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STIPRINKIME LIETUVYBĘ 
PER STOVYKLAS 

Putnauio seseles ryžtasi Įruošti naują stovyklavietę 
Viktoro Vaitkaus kalbos nuotrupos 

tiū 'JA1/.3S 
• « L . t I . . . 

Beveik visuose kultūringuose 
kraštuose stovyklavimas yra 
laikomas ryškiu auklėjimo veiks 
niu. Stovyklauja jaunimas, vai
kai, stovyklauti mėgsta net at
skiros šeimos, nekalbant apie 
Įvairias organizacijas bei įstai
gas, . kurių žymi veiklos dalis 
yra ruošti stovyklas. 

Stovyklos vyksta tam tikriem 
tikslam pasiekti. Bendrai paė
mus, stovyklautojas iš šeimos 
perkeliamas laikinai pabuvoti 
tam tikroje bendruomenėje ir 
jaukinamas Įprasti gyventi ir 
bendrauti su kitais žmonėmis. 

nė dėkinga seselėms už globą 
ir prieglauda. Tačiau reikalavi
mai kyla, seserys ir tėvai jau
čia būtiną reikalą nau jos s to
vyklavietės, su pri ta ikintomis 
stovyklavimui patalpomis, rei
kalinga erdve ir gamt inėmis 
sąlygomis. R o s e l a n d o l ituanistines mokyklos mokiniai. Chicago< lituanistinių 

t mokyk lų jubiliejinių m e t ų užbaigime programoje Jaunimo Centre. 
T o k i a i s t o v y k l a i p u i k i v i e t a į i špi ldė vatedelį - L i e t u v a — m a n o tėvų žemė". I š k. į d.: L. Lazaus-

prie e ž e r o ir j a u k u r i s l a i k a s | k a s . L, D a g y s . V. Sutkutė . G. Lazauskaitė. L . Grišrr.anauskaitė. L 
Gri šmanauskas . R. Inovskytė ir D. Kaušaitė. (Nuotraukoje nesimato: 
B. Pi l ipauskai tės . G. Inovskytės . D. Sutkutės . R. Krutulytės, D. Sa
dauska i t ė s ir D. Csev ič iū te s ) . Nuotr J. Lintako 

nupirkta, bet jos Įrengimui ir 
reikiamais pas ta ta is aps ta ty 
mui reikalinga nemaža suma, 
kurios sukaupimui ieškoma e- I 
fektinga visuomenės pa rama . '< 

Reikalas yra tiek svarbus , j 
kad jis turi būti visos lietuvių : 

KANADOS 2INIOS 
Stovyklos vyksta gamtos ap 

linkoje ir stovyklautojui teikia " visuomenės rūpesčiu. S ta tybos P o r o n t O O l l t . 
naujų Įspūdžių bei nuotykingų j vajun turime jungt is visi, ne j 
išgyvenimų. Stovyklautojas f tik stovyklaujančių tėvai . Lė- į NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 
pratinamas manytis paprastes- j'šų telkimo iniciatyvos kolonijo- i 
nėse sąlygose ir tuo ugdomas ! se turi imtis bendruomenės a- I Gegužės 17 d. 2 vaL p.p. Pri-
jo savarankiškumas. Atatinka- [ pylinkių valdybos, j aun imo or- i sikėlimo pa r. bažnyčioje, Toron-
momis programomis stovyklau- i 'ganizacijos ir pavieniai a smenys te, buvo sutuokti dr. Arūnas 
tojai išmokomi naujų ir naudin
gų dalykų. 

Mes negalim pasiteisindami pa- , Paulius Dailydė su pedagoge Vi-
sakyti. kad tai tėvų a r seselių į da Marija Tamulaityte. 

Gausių stovyklautojų tarpe j reikalas. 
sudaroma proga daugiau susi
pažinti bei susidraugauti, ir 
svarbiausia sukuriama tam tik
ra bendruomeninė dvasia. Lie
tuvių stovyklavimas jau turi sa
vo tradicijas. Lietuvoje pirmoji 
stovyklauti pradėjo Lietuvos 
kariuomenė, kad geriau įvykdy
tų karinio lavinimo uždavinius. 
Tai buvo Ga'žiūnų. Palangos ir 
kitos stovyklos, poligonais va
dinamos. Visuomeninio stovyk
lavimo pradininkai yra Lietu
vos skautai. Plačiai buvo pra
dėtos ruošti mokytojų stovyk
los gamtoje Įvairiems lavinimo 
kursams išeiti. Taip pat stovyk 
lavo šauliai, jaunalietuviai ir 
sportininkai. 

Po karo Vokietijoje, lietuviai 
skautai ir skautės kas vasarą 
vykdavo stovyklauti i gamtą, į 
kalnus. 

Amerikoje pirmoji lietuvių 
stovvkla suruošta 1944 m. Put-

Turime pasidžiaugti, kad jau
nimo, kuris domisi l ietuviškomis 
organizacijomis ir s tovyklomis 
turime apsčiai ir jų t a r p e nė
ra jokių hipių a r jipių, iš kurių 
negalėtume tikėtis n ieko gero 
lietuvių tautos labui. 

