos — Oharles 
H. Townes ir David Rank.

Reiškia, artėjama prie to, 
kad pirmieji gyvybės pasireiš
kimai prasidėjo ne žemėje, o ęrd 
vėje, žemėje jie tik išsivystė.

Dalis teorijų pasitvirtina, o 
kita atkrinta, ši yra patikimes
nė tuo, kad tai pasiekta jau tam 
tikresnių įrodymų priemonėmis.

VELYKŲ ŠVENTĖS 
AUSTRIJOJE

Austrijos katalikų jaunimas 
Velykų švenčių metu ypatingu 
būdu šiemet pirmą kartą primi
nė Austrijos gyventojams Kris
taus prisikėlimo šventės pras
mę. Visame krašte prie bažny
čių, viešųjų įstaigų ir ligoninė
se jaunimo grupės išdalino mili 
joną gėlių puokščių su velyki
niais sveikinimais aplankydami 
ligonis, senelius įstaigų tarnau
tojus ir šiaip pakeleivius. Aus
trijos katalikų jaunimo žygis 
susilaukė visų gyventojų ypa 
tingo dėmesio ir pritarimo.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. OR 6-4421

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPKESS 

MAIMJTTETTE GIFT PAROKIj 8EBV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teise 
siuntinius siusti savo vardu 1A Chi
cagos tiesiai i Lietuva.

Didelis pasirinkimas {vairiu me
džiagų, Ital. lietpalčių lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

B. fr V. Žukauskai

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prlefi 49 metus 

Dengiame visų rūfilų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

3208)4 VVest 95th Street 
Chicago, nilnois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4339

g e l e s
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GEMNYCIa 

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

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. balandžio m. 21 d.

ANTOINETTE NAUSĖDA
PO TĖVAIS RUNOVICIETE

Gyveno 3747 VV. 114th Street, Chicago, Illinois.

Mirė balandžio 19 d., 8 vai. vak., sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje, Šeduvos parap. Amerikoj išgyveno 70 m.
Liko giliai nuliūdę: dvi dukterys — Felice Gilmore, žen

tas John ir Bernice Shagzdas, sūnus Edward, keturi anūkai — 
Gotnstance Jeziemy, jos vyras Th’omas, Gloria Gilmore, Lo- 
retta Rayman, jos vyras Andrew ir Joseph Shagg, 10 pro- 
anūkų ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė buvo garbės pirmininkė Šv. Kazimiero Seselių 
Rėmėjų priklausė L.R.K. Susiv. 15 kuopai, R. K Moterų 
Susiven. 1 kp., buvo narė ir organizatorė Liet. Moterų Klubo.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., bal. 23 d., 10 vai. 
ryte iš koplyčios į švč. Panelės Gimimo parap. bažnyčią ir iš 
jos į šv Kazimiero kapines.

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

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

mums
Evans.

PREKYBOS...

(Atkelta iš 3 pusi.)
vėžyje, Kėdainiuose, Zarasuose. 
Trūkumai parduotuvių statyboj

Naujos parduotuvės statomos 
netvarkingai. Jų statyba užtę- 
siama, nesilaikoma planų ir net 
nepanaudojamos lėšos skirtiems 
tikslams. Vilniaus universalinės 
prekybos parduotuvės statyba 
užvilkinta. Parduotuvių staty
bos užtęsimas trukdo prekybinį 
patarnavimą.

Mažesnės parduotuvės neturi 
net būtiniausių įrengimų, pvz. 
šaldytuvų mėsai, žuvims ir ki
tiems maisto gaminiams laiky
ti.

Prekybai kenkia ir menkos 
kokybės prekės. Pramonės įmo
nės bando kaip nors išstumti 
prekes su trūkumais planui į- 
vykdyti.

Lietuvos gyventojai kenčia 
dėl eilės priežasčių: netinkamų 
pardavėjų, blogai įrengtų, ne
tvarkingai laikomų parduotu
vių, blogo prekių tiekimo ir daž 
nais atvejais žemos prekių ko
kybės. Visos negerovės glau
džiai susijusios su sovietine 
santvarka. Dėl šios priežasties 
ir J. Maniušis pasitenkino ben
drybėmis, ■ ' ' . ■

