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Piniginė

krizė

Europoje
Tikisi sustabdyti 

spekuliavimą valiutomis

Bazelis, Šveicarija. — Čia su
sirinkę didžiųjų kraštų bankinin 
kai įsitikinę, sustabdysią finansi
nę krizę Europoje ir ypač sveti
mų valiutų plaukimą į Fed. 
Vokietiją. Tikimasi, kad praėj. 
savaitę į Vak. Vokietiją suplaukę 
daugiau kaip 4 bilijonai dolerių 
palaipsniui bus grąžinti į Prancū
ziją ir Angliją. Markių supirkinė 
jimas buvo ypatingai ryškus pra
ėjusią savaitę, pasklidus žinioms 
apie vokiečių DM (markės) gali 
mą vertės pakėlimą. Tai neįvy
ko, Bonnos vyriausybei paskel
bus jos ryžtą nekeisti markės, pa
čios stipriausios valiutos Europo
je, vertės.

Vokiečiai skelbs naujas 
priemones

Bazelyje susirinkusiems ban
kininkams perskaitytas Fed. Vo- 
uetijos kanclerio Kiesingerio ra? 
tas. Jis nurodė, kad Bonnos vy
riausybė pasiryžusi nekeisti savo 
nusistatymo ir šiomis dienomis, 
greičiausia jau ryt, trečiadienį, 
paskelbs apie naujas priemones, 
kurių tikslas - stiprinti valdžios 
ryžtą ir jo nekeisti.

Šalia kitų priemonių, numaty
ta pakelti mokesčius vokiečių iš
vežamoms į užsienį prekėms ir su 
varžyti užsienio kraštų indėlių 
Vokietijoje ribą.
Dalyvavo 11 kraštų bankininkai

Bazelio pasitarimuose dalyva
vo bankininkai, atstovaują šiuos 
11 kraštų: JAV-bes, Kanadą, Ja
poniją, Švediją, Šveicariją, D. Bri 
taniją, Fed. Vokietiją, Olandiją, 
Italiją ir Belgiją. Pasitarimai vy
ko mėnesinių Tarptautinių san
dėrių banko posėdžių rėmuose.

Jie nutarė palaikyti tarpusa- 
vius ryšius ir stebėti piniginės 
krizės raidą. Nors jie įsitikinę ga
lėsią suvaldyti šio meto pinigi
nius negalavimus, tačiau jiems 
nėra pavykę susitarti dėl ilgalai
kių piniginių susitarimų.

Dauguma įvairių kraštų banki 
ninku buvo nuomonės, kad vo
kiečių markės vertę reikia pakel 
ti. Tačiau vokiečių nusistatymu, 
tai būtų įmanoma tik Prancūzi
jai nuvertinus jos valiutą — fran 
ką.
Vokiečių ekonomistai įspėja...

Bonna. — Gegužės 9 d. vokie
čių paskelbtas pasiryžimas nekeis 
ti markės vertės nėra vieningas. 
Vyriausybės nuomonę puolė, šio
mis dienomis paskelbtame raš
te, net 60 vak. Vokietijos ūkio 
profesorių. Jie teigia, kad pasiry
žus nekeisti markės vertės, tai 
skaudžiai galį atsiliepti piniginės 
sąrangos pasaulyje lygsvarai ir, 
be to, tai reiškia polinkį ūkinio 
susiskaldymo pasaulyje kryp
timi.

Kritikų balsas išgirstas vyriau-

Budapešto gyventojai ties krautuvių vitrinomis. Prekių vis tebetrūksta.

Gen. C. Abrams taręsis VVashing
tone, vakar išskrido atgal į Saigo
ną.

R. Nixono įgaliotinis
Meksikoje

Be Meksikos lankysis dar 22 
kraštuose

Mexięo City. — Prezidento R. 
Nixono įgaliotinis, New Yorko 
valst. gubernatorius N. Rockefel 
ler užvakar atskrido, su daugiau 
kaip 20 palydovų, į Meksikos sos
tinę. Vos atvykęs, jis nuskubėjo 
tartis į Meksikos prezidento D. 
Ordaz rūmus.

Šalia Meksikos, Rockefelleris 
numato lankytis dar 22 Pietų ir 
Vidurio Amerikos kraštuose. Vieš 
nage, gegužės 11 d. prasidėjusi, 
vyks 6 savaites. Pradžioje, be 
Meksikos, lankomi šeši Vid. Ame 
rikos kraštai, vėliau vyks kelio
nės į P. Amerikos respublikas. 
Liepos mėn., Rockefelleriui grį
žus į Washingtoną, jis pateiks 
pranešimą prezidentui.

Kelionė laikoma svarbia — ja 
siekiama ne tik glaudinti ryšius su 
P. Amerikos kontinento kraštais, 
bet ir išryškinti busimąją Wash- 
ingtono politikos kryptį šioje pa
saulio dalyje.

• Laoso prezidentas S. Phou- 
ma pareiškė: komunistų parti
zanai siekią užimti kuo daugiau 
krašto žemių ir ypač prieš tai
kos susitarimą.

Jis kaltino komunistus ple- 
č'ant agresijos veiksmus ir rei
kalavo: jie turį liautis naikinti 
budistų šventyklas, mokyklas ir 
viešus pastatus.

sybės sluoksniuose ir, žinoma, jis 
vertinamas neigiamai. Vyriausy
bė nurodo, kad tie ūkio žinovai 
turėję progos savo nuomonę pa
reikšti anksčiau, dar prieš Bon
nos žygio skelbimą, bet to neį
vykdę. Dabartinė gi kritika, pa
brėžiama, galinti sukelti “klai
dingas piniginių spekuliantų vii 
tis.”

Piniginės krizės klausimas ryš 
kus ir parlamento sluoksniuose. 
Pvz., opozicijos partija — lais
vieji demokratai (FDP) užvakar 
pareiškė numatą šį klausimą iš
kelti Bundestage (žemuose parlai 
mento rūmuose) ir ta proga jie 
klausia: kokių priemonių būsią* 
griebiamasi, siekiant atsikratyti į 
kraštą suplaukusių valiutų ir ku-' 
riuo būdu numatyta patikrinti 
valiutos pastovumą ateity?

JAV ir Maskvos politikai — Azijon
W. Rogers išvyko kelionei į Pietr. Azijos kraštus — Ryt tariasi Saigone — Rusų N 
Podgornas — į Š. Korėją

Tarsis su JSaigono politikais
VVASHINGTON. — Valsty

bės sekretorius W. Rogers va
kar išskrido į Pietryčių Azijos 
kraštus. Pakeliui stabtelėjęs 
Havajuose, ryt jis lankosi Sai
gone ir, manoma, per dvi die
nas su P. Vietnamo vyriausybe 
aptars komunistų Vietkongo pa 
siūlymus taikai Vietname pa
siekti. Pasitarimuose dalyvaus 
ir visų, Vietname kariaujančių 
JAV sąjungininkų, atstovai. 
Būdamas Vietname, Rogers dar 
aplankys ir JAV karius fronto 
srityse.

Po pasitarimų su prezidentu 
Van Thieu ir kitais Saigono po
litikais, Roigers pirmadienį at
vyks į Bangkoką, Thai krašte, 
kur įvyks Pietryčių Azijos kraš
tų sutarties organizacijos — 
SEATO — užsienio reikalų mi
nisterių suvažiavimas.

Dar nenuspręstas
JAV karių atitraukimas

Šalia komunistų pasiūlymo, 
Rogersui teks aiškintis ir JAV 
karių atitraukimo iš P. Vietna
mo klausimu. Šiuo reikalu VVa
shingtone ligšiol dar nepadary
tas jok sprendimas, nors nuo 
seniau sklinda žinios apie tai, 
kad ligi šių metų pabaigos iš 
P. Vietnamo galį būti grąžinta 
į JAV-bes bent iki 50.000 vyrų.

Prezidento R. Nixono spren-

R. Nixonas ryt kalbės kraštui
Kalbės apie taikos Vietname 

galimybės
VVASHINGTON. — Preziden

tas R. Nixonas vakar tarėsi su 
JAV karinių dalinių Vietname 
vadu gen. Creighton Abrams ir 
vėliau paskelbė, kad ryt, trečia
dienio vakarą, j’s kalbėsiąs kraš 

i to gyventojams. Jo kalba bus 
perduota televizijoje ir per ra
dijo siųstuvus.

Kalbai teikiama reikšmės, nes 
joje, kaip vakar paskelbta, Nix- 
onas pareikšiąs jo pažiūras aps
tai, kaip Vietname pasiekti tai
kos. Turi ryšio ir valst. sekre
toriaus W. Rogers vakar pra
dėtoji kelionė į Pietryčių Azijos 
kraštus.

A. Poher — jau kandi
datas

PARYŽIUS. — Alain Poher, 
einąs Prancūzijos prezidento pa 
reigas, vakar oficialiai paskelbė 
sutinkąs būti renkamas birželio 
1 d. prezidentiniuose rinkimuo
se. Šiuo metu jau aišku, kad 
rinkiminės varžybos bus itin 
aštrios.

Laukiama Poher - Pompidou 
rinkiminės dvikovos

PARYŽIUS. — Galimas da
lykas, kad birželio 1 d. renkant 
naująjį Prancūzijos prezidentą, 
krašto rinkikai gali suskilti be
veik vienodai pasisakydami už 
gaullistų partijos kandidatą G. 
Pompidou ir šiuo metu prezi
dento pareigas einantį Alain 
Poher. Šis pastarasis, ligi va
kar dienos dar nebuvęs paskel
bęs savo nusistatymo būti kan
didatu prezidento pareigoms, y- 
ra didžioji prancūzų centro par
tijų viltis.

Savo ruožtu, šiomis dienomis 
Prancūzijoje vyksta užkulisiniai 
politikų pasitarimai apjungti 
kairiųjų ir centro partijas ir,

dimas siejamas su visa eile są
lygų. Jų pagrindinės: Saigono 
karių pajėgumas atpalaiduoti 
fronte JAV karius, galima pa
žanga Paryžiaus taikos pasita
rimuose ir komunistų puolimų 
P. Vietname siaurinimas, tuo 
tarpu, kaip tik šiuo metu, Ro- 
gerso lankymosi Saigone išva
karėse, tie puolimai yra žymiai 
padidėję.

Įžiūri komunistų propagandos 
kėslus

Komunistų pateikti, gegužės 
8 d., Paryžiuje, pasiūlymai, JAV 
politikų nuomone, iš esmės pa
našūs į anksčiau pateiktuosius 
taikos planus. Paties Rogers gi 
nuomone, vis dėlto, esą reika-

W. Rogers, valst. sekr., vakar išvy
ko ilgai kelionei į Pietryčių Aziją

Vis delto; nesitikima, kad sa
vo kalboje prezidentas paskelb

Prez. R. Nixonas ryt kalbės kraš
tui

tų apie galimą JAV vyrų ati
traukimą ar apie abejotiną sėk
mę Paryžiaus taikos pasitari
muose. Šiuo met i Washingtone 
dar neturima duomenų apie nau 
skelbta žinia apie jo žodį, su- 
karinėje srityje.

Gen. Abrams jau išvyko at
gal į Saigoną. Washingtone jis 
dar tarėsi su gynybos vadovu 
M. Lairdu, gen. štabo viršinin
ku gen. E. Wheeleriu ir prezi
dento patarėju saugumo klau
simais, prof. H. Kissingeriu. Ni- 

,xono, palyginti, netikėtai pa
skelbta žinia apie ųo žodį, su
prantama, kelia dėmesį.

• Sovietų S-jie teismo nuo- 
, sprendžiu sušaudyti keturi pi
liečiai, įtariami bendradarbiavę 
su naciais ir dalyvavę 6.000 pi
liečių žudynėse. Apie tai paskel
bė “Trud” dienraštis.

jei tai pavyktų, siekti išjungti 
gaullistų įtaką, — tai tebūtų ga 
Įima neišrinkus prezidentu Pom
pidou.

linga juos “kruopščiai apsvars
tyti”, nes, nors esama ir nepri
imtinų pasiūlymų, tačiau kai ku 
rios jų dalys esančios tokios, 
kurias verta svarstyti.

JAV politikai privačiai teigia, 
kad Vietkongo pasiūlymai, grei
čiausia, reiškia komunistų pro
pagandos manevrus ir tenka a- 
bejoti, kad Vietkongas ir ypač 
Š. Vietnamas būtų pasiryžę siek 
ti skubių priemonių taikai pa
siekti.
Šen. Mansfield siekia senato 

įtakos karius siunčiant
VVASHINGTON. — JAV se

nato demokratų vadas šen. M. 
Mansfield pareiškė: jis pasiry
žęs kitą mėnesį reikalauti pri
imti senate rezoliuciją, kuria 
prez. Nixonas turėtų pasitarti 
su senatu, prieš siųsdamas, a- 
teity, JAV karinius dalinius, į 
galimas “Vietnamu” sritis bet 
kurioje pasaulio daly. Tie pasi
tarimai prezidento nesietų. Bet 
gi tai reikštų, kad, išskyras at
vejus, kai krašto saugumas tie
siogiai paliečiamas, prez'dentas 
turėtų pasitarti su JAV senatu.

Maskvos žvilgis į Aziją
N. Podgornas — į Korėją

Maskva. — Aukšč- Sovieto pre
zidiumo pirmininkas N. Podgor
nas vakar išvyko į Šiaurės Korė
ją ir vėliau jis dar lankysis Mon
golijos sostinėje, Ulan Batore. 
Tai pirmoji sovietų politiko vieš
nagė Korėjoje, pernai, rugsėjo m. 
ten lankiusis sovietų min. pirmi
ninko pavaduotojui D. Polians- 
kiui. Kelionė kelią dėmesį Mask
voje ir Vakaruose, nes ji liudy- 
ja rusų pastangas stiprinti diplo
matinius žygius Kinijos kaimy
niniuose kraštuose.