Ta proga buvo atlaikytos kon-
celebracinės šv. Mišios, jas at
našaujant Prisikėlimo parapijos 
kleb. kun. Placidui, OFM., Šv. 
Jono par. klebonui kun. P. Ažu
baliui ir kun. Rafaeliui, OFM. 

Pamaldų metu giedojo sol. V. 
Verikaitis. Gražų ir reikšmingą 

vėl griebės savo oareigų ir dar
bo 

Į "povestuvinę kelionę" — gal 
kada vėliau... 

Džiugių, gražiu metų. 
Pr. Alš. 

SUTVIRTINIMO SAKRAMEN-j 
TAS 

Gegužės 18 d. Toronto abiejų j 
liet. katalikų — Šv. Jono ir Prisi- f 
kėlimo parapijų tikintiesiems —j 
buvo ne eilinis sekmadienis. Tą I 
sekmadienį čia lankėsi Vysk. V. j 
Brizgys ir abiejų parapijų jauni
mui suteikė sutvirtinimo sakra
mentą 

Ganytojas priminė cių dienų 
lietuviškam jaunimui, jog jų tė
vai ir net dvasiškija bei jis pats 
(vyskupas) nesą gi dievai. Pas 
juos tap pat — gal esama užsi
stovėjusio konservatiŠkumo, gal 
trūkstą reikiamos pažangos, bet 
jie darą savajam (lietuviškam) 
jaunimui visa tai, ką jie galį kad 
tas jaunimas išaugtų geras, kad 
jaunieji būtų gerais žmonėmis ir 
gerais lietuviais. 

Vyskupo žodžiais tariant, tą 
dieną abiejose lietuvių parapijo
se, Toronte, buvo sutvirtinta Sak
ramente apie 200 lietuvių jau
nuolių, o tai — esanti didelė 
žmonių jėga, žiūrint, kaip tie jau
nuoliai ir ateityje (kaipo suaugę 
žmonės) išgalės save pasistatyti 
ir savo laikyseną (elgesį) tvarky
ti. Kanadoje (iš viso) esą per 
20 mil. gyventojų, bet gi, esą, ir 
šių 200 (šiandien sutvirtintų
jų) reikšmė i r svoris ateityje ga
lės būti itin didelis, jeigu, žino
ma, jie visi pasirinksią teisingą 
kelią į gyvenimą. 

Pr. Alš. 
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• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30. Šeštadieniais S 
8:30 — 12:00 H 

s • Redakcija soaipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau-
S dotu straipsnių nesaugo, juos 
2- gražina tik iš anksto su šita-
s rus. Redakcija ui skelbimu 
s turinj neatsako Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus. 
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• Administracija dirba kas- ; 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- į 
nia>« — 8:30 — 12:00. -

Tel. ofiso HE 1-5S49. rez. 3SS-22:'.:* 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL: pirm., k m . 1-4. vakare 7-9. 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir SeSt. tik 

Ofiso — HE 4-5758. 

0R. S. ir M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 West 51st Street 
žinomasis Jugoslavijos ra- n a L ^ r v . . ^ 1 ^ IS^TSt 

' Ugonlai priimami Darai susitarimą. 

M. GILO PASKAITA 

pamokslini žodį pasakė Šv. Jonoj Šv. Jono parap. buvo suteiktas 
par. kleb. kun. P. Ažubalis, įžan- sutvirtinimo sakramentas 11 vai.1 

gai panaudodamas citatą iš ra
šyt. Vytauto Tamulaieio (jau
nosios tėvelio) kūrinio. Pamo
kslininkas pastebėjo, kad čia lietu 
viškos pasakos susipynimas su 

pamaldų metu, o Prisikėlimo pa
rap. 4 v. p.p. Šv. Jone Garbingasis 
Ganytojas atlaikė Šv Mišias (jam 
asistavo kleb. kun. P. Ažubalis 
ir kun. J. Staškevičius), suteikė 

šytojas Milovan Gilas, buvęs 
maršalo Tito artimiausias ben
dradarbis ir Jugoslavijos vice
prezidentas, už komunistinės 
sistemos kritiką ilgus metus 
kalintas Jugoslavijos kalėji
muose, viename Romos tea t re 
skaitė viešą paskaitą apie t a rp 
tautinio komunizmo krizę. Ra
šytojas Milovan Gilas nurodė, 
kad kcjnunistin.es ideologijos 
krizė Čekoslovakijoje, Rumu
nijoje, Lenkijoje ir kituose vidų 
r io Europos kraštuose yra pa
sėka Sovietų Rusijos komuniz
mo bankroto, nuo Stalino laikų 
išsigimusio į biurokratizmą ir 
imperializmą... 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas 

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

VaL pagal susitarimą: Plrmad. ir 
ketv. i—* ir 7—9; antrad. Ir penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai. 

Didelės patirties s t o v y k l ų vadove 
Kotryna Marijošiene ir s e s u o M. 

; Pauiė po seimo Putr.ame p lanuoja 
rudens carengimus... 