Chicagos Lietuvių tarybos 
metinė konferencija, šių metų 
balandžio 13 d. Lietuvos Vyčių 
salėje, išklausiusi valdybos me
tinės veiklos pranešimų, dėkoja 
lietuvių visuomenei ir organiza
cijoms už nuolatinę paramą 
darbu ir aukomis Lietuvos lais
vinimo pastangose, dėkoja Chi
cagos ir apylinkių lietuviams, 
gausiai dalyvavusiems nepri
klausomybės sukakties minėji
muose, dėkoja už aukas, kurio
mis išreiškiamas tautinis sąmo
ningumas ir pademonstruojama 
kovos dvasia. Konferencija dė
koja Chicagos Lietuvių tarybai, 
sėkmingai vykdžiusiai jai ten
kančius uždavinius, dėkoja vi
siems tarybos talkininkams, 
prisidėjusiems prie įspūdingų 
minėjimų surengimo. Konferen
cija dėkoja lietuviškiems laik
raščiams, lietuviškoms radijo 
stotims, televizijai, kurie savo 
skiltyse ir programose infor
muodavo ir informuoja lietuvių 
visuomenę apie Chicagos Lietu
vių tarybos darbus.

Konferencija konstatuoja, 
kad lietuvių tauta neša sunkią 
Sovietų Rusijos okupacijos naš
tą. Konstatuoja, kad okupantas 
klastoja Lietuvių istoriją, naiki
na lietuvių dvasines ir materia
lines gėrybes, įvairiomis prie
monėmis kolonizuoja Lietuvos 
žemę ir naikina tautos atsparu
mą.

Konferencija smerkia oku
pantą, protestuoja prieš jo ve
damą okupuotoje Lietuvoje po
litiką, kviečia visus lietuvius 
vieningai kovoti prieš Lietuvos 
okupantą, kviečia nepasiduoti 
jo pastangoms skaldyti išeivijos 
lietuvių vienybę, silpninti išeivi
jos kovos dvasią ir jos budru
mą.

Konferencija ragina visus 
Chicagos lietuvius ir toliau viso
mis jėgomis remti Amerikos 
Lietuvių tarybos darbus,

tis išlaikyti Alto centro autori
tetą, griežtai pasisakant prieš 
visus tuos, kurie siekia šį auto
ritetą sumažinti visuomenės 
akyse. Konferencija ragina lie
tuvių visuomenę ir jos organi
zacijas rašyti laiškus ir pareiš
kimus savo senatoriams ir kon- 
gresmanams, dėkojant jiems už 
palankumą Lietuvos laisvės by
lai arba reikalaujant griežtes
nės ir radikalesnės politikos 
laisvės priešų ir svetimų žemių 
pavergėjų atžvilgiu.

Konferencija kviečia visus 
lietuvius vieningomis pastango-j 
mis išlaikyti tautinę gyvybę, j 
remiant lituanistines mokyklas, 
jaunimo organizacijas; kviečia 
didesnėmis pastangomis remti 
lietuvišką patriotinę spaudą, 
lietuvišką knygą ir kitas lietu
vių kultūros apraiškas.

Konferencija, apsvarčiusi
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos sausio 24 d. 
aplinkraštį 'LB apygardoms ir 
apylinkėms, rado: aplinkraštis 
nesuderinamas su LB įstatų 3 
paragrafu; aplinkraštis nesude
rinamas su L. Bendruomenės ir 
Alto susitarimais ir tradicijo
mis, kad Vasario 16 dienos mi
nėjimo aukos turi būti siunčia
mos Alto centrui; toks LB el
gesys skaldo ir klaidina lietu
vių visuomenę jos kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Konferencija prašo JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybą at
šaukti minėtą aplinkraštį, prašo 
jungti jėgas bendram Lietuvos 
laisvinimo darbui ir prašo ne
skaidyti visuomenės jėgų, ne
įnešti bereikalingų nesantaikų.

Algirdas Pužauskas, 
Konferencijos pirm.

Stasys Maukus, 
Sekretorius

— Galima grįžti aplankyti gim
tinę, bet negalima sugražinti Jau
nystės. John Barrou^ha

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

KOPLYČIOS:
Tel. 476 - 2345 

Tel. TO 3-2I08--09

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad ba
landžio 19 d.. 1969 m», 8:05 vai. ryte mirė mūsų mylimas vy
ras, tėvas ir senelis

A. -f- A.

MYKOLAS N I AU RA
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Park koplyčioje, 

2533 VVest 71st Street.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 21 d., 10 vai. ry

te. Kūnas iš koplyčios bus nulydėtas į Švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią ir iš jos į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę lieka: žmona Ona, du sūnūs — Vytas ir Alfonsas, 
dvi dukterys — Alfa Tutlys ir Apolonija Slapšys ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direkt. Petkus ir Sūnus, Telef. 476-2345.