Kosyginas lankėsi Indijoje,
Kapitsa — į Aziją

Min. pirmininkas A. Kosygi
nas grįžo iš Indijos, kur dalyva
vo prezidento Husain laidotuvė
se. Ta proga jis tarėsi su min. 
pirmininke I. Gandhi.

Kitas sovietų politikas, S. Ka
pitsa, užsienio reik. ministerijos 
Pietryčių Azijos skyriaus viršinin 
kas, tyliai išskrido į Kambodiją, 
Laosą, Malaiziją ir, galimas da
lykas, lankysis dar Burmoje. Ka
pitsa laikomas Kinijos reikalų ži
novu. Manoma, kad Maskva sie
kianti ištirti Pietryčių Azijos kraš 
tų nuotaikas bei nusistatymus Ki 
nijos atžvilgiu.

Priešas vėl smarkiai 
puola Vietname

Puolė 159 bazes, vietoves
SAIGONAS. — Sekmadienį ir 

vakar P. Vietname vėl kilo stam 
bi komunistų puolimų banga. 
Priešas staigiai puolė 159 JAV 
ir jų sąjungininkų bazes ir vie
toves. Tai patys stambiausi puo
limai nuo š. m. sausio m. pa
baigos. Karinių sluoksnių nuo
mone, naujieji puolimai laikyti
ni įžanga naujai pavasario ofen
zyvai. Be to, priešas galįs pulti 
ir Saigoną, nes esąs sutelkęs 
apie 65.000 karių.

Vakar Saigone priešui vyk
džius sprogdinimus, žuvo apie 
10 civilių gyventojų, sužeista 
apie 50. Puolimai pirmoje eilė
je nukreipti ne prieš JAV ka
rius, bet prieš vietnamiečius.

• Brazilijos gyventojų skai
čius ligi 2000 metų pakilsiąs de
šimteriopai ir pasieksiąs 3.5 
mil. — teigia privačiai įvykdyti 
tyrimai.

Okupacija Čekoslovakijoje tebeliudija: varžtai gyventojams neatleidžia
mi, spaudimas didėja, vis mažiau laisvės spaudai. Čia okupanto kariai 
Prahoje

Kariai įsigali Kremliuje? Vargiai
Mirė jaiu 12-sis rusų generolas

LONDONAS. — Vakaruose 
pastaruoju metu keliamas klau
simas : ar kariniai sluoksniai nė
ra įsigalėję Kremliuje? Spėji
mus kėlė ypač maršalo A. Greč- 
kos vaidmuo Čekoslovakijoje ir 
neseniai paskelbtos žinios apie 
visos eilės rasų generohj mirtis 
— apie jų priežastis nepaskelb
ta. Dar užvakar pranešta apie 
jau 12-jo generolo, Aug. Nem- 
me, mirtį.

Pekinas tarsis su rusais
Sutinka tartis birželio mėn.
HONG KONG. — Iš Pekino 

gautomis žiniomis, Kom. Kinija 
užvakar paskelbė priėmusi Mas
kvos pasiūlymą ir sutinkanti 
tartis su sovietais laivybos klau 
simais abiejų kraštų ginčijamo
je pasienio srityje, Ussurio upė
je. Maskva buvo pasiūliusi tar
tis dar balandžio 26 d. Dabar 
kinai skelbia, sutinką tartis po 
kelių savaičių, birželio mėn.

Iš kinų pranešimo seka, kad 
jie nelinkę tartis visais pasienio 
klausimais.

Berlynas mini sukaktį
BERLYNAS. — Vakar suė

jus 20 metų nuo vadinamo “oro 
tilto”, kai sovietams sulaikius 
ryšius su Vak. Berlynu, JAV 
aviacija gabeno miestui maistą, 
anglis ir kt., sukaktis, palyginti 
kukliai, paminėta Vak. Berlyne. 
Joje dalyvavo JAV ats. gen. 
F. Howley. tačiau neatvyko, 
nors buvo kviestas, buvęs JAV 
karinis įgaliotinis pokario Vo
kietijoje, gen. Clay.

• Kancleri Kiesingerį puola 
vokiečių politiniai sluoksniai. 
Jie teigia, kad jo nenoras kelti 
DM-kės vertę sietinas su būsi
mais, rugsėjo 28 d., parlamento 
rinkimais Vokietijoje.

kalendorius
Gegužės 13 d.; šv. Robertas 

Bei., šv. Imelda, Gardevutis, Al
vyde.

Gegužės 14 d.: šv. Bonifacas, 
šv. Petronėlė, Gintaras, Milda.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien da
linai debesuota, kiek šilčiau, 
temp. sieks 60 ir daugiau 1. F., 
ryt — be pakitimų.

Saulė teka 5:33, leidžias 8:01.

Tačiau Londono ir Radio Free 
Europe žiniomis, netikima, kad 
Kremliuje būtų įsigalėję kariai. 
Kraštą valdą partiniai vadai su 
Politbiuru priešaky. Tai, kad 
gegužės 1 d. nebuvo leistas ka
rinis paradas Maskvoje, rūdija, 
kad partija vis dar laikanti val
džios vairą.

• Abe Fortas, A. Teismo tei
sėjas, gali šiomis dienomis at
sistatydinti. Buv. prez. Johnso
no laikmečiu jis buvo parinktas 
būti A. Teismo pirmininku, ta
čiau Kongresui pasipriešinus, jis 
nuo siūlymo atsisakė. Neseniai 
jis buvo kaltinamas priėmęs iš 
vienos organizacijos 20.000 dol. 
sumą. Fortas elgesį smerkia vi
sa eilė Kongreso narių ir kelia 
viešo papeikimo klausimą.

Tito už nepriklausomy
bę

“Suverenumas negali būti 
ribotas” — jis pabrėžė

Titograd, Jugoslavija. — Pre
zidentas J. Tito, pradėjęs kelionę 
Montenegro valstijoje, kalbėda
mas šios valstijos sostinėje, Tito- 
grade, pareiškė, savo žodžius ne
abejotinai kreipdamas Maskvos 
adresu: “Mes nepripažįstame su
verenumo apribojimo, mes savo 
krašto suverenumą laimėjome sa 
vo karinių dalinių dėka, mes pra- 
liejome daug kraujo ir mes pri
valome patys apginti savo pasie
kimus”, jis teigė.

Tito žodžiai neabejotinai sieti
ni su Kremliaus šiais metais pa
skelbta vad. samprata apie ko
munistinių kraštų ribotą suvere
numą.
Jugoslavijai reikia ir toliau 

budėti...
Prezidentas Tito skatino Jugos 

laviją: ji privalo vis budėti, nes 
tai turi ryšio su bendra padėtimi 
pasaulyje ir dėl to, kad “mūsų 
kraštas yra geografinėje kryžkelė 
je ir jis įdomus toms didžiosioms 
valstybėms, kurios norėtų mūsų 
krašte turėti daugiau įtakos”.

Prez. J. Tito vėl įspėjo Maskvą: 
mes ginsimės... ,



MOTINĄ DŽIUGINA ASMENYBE 
BRANDŪS VAIKAI

Subręsti fiziniam pajėgumu 
didelių pastangij nereikia. Visa 
gamta eina ta linkme, jei bent 
minimalias tokiai brandai sąly
gas turi. Nepalyginamai sunkiau 
žmogaus asmenybė sužmoniškė- 
ja. Či net geriausiose sąlygose iš
auga motinai širdį užduodąs vai
kas. Mat, tolimų ainių mums pa
dovanotas kraitis čia lemiamai 
pasireiškia. Žiūrėk, brandi, švie
si — net mokytoja būdama jau
na motina labai stengiasi tvar
kingai gyventi ir teisingai savo 
du vaikučiu auklėti. Ji daug skai
to šių dienų psichologijos bei pe
dagogikos knygų -pačių geriau
sių tose srityse veikalų. Ji yra 
pajėgi teigiamus dalykus įgy
vendinti savyje, savo šeimoje ir 
savų vaikų aplinkoje. Na, iš viso 
to išdavos — baisus nusivylimas- 
Štai detalė iŠ jos veiklos. Atitin
kamu laiku toji motina pasakoja 
iš Šv. Rašto saviems vaikučiams 
tinkamus dalykus - ir ... kartais 
džiaugias, kartais liūdi. Ji esti link 
sma, kai jos keturiametė dukrelė 
visa širdimi priima mamytės pra
smingus pamokymus - tik dau
giau mamyte pilk gėrio jos širde
lėm Taip lengva abiem - ma
mai ir dukrai ant šios žemės-

O jos penkmetis sūnus - prie
šingybė. Motinos širdį šydas 
dengia, kai ji pastebi, kad jos 
gražius pamokymus penkiametis 
Vytukas meta šalin. Kaip žirniai 
nuo sienos atšoka nuo penkia
mečio sūnaus širdies motinos 
gražiausi pamokymai. — “Super- 
stition”, — angliškai jis atkerta 
motinai. Taigi, jau penkiametis 
sūnus čia motinos šventraštinius 
pamokymus laiko prietarais. Taip 
ir aidi gailia aimana motinos šir
dis: — “Rodos sako ji,—tikrai vie
nodai abu vaiku auklėti sten
giaus, o pasėkos tokių mano pas
tangų labai nevienodos.”

Visa aplinka turi padėti moti
nai vaikus auklėjant, tada bus 
daug mažiau ašarų išlieta. Net 
geriausius motinos pasiryžimus 
ir darbus neigiama aplinka gali 
į niekus paversti. Už tai junki- 
mės visi į prasmingiausią veiklą 
ant žemės: savais darbais kurki
me žmoniškas sau ir artimui gy
venimo sąlygas. Tai žmoniškiau- 
sia ir prasmingiausia kiekvieno 
mūsų veikla-

Visi kaip viena šeima turime 
atgimti žmoniškumui

Jau praėjo tie laikai, kai kiek
vienas galėjo elgtis kaip jis išma
nė. Šiandien, norėdami laimin
gi išlaikyti ir normaliai savo 
gyvenimą baigti, turim atgimti 
gerai veiklai dar su šiuo pavasa
riu. Visa apylinkė turi pradėti rū
pintis gėrio įgyvendinimu savyje ir 
artime. Blogio sėkla jau perdaug 
sulapojo - sušakojo, kad mes po 
senovei galėtume menkniekiais 
užsiimti- Šiandien visi turim įneš
ti savą dalį teigiamumo įsikūni
jimui mūsų tarpe. Nepaveskime 
gerų darbų artimui, patys dar 
šiandien už jų griebkimės. Tik 
tada pajusime palengvėjimą. Šian 
dien motinos širdis plyšta ma
tant savo vaikus nuo jos nusigrį- 
žus. Šiandien jau sunku motinai 
atgauti prarastą sveikatą, kada 
visi tik skuba, visi tik paviršuti
niškai savo darbą atlieka, visi 
vien piliules siūlo nuo visokiau
sių negerovių.

O motinai tik vieno vieninte
lio tereikia - širdies savo vaiko 
krūtinėje. Kaip tik to svarbiausio 
ir stokoja šiandien motina. Dėl 
to didžia dalimi ir kankina ją į- 
vairiausios negerovės. Štai senutė 
motina Cook apskrities ligoninėje 
tiriama dėl jos įvairiopų nega
lavimų ir ligų. Įstatomas 
specialus vamzdis į jos skrandį, 
pirm. su ja nuoširdžiai įsikalbę 
jus. Po tyrimo ji labai džiaugėsi

ir sakė: -“Kur yra mano dakta
ras-.. Aš noriu jam pasakyti, kad 
aš jau šimtu .procentų geriau 
jaučiuos...” Taigi ne piliulės, ne 
visoki moderniškiausi gydymai 
žmogui reikalingi labiausiai: 
žmogiškos širdies pirmiausia kiek 
vienam ligoniui trūksta savoj ap
linkoj. Tiek namuose, tiek ligo
ninėse kiekvienam iš mūsų, ypač 
ligoniui, brangiausias vaistas yra 
suprantanti širdis artimųjų, 
draugų, gydytojų, gailestingų sese
rų... Tik po žmoniško su ligoniu 
apsiėjimo bus vietoje piliulės ir 
visa kita. Už tai visi iki vienam 
šiandien tvirtai ryžkimės savo
mis asmenybėmis tapti tikrais 
žmonėmis. Naudokimės specia
listų pagalba tokiam gėriui savy
je įgyvendinti. Nuo kiekvieno 
mūsiškio sužmoniškėjimo prasi
dės kiekvieno iš mūsų sveikesnis 
ir laimingesnis gyvenimas. Ypač 
savo asmenybės sužmoginimu 
kiekvienas susirūpinkime Moti
nos-Dienos proga-

Išvada. Geriausias gydymas 
yra apsisaugojimas ir kito apsau
gojimas nuo ligos. Dvasinis ra
mumas yra pirmoji apsauga nuo 
daugelio negerovių. Tai ir kurki
me sava reikiama veikla sau ir 
saviems, ypač motinoms, ramią 
pastogę. Ypač kuogeriausiai su
sitvarkykime su svaiginimusi ir 
su smalinimusi- Tai pirmiausia 
dvasinėn ramybėn žengtini du 
žingsniai. Nepalaikykime veiklos, 
kuri remiasi buteliuku ir cigare
te. Reikia mums atgimti tikrai 
žmoniškam gyvenimui. Atgim
sta Bažnyčia, atgimsta medicina 
neatsilikime ir mes. Ryžkimės 
keltis iš bet kokio nežmonišku
mo. Ypač Motinos dieną sutvir- 
tinkim savo ryžtą gėrėt Gana 
mums tokių rašytojų, kurie vien 
girtus aprašinėja ir iš jų juokus 
mėgina krėsti, nieko žmoniškes-

Oaugiau saugumo su
Dirbtiniais Dantimis

bet kada
Negyvenkite baimėje, kad jūsų 

dirbtini dantys gali pradėti slysti, 
smukti ar kristi mažiausiai tin

kamu metu. Didesniam saugumui 
ir patogumui užbarstyklte trupti 
FASTEETH ant savo plokštelių. 
FASTEETH dirbtinus dantis laiko 
tvirčiau. Galėsit lengviau valgyt. Nė
ra lipnaus pastos skonio. Sulaiko 
"plokštelių kvapų”. Gerai prltųikintl 
dirbtini dantys būtini sveikatos ge
rovei. Reguliariai lankykitės pas 
dantistų. FASTEETH galima gauti 
visose vaistų parduotuvėse.