Džiugu, kad prieš kurį laiką 
name. Conn. Stovyklą Įsteigė I keltas sumanymas — organizuo 
ir jai vadovauja Nekaltai Pra- I ti tėvų komitetus kolonijose, 
dėtosios Marijos Seserys. Nuo 
to la'ko mergaičių stovyklos čia 

gražia ir reikšminga tikrove. Esą, į jaunimui sutvirtinimo sakra-
isunieji, nors būdami intelektu- < mentą ir pasakė reikšmingą pui-
alai ir labai gerai žinomi lietu- į kų (ypač pametantį) bei jauni-
viškosios visuomenės bei organi- j mui suprantamą pamokslą, 
zaeijų veikėjai Toronte — skau-į p a m o k s l e Vyskupas iškėlė šių 
tai ir ateitininkai, taip lygiai i r ' 
jų tėvai — kūrėjai ir visuomenin-

jau realizuojasi. Tai dėka se
selių gausių pastangų ir kelio-

vyksta kas vasarą. Per 25-rius . nių į apylinkes. Bet reikia ko
mitetų daugiau ir visur, kur 
tik randasi gyvenančių lietuvių. 
Gerai pastatyta ir t inkamai iren 
gta stovykla f tai pr ik lausvs 

kai, bet, kartu, būdami ir kuklūs 
n ai, choras, solo giesmės, šv. Mi-
vyki praleisti ir paminėti gana 
kukliai. Vienok — išėję kitaip: 
pilna bažnyčia žmonių, vargo
nai, choras, solo giesmės, Šv. Mi
šių koncelebracinė auka, jungtu
vės, po jų Šv. Komunija duonos 
ir vyno pavidaluose. 

Tą pačią dieną Tovvn and 
Country — Balmoral salėj (145 
Mutual Stl Toronte (įvyko vai
šės, kuriose iš Amerikos, įvai-

.. , riu Kanados lietuvių kolonijų ir nuo mušu visų), ous naudinga - , , , » m
J 

., ,. " . . ,. . • lo ron to dalyvavo per 300 sve-ir reikalinga visa: lietuviu vi- ~ T , «T « • l i e t u v i ų 
suomenei. Juk ir seselės t a r 
nauja lietuvių visuomenei. 

čių. Jų tarpe buvo PLB-nės pirm. 
Barzdukas (jis p.p. Tamulaičių 

dienų neramiojo jaunimo pro
blemas, pabrėždamas, tačiau, jog 
tie neramieji (universitetų stu
dentai ir gimnazijų mokiniai) 
tėra mažuma — tačiau triukš
minga mažuma. Čia pat pamok
slininkas klausė sutvirtinamųjų. 
"O jūs, užaugę ir jubrendę — ko
kie būsite jaunuoliai: geri ar blo
gi?" Čia pat Vyskupas pats davė 
ir atsakymą: "Tokie būsite jau
nuoliai ir žmonės, kokiais susi
formuosite krikščionimis ir lietu
viais". 

Vysk. V. Brizgys pamoksle, be 
kita ko, itin iškėlė ir pabrėžė sa
vosios tautybės (lietuvybės) 
puoselėjimo reikalą, nurodyda
mas ir mūsų Jvasiškijos svetur 

metus per jas perėjo daugiau , 
kaip 3000 lietuvaičių. 

Stovyk'as berniukams, jau 
visa eilė metu ruošia tėvai pran 
čiškonai Kennebunkporte. Mai
ne ir tėvai jėzuitai prie Chica-
gos. 

Skautai kasmet traukia i i-
vairias stovyklas. Jie turi įsigiję 
nuosavu stovv.-^avienų Amen- .sennsros stovvkla d a u g padės : , - . , r , • / • -,-xi _ u - , i f 
. . . _ , . . ; . , . . . , , ,. t r - . _ & * _ : kilmes konferuotoju (ceremoni-1 \ iškurnąs butu iškeltas ir paeer-
Koie ir Kanadcne. AteitimnKU lietuvių visuomenei. Be mūsų . • * - \ u - ~ * j i u„<. \r, a - ' . . . . .v , . . . . . . . , ; ., . . «. . ,. j jų meisteriu) buvo mz. Arvydas: btas. Visiškai nesemai vienoje iš moksleiviu, stu-ientu ir sendrau va'ku stovyklų, cia bus gahmv- : D i , T - , ,- . I»? - • „ .. , v v. T . T , , , , * _ . : , . • . , " . , . . . . . i Barzdukas. Jaunuosius keliomis : lietuvių parapijos baznvcių JAV 
o-i i a t j T i u V l n a n -u -a ta T) ! i i ?n ivn . i hPS StlISlnillTTi i i P T H \ - i n m « l i r a i . •• , . . . . . f m- / i 4 , 

telegramomis sv-eikino iš Lietu-į -oese (ne katedroje) buvęs į 
vos — Kauno ir kitų miestų, šventintas naujas kunigas (jėzu-
taip pat Amerikos ir kit. vietovių,\ itas Saulaitis. SJ). įšventinimo 

s.-
; ;" rūnesčiu s ta tomoi i g i m i n ė ) ' P r o f - i r d r " R a m ū n a i įh P a s tangas toje srityje. Esą, sten-
~J . t_f!' . . Otavos ir daugelis kitų. Vaišių g giamasį daryli \ iską,kad tik lietu-

arų Stovyklos vyksta Dainavo- i bės susiburti l ietuviams įvai 
je. Kennebunke. Baltijoj, Vasa- ; nomis progomis, ruošiant sven-
goje ir kitur. į tes, išvykas, suvažiavimus. Ga-