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

sF

rf- T. Skrptemis
.<4 M Į* .f.

S,..SW •

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO
MR. HELSOH

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

TH RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitlea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

MAZEIH&EVANS
FUNERAL HOME LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

IR SONOS
Tel. REpublic 7-1213 
TeL Virginia 7-6672

PETRAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

BIELIONAS
Tek LAfayette 3-3572

3307
ANTANAS M.

S, LITUANICA AVĖ.
PHILLIPS

Tel. YArds 7-8401
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

JURGIS F.
8319 S. LITUANICA AVĖ.

Tei. YArds 7-1911

RUDMIN
Tek YArds 7-1188-1139

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti. 

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

Y



DRAUGAS, pimačFteniB, 1969 ra. balandžio ra. 21 d.

X Dr. Vladas Šimaitis, bai
gęs apskaičiuoti pajamų mokės 
čius lietuviams, sekmadienį iš
važiavo į Wilkes-iBaiTe, Pa., 
kur kartu su V. Jucium iš Pitts- 
burgho patikrins Lietuvių Ka
talikų susivienijimo piniginę at
skaitomybę ir dalyvaus centro 
valdybos posėdžiuose. Šimaitis 
Realty įstaigai vadovaus Pra
nas Lukas. Su dr. VI. Šimaičiu 
kartu išvyko ir Katalikų susi
vienijimo ilgametis pirmininkas 
Leonardas šimutis.

X Dail. Zitos Sodeikienės ta
pybos darbų paroda, rengiama 
Akademinio skautų sąjūdžio, 
numatoma Los Angeles, liepos 
12 ir 13 d., parapijos patalpose.

X Ričardas Estka Marąuette 
Parko šachmatininkų klube daž 
nai nustebina dalyvius gyvu, 
sumaniu ir tvirtu žaidimu. Jo 
netikėti ėjimai ir žaibiškai su
kuriamos kombinacijos vietinėje 
aplinkoje dažniausiai lieka be 
konkurencijos.

x Bronius Macevičius, IB 
Chicagos apygardos valdybos 
kultūriniams reikalams vadovas, 
gyv. 10731 00. Forest Avė., Chi
cago, III. 60628, telf. 785-3605, 
yra koncerto “Reąuiem” ir Omą 
bos choro gastrolių vykdytojas.

x Ona Abromaitienė, mūsų 
dienraščio skaitytoja Leont, 
III., spaudai paremti prisiuntė
5 dol. auką. Dėkojame.

X Jurgis Janušaitis, mūsų 
dienraščio skaitytojas Lemonte, 
žymus veikėjas ir stambus pre
kybininkas, remia “Draugą” 
ne tik raštais, bet ir pinigais. 
Neseniai jis prisiuntė 5 dol. au
ką. Ačiū.

X išoL Valentinos Kojelienės 
koncertu susidomėjimas kasdien 
didėja. Koncertą globoja Balfo 
Chicagos apskrities valdyba. 
Jau išplatinta keliolika šimtų 
bilietų koncertui. Komitetas dir
ba, kad liktų pelno, kuris pas
kirtas šalpos reikalui. Be to„ 
komitetas prašo, kad lietuviai 
koncertą paremtų savo atsilan
kymu. Kitą pusę svečių sudarys 
svetimtaučiai, kurie domisi dai
nos menu.

X Gyd. d-jos metinis susi
rinkimas įvyks bal. 30 d. “Arte
sian” restorane.

X LB Chicagos apygardos 
valdybos posėdyje buvo svars
toma ir 'bendro tautinių grupių 
šokėjų Chicagoje viešo pasirody 
mo galimybės, tuo norint, kad 
visi dalyviai galėtų bendrai pa
sirodyti savo programomis ir 
kartu pabendrauti bei vieni iš 
kitų pasimokyti tautinių šokių 
srityje. Tokį bendrą pasirody
mą valdyba numato surengti 
rudens metu, ,o jaunimui reikė 
tų jame dalyvauti.