Chicago Savings
and Loan Association SARTY 0F N 

1 SAVINGS

INSURED

Ant visų knygelių 
sąskaitų

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest BSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbroo-k 5-KO7A

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446

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

Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U B S i Mon. 12 P.M. to 8 P.M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gegužės mėn. 13 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS Į SVEIKATĄ, 2318 VVest Garfield Blvd., Chicago, DI. 60636

Alvudo parengimuose skanaus ir 
sveiko maisto gamintojos Marija 
Bosienč (iš d.) ir Vera Stakėnienė 
prie būdingo Alvudo vaišių stalo, 
skęstančio gėlėse.

Nuotr. Kasakaičio

nio imtis nepajėgdami, dargi ap
juodindami visus, jiems tvarky
mosi reikalą primenančiuosius.

Pasiskaityti: R. Rogers, Ph. D., 
On Becoming a Person, Hough-

ton Mtfflin Co., Boston.

TEISINGA PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BŪSI.

Motinėlės širdis motinos dienoje 
sprogsta, o vaikui nei šilta nei 

šalta.
KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak 

tarė, perskaičiau “Draugo” svei
katos skyriuje Tamstos parašytą 
straipsnį “Kelkimės sava asmeny 
be”. Ačiū už tokį gražų pamoky
mą visiems. Ypatingai sujaudi
no mane smingantis pamoky
mas šių dienų — jau Amerikoje- 
issimokslinusiems vaikams. 
Žiauri, bet šventa teisybė. Sun
kiai fabrike tėvų uždirbtu centu 
išmokslinti vaikai (net su dakta
rais) palieka vienišus tėvus net 
per keletą metų nemalonėdami 
jų aplankyti.

Mielas Daktare, bent per spau-
dą ar radiją meskite vieną - ki- i t.', taip jausmais nesubrendęs ne-

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. BSrd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Meų patelefonuosime jūsų gydytojui

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RATE

INSURED

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4670 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 LA 3-8248

Certifikatų sąskaitos
CertifikataI išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
★ Notary Public Service
★ Free community rooms for 

your organiz’n meetings
★ Cash checks and pay all 

family bills vvith our spec’l
money order checks.

tą jautrų žodelį tiems be sąžinėspajėgia būt geru sūnum, gera
vaikams ir jausmais nesubrendu- 
sioms marčioms. Gal suvirpės jų 
sąžinės ir atbus užkietėjusios šir
dys. Dažnai Motinos dienoj sprog 
sta vargšės motinėlės širdis, kai 
jos išmokslintas vaikelis ją pager
bia tik atvirute su anglišku tek
stu, nepridedamas nė vieno ma
lonaus žodelio. Kodėl yra? Su pa
garba.

Skausmo prislėgta motina.
ATSAKYMAS. Malonu, kad 

Tamstai bent grūdelį džiaugsmo 
suteikė šiame skyriuje mūsų 
dvasinių negerovių ne tik iškė
limas, bet ir jų tvarkymas tiesiau
siu medicinišku - morališku ke
liu einant, psichologijos dėsnių 
prisilaikant. Tiek marti, tiek ir 
sūnus - kaip ir kiekvienas iš mū
sų -tegalime tik tiek duoti, kiek 
turime. Jausmais nebrandus sū
nus ieško tokios pat sau antros 
pusės. “Unfit" - atseit netinka
mas linksta apsivesti “unfit” — 
irgi netinkamą. Taip ir sueina 
du nesubrendėliai bendram gy
venimui. Iš čia ašaros tėvams, 
našta visuomenei — tokio jaus
mais nesubrendėliai tėvai augi
na į save panašius vaikus. Taip 
ir vyksta gamyba netikusių - 
jausmais nesubrendusių (“Un
fit”) žmonių.

Dėl jų yra visa pikta pasauly
je: baisesnis už patį pragaro vy
resnįjį yra tas jausmais netvar
kingas žmogus. Tai tikri ligonys, 
dvasiniai ligonys, nors kūnu svei
kiausi, gražiausi ir net mokyčiau
si. Blogumas su tokiais, kad jie 
nesijaučia sergą, už tai nesigydo. 
Už tai, Geroji Motinėle, laikyk 
save sūnų dideliu ligoniu—laikyk 
tokiu ligoniu ir savo marčią. Ta
da Tamstai kančia nebus tokia 
baisi. Mažiau jaudinsies, ilgiau 
sveika išliksi. Nelauk akių nesu
merkdama ko nors gero iš dvasia 
- jausmais nebrandaus vaiko bei 
marčios. Kaip džiova sergąs kos-

5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

* Sėli & redeeuu U.S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Sale Deposit Boxes

marčia. Užsiimki dar Tamstai li
kusiais gerais dalykais: gerais dar 
bais,, muzika, gėlėmis ir gerų 
žmonių draugyste. Čia ir religija 
vietoje.

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus 

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

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

iiimmiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781 
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname fa* vaškuojame visų 
rūšių grindis.

aa — SANsna

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

AGENTŪRA 
Narni). gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl. 
mokėjimo sų-

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
illlllliillliliiiimiiliiiilllllllilllhiliillllllii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

•aiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiimiiii

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin, Illinois
Ofisas 8148 VVest 63rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezld.: 8241 VVest 60th Plaoe 

Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 6S-člos ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
OMso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048
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OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at 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, penktad le

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 5Ist Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: Plrmad. Ir 
ketv. l—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk- 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi — NERVU LR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

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

Akušerija Ir motoru ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

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

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. Ir nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6900
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

Ofs. PO 7-6000 Bez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 6Srd Street

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

Ofiso ir bnto tel. OLympio 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — RElianoe 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietavis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-1 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 lkl 4 popiet.

DR, IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU LR VAIKU LIGŲ
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. tkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

<Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų 

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4782

0R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

• Redakcija dirba kasdien
8;30 _  4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimų 
Uždaryta trečiadieniais

0R. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimų 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

Vizitai pagal susitarlma

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

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

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 va 
lkl 2 vai. p.p. tr nuo 7 lkl 8 v. vak 
antr Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.i 
Ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija2750 VV. 71st Strjfi 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v.. penktad. 10—: 
u J? o'8, v- vaJc- šeštad. 1-4 v. vt 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryti

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 8 
Tek PRospect 8-1223

onso vai.: Pirm., antr.. Treč 
penlkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 ik 

2—4 vai. popiet Ir hlaiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Nnmų GI

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7Ist Street

Priiminėja ligonius tik susltar 
Vai.: 2—4 p. p. ir g—g * r»

Trečlad. ir Seštad, uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAšKEVIčIl
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRUR( 
6648 So. Albauy Avenue

Vai.: pirm., antrd.. ketv. 6__ 8
’’ak.- ,lr SeStad. 2—4 i

ir kitu laiku pagal ausltarlm

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31;

, ?,R-F- WIHSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!

3107 VVest 71st Street
4 V- P- tr 7 lkl 8 v Trec. ir šeštad. pagal susitarimų

Ofiso tol. 7-67-2141. Namų 636-48.1

BR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1.

7- ketvirt. e-8 v. vakaiSeštadlenlalz ll-i TlU- popiet-



Naujas rūpestis —

mokyklos ir mokytojai
BESIKEIČIANTI AMŽINA PROBLEMA

Mokyklų išlaikymo klausi
mas svarstomas nuo miestų 
švietimo tarybų iki valstybės 
vyriausių atstovų, šiuo metu 
jautriai žvelgiama j mokyklų 
administravimą, studentų maiš 
tus ir mokslo lygį. Taip pat 
šis klausimas nuolat keliamas 
pačių mokytojų ir mokinių tė
vų. švietimas ir švietimo įstai
gos jau darosi valstybine pro
blema, kuriai išspręsti reikia 
bendrų pastangų ir padidintų 
mokesčių. O tai atsilieps ir į 
valstybės finansus.

Kai studentai kelia maištus 
dėl mokslo lygio ir administ
racinių nesklandumų, tai ne 
visuomet kaltė yra tik jaunimo 
pusėje. Nėra jokios paslapties, 
kad studentų ir moksleivių ne
pasitenkinimo nuotaikas išnau 
doja pogrindis, kuris nori su
ardyti normalų valstybės gy
venimą, bet tas klausimo ne
išsprendžia, — jam spręsti rei
kia ir sąlygų pagerinimo, ir 
mokslo bei auklėjimo lygio pa
kėlimo, ir finansinės paramos 
ir net griežtesnės tvarkos pa
čiose mokyklose. O tai jau vėl 
yra ne tik pačių mokyklų sun
kumai, bet ir valstybinio mas
to rūpesčiai, kurie ilgai kvar
šins galvą nuo eilinio mokyto
jo iki paties prezidento.

Prie tikslingesnio švietimo 
ir auklėjimo klausimų spren
dimo turi prisidėti ir tėvai, nes 
jų dėmesys turi būti nukreip
tas tiek į savo vaikų ateitį, 
tiek ir į valstybės gerovę. Jau
nimo auklėjimas tėra pilnai ga
limas tik sutartinėmis moky- 
*oių, valstybės vadovų ir tėvų 
pastangomis. Kaip už politikų 
veiklą atsako ne tik politinė
se viršūnėse esą asmenys, bet 
ir tie, kurie juos išrenka, taip 
ir už normalų mokyklų darbą 
atsako valstybė, mokyklų va
dovybės ir tėvai. Užtat ir rū
pestis mokyklomis priklauso 
lygiai visiems ir visi atsako už 
ju lygi.

Neseniai vykęs JAV vysku
pų susirinkimas jautriai krei
pė dėmesį į katalikiškų mo
kyklų likimą. Vysk. McManus 
savo pranešime pripažino, kad 
nemažas skaičius katalikų mo
kyklų jau turėjo užsidaryti dė1 
lėšų stokos. Ateinančių metų 
bėgyje bus uždaryta dar den
giau mokyklų, nes mokvtojų 
atlyginimai kyla, o mokinių 
skaičius, nors ir didelis nepa
tenkina katalikų mokyklų iš
laikymo. Pagaliau katalikai tė
vai nebepajėgia mokėti dvigu
bų mokesčių — valdžiai ir at
skirai katalikų mokykloms. Už
sidarant kad ir da iai katalikiš
kų mokyklų, š’/Lbino įstaigų 
išlaikymas valstybe’ dar pa
sunkės, nes pakils mokesčiai 
ir susidarys sunkumų patalpų 
atžvilgiu. Kataliku: tėvai gal 
galėtų pasitenkinti leisdami 
vaikus tikybos pamokoms šeš
tadieniais ar sekmadieniais, 
bet nei auklėjimas, nei moky
mas, sugrūdus didelius moki
nių perteklius į valdžios mo
kyklas, nepatenkins šių dienų 
reikalavimų.

Mums dar šiuo atžvilgiu ten
ka susirūpinti ir lietuviško 
prieauglio lituanistiniu švieti
mu. Gali būti taip, kad dabar
tinis laisvas laikas bus panau
dotas religiniam mokymui. 
Taip pat reikia susirūpinti ir

DVASINIŲ PAŠAUKIMŲ 
DIENA

Visame katalikų pasaulyje 
buvo švenčiama Dvasinių pašau 
kimų diena. Popiežius Paulius 
VI-sis kalbėdamas tikintie
siems, štv. Petro aikštėje, iškėlė 
dvasinių pašaukimų svarbumą. 
Katalikų Bažnyčia ir visas pa
saulis — kalbėjo popiežius — 
yra labai reikalingas kilnių sie
lų. kurios pilnai pasišvęstų Die
vo karalystei ir Evangelijos la
bui. Tas pašaukimas yra laisvas 
ir vienas iš sunkiausių, ibet labai 
kilnus lr gražus. Patįs Dievas

savo jaunimo auklėjimu. Juk 
gali būti, kad auklėjimas bus 
paliktas tik perkrautoms mo
kykloms, kurios šiam svar
biam darbui stokos laiko. Be 
to, nauja tvarka nepadėtų tin
kamai veikti mūsų jaunimo or
ganizacijoms ir lituanistiniam 
švietimui. Taigi ir lietuviško 
auklėjimo bei dvasinio ugdy
mo problema įauga į valsty
binių reikalų problemą, kuriai 
spręsti taip pat reikia jungti
nių pastangų.

Katalikų tėvų pareiga dėl 
nesklandumų, dėl vadovybių 
nepakankamo lietuviškų reika
lų supratimo savas mokyklas 
ne apleisti, bet kaip tik padidin 
tom jėgom stengtis išlaikyti. 
Čia jaunimas gauna ne tik mok 
slo žinių, bet ir pagrindinius 
auklėjimo pradus. Taip pat 
turi galimybę dalyvauti ir lie
tuviškame gyvenime, kuris jau 
nimą sujungia su tautos ka
mienu.