Paminėtos stovyklavietes | lės stovyklauti ir berniukai , o 
prieš keletą metų buvo lietuvių j taip pat pasinaudoti ateitinin-
organizacijų įkartos jaunimo | kų. skautų ir kitų jaunimo or-
stovyklavimui. Ta: gražaus už- l ganizacijos savo sąskrydžiams. 
3imojimo ir didelių pastangų ' studijų dienoms ir pan. 
vaisiai. 

Bet jos visos randasi per tol 

žodžiais gi sveikino: PLB -nės; apeigas atlikęs lietuvis vyskupas 
pirm. St. Barzdukas, kleb. kun. ir jos buvusios atliktos — tik lie-
Placidas. OFM, kun. P. Ažu
balis ir kt. Kalbėjo taip pat jau
nųjų tėvai — rašyt. Vyt. Tarnu-

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTU AUSŲ NOSIE? TP 

OETCKLfiS LTOOS 
PRITAIKO »KTWTT9 

28.18 West ASrd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai \r 7—9 v 
vak Šeštadieniai* m—1 va) Trečia 
<1i«nl nMarv+«» Tf^o , ,^ orllmaml •" 
<«t taras 

Ofteo telefonas: P R 8-S22V 
Bet, trtef WAnrrook !i-.wr« 

RezM. Telef. 2*»-4«WS 

DR. K. S. RALUKAS 
A K r s c R t J A m MorraiTJ T J G O S . 

OTTKKOT/VJrvft (.'HIKIKCTJA 
6 4 4 9 So . Pulaski Road (Crawford 
M«dical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima lig-onius naga! susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-801 ^ 

DR. C. K. DORELIS 
Inkste ir šlapumo take chirurgija 

TeL 695-0533 — Hghi 
425 No. Liberty Street 

Roete 25. EJerm, fllfnnia 

Ofs. 7S5-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. L DEDKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SPECIALYBfi — >EKVTI IR 
EMOCDfftS OGOS 

Crawford Medical BuDding 
«44» So. Palaskl Road 

VaJandoa pagal susitarimą 

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

Aknšerlla Ir motėm Utcoa 
Ginekologine Cbirnrgijs 

6132 S. Kedae Ave^ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namn — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K I A 

2656 West 63rd Street 
Plrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 • . • 
SeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6060 

DR. E. JATULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v„ 
SeSt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus. 

Ofisas S148 West 6Srd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Rezkl.: S241 West «6th Place 
TeL: REpobbc 7-7SS8 

DR. S. DIEŽIS 
C H I R U R G A S 

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

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas SS-6ios ir Califomia 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar 
Ofiso telef. 476-4042 

Resid. tel. W Albrook 3-3048 

Taigi turėtume pasirūpint i , j laitis ir agr. Viktoras Dailydė, o 
kad kiekvienoje mūsų koloni- ! galiausiai — jaunasis dr. A. Dai

nuo mūsų gyvenamų vietovių. j 0 j e b ū t ų s u d a r > ^ į s t a tybos va- i lydė. 
po žodį kita apie Dabar — 

jaunuosius: 

Vida Tamulaitvtė, čia moks 

Dainavos- gera: Įrengta stovykla i j a u S i tėvų ar rėmėjų komitetai , 
patogiai naudojasi Detroito. Cle ' kurie skleistu informaciją ir 
velando ir Oucagos lietuvių jau aktyviai imtųsi lėšų telkimo mi
nimas. Baltijos, Vasagos ir ki- , ciatvvos savo apvlinkėje Or- . 
tos stovyklos Kanadoje yra i- ganizacijos galėtu Šiam reikalui * u s b a ! g u < ; ! P ° d a ^ ° ^ ' dah^ d l ' r-
kurtos Kanados > t—u. Jomis SUruošti vakarus a r k i tok ius! ' a t s a k i n g a d a r b a Toronto 

Education Board'e. Ji veikli atei
tininkų veikėja ir šeštadieninės 
lit. mokyklos mokytoja. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 W. 6Srd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 

Ud 8 vai. Trečiad. ir SeStad. uždaryta. 

Ofiso Ir boto teL OLymp*c 3-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Coart, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad 
tr seetad. tik susitarus. 

Ofiso H E 4-1818 Rez P R 6-980] 

DR. J MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus l igos 
2454 W e s t 71st S tree t 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—1 ] ryto ir 4—8 v v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet 

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKfiS. 0PT. 
3424 W. 63rd SL, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
''contact lenses". 