X Muz. Bronius Jonušas da
bar gyvenąs Omaha, Nebr., 500 
mylių atstume nuo Chicagos. 
Jis ten vadovauja vietos chorui. 
LB Chicagos apygardos valdy
ba nutarė kviesti Nebraskos lie
tuvių chorą su dirigentu muz. 
Br. Jonušu atvykti gastrolėms į 
Chicagą, Jaunimo centrą, gegu
žės 31 d. ir duoti meninę prog
ramą. Sutikimas jau gautas ir 
koncertas sakytą dieną įvyksta.

x A. Starkus, M. D., žino
mas mūsų visuomenės veikėjas, 
pratęsdamas prenumeratą pri
dėjo 10 dol. auką spaudai pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $25,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 149 dol., pas Frank Zapoli 
jūs mokėtumėt 117 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (pr.)

X Sol. V. Kojelienės koncer
tui gegužės 4 d. bilietai gauna
mi pas komiteto narius ir Mar
giniuose, 2511 W. 69 st. Kainos 
3, 4, 5 ir 6 dol. (par.)

x Lituanikos futbolo klubas
vis dar registruoja jaunius ir 
jaunučius. ‘Treniruotės vyksta 
Marąuette Parke antradieniais 
ir ketv. 4-5 v. p. p. Įsirašyti ga
lima laike treniruočių.

X Pavergtųjų Tautų komiteto 
Ohicagoje posėdis įvyksta ba
landžio 24 d., ketvirtadienį, 7:30 
v. v. Latvių bendruomenės 
centre, 4146 N. Blston Avė. 
Bus aptarta eilė klausimų, tarp 
jų ir šįmetinis Pavergtųjų Tau
tų savaitės paradas, kuris bus 
liepos 19 d. Komiteto pirm. yra 
Viktor Viksnins.
.. X Ramūnas Lesnauskas su 
žmona Aldona ir motina Milda 
gyv. 221 W. Sunset, Lombard, 
111., išvyko lėktuvu į Panamą, 
aplankyti dr. Algį, jo žmoną Te 
resėlę Motusevičiūtę ir jų atža
lyną Eglutę ir Dovą Leanaus 
kus.

X Pov. Žumbakis, Jaunimo 
Žygio už tikėjimo laisvę finan
sų komiteto narys, balandžio 13 
d. lankėsi Clevelande. Susitikęs 
su centrinio komiteto nariais, 
pasidalino vėliausiom informa
cijom ibei nuomonėm ir perdavė 
Chicagos komiteto pageidavi
mus. Gegužės 9 d. vakare, Chi
cagos Jaunimo centre, JTL Fi
nansų komitetas visuomenei pla 
nuoja ruošti simpoziumą dėl žy
gio pas šv. Tėvą į Vatikaną. Or
ganizacijos ir paskiri asmenys 
yra kviečiami dalyvauti ir šį 
tikslą paremti.

X Mūsų spauda laikosi dide
lio bendradarbių, skaitytojų, rė
mėjų pasišventimo dėka. Pra
tęsdami prenumeratą, atsiskai
tydami už korteles ar kalendo
rius, aukojo: po 3 dol__ J. Že
maitis, St. Gaidamavičius, M. 

' Kapočius, J. Liutikas; 2,50 dol. 
— kun. M. Kirkilas, Alina Bona 
sevičius, Bronė Prackys, Pr. Gu 
dinskas, V. Rastonis, Andr. 
Laukaitis, P. M. Staras, V. Auk- 
zemas. Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

X Džiaugiuosi “Draugo’’ ka
lendorium kiekvieną dieną - ra- 

[ šo mums skaitytojas iš Atlanto 
pakraščių, siųsdamas savo auką 

i Po 1 dol. už kalendorių prisiun
tė: V. Valentukevičius, J. Bu- 
jauskas, J. Gramas, K. Jakštas 
sr., V. Linartas, E. Ciplijausikie- 
nė, S. šlikas, A. Jasiūnas, P. 
Gluoksnys. Dėkojame.

X Dainavoje birželio 15-22 d. 
įvyksta šaulių savaitė su paskai
tomis, pramogomis, laužu ir mi
rusių bei žuvusių šaulių pagerbi
mu atatinkama programa salėje 
ir pamaldomis, šauliai, kurie 
manote dalyvauti, turite regis
truotis savo kuopose, šiemet 
šauliai švenčia savo 50 metų ju
biliejų, kuris Dainavoje (Mich.) 
ir bus tinkamai paminėtas. 
Liet. Šaulių sąjungos c. v. per
nai rudenį dalyvavo Dainavoje 
prizinio šaudymo lenktynėse - 
varžybose ir įsitikino, kad Dai
nava tinkama visokiems subu 
vimams, remti ir palaikyti, to
dėl nutarė paremti Dainavą, į- 
etodami su pradine suma $100. 
Taip buvo padaryta c. v. posė
dyje balandžio 13 d. Jaunimo 
centre.