*
Tiek šio krašto švietimu, tiek 

lietuvišku mokymu reikia su
sirūpinti visiems, nes tai yra 
visų geresnės ateities reika
las. Katalikams reikia palai
kyti savo mokyklas. Š’o kraš
to piliečiai turi palaikyti bend
rą auklėiimą, nes tai visų ge
rovės laidas. Auklėjimo ir mo
kymo reikalas turi būti kelia
mas ne dėl nuostabos, kad dau 
gelis dalykų eina blogai, bet 
turi apjungti visus, kad ši sri
tis nepavirstų sąmyšiu, jauni
mo revoliucinių nuotaikų ir pa 
sipriešinimo paskatų.

Netvarka mokyklose ir auk
lėjimo stoka atgraso mokyto
jus nuo darbo mokyklose. Kai 
mokiniai pradeda diktuoti mo
kytojams, ką ir kaip jie turi 
mokyti, tai jau yra visuome
ninė žaizda. Tačiau, kai mo
kyklos pasidaro tik privataus 
užsiėmimo vieta, kai jose žiū
rima daugiau pelno ir didesnio 
mokinių skaičiaus, o ne moks
lo lygio ir auklėjimo, tai yra 
auklėjimo sistemos žaizda, ku
ria apsikrečia jaunimas ir ne
ramumais dar labiau ardo mo
kyklų lygio pakėlimo galimy
bes. Nė vienos pusės teisinti 
negalima. Tik galima reikalau
ti iš mokytojų daugiau pasi
aukojimo, nes mokytojo pašau 
kimas yra pasiaukojimas. Bet 
taip pat galima reikalauti ir iš 
vadovybių, net iš valdžios di
desnio dėmesio mokytojams ir 
mokykloms, kad mokyklos ga
lėtų tinkamiau spręsti svar
biuosius auklėjimo ir mokymo 
uždavinius.

Nereikia didelių skaičių pa
gerinti mokyklos reikalams, — 
energinga mažuma lengvai ga
li pagerinti dabartinę tvarką. 
Tiktai reikia visų prisidėjimo, 
kad kuo mažiausiai atsirastų 
apleidžiančių mokyklas, kelian 
čių jose triukšmą, ypač nesi
dominčių jaunimo mokymu ir 
auklėjimu. Tėvai dar gali pri
sidėti prie mokslo sustiprini
mo ir prie katalikiškų mokyk
lų išlaikymo. Lietuviai tėvai ir 
visuomenė turi prisidėti ir prie 
lituanistinių mokyklų bei tau
tinio auklėjimo išlaikymo. Ar 
tikslingom priemonėm mokyk
loms pagerinti prisidės ir šio 
krašto politika, tai priklauso 
ir nuo mūsų viešai reiškiamų 
nuotaikų. Pr. Gr.

kviečia savo tarnybon ir nežiū
rint kliūčių, kurias stato šių lai 
kų modernusis, linkęs į savimei 
lę pasaulis, yra daug tokių, ku
rie atsiliepia į šį kvietimą. Mels 
kime, kad Viešpats dar daugiau 
darbininkų siųstų į savo vynuo
gyną — ragino Šventasis Tėvas
laimindamas tikinčiuosius ir vi- •
so pasaulio dvasiškiją bei tuos, 
kurie rengiasi dvasiniams pašau
kimams.

— Į Amerikos Taikos korpą 
daugiausia stoja iš Californijos.

Neatsikvėpsime
Jaunimo problema su mumis 

liks visados, nes jaunimas nuo
lat auga. Ir dar svarbiau — kei
čiasi laikai, keičiasi aplinka, tu
ri keistis ir šios problemos spren 
dimo būdai. Tačiau reikia atsi
minti : jauniems žmonėms trūks
ta žinių, bet netrūksta inteli
gencijos. Jie neturi ištvermės, 
bet turi aštrius žvilgsnius, ma
tančius pro užtvaras. Jie mėgs
ta juoką, bet nekenčia melo, 
perdėjimo, pagražinimų. Jie ven 
gia rūsčios rimties, tačiau ver
tina gėrį ir supranta, kaip į juos 
žiūrima. Jie mieliau nori būti 
konstruktyviais, kad ir neįgudu
siais, bendradarbiais, turinčiais 
individualybes, negu pavaldi
niais, kuriems lengvai įsakinė
jama.

Bet koks auklėjimas yra il
gas, vientisinis procesas. Nei 
per dieną, nei per mėnesį, nei 
per metus daug pasiekti negali
ma. Negalima daug laimėti ir šį 
vyksmą pertraukinėjant. Tik 
nuolatinis žinių ir įtaigos plau
kimas žmoguje formuoja grei
tai nenykstančius nusiteikimus. 
Tas pats yra ir su tautiniu auk
lėjimu; proginis, neparuoštas, 
neapsvarstytas lietuvybės primi 
nimas šiame gausos krašte au
gančiam jaunuoliui gilaus įspū
džio nesudarys.

Taigi LB niekad negalės at
sikvėpti ir pasidžiaugti: štai, 
išsprendėme jaunimo klausimą, 
dabar pailsėkim. Šitie reikalai 
dilgino vakar, dilgina šiandien, 
dilgins rytoj ir poryt. Bet ar ne
panašūs rūpesčiai LB gyveni- 
man pašaukė? Taip. Todėl ne
reikia nei jų vengti, nei bijoti. 
Ypač žinant, kad jaunimo rei
kalai labiausiai skatina kūrybą.

Senų ir jaunų kalbos
Prieauglio apsisprendimą, ne

skaitant išimčių, pasireiškiančių 
staigiais lūžiais vienon ar ki
ton pusėn, lemia trys fazės: vai
kystė, viduriniojo mokslo ap
linka ir universitetas.

Tautiniu požiūriu vaikystę for 
muoja namai ir lituanistinė mo
kykla.

Turime tūkstančius jaunų, pa 
reigingų šeimų, kuriančių gra-

Ne išmaldos, bet darbo prašome! Sako trys muzikai,atvykę prie Darbo įstaigos Washingtone. Greta jų 
dešinėje stovi vienas 93 įmetu amžiaus buvęs darbininkas.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Sriuba puiki, tai tikras skanumynas, bet aš ne

galiu pabaigti šio tvenkinio, — parodė jis į lėkštę.
— Aš atnešiu bulvių, — ji nuskubėjo į virtuvę 

ir sugrįžo su kitu dubeniu, pilnu bulvių.
— Sriuba labai gera, — pasakė patenkintas tėvas, 

— pripilk dar vieną lėkštę.
Ji nuėjo j virtuvę su tuščia lėkšte, kalbėdama:
— Aš nemanau, kad sriuba šiandien neblogiau

sia. Vakar aš mėsinėj gavau didelį su mėsa kaulą. La
bai gerą kaulą be jokios mėsos kortelės. Tai ir yra prie
žastis, kodėl sriuba tokia riebi.

Po valandėlės ant stalo pasirodė kava. Tai bu
vo tikrų pupelių kava. Ponas Gunz šypsojosi, siurbda
mas iš savo puoduko:

— Kava yra dangiška, — jis išsitraukė iš kiše
nės pypkę, — jeigu aš kurią dieną mirsiu, neužmirškite 
į mano grabą įdėti svarą geros pupelių kavos. Man bus 
labai malonu kapinėse, — ir įsidėjęs žiupsnį tabako į 
pypkę, pasakė, — nei nusidėjėliai, nei šventieji negali 
atsisakyti kavos ir tabako.

— Juozai, prašau cigaretę, — pakišo Donaldas 
pokelį.

VYTAUTAS VOLERTAS

žų, nieko nestokojantį gyveni
mą, dirbančių visuomenei, pa
vyzdingai auginančių vaikus. 
Pro jas žvelgiam ateitin. Bet y- 
ra nedaugelis židinių, kurie kaž
kodėl tautiškai vėsta. Tiesa, į 
namus brautis yra nepatogu ir 
juos įtaigoti galima tik išvir
šinės aplinkos nuotaikomis. Bet 
ir tai yra nepaprastai sunku. 
Jei kuri pora nusprendė su vai
kais lietuviškai nekalbėti, var
giai kas pajėgs ją pakeisti. To
kie niekur nesirodo. Tokie nie
kur vaikų neveda — juos sau
go nuo žalingų bakterijų.

Sunku ir su nusistatymo ne
turinčiais. Jie naudoja svetim
žodžiais nuvargintą kalbą, dėl 
kurios užaugę ir prasimokslinę 
vaikai stebėsis, jie dažniau lan
ko angliškąsias bažnyčias kaip 
lietuviškąsias, į rankas nepai
ma savo laikraščio, vengia pa
rengimų, taupydami pinigus. Jie 
nekreipia dėmesio ir į vaikus. 
Tą skaito, ką randa. Daro, kas 
pakliūva. Kalba, kaip nori.

Namai liks namais — kiekvie
nos šeimos neliečiama, nors kar
tais ir byranti, pilis. Bet ir li
tuanistinė mokykla ne visus vair 
kus pasiekia. Kai kuriose vieto
vėse jos nėra. Kitur į ją moja- 
ma ranka. Ir vis dėl tos pačios 
apsisprendimo stokos. O gal dėl 
pritingėjimo, dėl neapdairumo, 
beprincipiškumo. Tiesa, apie ją 
piktai nekalbama, nerūstauja
ma, tik kukliai, nekaltai pasitei
sinama : kelionė ten ir atgal ima 
po pusvalandį. Gaišinasi laikas. 
Nuvažiavus mokyklon, neverta 
grįžti namo. Einu miestan, lan
džioju po krautuves, bereikalin
gai išleidžiu pinigus. Mokėk mo 
kyklai, mokėk už benziną, mo
kėk už tiltą! Iš pradžių nesusi- 
griebėm, dabar mergaitė perau
gusi, nenori su mažiukais. Net 
gėda, vaikui tokią menką rolę 
vaidinime davė, — pasiėmiau. 
Siunčiau porą metų, užtenka. 
Ir aš pats mokiausi nedaug, o 
lietuviškai kalbu. Žinote, visas 
šeštadienis nueina. O mergaitė 
namuose jau gerokai padeda. 
Ir aš sakau: reikia! Bet su ta 
baleto mokykla prasidėjome...

O vaikai — kas jiems? Dau
giau laiko — daugiau žaidimų. 
Tik ilgėliau mokyklą lankę ir 
išėję, pradžioje jos pasigenda. 
Štai, ką galvoja prieš metus aš
tuonis skyrius baigusieji, dabar 
savaip šeštadieniais besitvarką, 
nes aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos nėra:

Jau nesueinam. Tado visai ne
mačiau. Praėjo metai, ir Algis 
taip išaugo. Mama, vakar mies
te sutikau Aldoną. Ji nusikirpu- 
si plaukus. Žiūrėk, kokie maži 
pasidarė tautiniai rūbai. Su jais 
šokdavau tautinius šokius.

Amerikiečių masėje mūsų vai 
kai yra numeriai, o šeštadie
ninėse mokyklose kiekvienas jų 
susilaukia dėmesio, gauna dau
giau progų pasirodyti, tad ver
tina ją, prisimena. Ir pasiilgs

ta draugų. Metus, du. Tada, jei 
neturi progos ir toPau kartu 
mokytis, viską užmiršta ir eina 
ten, kur pastumia vėjas.

Pirmiausia, svarbiausia, 
didžiausia

Į lituanistinio auklėjimo ir lie
tuviškos šeimos metus jau įžen
gėm abiem kojom. Bet ir anks
čiau teoretiškai, oficialiais duo
menimis remiantis, supratom: 
lituanistinės mokyklos ir jauni
mas yra pirmiausi, svarbiausi, 
didžiausi ir sunkiausi rūpesčiai. 
Tautinis švietimas LB tikslų są
raše visada būdavo įtraukiamas 
labai aukštai. Nepamiršti patys 
mažiausieji vaikai (JAV LB TV 
tarybos pirmosios sesijos nuta
rimuose visos apylinkės buvo 
ragintos steigti vaikų darže
lius), rimtai svarstomi pradinių 
mokyklų darbo metodai (A. Rin 
kūno paskaitos apie beskyrinę 
sistemą PLB seime ir mokytojų 
suvažiavime New Yorke), prisi
menamos vasaros stovyklos (JA 
Valstybių LB švietimo tarybos 
sudarytos stovyklų pokalbių pro 
gramos), skatinamos lituanisti
nės studijos (didoka LF suma, 
skirta stipendijoms).

Tai LB vadovaujančių institu
cijų pastangos, tai gairės veik
lai ir apygardų bei apylinkių 
gyvenimo tvarkymui.

Mūsų darbai, kuriais neužsi
tikriname tęstinumo, vaisiaus

— Ačiū, ponas Wood, gera cigaretė yra taip pat, 
būtinas delikatesas prie kavos, — linksmai pritarė 
Gunz.

Motina ir dukra nurinko nuo stalo nereikalingus 
indus ir nunešė į virtuvę.

— Juozai, padėkime joms suplauti indus.
— Aš nežinau, — atsakė Gunz, — aš nesu nie

kada gyvenime plovęs indų. Pasilikime čia, ponas Wood, 
kava man labiau patinka, kaip indai.

— Mama, Hildergarde, aš noriu jums padėti, — 
pasuko Donaldas į virtuvę.

— Ne, ne Donaldai, — paprieštaravo Hildergar- 
dė, — aš negaliu žiūrėti j vyrą, plaunantį indus.

— Kodėl? Amerikoj visi vyrai plauna indus. Tik
rai.

— Aš nesutinku. Aš manau, kad tie vyrai yra 
nevedę arba jų žmonos netikusios. Aš niekada neleisiu 
savo vyrui plauti indų. Eik, Donaldai, pas tėvą. Mama 
ir aš tuoj pas jus sugrįšime.