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VTDAt'S LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta, 

Telef. 423 - 2660 

D R . E. R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue 
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč ii 
feštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEO. ORTHOPEDHOS LIGOS 

2745 W e s t 69th Stree t 

(TeL 737-2290 ofiso ir rezideac ) 
Priima ligonini tiktai susitarus — ligonius tiktai 

( B T appt > 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
CNKSTŲ. PŪSLf iS IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
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asi tenyfcsbs jau- parengimus ir gautą pelną pakaušiai nancK 
nimas. 

Naudosios Anglijos ir viso ry
tinio Amerik s krašto gausių 
!:etu\*ių kolonijų 
f u r galimyrK's 
~to\yk!auti. Tr>dėl nenuoptari: 
kad Putnamn srseiių vadovau
jama mrreait'ių stovykla dar -

skirti naujos stovyklavietes j 
ruošimui. 

Sukelti suma, kuri Įgalintų Dr. Arūnas Dailvdė — dantų 
jaunimas ne- seseles pastatyti stovyklą. >ra \ gydytojas, skautų veikėjas ir Ka-, 

r: v.fr.oje is jų mūsų visų pareiga, o ją atlikę ,nados armijos kapitonas. Būda-, 
galėsime kartu su skautuku t a r į mas kariuomenėj su kanadiečiais 
t i : -padarėme gerą darbel j"! į kariais jis yra lankęsis ir buvojęs 

Šias kelias mintis baigiu ne- , Turkijoje. Egipte ir kitur. 
Ed kasmet daugiau į daugiau seniai Motinėlės Aloyzos r a šv - j Dabartiniu metu savo prakti-i 
Perpildyta. O daugyoe r.ormcių tais žodžiais: "Pas ta tykime jau jkos (dantų gvdvtojo) kabinetą' 
r.egali jon patekt:. Ta: teikia nimui stovyklą sravią, šviesią. I (bene dviguba) ' jis turi Ošavos; 
nusivylimo pasiryžusiai stovyk- pilną saulės ir T V « g W U , o ' mieste. Kasdien tenai j darbą jis! 
Putojai ir ją tėvams, nekalbant Lietuva jaunamo vaizduotėj taps \ažinėja ir vėl grjžta Torontan. ' 
.P : , . žvmiai blogesnes sąlygas šviesi ir graži! Čia, Toronte, abu jaunavedžiai 
berniukų stovyklav-.ui. Šia ;s šeimn ; ir švietimo me-Į jau turj nusisamdę apartmentą. 

šventę sa \o sutuoktuves ir ves-
o sekusią valstybinę 
ietoria Day — abu 

Iki šiol Immaculatos stovykla tais. mūsų verti " .gausia dova-
ąlaudėsi seserų vienuolyno pa- Į na jaunimui ir tėvynei Lietuvai tuves ir po to sekusią valstybinę 
talpose. Lietuviškoji visuome- i lai būna stovvkla Ner inga! .šventę — Vįctoria Dav — abu 
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Kraitis ateities kartoms — 

ERDVIŲ KELIONĖS 
Atsiplėšti nuo žemės, pakilti 

į erdves ir "pasiekti žvaigždes" 
— sena žmonių svajonė. Jau 
senosios graikų legendos pasa
koja apie Dedalo sūnų Ikarą, 
kuris, bėgdamas iš Kretos , pa
sidaręs paukščio sparnus , ne
paklausęs tėvo peraukš ta i pa
kilo į viršų; saulė ištirpdžiusi 
vašką, kuriuo plunksnos bu
vusios sulipdytos, sparna i su
irę. I k a r a s įkritęs į jūrą ir pri
gėręs. Tėvas jo lavoną sura
dęs ir palaidojęs nedidelėje sa
loje, ku r i ir dabar Ikar i ja va
dinama. 

Pakil t i virš žemės žmonės 
stengėsi ir vėlesniais laikais. 
Jau apie X a. kiniečiai žinojo 
ir naudojo kietus sviedinius ir 
ugnies strėles — raketų pradi
ninkus. XIII a. šie išradimai 
oasiekė Europą i r buvo tobuli
nami pamažu gerinami. I) 
mūsų lietuviai šia krypt imi ne
maža darė, raketinių tyr imų 
srityje nemažą indėlį sudėję: 
artilerijos specialistas Žemai
čių bajoras Kazimieras Seme-
navičius 1650 m. Amsterdame 
(vėliau ir ki tur) išleido savo 
paties parašytą knygą "Art i s 
Magnae Artilleriae — Studio 
et opera Casimiri Siemenowicz. 
Eąuites Li thuania". Savo kny
goje i r pateiktuose brėžiniu*. 
mini grupinį arti lerijos sviedi
nių ( raketų) galimą panaudo
jimą. Astronomijos mokslo da
lykas Vilniaus univertete buvo 
dėstomas XVII a. Jau 1639 m. 
unversiteto auklėtinis parašė 
mokslo veikalą "Centur ia ast-
ronomica". 1753 m. įsteigta 
astronomijos observatori ja. 
Tuojau po 1807 m. pradė tas 
dėstyti Koperniko mokslas. 
Teoretinės ir prakt inės as t ro
nomijos paskai tos Vilniaus 
universitete buvo ligi 1832 m.. 
kai rusai jį uždarė. XIX a. vi
duryje garsėjo užsispyręs že
maitis Aleksandras Griškevi
čius (rniręs 1863 m. Viekšniuo
se), lietuvių aviacijos pradi
ninkas, sukonstravęs ir 1843— 
1850 m. paskelbęs keletą 
skraidymo apa ra tų projektų ir 
juos aprašęs 1851 m. išleis
toje knygelėje "Žemaičio ga-
rolėkis". Tai buvo svarbus 
žingsnis nuo aerostatų ligi lėk
tuvų. 