Jaunutis Puodžiūnas ir Violeta Ka- 
rosaitė šoka “Danos“ operos pasta
tyme. Nuotr. Z. Degučio

Balfo seimą Chicagoje prisimenant. Jurgis Janušaitis aiškinasi Balfo seime, 
rimtai klausant ir prezidiumui, kaip jisai su savo partneriu, Jurgiu Mažeika, 
“Paramos" krautuvės savininkai įsijungė į šalpos vajaus globos komitetą 
ir kokių turėjo nuotykių surenkant tokią didelę sumą pinigų.

Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
. tijos ir kitų Europos kraštų 
užtruko mėnesį. Tai buvo ir me-

Chicagos ir Cook apskrities įaus mėnu° M>itonui Sven 
džiovos instituto pernai praves-. Orjangaard ir jo prieš mėnesį 
tas vajus buvo sėkmingas. Pa-
skleista ir parduota rekordinis Pau e' 
skaičius Kalėdinių ženkliukų.
Vajus sutelkė $1,114,730. Vien 
Chicagoje surinkta $598,307.

PASISEKĖ DŽIOVOS 
INSTITUTO VAJUS

LĖKTUVAS ĮKLIMPO
Prekinis United oro linijos

sprausminis nuslydo nuo tako 
O’Hare aerodrome ir įklimpo į 
dumblynę. Trijų vyrų įgula iš
lipo nesužeisti, bet susigėdinę. 
Vėliau traktorius iš dumblo iš
tempė lėktuvą ant tvirto grin
dinio.

APDEGĖ GELBĖDAMAS ŠUNĮ
Edwa.rd Miller, 75 metų, 

smarkiai apdegė gelbėdamas 
savo šunį iš degančio pastato 
654 W. 21 st. Chicago Pitts- 
burgh Express kompanijos raš
tinei ir namų padaryta apie 
$40,000 nuostolių.

MEDAUS MĖNUO LAIVE
Švedijos laivas Maj Ragne, 

pirmas atplaukęs į Chicagą iš 
užsienio, atidarė šių metų pre- 
Ikybos sezoną. Kelionė iš Vokie

Clevelando moksleivių at-kų suvalkiečių būrelio ateitininkai.
Nuotr. J. Vy&nionio

I Š ART I
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Liet. fotografijos paroda 

buvo suruošta Prahoje. Atei
nančios žinios sako, kad čekoe- 
lovakai okupt. Lietuvos foto 
menu daug daugiau, domėjosi, 
kaip kad domisi panašiomis ru
sų parodomis.

X Mildos Pakalniškytė ir 
Šarūno Lisausko jungtuvės Chi
cagoje įvyks gegužės 3 d. Ne
kalto Švč. P. M. Prasidėjimo 
bažnyčioje. Šarūnas, detroitie- 
tis, veiklus ateitininkas, sporti
ninkas. Milda veikli lietuvaitė 
šiuo metu ruošiasi magistro 
laipsniui iš matematikos. Šarū
nas šiuo metu ruošia doktoratą 
iš inžinerijos.

x Lietuvos Dukterų ruošia
mas balius įvyks balandžio 26 
d., 7:30 vai. v., Jaunimo centre. 
Įėjimas 6 vai. Vietos rezervuo
jamos pas A. Likanderienę, tel. 
RE 7-9057. Paskubėkite užsi
sakyti vietas, nes stalų skaičius 
labai mažėja. Programoje akt. 
Julija Cijūnelieniė ir Irenos 
Smieliauskienės tautinių šokių 
grupė “Grandis”. Veiks bufe
tas, baras, laimės šulinys. Gros 
Bichnevičiaus orkestras. Ateiki
te visi ir padėkite mums pagel
bėti vargstantiems, (pr.)

įvestai žmonai, kuri kartu at-

PALIKO MILIJONĄ
Wayne Johnston, buvęs Illi

nois Central geležinkelio aukš
tas pareigūnas ir įgyvenęs Floss- 
moor, testamente paliko $1,- 
256,555. Palikimas padalintas 
sūnui ir dukrai. Federalinis iž
das pomirtiniais mokesčiais pa
siėmė $332,185; Illinois valstija 
gavo $46,355.