Donaldas sugrįžo pas poną Gunz ir pasakė:
— Tos europietės moterys juokingos. Jos nelei

džia joms patalkininkauti virtuvėje. Juozai, gal dar ci
garetė?

— Tikrai tos cigaretės puikios, — paėmė vieną.— 
Kai man duodi cigaretę, visuomet aš prisimenu tuos 
krūmus, kuriuose jus tą ankstyvą rytą užtikau.

— Tu tą rytą išsigandai, Juozai?
— Žinoma. Mirtinai išsigandau. Bet po to, kai ma

ne pavadinai vardu ir pasiūlei cigaretę, aš nusiraminau 
ir pajutau, kad tu puikus vyras.

Tuometu abi moterys pasirodė tarp durų, valgo- 
mąjan atnešdamos švarius indus.

Merle Stone, Gorhaim, N. H. leidžia klevų sulą iš seno ir aukšto klevo. 
Jo kopėčios stovi ant sniego, kai netikėtai ir nelaiku pasnigo.

GINKLAI IR DRAUGYSTE

Čekoslovakijos studentai Pra 
hoje, protestuodami prieš sovie 
tų kišimąsi į Čekoslovakijos vi
daus reikalus ir skelbiamą ri- 

i boto suverenumo tezę socialis- 
! tinau valstybių tarpe, paskelbė

ilgai neneš. Mūsų tautinė veik
la, atmiešta lengvapėdišku po
žiūriu į augančius, yra skysta 
putelė. Jei vaikaitis į savo se
nelį, LB apylinkės pirmininką, 
žiūri išsprogusiomis akimis ir, 
labai stengdamasis bei norėda
mas, nesupranta, ką sako, ne
kaltiname vaiko, bet žinome, kad 
šitokios apylinkės amžius ilgai 
nesieks. Jei revizijos komisija 
nuodugniai patikrina kiekvieną 
gautą ir išmokėtą centą, bet ne
pastebi, kad lituanistinės mo
kyklos reikalams per metus iš
leidžiama 25 dol., bendruomeni
nės paskirties supratimas nėra 
pilnas. Jei politika, politikavi
mas, rezoliucijos, aukų rinki
mas, jų prašymas, jų skirsty
mas pridengia jaunimo reikalus, 
sparčiai garuoja, dž;ūsta mūsų 
gyvybė.

Planai, teoretinės sistemos ir 
svarstymai nieko nereiškia, jei 
jie nevykdomi. Visada reikėtų 
žiūrėti, kad mūsų mintys, lie
čiančios auganti jaunimą — kar 
tais labai geros! — netyčiomis 
kur neužkristų ir neliktų pa
mirštos. LB apygardos ir apy
linkės turėtų kasdien jomis gy
venti.
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Kai Vytautas paliko paskutinę gatvę priemiestyje, 
saulė jau krito už kalnų.

Jis kopė į kalvą iš lėto, retkarčiais stabtelėdamas ir 
atsigręždamas. Jis kiek ilgiaus sustojo kalvos viršūnėje 
ir stebėjo miestą, gulintį po kojomis. Rūkas virš gat
vių, pastatų ir sodų buvo susimaišęs su ankstyva prie
tema.

Gatvėse užsidegė pirmosios šviesos. Pilki dūmai 
pradėjo kilti iš daugelio kaminų.

— Mielas miestas, — sužnabždėjo jis, pakėlė 
mažą uolos gabaliuką nuo pakelės ir iš visų jėgų pa
leido nuo kalno žemyn.

Miestas tą vakarą atrodė šviesus ir draugiškas.
Vytautas pradėjo švilpauti. Tai buvo prieš jo pri

gimtį švilpauti. Jis mėgo geriau niūniuoti arba dainuo
ti. Bet dabar jis buvo labai geros nuotaikos ir jo švil
piamo maršo aidas atsimušė kalnuose. Jis buvo ramus. 
Pasitenkinimas kaip paprastai švietė jo veide ir jo akys 
šypsojosi.

Jis vėl nusigręžė nuo miesto ir pasuko Gruenbergo 
linkui. Ten matė aukštus kaimelio medžius ir me
džius vis artėjančius. Vakaro vėjelis buvo šiltas ir ma
lonus.

Iš lėto jis praėjo pro keletą namų ir pasiekė savo 
kiemą, tada verandą. Jis čia stabtelėjo valandėlę ir 
vėl pradėjo švilpti. Pagaliau jis pravėrė duris ir pasakė:

— Labą vakarą.
— Jau sugrįžai? — Milda kambaryje buvo viena. 

— Aš matau, kad tu šį vakarą labai geros nuotaikos. 
Aš stebiuosi, kad išėjai vienas ir...

įBlls riaiuriviJi __

atsišaukimą, kuriame tarp ki
to sakoma: “Ten Ikur ginklai 
kalbėjo, negalima kalbėti apie 
draugystę! Kiekvienas žmogus 
pasaulyje yra mūsų draugas, 
bet kas pasisavina teisę pakeis 
ti pasaulį ginklų jėga pagal sa
vo norus, negali būti vadinamas 
draugu... Todėl mes griežtai 
atmetame sovietų tezę apie ri
botą mūsų valstybės suverenu
mą ir aiškinimą, kad kiekvie
nas nusistatymas prieš sovietus 
yra lygus nusistatymui prieš 
komunizmą. Mūsų santykiai su 
penkiais socialistiniais kraštais, 
kurie dalyvavo Čekoslovakijos 
užėmime, tik tada vėl galės 
būti normalūs, kai paskutinis 
šarvuotis ir paskutinis sveti
mas karys pasitrauks iš mūsų 
krašto” rašoma Prahos studen 
tų atsišaukime ginant savo 
krašto nepriklausomybės tei
ses...

ŠV. RAŠTAS SLOVAKIŠKAI

Slovakijos komunistų parti
jos organas “Pravda” laidoje 
praneša, kad Bratislavos valsty
binė leidykla “Epocha” nutarė 
išleisti šventąjį Raštą slovakų 
kalba. Laisvojo pasaulio spau
da, komentuodama šį faktą pa
stebi, kad tai daroma finansi
niais sumetimais norint gauti 
svetimos valiutos, nes iš septy
nių milijonų Slovakijos gyvento
jų veiik keturi milijonai gyvena 
užsienyje.
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Argentinos respublikos užsienio 
reikalų ministrą dr. Mendez, 
šiomis dienomis Romoje vedan 
ti įvairius pasitarimus su Itali 
jos vyriausybe. Ta proga Šven
tasis Tėvas ypatingai iškėlė 
Argentinos pastangas kelti ikras 
to žmonių įkultūrinę, moralinę 

i ir ūkinę pažangą, kurią katali- 
! kų Bažnyčia remia artimai beri 
dradarbiaudama socialinių ir 
ypač dvasinių klausimų spren
dime.

MISCELLANEOUS

IO% — 20 V, — 30% pigiau mokėsit 
už afMlraurin nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANR ZAPOLIS

82O8$4 West 95th Street 
Chleago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 Ir GR 6-4889

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

CICERO, PARKHOLM SPECIAL.
Mūr. 6 butų namas, 2 maš. mūr. 
garažas. Arti 22 ir 50 Avė. Pajamų 
$390 per mėn. Reikalinga taisymo. 
$34,500. SVOBODA, 3739 VV. 2Glh 
St. LA 1-7038.
Apyl. 63 ir Kostner. Naujai deko
ruotas, l*/į> aukšto mūr. namas, 
45 p. sklypas, šoninis įvažiavimas, 
2 maš. mūr. garažas. Tuojau gali
ma užimti. Skambinkit po 6 v.v. 
839-8958.
Cicero — Modernus mūr. 2-jų bu
tų, 5 ir 6 kamb. Lietuvių rajone. 
Kilimai. Modern. vonios, 2 maš. 
garažas. Apyl. 14th ir 50th Avė, 
Žemi mokesčiai. $27,900. SVOBO
DA, 2134 S. 61 st Ct. Bl 2-2162, 
jei neatsako skambinkit LA 1-7038

R E A I. ESTĄ T E HELP VVANTED — MOTERYS

HELP WANTEI) — VYRAI

Laikai keičiasi, nesilaiko vietoje 
ir moterų šukuosenos. New Yor
ke pasirodė moterų su šitokiu 
būdu susišukavusiais plaukais.

illlllllliiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiillllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telef. — 585-5285

Į1AISKAI "DRAUGUI

PATIKSLINIMAS
S. m. gegužės 1 d. “Laisvoji Lie 

tųyk” Nr. 10 I. AndraŠiūnas, ap
rašydamas LB tarybos suvažiavi
mo sesiją Chicagoje, vienoje vie
toje padarė klaidą, kur sakoma, 
kad prieš LC centro valdybos iš
leistą aplinkraštį tarp kitų or
ganizacijų pasisakė ir Lietuvos 
Atgimimo sąjūdis. Nei JAV Lie
tuvos Atgimimo sąjūdžio valdy
ba, nei paskirų skyrių valdybos 
tokio pareiškimo- pasisakymo 
viešai nėra padariusios. Jeigu 
paskiras sąjūdžio narys privačiuo 
se pokalbiuose ką nors panašaus 
yra pasakęs, tai dar nereiškia, 
kad tai yra sąjūdžio pasisakymas. 
Be to, sąjūdis turi svarbesnių rū
pesčių, pagrindinį dėmesį kon
centruoja j mūsų tautos bendrą 
priešą.

Kasperas Radvila 
JAV Liet. Atgimimo sąjūdžio

pirm.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQIIK ITF. (iiI T I*ARČIU, SERV. 
2608 69th St. Tek WA 5-2787
2501 OOth St. Tek WA 5-2787
3833 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas.

E. ir V. ŽUKAUSKAI

G
Vestuvėms, 
tr kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERIjY III LES GEEENYClA 

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

€ L £ S
banketams, laidotuvėms

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

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

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus

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

Parduodamas 8 butų naujas namas 
Marąuette parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažą namą mainais.

Tel. HF. 4-2323.

Prie 72 ir Eovvndale — G kamb., 
9 metų’ de luxe bungalovv. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie (18 (r VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

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

70 lr Washtenaw. Mūras — 2 pv 
5 kamb. Ir butas rūsy 3-jų kamb. 
$28,900.

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

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

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
.ARGENTINOS MINISTERĮ

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialioje audiencijoje priėmė

JM57 West 60th Street 
TeL HE 4-7482

E M E S I O

VACYS
CONSTRUCTION C0,

=
= REZIDENCINIAI,

KOMERCINIAI.
s MEDICINOS IR =

kitokį pastatai

M O V I N G
apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

SALES ■ MORTGAGES. MANAGEMENT

Member of M.L.S.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2238 
Tortme Šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
Ir bituose vakariniuose priemieėėiuose. Prašome užsukti į oiOsų įstaigą 
tr Otolrtnfeti U katalogo.

Maisto krautuvės su namu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam. 
Teiraukitės.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
Svarus. Nebrangus.

3 bntų mūr. 6—4%—4 kamb. 
Firighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. Lr 7 kamb. 59 lr Kedzie. 
$75,000.

ŠIMAITIS REALTY
tnsumnce — Income l»i 

Notary Public

2737 W. 4Srd St. — CL 4-2390

Laiškas Jums
Uotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų narnas Marąuette 

pke. Naujas centr. Šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 ltamb. mūras. 2 vonios, 2 aulo 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

<1 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios, 
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

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

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetu virtuvės, gazu šildy
mas. įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-jų aukštu mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,060 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

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

TYPIST-
Excellent opportunlty for muture 
tvoman to 'ype orders i u our very 
beautiful brand netv Office: Dight 
sborthand. Mušt be aeeurate and ex- 
perienced. As headųuarters of one 
of the vorld's leadlug dist.illers, tvd 
offer excellent salaries and benefits 
Including profit sharing. Por in- 
torvietv contact personnel depart
ment.

JAMES B. BEAM 
DISTILLING C0.

500 N. MICHIGAN 527-9500

GIRL FRIDAY

OFFICE SALES DEPT.
Permanent staff position for a person- 
able mature woman in Cicero area. 
Mušt be good at typing, shorthand and 
general Office detail. Willing to assume 
responsibility. Good starting salary and 
employee benefits.

MR. LAKE 

Tel. — 0L 6-4000

VYRAI ~r~ moterys'

Exper’d Djshvvashers
For large restaurant. Excel. con
ditions and atmosphere.

NIELSEN’S restaurant 
7330 W. North Avenue 
 Chicago, Illinois

JANITOR
VVANTED AT ONCE

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

Call Mrs. Bakula

HELP VVANTED — VYRAI

JANITOR 
W A T C H M A N
with n good past employment 
record needed for nites, 11 P M 
to 7:36 A.M.

Call after 4:30 P.M.

UNITY SAVINGS & l/IAN 
ASSOCIATION

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

S

Fork Lift Operator į
Mušt have experience Į 

Day Shift
BERNS AIR KING Į

3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

Uilllll III u llllll llllllllll m mi II | lin iiiiiiiiiiiiiiiiiiHUKtiiiai Iii'

WAREHOUSEMAN
Good starting rate with automatic 
inereases, paid vaeations hospitaliza
tion, retirement plan, siek leave and 
pald holidays. Good opportunity for 
ąuelified man. Contact:

KELLY SPRINGFIELD 
TIRE COMPANY

301 N. 3rd Avė., Dės Plaines 
Call George Nevvman: 299-7788

= -ųMiUiiiių-iitiiiiiiiiluiliiiiiiiiiiirNiiiiiniiiiHitiiiiiiiiųlųiiiiiuniimiiiiiiiiųHililuiiiiiiiiiiiųiiiiiiV? 
S 3 t Į

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

TOOL & DIE MAKERS
TOP RATES 
OVERTIME

Good Benefits

DO-MORE TOOL
3223 N. Lakewootl, Chicago, III

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

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette Ir Gage parkai.