Nepriklausomybės metais lie 
tuviai garsėjo tiek gerais la
kūnais, tiek savo konstrukci
jos lėktuvais (ANBO ir ki
tais) . Atmintinos JAV lietuvių 
pastangos aviacijos sr i tyje — 
lakūnų Dariaus, Girėno. Vait
kaus t ransat lant iniai žygiai. 

Tai rašome, norėdami pa
brėžti, kad mūsų t a u t a labai 
domisi viskuo, kas -vyksta ae
ronautikos sri tyje ir pagal iš
gales stengiasi savo įnašą 
duoti. 

Mus jaudina ir patys pasku
tiniai JAV laimėjimai erdvių 
tyrinėjimo sri tyje. Kaip žino
me, pirmasis aplink žemę skrie 
jęs satel i tas buvo 1957 m. ru
sų paleistas, bet jau 1958. I. 
31 J A V paleido savo satelitą. 
Taigi erdvių tyrinėjimo rung
tynės vyksta j au 12 metų. Di
džiuojamės J A V astronautų 
drąsa, sumanumu, stebimės 
erdvės tyrinėjimus vykdančių 
mokslininkų išmintimi. 

Erdvių tyrinėjimas yra la
bai išlaidingas dalykas ir tik 
turtingi kraštai gali tokias 
programas vykdyti . J A V juos 
vykdo, nes yra kraš tas , kuria
me sutelktos geriausios šios 
ir ar t imų mokslo sričių moks
linės jėgos, medžiagos ir drau
ge šviesiausi protai. Rusai, kad 
ir neturėdami šiam reikalui at

liekamos kapeikos, susiaurinę 
savo gyventojų reikmenis, da
ro viską, kad pralenkus Ame
riką ir pasiekus mokslinių lai
mėjimų, kurie, be kita, turi ir 
didelę propagandinę reikšmę. 

Žmogaus išlipimas į kitą pla
netą ligi šiol buvo galimas tik 
rašytojų fantazijoje. Pasiekti 
mėnulį, apskrieti jį — dalykas 
galimas tik sukaupus draugėn 
žmogaus proto pastangas, dva
sines pajėgas, paskutinius fizi
kos, chemijos, tecnikos, medici
nos, biologijos išradimus, at
liktus sudėtingiausius skaičia-
mus ir pašalinus numatytas 
kliūtis. Mes. stebėdami paskuti 
niąsias Apollo DC ir X kelio
nes aplink mėnulį, žiūrėdami į 
nuotraukas, padarytas tik iš 
kelių mylių ar tumo nuo jo. ga
lime didžiuotis gyveną aukštos 
civilizacijos, technikos kultū
ringame kraš te . 

Jau nebėra abejonių, kad 
amerikiečiai mokslininkai pra
lenkė šioje srityje kurį laiką 
pirmavusius rusus ir tikėkime, 
už poros mėnesių sėkmingai iš-
laipindins į mėnulio planetą 
pirmąjį keleivį. 

* 
Šie Amerikos laimėjimai la

bai nemalonūs mūsų šalies oku
pantams, nes jie paveržia di
desnį pasaulio domėjimąsi rusų 
atsiekimais moksle. Taigi ru
sai, norėdami atitraukti pasau
lio dėmesį nuo "amerikoniško 
mėnulio", tuo pačiu laiku, kai 
Apollo X atliko istorinę kelio
nę į mėnulio sritį, paleido į Ve
neros planetą savo raketines 
stotis "Venera V" ir "Venera 
VI", Ar jos pasiekė tą planetą 
ar ne. mums mažiau svarbu, 
nes pastarosios raketos buvo 
paleistos grynai propagandi
niais sumetimais, pačios sovie
tinės žinių agentūros "Tasso" 
žodžiais, "nugabeno į planetą 
gaireles su Vladimiro Lenino 
bareljefu ir Tarybų Sąjungos 
herbu' . . . 

O tačiau ir JAV yra žmo
nių, kurie mėgina peikti JAV 
erdvės programą ir kaltina 
vyriausybę, kad ji leidžianti 
pinigus. Tačiau neatrodo, kad 
tokie kaltinimai išeitų iš rim
tų lūpų. P ik tus žodžius kar
toja dažniausiai sovietų agen
tai ar neišmanėliai. Iš tiesų 
tokia didelė valstybė, kaip A 
merika. tur i numatyti ateitį 
ir galvoti daugeliu metų pir
myn. Iškvliausiam pasaulio 
kraštui uždedamos ir dides
nės pareigos. Erdvių tyrimas 
jau ne tik teoretiškai, bet ir 
praktiškai Įmanomas planetų 
pasiekimas gal netolimoje a-
teityje padės išspręsti dauge
lį problemų, jų tarpe, gal būt, 
ir gyventojų augimo klausi
mą. 