SKRIDIMAI Į NAUJĄJĄ 
ANGLIJĄ

Northeastem oro linija šio
mis dienomis iš Midway aero
dromo pradėjo skridimus jun
giančius Chicagą su Naująja 
Anglija. Praplėstas patarnavi
mas irgi į Detroitą ir devedan- 
dą.

HELIKOPTERIŲ
PATARNAVIMAS

Chicagos helikopterių oro li
nija praneša, kad pradedant 
geg. 31 h., atnaujins susisiekimą 
tarp Midway, O’Hare ir Meigs 
aerodromų.

IR TOLI
— Vilniaus krepšininkės (“Ki

birkšties” (komanda) varžybose 
nugalėjo geriausią Rygos mote
rų krepšinio komandą, kuri buvo 
laikoma stipriausia visoje So
vietų sąjungoje.

— “Šilų aidai” - taip vadina
si Šilalės i'ajono laikraščio “Ar
tojas” literatūrinis priedas.

— Gardino žvejai mėgėjai, o 
taip pat ir kitų Gudijos vieto
vių miestų gyventojai, savaitga
liais atvyksta į Lietuvą ir žve
joja jos upėse bei ežeruose.

— Žukelis, buv. Sibiro trem
tinys, padovanojo Lietuvos 
mokslo įstaigoms jo labai stro
piai surinktą unikalią ir brangią 
mineralų kolekciją.

— Jurbarko naftos gamyk
los projektus intensyviai ruošia 
Leningrado projektavimo insti
tutas “Lengiprogaz”, talkinin
kaujamas kai kurių kauniškių 
inžinierių: A. Bulotos, S. Bar
tusevičiaus, R. Mildažio ir kitų. 
Pagal šį projektą mūsų gražu 
sis Jurbarkas su plačiomis apy
linkėmis turi virsti dvokiančiu 
Baškirijos naftos perdirbimo 
centru.

— Amerikos Taikos Ikorpo 
nariai dirba 25 valstybėse Af-1 trolės komisijos rinkimai įvyks 
rikoj. (ta tik kas antri metai, todėl

fHICAG0J IR APYLINKĖSE
LEMONTO MAIRONIO 

LITUANISTINE MOKYKLA
Lemento Maironio Lituanisti

nė mokykla veikia jau 10 metų. 
Šiais mokslo metais mokykloje 
mokosi 48 mokiniai, juos moko 
11 mokytojų: dr. J. Briedis, 
M. Burbienė, A. Grinienė, K. 
Jakštas, Z. Katiliškienė, J. Lu- 
košiūnienė, R. Mastienė, E. Raz 
mienė, M. Umbrasienė, V. Um
brasas ir K. Abromaitytė. Mo
kyklos ilgametė vedėja yra Ona 
Abromaitienė, mokyklos kape
lionas kun. dr. Feliksas Gurec 
kas.

Visais ūkiniais reikalais rūpi
nasi tėvų komitetas, kurio pir
mininku jau kelinti metai yra 
inž. Kęstutis Riskis. Jam talki
na P. Abromaitis, M. Umbrasie- 
nė, R. Burba ir inž. V. Kaman- 
tas. Mokyklos pavasario balius 
įvyks šeštadienį, balandžio 26 
d., Union Center salėje, 8156 
Archer Road, Willow Springs, 
Illinois.

Mokslo metų užbaigtuvės bus 
šeštadienį, gegužės 24 d. V.

STIPENDIJOS, BANKETAS, 
PASKAITA IR VAIŠĖS

Lietuvių prekybos rūmų susi
rinkimas įvyko balandžio 9 d. 
Dariaus - Girėno salėje. Jį ati
darė pirm. Kazimieras Oksas 
trumpu žodžiu, pranešdamas, 
kad į organizaciją vėl įstojo po
ra narių, o vienas — iždin. A. 
Valonis buvo miesto išrinktas 
ISenior Citizen ir pagerbtas ge
gužės 17 d. — 31 d. su kitų tau 
tybių žmonėmis, pagal kasmeti
nę Chicagos miesto tradiciją.

Sekr. Br. Gramontas prane
šė, kad stipendijų gavimo rei
kalu yra paduota valdybai 24 
prašymai. Jie greitai 'bus svars 
tomi, o pačios stipendijos 
(scholarship) bus paskelbtos ir 
įteiktos metinio banketo metu 
Acacia Country Club, Route 
66 and Wolf Road, La Grange, 
III. Stipendijas gaus penki stu
dentai.