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

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Batų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

pardavimu!

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 60 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113
MBiaiiiuaiiiaiiiiMBioii«iiu»miiiuiMiDiginin!giiiiiiiiiowivi

Remkit tuo6 biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

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

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

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

$28,000.
l-lų butu po 2 miegamuosus 5 

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

garažas $28,000.
3 geri bizniai; Žuvų - Viščiukų 
« kamb. rezid. 2 aut. garažas

$29,00.
ir Gėrimų, Žuvų; du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiukų ūkis 8 
akrai su namais.

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

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

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

Tel. 257-6075

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

ti kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalotv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

1$4 aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 ix> 5 kamb. (3 mieg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,500.

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

5 $4 kmb. 3 metų mūr. bungalotv 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

HELP WANTED — MOTERYS^

CLERK - TYPIST
For home office of large So. Side 
Corp. Numerical aptitude and good 
typing is a mušt! Hrs. 8:30 a.m. to 
5 p.m. Good salary, fringe benefits.

Call 842-2100 — cxt. 449

HELP VVANTED — VYRAI

Men and Women
GENERAL

FACTORY

Design Engineer

Due to continued expansion, we arei 
Įin need of a Design Engineer, withĮ 
for vvithout degree, who has a back-l 
jground in recessed lighting fixture 
Idesjgn or related experience

BERNS AIR KING
3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

GENERAL
FACTORY

Young men wanted to work as 
material handlers, also to do light 
assembly. Will train men willing 
to learn.
Phione Mr. Ernst EI 6-4560

17 No. Dės Plaines St., 
Chicago, Illinois

DRAFTSMEN
— looking for good future with a 
solid and well established company. 
Exicel. benefits & vvorking cond’s. 
Please Call

FRANK RADĘ, 297-3355
MAINTENANCE MAN

Full time — age 30 and up. Gen
eral maintenance of platinę plant 

ALL RITE FINISHING CO.
4616 W. Fullerton Avė. 

Fhone — 489-5246 

Skelbkites “Drauge”.

HELP VVANTED — MOTERYS

Production work — 3rd shift — No 
exper. necessary. Permanent position 
— group insur., paid holidays & vaca- 
tion. Apply in person:

910 Custer Street
EVANSTON, ILLINOIS
An Eąual opportunlty employer

HELP WANTED — VYRAI

VERTICLE MILUNG 
MACHINE lOPERATO-R

Some Experlenoe reąuired.
Top vvages and Benefits.

PROSE — 681-4850

PRINCIPAL MFG. CORP.
2701 Gardner IJoad, Broadvievv, UI.

DIE SETTER
Mušt have meta] fabrication 

experience.

BERNS AIR KING
3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

•o.

Work near home

FORGE SHOP
• DIE MAKER

• UPSETTERMAN—3, 4 & 5

• INSPECTOR — Weldshop

• INSPECTOR - Hot & cold
forgings

• BAND SAW — operator

• WELDERS — production 
are welding with 
Innershield experience

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

COMMERCIAL STAMPING 
AND FORGING C0. 

5757 W. 65th Street 

CHICAGO, ILLINOIS
An Eąual Opportunity Employer

Perskaitę "Draugą", duo- 
Skelbkitės dienr. "Drauge".

CLERK STE N O
Progressive manufacturer needs a tvoman for General Clerical Work, 
Duties vvill include preparation of manufacturing schedule, priee 
ąuotations on record keeping, some typing and letter vvriting.

Good Salary. Many Company Benefits1. Apply

TRW ELECTRONICS
666 Garland Place, Dės Plaines, III. Tel. — 299-6629

An Eąual Opportunlty Employer

WHY NOT RELOCATE TO COLORADO 

Ekccllent Opportunities For

REGISTERED NURSES
Ali 3 shifts in 16-bed community hospital. interesting and varied vvork 
Pleasant working conditions. Paid siek leave, vocations and holidays. Lok 
rent area. Base shift: $25. Evening and night shift, $27.

Call or ivrite AUOE 3ENSEN

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

HELP VVANTED — VYRAI

W A N T E D
MACHINISTS Sc INSPECTORS 

MACHINIST TRAINEES
We are one of the vvorld’s largest manufacturers of heavy eąuipment. 
We are secking ymuuc men who are interested in maeliine tradea for 

our Cliicago Subsidiary located in the Northwest suburbs. You wiU 
reoeive on-the-Joli training as a maehlnlst on various maehine tools.
You vvill reeeive automatic vvage inereases ąuarterly vvhile you are 
being trąined.
In addttion to good vvages, vve offer a benefit program that includes 
eomplete Insurance ooverage, 9 paid holidays, paid vaeations, pension, 
tnitlon refvuids, and many others. The ideal applicant for this position 
vvill be a high selrool grartnaie, and have his irulitary obligations oom- 
pleted. If you ąualify, come in and see us... Monday (imi Priday, 
8 a. m. to 5 p. m.

SEREN MACHINE PRODUCTS CORP.
9500 AINSLEE SCHILLER PARK, ILLINOIS

An eąual opportunity employer

MEN
DAY SHIFT

• TOOL MAKERS
• MILLING MACHINE OPERATORS
• TOOL AND PRODUCTION INSPECTOR
• HONING AND LAPPING 

MACHINE OPERATORS
Excellent vvorking conditions, good starting salary. New mod

ern plant. Steady job. Raises and overtime. Paid vacation and holi
days. Free life Insurance and hospitalization. Attractive profit 
sharing plan.

COMET TOOL INC.
880 Nicliolas Boulevard

ELK GROVE VILLAGE. ILLINOIS 
TEL. 569-2310

M



OHTTE
Visada yra malonu išgerti 

puoduką kavos su draugu. 

Draugas yra tas, kuris jus 

supranta, randa laiko sustoti 

ir pasisveikinti. Į Midland 

Taupymo Bendrovę visada ga

lima užeiti, kada tik jums at 

siranda bet koks finansinis rei

kalas. Mes visada turime pa

ruošę kavos, o prie puoduko 

kavos Midland Bendrovės tar

nautojai yra maloniai pasi

rengę patarnauti jums 

visais finansiniais 

reikalais.

Frank Zogas

Prezidentas

PASSBOOK
SAVINGS

Paid and Compounded 
Semi-Annually

6-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES

(Minimum $10,000)
or

1-YEAR SAVINGS 
CERTIFICATES
(Minimum $5,000)

MIDLAND
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVE.« CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE; 254*4470

Hoursi Monday. Tuesday, Friday, 9-4:30 
Thursday, 9-8 • Saturday 9-1 
Closed VVednesday

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Balfo 48 sk. nauja valdyba. Iš k. į d.: sekr. Juozas Ankus, vicepirm. 
kun. Kazimieras Baras, pirm. ir ižd. Jonas Litvinas.

Nuotr. K. Brž.

SAVANORIŲ PRIESAIKOS 
PENKIASDEŠIMTMETIS

Jeigu jaunutė besikuriančios 
Lietuvos kariuomenė nebūtų 
va nebūtų tapusi nepriklauso
ma valstybe ir šiandieną apie 
apgynusi tėvynės sienų, Lietu- 
lietuvių tautą, greičiausia kalbė 
ti nebetektų. Taigi buvo labai 
malonu pereitą sekmadienį švę 
sti Lietuvos kariuomenės sava
norių kūrėjų pirmosios priešai 
kos šventę drauge su būreliu 
savanorių lilkiučių, kurie, 50 
metų nuo šio įvykio praėjus, 
visų džiaugsmui dar tebegyvena 
mūsų tarpe.

Šventė pradėta pamaldomis 
tėvų jėzuitų koplyčioje, kurių 
metu pamokslą pasakė kun. J. 
Borevičius. Giedojo solistė G. 
Mažeikienė ir visi susirinkusie
ji-

Pasibaigus pamaldoms prie 
paminklo pagerbti už Lietuvos 
laisvę žuvusieji savanoriai (kū
rėjai. Įspūdingas apeigas, būg 
nui mušant ir trimitui gau
džiant, pravedė P. Šeštakaus
kas. Laisvės kovų aktyvūs da
lyviai — pik. K. Ališauskas 
(Vyčio Kryžiaus ord. kavalie
rius ir karo Istorikas) drauge 
su bene vienintele čia gyvenan
čia savanore Statikevičiene pa
dėjo gražų gėlių vainiką. Juos 
lydėjo jaunimo bei skautų paiy 
da. Kalbėjo gen. M. Rėklaitis.

Pagrindinė minėjimo dalis 
buvo Jaunimo centro didž. salė 
je. šventę atidarė Liet. sav. kū 
rėjų Chicagos skyriaus pirm. 
Balzaras, primindamas 1919. V. 
11 atliktos pirmosios mūsų ka
rių priesaikos reikšmę. Gen. 
(konsulas dr. P. Daužvardis 
sveikino savanorius Lietuvos 
pasiuntinio J. Kajecko ir savo 
vardu, išreikšdamas jiems pa- 
daug aukų sudėjo, ilgai ir sun
kiai kovojo — reikia ir mums 
visomis galimomis priemonė
mis kovoti už Lietuvos laisvę”, 
pasaJkė konsulas.

Įdomi buvo kolektyvinė pa
skaita, dargi pasitelkiant kai 
kurias vaizdines priemones, 
kurią pravedė Ped. instituto 
dir, D. Velička su instituto stu
dentais Vyt, Ramoniu ir Danu 
te Bruškyte. Didžiuliame ekra 
ne, pasigirdus "Jau slavai su
kilo” pasirodė mūsų tautos lais 
vės pranašas Maironis. Jis 
šios pranašingos dainos žodžius 
sukūrė 1891 m. 1892 m. komp. 
J. Naujalis parašė jai muziką. 
V Ramonis paskaitė ištraukas 
iš sav. A. Šukio atsiminimų 
"Du mediniai ir trys geležiniai 
kryžiai”, D. BruSkytė — iš St. 
Butkaus "Vyrai Gedimino kal
ne”. Perskaitytas ministerio 
pirmininko M. iSleževičiaus ir 
Kr. aps. min. gen. Velykio pir
masis atsišaukimas stoti sava
noriais į Lietuvos kariuomenę. 
D. Velička pabrėžė, (kad žemę, 
kurią savanoriai apgynė, sveti 
mieji išplėšė, (bet jie negali iš
plėšti mūsų kultūros, kurią iš- 
sinešėme. Susirinkusius ragino 
kovoti kultūriniu ginklu.

Priesaikos sukakties minėji
mas ibuvo sklandžiai ir gerai 
organizuotai pravestas. Savano 
riai įrodė, kad jie ne tik mokė
jo gerai kariauti, valstybę kur 
ti, beit ir dabar moka gražiai 
organizuoti. Besikalbant išaiš- 

jkėjo, kad šių laisvės kovų ve

teranų Chicagoje ir apylinkėse 
yra gal netoli 50. Gal pusė jų 
dalyvavo šiame minėjime — 
buvo gera proga seniems lais
vės kovų veteranams susitikti. 
Minėjime dalyvavo apie 200 
žmonių, 4 vėliavos. Garbingų 
svečių tarpe buvo vysk. V. 
Brizgys ,gen. konsulas P. Dauž 
vardis, LB c. v. pirm. Br. Nai
nys ir kt. b kv.

Frank Borman, žincmas astronau
tas, Apolo Vin, aps'kridusio mė
nulį komandos vadas, pakeitė or
bitą pereidamas į naują darbą — 
Erdvės studijų centrą

Chicagoje 
ir apylinkėse
PRISIMINTA LIUBLINO 

UNIJOS SUKAKTIS

Turime ir nemalonių sukak
čių. Prie tokių reikia priskirti 
ir Liublino uniją, nuo kurios 
šiemet sueina 400 metų. šian
dien po keturių amžių perspėk 
tyvos labai aiškiai žinome, 
kiek tas unijos aktas atnešė 
mūsų kraštui nelaimių.

Kai Lenkijoje ir visame pa
saulyje gyvenantieji lenkai la
bai iškilmingai šią sukaktį mi
ni, lietuviai tenkinasi paskelb
dami keletą kritiškų straipsnių 
savo spaudoje. Dar kuklesnis 
unijos prisiminimas suruoštas 
pereitą šeštadienį Jaunimo cen 
tre, Chicagoje, Liet. istorijos 
draugijos rūpesčiu, įkuriame da 
lyvavo tik nedidelis skaičius 
istorijos mėgėjų. Susirinkimą 
atidarė LTD pirm. prof. St. Dir 
mantas. "Tautos praeities” re
daktorius Jonas Damauskas t 
skaitė gana, įdomią ir dokumen 
tuotą paskaitą, kurioje iškėlė 
priežastis, palaužusias Lietuvos 
atsparumą ir privertusias dėtis 
į glaudžią sąjungą su lenkais. 
Tačiau ir uniją pasirašius lietu 
vių ir lenkų pažiūros į ją sky
rėsi: lietuviai ją suprato kaip 
dviejų valstybių sąjungą, len 
kai kaip Lietuvos inkorporaci
ją j jų valstybę.

Po paskaitos buvo trumpos 
diskusijos. Susirinkimo daly
viai domėjosi istoriniais Lietu
vos žemėlapiais, unijos dienynu 
ir vieno kolekcionieriaus atneš
tu unijos medaliu, išleistu 1869 
m., minint unijos 300 metų su
kaktį. (bk)

• “New Jersey” kovos laivas 
sugrįžo į Long Beach, Calif., 
iš uždavinių Tolimuose Rytuo
se.