Erdvių tyrrinėjrmo progra
mos vykdymas turi ir daugiau 
gerų pusių. J is be galo grei
tai ugdo daugelį mokslų ir 
suteikia galimybę naujiems iš 
radimams. Tuo pačiu krašto 
vyriausybė duoda darbo šim
tams tūkstančių specialistų ir 
darbininkų. 

Mums malonu pažymėti, 
kad visa eilė jaunųjų lietuvių 
mokslininkų, dirbdami įvairio
se darbovėse ir tyrimo labo
ratorijose, vienu ar kitu bū
du yra įsijungę j erdvėlaivių 
konstrukciją, atskirų dalių ga 
mybą ar mokslinių apskaičia
vimų tarnybą. Garbė jiems, 
kad jie drauge su kitais iš-
kyliaisiais amerikiečiais daly
vauja kilniuose, žmonijos atei 
ti liečiančiuose darbuose, krau 
darni kraitį ateities žmonijos 
kartoms. b. kv. 

RAUDONOS REPLĖS APLINK EIROPA 
Rusų laivynas įsigali pasaulio jūrose ir vandenynuose 

Kremlius užpildo kiekvieną 
tuštumą. Prancūzų karo laivy
n a s Viduržemio jūroje, pasi- i 
t raukdamas iš kelių vietų, pali
ko tuštumas, kurias tuojau už
pildė rusų karo ir prekybos lai- i 
vai. Gera valia jie niekada iš 
t en nepasitrauks. Baltijos jū-
r a po karo virto "raudona jū
r a " . Europa tuo būdu yra pa- j 
imta į "raudonas reples". T a s 
pa t s procesas šiuo laiku vyks-
t a Azijoje. Didžioji Britanija '• 
1971 m. visiems laikams pasi
traukia iš Indijos vandenyno. 
Kremlius ten telkia savo jėgas. 
Mūšiai dėl okeanų y r a prasidė
ję. Rusų iššūkis a rba agresy
vumas pasidarys d a r didesnis. 
Rusai braunasi . Vakarai t rau
kiasi. Procesas vyksta. Vaka
rietiška gyvenimo erdvė darosi 
v i s mažesnė. Vakarai praras 
žaliavų rezervus ir rinkas. Ka
r a s bus pralaimėtas be karo. 

Rusų karo laivynas Vidur
žemio jūroje užima grynai ka
rines pozicijas. Rusai siekia pa
imti į savo rankas visą Vidur
žemio jūrą. Prekybos laivynas 
v ra tik priedanga. Rusų preky
bos laivynas yra karo laivyno 
avangardas. Karo laivyno plėti
mas Maskvos plane šitaip a t ro 
do : 1965 m. pas ta ty ta 8 mil. to 
nų. 1970 bus pas ta ty ta 12 mil. 
tonų, 1980 metais yra numa
ty ta pas ta ty t i 25 mil. tonų. Bri
tų laivynas, vienas didžiausių 
pasaulyje, sudaro t ik 21 mil. to . 

Baigia pralenkti Vakarus 

Vakaruose beveik yra negir
dėtas rusų prekybos laivyno mi-
nisteris Viktor Bakalew. Šitas 
ministeris apdovanotas įvairiais 
komunistiškais ordenais. Baka-
lew dėka rusų laivynas baigia 
pralenkti Vakarų laivynus. 1970 
— 1980 metais prie dabartinių 
sąlygų rusų laivynas bus vado
vaujantis. 

Chruščiovas 1960 metais ru
sų laivynui atidarė žalią šviesą. 
Brežnevas laivų statybos pro
gramą plečia toliau. Rusų pre
kybos laivynas kiekvienais me
tais priauga 20 r r , norvegų 10 
proc.. anglų 8 proc., Amerikos 
3 proc. Bet iš kitos pusės rusų 
prekybos laivynas darosi jau
niausias: 77r'r rusų laivų y ra 
jaunesni kaio 10 metų. 

Rusų prekybos laivų statyba 
daugiausia vyksta savame k r a š 
t*. 

Didelės laivų statyklos yra 
Leningrade. Bet Kremlius už
sako laivus ir kapitalistniuose 
kraštuose: Suomija, Danija, D. 
Britanija i r Japonija vykdo 
Kremliaus laivų statybą. 

Rusų prekybos laivynas y ra 
aprūpintas moderniškom prie
monėm. Personalas gerai paruoš 
tas. Mokyklos kiekvienais me-

YLADAS LITAS 

tais išleidžia 5000 diplomuotų 
jūrininkų. Laivo ka pitonas ir 
inžinierius k;ekvie:ią mėnesį gau 
na 1400 rublių atlvgmimo. Mat
rosas per mėnesi uždirba 450 
rublių. Mokami įvairūs priedai. 