Acacia Country Club patal
pose, kurios talpina 500 svečių, 
gegužės 18 d. įvyksta metinis 
'lietuvių Prekybos rūmų banke
tas. Prie tos vietos galima pri
važiuoti Stevenson Expressway 
keliu. Vieta įdomi, graži.

Direkt. J. Evans kalbėjo apie 
nario mokesčius, o Metropolitan 
banko viceprezid A. Baliūnas 
plačiau nušvietė direkt. Anta
no Valomo 50 metų tarnybą 
Metropolitan banke ir jo viešą 
miesto pagerbimą. Paskaitą skai 
tė arch. Albertas Kerelis apie 
Chicagos architektus ir jų at
liktus darbus šimtmečio laiko
tarpyje. A. Kerelis yra lietuvių 
architektų sąjungos Ohicagoje 
pirm., o bendrąją inžinierių są
jungą JAV ir kitur sudaro apie 
300 narių. Ji vadinasi — Alias 
ir leidžia žurnalą “Technikos 
Žodį” 1000 egz. tiražu. Prele
gentas kalbėjo ir parodė skaid
rėmis žymesnius pastatus Chi
cagoje, kurie buvo suplanuoti 
amerikiečių architektų, paminė
damas jų pavardes, o kai ku
riais labai plačiai ir įdomiai su
pažindindamas bei įvertinda
mas. Pažymėjo ir lietuvius toje 
srityje dirbusius, o pirmoje vie 
toje_ arch. Matą Žaldoką, ku
rio projekto dėka dauguma lie
tuviškų pastatų yra Chicagoje 
pastatyta. Paskaita buvo įdo
mi ir vertinga.

Apie šimtinę svečių vaišino 
ūkio vadovas P. Vilkelis ir šeim. 
Literskienė. A. Gintneris

LB CHICAGOS APYGARDOS 
METINIS ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Kasmet, pavasario laiku, Chi 

cagoje įvyksta LB Chicagos 
apygardos metinis atstovų su
važiavimas. Jo tikslas — aptar 
ti visus reikalus ir išklausyti bei 
gauti patarimų iš apylinkių at
stovų. Tačiau valdybos ir kon-

šiemet jų nebus, o tiktai 1970 
metais.

Apygardos valdyba dirba. 
Jai gražiai talkininikauja apy
linkės. Bet jų dauguma yra 
tolokai nuo Chicagos. Tokios 
nieko negali padėti, nes pačios 
yra reikalingos pagalbos. Toli
mi atstumai apsunkina veiklą, 
todėl dauguma tokių apylinkių 
verčiasi savo jėgomis.

Kiekvienas suvažiavimas duo
da naudos. Jame sužinome įvai
rių atliktų darbų ir kyla naujų 
sumanymų ateičiai, todėl pa
geidaujama, kai kiekvienos apy
linkės dalyvautų atstovai ir pa 
reikštų savo veiklą bei išklau 
sytų kitų apylinkių atliktus 
darbus.

Kaip žinoma, šiemet LB Chi 
cagos apygardos atstovų suva
žiavimas įvyksta gegužės 4 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre, 
5620 'So. Claremont Avė., tokia 
darbotvarke: 9—10 vai. šuva 
žiavimo atstovų registracija. 
Lygiai 10 vai. ryto bus suiva- Antanas Gintneris,*"*

Lemonto Maironio Lituanistinės Mokyklos II skyrius bu mokytoja 
Aldona Griniene.

VYKSTANT Į GOLFO LAUKĄ
Golfas nelaikomas pavojingu Į mas gali būti priežastimi rimtų 

sportu, o vis dėlto golfo laukuo galvos, sprando ar nugarkaulio ** 
se kasmet įvyksta tūkstančiai sužalojimų. Jeigu tuo vežimėliu 
nelaimių. Daugiausia jos ištinka i riedama pakalnėn, greitis gali 
tiems naujai bepradedantiems ■ būti žymiai didesnis, negu 10 
golfauti, kurių šiame krašte kas j mylių per valandą. Su tuo didė- 
met atsiranda apie milijoną, ja ir pavojai. Kartais vežimėliu 
Dažniausia nelaimės įvyksta I reikia važiuoti per tiltelį. ®au- 
golfo kamuoliuku smogiant lo-1 gurno dėlei jo abiejose pusėse 
šėjui. Tai pasitaiko kamuoliuką turi būti įtaisytos atramos, 
mušant bloga kryptimi, atšoks- j Nemažai gyvybių golfo lau- 
tant jam nuo medžio, perdaug kuose kasmet užgesina staiga 
lošėjams susigrūdug golfo lau- kilusi perkūnija. Nedaugelis gol 
kuose, neperspėjant žaidiko, ku-, fininikų žino, kad didžiausias čia 
riam gali būt pavojus ir t. t., pavojus yra kaip tik prieš pat 
Kaip rašo Chicagos sveikatos j prasidedant audrai, o ne jos pa- 
komisionierius, dr. M. J. O’Con-, čiame smarkume. Todėl, pama
nei!, saugumo ekspertai pataria 
einant golfauti užsidėti lengvą 
šalmą.