A. -Į- A.
ŠAULIUI FERDINANDUI ŠMITUI 

tragiškai žuvus, jo šeimą ir gimines nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Brocktono Martyno Jankaus šauliu Kuopa

A. -Į- A.
IRENAI MAŠIOTIENEI 

mirus,
DANRTUI ir ŠARŪNUI MAŠIOTAMS reiškia giliau
siai užuojautą ir kartu liūdi

Aldona ir Vytautas Taurai 
Ona Pavilčiene

A. A.
JOSEPH A. BANDYK

Gyveno Brighton Parke

Mirė gegužės 11 d., 1969 m., 12:05 vai. ryto, sulaukęs 
65 metų amžiaus. Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Betty (Dalinkaitis), 
dvi dukterys Barbara Bandyk ir sesuo Lucille Ann, sesuo 
kazimierietė, sūnus Joseph, dvi seserys Bertha Szymanski ir 
Mary Gliwa, švogeris Joseph, broliai — Edward ir jo žmona 
Natalie, Bruno ir jo žmona Eleanor, mirusio Andrevv brolio 
Evelyn ir daug sūnėnų ir dukterėčių.

Kūnas pašarvotas Eudeiko koplyčioje, 4330 S California 
Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 14 d. iš kopi. 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, druagus ir pažįs
tamus dayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, seserys, broliai ir visi 
kiti giminės.

Laidotuvių drekt. Eudeikis, telef. — LA 3-0440.
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A. -J- A.
Onai Kubiliunaitei-Norkienei-Telksnienei 

mirus, jos vyrą atsargos kapitoną JON# TELKSNĮ, 

sūnų VYTAUTĄ su šeima ir jų artimuosius, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Stasys Meškauskai

A. -j- A.
JUOZUI SHUKIUI staiga mirus, 

jo žmonai JŪRATEI ir vaikams: sūnui ir dukrai gi
lią užuojautą reiškia

Ksavera ir Alfonsas Pimpės 
Aurelija ir Bronius Polikaičiai 
Kazimieras Lašas

.ZHKA&EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Pcnridag Facilities

k 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

KftPTEimS
žhjjį! ? t
lUbJL,--

i PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE__________________Tel. Vlrginia, 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS L RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1449 S, 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymplo 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, ILL. Tel. 638-2820
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X Lietuvos vyskupai paau
kojo Lietuvių tautą Nekalčiau
siai M. Marijos širdžiai 1951 
m. geg. 13 d. Dabar kiekvienais 
metais geg. 13 d. yra švenčia
ma lietuvių bažnyčiose: šv. An
tano bažnyčioje, Cieeroje, šv. 
Mišios už Lietuvą ir lietuvius 
bus atlaikytos antrad. geg. 13 
d., 7 v. v. vietoj gegužinių pa
maldų. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Viskas bus lietuviš
kai.

X Kun. Pranas Kaitrumas
iš North Dakota atvyksta j 
Cicero šv. Antano parapiją geg. 
13 d. ir pasiliks iki birželio 1 
d. ir žada aplankyti visus savo 
bičiulius.

x PLB, JAV LB ir Kana
dos Krašto LB vadovybių su
sitarta ketvirtąją tautinių šo
kių šventę ruošti 1972 metais 
Chicagoje. Tais pat metais PLB 
valdyba planuoja ruošti ir an
trąjį Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą.

X Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB Centro valdybos pirminin
kas dalyvavo VLIK’o suorga
nizuotame simpoziume New 
forke. Ta pačia proga Centro 
valdybos pirmininkąs tarėsi su 
kai kuriais JAV LB Tarybos 
nariais ir kitais LB pareigū
nais Informacijos centro steigi
mo reikalu. Chicagoje įvykusi 
Tarybos sesija įpareigojo Cen
tro valdybą imtis iniciatyvos 
tokį Centrą skubiai įsteigti.

X Elena Venclovas, Chicago, 
IR., dėkodama už “Draugo” ka 
lendorių ir korteles pridėjo 5 
dol. auką. Labai ačiū.

X Filisterių skautų s-gos 
akivaizdus su važiavimas planuo 
jamas Chicagoje, Darbo dienos 
savaitgalyje.

x Bernice Thoinsonienė jau 
porą mėnesių gydosi Šv. Kry
žiaus ligoninėje, 445 kamb. Jai 
lūžo koja. Baigia sveikti dr. O. 
Vaškevičiūtės priežiūroje ir ruo 
šiasi apleisti ligoninę.

X Juozas Juodakis, buv. miš 
kininkas, dabar gyvenąs E. St. 
Louis, IR., pratęsdamas prenu
meratą pridėjo 5 dol. auką 
spaudai stiprinti. Dėkojame.

X Lietuvių namų savininkų 
klubas, Cicero, III., gegužės 
13 d. 7:30 val. vak. Liberty 
svetainėje šaukia svarbų Cicero 
lietuvių susirinkimą, kuriame 
bus kalbama svarbiais mūsų 
nuosaivybių klausimais. Visi 
kviečiami dalyvauti.

x ŠVČ. P. M. Gimimo pa
rap. vyksta 40 valandų atlai
dai. Baigiasi trečiadienį vaka
re, gegužės 14 d. Šv. Mišios ry
tais 9-tą vai., o vakarais 7. Lie 
tuviškus pamokslus sako kun. 
Kazimieras Barauskas.

X Tik 4 dienos beliko. Bale
to “Jūratė ir Kastytis” prem
jera bus gegužės 17 d. Baleto 
pastatyme dalyvaus daugiau 70 
žmonių. Simfoninį orkestrą di
riguos Darius Lapinskas. Bilie
tai gaunami Margutyje, 2422
W. Marąuette Rd. ir Marginiuo
se, 2511 W. 69 St. (pr.)

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

Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubo Valdyba

(pr.)
X L. Vyčių 112-ta kp., ge

gužės 17 d., šeštad., 8 v. v., 
Vyčių vėsinamoje salėje ir ža
liuojančiame sodnelyje, 2455 W. 
47 St., rengia pasilinksminimą
_  “A Cabaret Party”. Kviečia
vyčius, jų draugus ir visus lie
tuvius mėgstančius linksmai 
praleisti laiką. (pr.)

x Vytauto Karoso, prieš 
keletą metų mirusio poeto, kny 
gos “Poilsis ant laiptų” prista 
tymas ruošiamas gegužės 25 
d. 12:30 vai. B. Pakšto svetai
nėje. Tos pačios dienos 11 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios už 
jo sielą. Prisiminimą ruošia ve 
lionio žmona Ona Karosienė ir 
duktė Violeta Karosaitė, žino
ma balerina.

x Pavergtų tautų savaitės 
dešimtmečio proga išleistas 
medalis su atvaizdu prez. Ei- 
senhowerio, kuris pirmasis pa
skelbė Pavergtų tautų savaitę. 
Medalio projektą sudarė skulp 
torius Tr. A. Rovelsted. Meda
lis gaunamas adresu: Captive 
Nations Friends Committee, 
4146 N. Elston Avė., Chicago, 
III. 60618.

X Kun. Benedikto Suginto
auksinio kunigystės jubiliejaus 
proga Vyčių salėje suruoštieji 
pagerbimo pietūs praėjo labai 
sėkmingai. Dalyvavo daug sve

Žuvusiems bolševikų ir nacių 
kacetuose akademija įvyko sek 
madienį, geg. 11 d. Jaunimo 
centre. Nežiūrint, kad motinų 
diena ir kiti parengimai nutrau 
kė dalį žmonių, į akademiją 

čių. Jų tarpe vysk. V. Brizgys,1 visgi susirinko gausiai dalyvių, 
gen. kons. P. Daužvardis, prel.!
V. černauskas, prel. D. Moze-| I«*pfldinga paroda
ris, kun. E. Abromaitis, L. ši- Iš pradžių susirinkusieji tu
mulis, kun. V. Bagdanavičius, rėjo progos apžiūrėti liūdnąją 
MIC, visa eilė kitų katalikų ir j parodą — nuotraukas išdžiū- 
net protestantų kunigų. Pobū- Į vusių, nužudytųjų, iškankintų 
vį pravedė Alb. Dzirvonas. Pla- žmonių Auschwitze, Dachau,
tesnis aprašymas bus vėliau.

X ITž žuvusius bolševikų ir
nacių kalėjimuose ir kacetuose
lietuvius sekmadienį 3 v. p. p. i kelyje, Kauno kalėjime, Sibire. 
Jėzuitų koplyčioje kun. K. Jur-j Nuotraukomis paivaizduotas 
senas atnašavo šv Mišias ir pa 1941 m. sukilimas, čekoslova- 
moksle priminė žuvusiųjų gy- kijos okupacija, komunistų žiau 
vybės auką. Mišių metu giedo- rūmai Vietname ir darbai JAV 
jo solistė Kučėnienė.

x Lietuvių Fondas — lietu
vybės šaltinis. Pavieniai asme
nys, šeimos, draugijos, klubai 
ii kitos lietuvių organizacijos 
kviečiamos prisidėti prie lietu
vybės stiprinimo — stokime į 
Lietuvių Fondo narius Fondo 
vakarienės proga. Priartinkime 
Lietuvių Fondą prie milijono.
Pademonstruokime lietuvių vie
nybę gyvybiniame tautos rei
kale. Vakarienei galima užsira
šyti LF būstinėje arba pas sa 
vo apylinkės LF komiteto na
rius bei įgaliotinį. LF būstinė:
6643 S. Mapleivood Avė., Chi
cago, III. 60629, telf. 778-2858.

(pr.)

savo poezija Ada Karvelytė - 
Dubauskienė. Eilėrašty “Bro
liams kankiniams” ji kalbėjo: 
“Drąsūs buvote tada, tvirti 
kaip plienas, / Jokia mirtis ne
gąsdina širdies jaunos! / Ant 
šalto grindinio lašėjo karštas 
kraujas / Iš negyjancios ir vis

x š. m. Emerson vėsintuvai naujos žaizdos!.. / Ne akime- 
turi dar vieną pagerinimą, bū-1 nys, ne akmenys — kentėjo 
tent, drėgmės išėmimo regulia-1 mūsų broliai / Nelaisvėj žuvo 
vimą. Gradinskas, 2512 W. 47, jie už laisvę Lietuvos! / Ir 
St., FR 6-1998. (sk.) įšauks jų kraujas į pasaulį pla-

JAUNIMAS UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ
Mums labai džiugu, kad tuo Tikslas — padėti kenčiančiam

metu, kai okup. Lietuvos žmo
nės persekiojami už tikėjimo 
laisvę ir okupantai ypatingą 
dėmesį kreipia atimti iš priau
gančios (kartos brangiausius ti 
kėjimo jausmus, prieš šią rau
donųjų priespaudą pakelia ran 
ką šiame krašte (brendęs mūsų 
tikintis jaunimas. Tai įrodė pe
reito penktadienio vakare Jau
nimo centre sušauktas Jaunimo 
žygio už tikėjimą laisvę reika
lu simpoziumas, kuriame buvo 
apie 100 dalyvių.

Simpoziumą rengėjų vardu 
atidarė dr. Jurgis Augius, pa
kviesdamas moderatorium Jo
ną šoliūną. šis pristatė simpo
ziumo aktyvuosius dalyvius,
pakviesdamas juos į prezidiu-Į^ -ygį parcmti. Vyresnės kar
mą.

Iš Clevelando atvykęs Rimas 
Laniauskas, centrinio komiteto 
pirm., supažindino dalyvius su 
žygio organizacija. Šis judėji
mas išsivystė iš prieš 2—3 me 
tus ateitininkų puoselėto Žy
gio pas Šventąjį Tėvą. Bet 1968.
X. 22 or-ja buvo praplėsta, į 
ją sutiko įeiti didžiosios ir pa
grindinės mūsų jaunimo organi 
zacijos: Akademinis skautų są 
jūdis, Korp! Neo Lithuania, 
Liet. Jūrų skautija, Liet. skau
čių seserija. Liet. skautų broli
ja, Lietuvos vyčiai, Moksleivių 
at-kų s-ga., PLB Jaunimo sek
cija, Stud. ateitininkų s-ga.

Dalis Clevelando Grandinėlės šokėjų, ateitininkų suvažiavime Ha
miltone, Kanadoje, išpildžiusių programą. Iš kairės: R. Butkutė, R. 
Jasineviėiūtė, V. Mekešaitė, R. Vaitėnaitė ir E. Giedraitytė. Už jų 
— J. Pažemio vadovaujamas orkestras.

ANT ŠALTO GRINDINIO LAŠĖJO 
KARŠTAS KRAUJAS...

Flossenberge, Buchenwaide, 
Pravieniškiuose, Panevėžy, Ra
seiniuose, Červenėje, Rainių miš

se.
Paroda labai įspūdinga neuž 

mirštamai šiurpiais vaizdais.
Akademijos pradžioje, pager 

biant žuvusiuosius buvo įneš
ti ant scenos vainikai ir pa
statyti tarp dviejų degančių 
žvakių.

Jautrios poezijos posmai Jis skelbia, kad gyvenimo 
Žuvusiuosius pagerbė jautria 1 prasmės suvokimas yra pagrin

Lietuvos jaunimui, kad jis gau
tų tikėjimo laisvę.

Prelegentas dalyvius supažin 
dino su tuo, kas jau šiuo rei
kalu padaryta ir kas daroma. 
Šiuo reikalu sukurtas centrinis 
komitetas Clevelande, atskirose 
liet. kolonijose kuriami pagel- 
biniai komitetai, ruošiamas pe 
ticijos tekstas, delegacijos pro 
jektas ir (kt.

Kun. K. Trimakas iškėlė fak 
tą, kad toks žygis vylktų Vati
kano II susirinkimo dvasioje: 
tie nutarimai suteikia daug tei 
šių, bet uždeda ir pareigų, ku
rias ir užsimota vykdyti. Eglė 
Juodvalkytė kalbėjo apie mūsų 
jaunimo or-jas ir jo pareigą

tos atstovas Algirdas Aglins
kas iškėlė faktus, kad paverg
tas lietuvis kenčia už Kryžiaus 
ženklą. Mūsiškio jaunimo pa
reiga kenčiantiems padėti, o lie 
tuvių visuomenės pareiga šį žy
gį visomis išgalėmis paremti.

Diskusijos žygio reikalu bu
vo labai įdomios ir kūrybingos. 
Jose dalyvavo J. Šoliūnas, A. 
Pakalniškis, K. Trimakas, U. 
Juodvalkis, J. Kleinotas, R. La 
niauskas, P. Narutis, dr. J. 
Augius, Al. Regis, V. Žemaitis 
ir keletas kitų. Jų metu pasi
sakyta už moralinę ir materiali 
nę paramą žygio už tikėjimo 
laisvę organizatoriams, iškeltas

J. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvių Fondo vajus New 

Yorke šiuo metu vyksta pilnu 
tempu. įSudarytas didelis komi 
tetas, kuriam pirmininkauja 
dr. J. Kazlėkas. Komitetas laiš 
kais ir asmeniškai kreipiasi į 
žmones, kad aukotų Fondui. 
Jau surinkta keli tūkstančiai 
dol. Vieni padarė naujus įna
šus, kiti savo įnašus padidino. 
Komiteto vajaus proga gegu
žės 17 d. Waldarf Astoria vieš
butyje Manhattane rengiama 
vakarienė — banketas. Į vaka 
rienę kviečiami visi, kurie pa
aukojo Fondui 100 dol. Už va
karienę dviem asmenim 25 dol. 
lš Chicagos atvyksta pats Lie 
tuvių Fondo pirmininkas dr. 
Antanas Razma ir pasakys 
trumpą kalbą. Vakarienės me
tu dainuoja solistai Violeta 
Bendžiūtė ii' Stasys Citvaras,

Mackevičius, bolševikų ka-; ak°mpanuoja Alė.esas Mrozins 
' kas. Komitetas kviečia visus 
įsijungti į Lietuvių Fondą, nes 
tik bendromis jėgomis atliksi
me didelius žygius.

DID. BRITANIJOJ
— East VVest Digest, Angli

joje leidžiamas mėnesinis žur
nalas, skiriąs daug dėmesio pa

tų, Ir atsilieps jis pergalės dai
noj...”
Prof. M. Mackevičiaus kalba

Įvadinę 'kalbą pasakė prof 
M
Įėjimų ir Kz-to kalinys. Primi
nė, kad per vokiečių kacetus 
perėjo 8 mil. žmonių, iš kurių 
teišliko gyvais tik pusė milijo
no.

Priminė barbariškus okupan 
tų bolševikų žiaurumus, 1941 
m. sukilimo didvyrius, išreiškė 
pagarbą motinoms, kurios tuos 
herojus ir kankinius išugdė. 

Prof. St. Ylos paskaita
Temą “Žuvusieji kalba į 

mus” išryškino buvęs iStuttho- 
fo KZ-to kalinys prof. St. Yla.

Ar galima nurašyti herojiką 
tų, kurie savo krauju ir mirtimi 
liudijo meilę tautai ir laisvės 
ilgesį? — klausė prelegentas.

Dinamika ir rizika tautos ir 
tėvynės meilėje veda į herojiką. 
Tas vertybes apjungia siekimas 
save realizuoti tautoje.

Psieihoanalistas Frankle, išė
jęs iš koncentracijos stovyklos, 
sukūrė savo sistemą — logote- 
rapiją.

dinis dalykas žmogaus gyveni
me. Žmogui reikia idealo ir ver 
tyhių. Pravestos anketos Pran
cūzijoje parodė, kad dauguma 
žmonių turi savus idealus, dėl 
kurių 61% ryžtųsi mirti. Ir 
jie aukotų gyvybę nelaukdami 
įvertinimo iš 39% likusiųjų.

Heroinas vieton heroikos
Žmogus pačia savo prigimti

mi ieško prasmės, ir ją randa. 
Mūsų dienų civilizacijos nelai
mė — prasmės praradimas. Da
bar heroiką ima pakeisti heroi 
nas.

Reikia suvokti, kokia mūsų 
tautos specifiška paskirtis, 

i koks idealas, dėl įkurto verta 
gyventi ir mirti.

Karų, bado ir maro naikina
ma Lietuva šimtmečių bėgyje 
buvo palaužta. Po keturių su
kilimų prieš rusus, po naikinan 
čių okupacijų labai sustiprėjo 
išsilaikymo, prezervacijos nuo
taika.

Kai kas lietuvius laiko išsi-

reikalas sujungti visas jėgas 
šio žygio vykdymui, pristatyti 
Šv. Tėvui tikrąją tikėjimo būk 
Ję Lietuvoje, prašant jį atkreip 
ti pasaulio tikinčiųjų dėmesį, 
skelbiant maldos dienas už per 
sekiojamus tikinčiuosius ir pan.

Pasisakyta ir už liet. religi
nio gyvenimo suaktyvinimą iš
eivijoje Išsitarta, kad reiktų 
sustiprinti lietuvišką katechi- 
zaciją parapijose, aktyviau daly 
vauti liet. parapijų gyvenime 
ir kt. h. kv.

Philadelphijos žilviniečių taut- šokių grupė poilsio metu. Antra iš k. 
vadovė Estera Bendžiūtė

Prel. Jonas Balkūnas kalba vie
no minėjimo metu Liet. pil. klube 
Miami Beach. Nuotr. D. Brauklio

laikymo Europoje meisteriais 
— visokių nelaimių nebuvome 
sunaikinti.
Kryžkelė tarp savisaugos ir 

kūrybinės dinamikos
Atsiduriame kryžkelėje tarp 

savisaugos ir kūrybinės dina
mikos

Prie žuvusiems paminklo pa 
klauskime, ką mums šioje liki- 
minėje kryžkelėje patartų tie, 
'kuriuos šiandien minime.

Visą akademijos laiką ekra
ne buvo rodomi vaizdai lietu
vių, nukankintų bolševikų sto
vyklose ir kacetuose.

Studhofo aukų prieš 25 m. 
atminimo programą paruošė 
Pedag. Lituanistikos institutas, 
vadovaujant D. Veličkai ir da
lyvaujant L. Alenskui, L. Jad- 
viršytei bei A. Jasaičiui. Iš
traukomis iš iSt. Ylos ir B. 
Sruogos atsiminimų ir savo po
ezija, jie sudarė “Epitafiją Die 
vų miške”. Tamsos fone, žvakių 
liepsnelėmis plazdant jų skaity 
mas buvo įspūdingas.

Programai pasibaigus visi 
dalyviai, pianu skambinant ge
dulo maršą, nužygiavo prie žu 
vusiems paminklo ir padėjo vai 
nikus, sugiedodami “Marija, 
Marija” ir Lietuvos (himną.

Pažymėtina, kad minėjime 
dalyvavo vydk. Brizgys, gen 
kons. dr. P. Daužvardis ir 
daug kitų garbingų svečių.

J. Pr.

! vergtųjų Europos tautų prob- 
I lemoms, kovo mėli. laidoje pa- 
I skelbė 26 Lietuvos žydų skun
dą dėl žydų padėties Lietuvoje.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Apie Teofilio Tilvyčio mir 

tį medikos ekspertų Lietuvoje 
buvo paskelbtas toksai prane
šimas: “Teofilis Tilvytis, 65 
metų amžiaus, nuo 1952 m. sir 
go hipertonine liga ir arteros- 
kleroze su vyraujančiu smege
nų ir širdies Ikraujągyslių pa
kenkimu. Dėl to 1969 m. ge
gužės 5 d. namie įvyko ūmus 
miokardo infarktas su širdies 
sienelės plyšimo komplikacija, 
sąlygiojusia staigią mirtį”.

— “Lietuviško maratono”
vardu okup. Lietuvoje prakti
kuojamas sportininkų bėgimas 
iš Trakų iki Vilniaus. Šiemet 
šiame 30 km bėgime dalyvavo 
33 sportininkai, atvykę iš įvai
rių sovietinių respublikų. Pir
masis atbėgo pereitų metų šio 
bėgimo laimėtojas vilnietis L. 
Didžiokas. Nuo jo 150 metrų 
atsilikęs II atbėgo rygietis A. 
Li'beksas, trečiuoju — Vilniaus 
rusas J. Buldygerovas. Didžio
kas 30 (km atstumą atbėgo per 
1 vai. 36 min. ir 56,5 sek.

— Gegužės pirmoji buvo į- 
prasta tvarka švenčiama visos 
okup. Lietuvos miestuose, mies
teliuose, kolchozuose ir soįvcho- 
zuose. Nieko pažymėtina nebu
vo, išskyrus karinius paradus, 
kurie šiais metais, pagal Mas
kvos patvarkymą, niekur nebu
vo ruošiami.

— Naujas gyventojų surašy
mas Lietuvoje, kaip ir visoje 
Sovietų sąjungoje, įvyks 1970 
m. sausio 15—22 dienomis. Bus 
surašyti visi piliečiai, o taip pat 
Sov. s-goje gyvenantieji užsie
niečiai. Paskutinis surašymas 
(buvo 1959 metais.

_  Kauno zoologijos muzie
jus, įkurtas 1919 metais prof.
T. Ivanauskui ir jo tėvui paau
kojus daugybę rinkinių, šiemet 
švenčia 50 m. sukaktį. Muzieju
je yra daugybė retų gyvūnų 
iškamšų, moliuskų, vabzdžių, 
žuvų, paukščių. Pažymėtina 
margaspalvė Brazilijos drugių 
kolekcija. Iš kitų įdomesnių eks
ponatų minėtini: Baltijos jūroje 
sugautas 82 kg eršketas, 6,5 m. 
ilgio Brazilijos smauglys, dau
gelis išnykusių paukščių iškam
šų. Įdomūs 1957 m. Vilniuje 
rasti didžiuliai mamuto kaulai.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
S240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZIJOS APARATAI

BALETAS

Muzika Juozo Gruodžio

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

MARIJOS AUKŠT MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road 

ir Califomia Avė., Chicago, Illinois
Choreografija: Birutė Nagienė, Mezosopranas Aldona Stempužtenė 

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

Toronto Univ-to Modernaus Šokio Ansamblis 
Jaunimo Teatras

Simfoninis Orkestras 
Dirigentas: Darius Lapinskas
BILIETAI GAUNAMI: 

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

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

Užsakant paštu, prašoma čekius išrašyti Margučio vardu. 
Bilietų kainos: Parteryje: $8.00, $6.00, $5.00. Balkone: $7, $5, $3.
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VOKIETIJOJ
— Romuvoje liepos 21 — rug 

piūčio 10 ruošiama vaikų vasa
ros stovykla. Priimami visi lie
tuvių vaikai (berniukai ir mer
gaitės) nuo 10 iki 14 metų 
amžiaus. Stovyklai vadovaus pa
tyrusi vaikų auklėtoja Alina 
Grinienė iš Muendheno.
_ Weinheime kovo 23 įvyko 

metinis apylinkės narių susirin
kimas. Atsistojimu pagerbtas 
prieš mėnesį miręs šios apylin
kės pirmininkas Erdm. (Simonai 
tis. Jo vieton Weinheimo apylin 
kės pirmininku išrinktas A. Žo
lynas, sekretorium ir iždininku 
Ed. Voroneckas ir revizorium 
— M. Pūkytė.

Aukotojai 
Lietuviu Kankinių 
Koplyčiai Romoje

Miss Agatha ir Bernice
Januskevice .......................  $200.

L. Kat. Moterų Hamiltono sky
rius ..................................... $150.

Vincas ir Dana Baziai (atminčiai Si
bire mirusių dėdės Vinco Oran- 
to, dėdės dr. Prano Gelažiaus 
ir močiutės Pranės Gelažie
nės ............  $150.

Alex ir Edith Franckus ...........  $100.
Juozas ir Elena Inkratai .............$100.
Vaitukaitienė .............................  $100.
V. Shimkus ................................ $100.
Elena Brozytė - Snicgaitienė (savo 

tėvų atminčiai, žuvusių Sibire a. 
a. Kazim'ero ir Onos Brožių, šią 
auką (teikdama rašė: Teprimena 
tą mano mažytė, kūleli auka jų 
Didžiąją auką — gyvybę, kurią 
paaukojo už Dievo ir Tėvynės 
meilę ................................... $100.

N. N. Canada ...........................  $50.
Kun. J. Pragulbickas ............... $50.
M. Vaičaitytė (atminčiai a. a. tėve

lių: Elzbietos ir Domininko Vai
čaičių ................................... $50.

Bronė ii Antanas Monkevičiai .... $25.
P. A. Tamolionis .......................  $25.

1 Aloyzas Rudzitas ....................... $25.
Kun. Jonas Bacevičius ...............  $25.
Raymond Slinger ....................... $15
Jonas Stockus ............................ $20.
D. Burkwit...................................  $10.
K. Meskauskas ............................. $10
V. Bukota ................................... $10.
J. B. Zekas ...................................  $10.
Dr. M Vincent Casper ........... $12.
Florence Casper ...........................  $5.
Marija Račkauskas.......................  $2.
Andrew Leonard (įrašyti vardus

John Lenkauskas, Leonard Fa
mily) .......................................  $5.

Lucia Petrusewicz ....................... $5.
S. Masilionytė................................. $3.
E. Naudžiūnas ...............................  $2.
K. Malulionis ...............................  $5.

LITHUANIAN MARTYRS 
CIIAPEL COMMITTEE

2701 W. 68th Street 

Chlcago III. 60629