Nelaimės priežastimi gali bū-1 smėlynėlį. Niėkada nereikia sto
ti ir motorinis vežimėlis, kuriuo ,ti po medžiu> nea
golfuodami naudojasi asmenys, 
turintieji chroniškas širdies ar 
plaučių ligas. Tie vežimėliai pa
prastai turi tik tris ratus ir 
lengvai gali apvirsti staiges- 
niuos pasisukimuose ar nelygioj 
dirvoj, pakalnėj. Nors jais te
pasiekiama tiik apie 10 mylių 
greitis per valandą, bet virti-

Culver City, Calif., Hughes oro bend 
rovėje laikoma aliumininė spalvota 
lazdelė, kuri primontuota prie spalvo
tų filmų fotografuojant mėnulį, kad 
nufotografavus būtų galima palyginti 
spalvas.

I žiavimo atidarymas, invakadja,
' mirusiųjų pagerbimas, Lietuvos 
igener. konsulo dr. P. Daužvar- 
džio žodis, prezidiumo ir komi
sijų sudarymas, suvažiavimo 
darbotvarkės priėmimas, CV 
pirm. žodis, bei kitų organiza- 
cijų sveikinimai, o 11 vai. pra
nešimai: apyg. vald. pirm., 
švietimo komisijos, iždininko, 
kontrolės komisijos, pasauliečių 

(teisėms apsaugoti lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse komiteto, 
LF atstovo žodis, diskusijos ir 
pasisakymai dėl pranešimų. Pie
tų pertrauka — 1-1.45 min. Po 
to bus trumpi apylinkių atsto
vų pranešimai ir diskusijos bei^ 
nutarimų priėmimas. Suvažiavi
mas baigsis 4:45 v. Tautos him
nu.

LB Chicagos apygardos val
dyba kviečia apylinkes dalyvau 
ti šiame suvažiavime, žinoma, 
kad kviečiami ir svečiai, kurie 
domisi LB veilkla.

čius artėjančią perkūniją, reikia 
skubėti į artimiausią pastogę. 
Jeigu nebegalima suspėti, tai

, dr. O’Connel! pataria gultis į

kia į aukščiau iškilusius daly
kus, tuo labiau kai jie yra at
viroje aikštėje.

Taip pat reikia saugotis ne
perdegti saulėje, vengti pervar
gimo ir kenksmingos (kaitros. 
Golfas yra geras lošimas ir ne- 
rtikia jo sugadinti įvairiomis 
nelaimėmis, kurių galima iš
vengti, sako dr. OConnell.

J. Daugi.

DRĄSUS RUMUNO ŽODIS
Nusiginklavimo konferencijo

je Ženevoje Rumunijos delega
tas Mykolas Ecobesco, specialio
je kalboje iškėlė visų tautų 
šventą ir nepanaikinamą teisę 
spręsti savo likimą be svetimų
jų įsikišimo. “Kiekviena tauta- 
pareiškė Ecobesco — savo dva 
sinėmis ir materialinėmis ver
tybėmis daug prisideda prie vi
sos žmonijos kultūros kėlimo. 
Todėl kiekviena tauta turi pri
gimtą teisę savitai tvarkyti sa
vo krašto likimą. Neigiant tau
tinę nepriklausomybę, teisių ly
gybę, neatsisakant jėgos var
tojimo ir kišimosi į kitų valsty
bių vidaus reikalus, negalima 
įgyvendinti taikos ir vienybės 
tarptautiniame gyvenime...

— 1950 m. Amerikoje 100 
moterų teko 99.2 vyrai, 1960 
m. _ 97.8% vyrai, gi 1968 m. 

J100 moterų tenka 96.6 vyrai.