Kremlius siekia sumažinti svrt 

timų laivų pagelbą štai pavyz
dys : rusai 1963 na. importavo 
10 mil. tonų kviečių iš Ameri
kos. Amerika pareikalavo pusę 
šitos važmos atlieti Amerikos 
laivais. Maskva su tuo nesutiko. 
Bet prieita kompromiso. Sveti
mų laivų pagelba darosi vis ma
žesnė. Vakarų laivai turi vis di
desnių sunkumų patekti į Rusi
jos prekybos uostus: importą 
atlieka rusų laivai. 

Rusų prekybos laivynas vi
same pasaulyje r.audojasi lais
vos rinkos princiou. Prekybos 
laivyno politika yra grynai ofen 
zyvinė. Rusai nori 'asidaryti pa 
šaulio okeanų viešpačiais. Rusų 
prekybos laivynas vykdo sis-
tematišką dumpingą-. nuolaida 
ta rp Europos ir Tclimųjų Rytų 
siekia 10 -20 '>. tarp Turkijos 
ir šiaurinės Europ< .s 1 5 r ' . Pietų 
Amerikos kraštams jie daro 
nuolaidą už važmą net ligi 70 
proc. Bakalevvas įspėjo: "Vaka
rų prekybos laivynas nori 'slan
kyti monopolį ir lupti dviguba 
tarifą. Sovietų prekybos laivy
nas lupikavimui padarys galą". 
Rusų prekybos laivynas dideliu 
tonažu nori aplaužyti vakarie
tiškas prekybos laivynų "tradi
cijas". Vakarų laivynams tas 
gali reikšti didelį tarifų kriti
mą: Vakarų prekybos laivynai 
turės dirbti dideliais nuostoliais. 
Rusai pasiūlys minimalinius ta
rifus. Rusų prekybos laivynas 
vieną dieną privers Vakarų val
stybių laivynus pasitikti uostuo 
se ir atleisti daug personalo. 
Amerikos prekybos laivynas 
šiuo laiku perveža tik 9f'r A-
merikos prekių. Prieš 20 metų 
jis perveždavo Augia i ! kaip 
5 0 ' . . 

Tas Vakarams sudaro rūpes
čių. Bet Vakarai tik 1968 metų 
pabaigoje pradėjo skųstis rusų 
prekybos laivyno metodika. Va
karų valstybių prekybos laivy
nai ypatingai didelių rūpesčių 
turės po 1973 metų. Rusai vi
somis jėgomis sieks palaužti 
Vakarų jūrininkavimo monopo
li ir tuo būdu padidinti Vakaių 
priklausomybę nuo Maskvos po
litikos. 

Ruošta smūgį Vakarų 
transportui 

Vakarų egzistencijos priklau-
! somybė nuo jūros kelių yra la
bai didelė. Be užjūrinio impor
to ir eksporto gyvenimas vra 
neįmanomas. Vakarų Europa iš 
užjūrių turi importuoti arba
tą, kavą, kakao, prieskonius ir 
kt. Bet ir pagrindinių maisto 
produktų gamyba (duonos, mė
sos, cukraus) negali apseiti be 
užjūrinės pagelbės: milijonai 
tonų fosfato trąšoms iš užjūrių 
atplaukia į Vakarų Europos uos 
tus. Vakarų Europos žemės ū-
kis be dirbtinų trąšų Vakarų 
Europą neišmaitintų: žemės ū-
kio produkcija kristų daugiau 
kaip per pusę. Vakarų Europa 
turi importuoti energetinių me
džiagų, pvz. naftą (gazoliną). 
1967 m. Vakarų Europa sunau
dojo 416 mil. tonų importuoto 
kuro. kurio 5 0 ^ iš Artimųjų 
Rytų. Vakarų Europa turi im
portuoti aprangai medžiagų: 
medvilnės, vilnos, celiuliozės ir 
kt. Bet ir sunkioji industrija 
nėra įmanoma be importo iš 
užjūrių: Vakarų Europa iš už
jūrių importuoja vario, nikelio, 
chromo, cinko ir kobalto. 

Maskva, nekreipdama dėme
sio į gamybos kainas, gali su
laužyti atskiro Vakarų produk
to monopolį: ji gali numušti kai 
nas. Prekybos laivynas yra di
delė galybė. Kremlius kiekvie
nais metais gali daryti politi
nius prekybos laivyno manev
rus: pirmiausia labai lengva 
numušti naftos kainas. Preky-

Neišsivysčiusių kraštų vaikų pagalbai Jungtines Tautos skiria 7.7 
mil. dol Čekį laiko -'urųrtinių Tautų vaikų fendo pirm. Henry La-
bouisse. Kairėje matyti Jungtinių Tautų sekret. U Thant. 

Prez. N*ixon kalbasi su naujuoju Aukščiausio teismo pirm Burger 

bos laivynas nupigintą rusiš- j 
ką naftą gali pristatyti bet ku- ; 
riam kraštui. Tam tikros Va- j 
karų valstybės gali būti išstum
tos iš rinkų. Maskva bet kurioje j 
žemės vietoje gali įrengti ūk nį , 
prietiltį. Tas gali palengvinti po 
litinę ir ideologinę Maskvos o-
fenzyvą. 

Kubos pavyzdys, kuris nie
kada negali būti užmirštas, štai i 

i kaip atrodo: rusų prekybos lai- į 
vynas 1962 m. Kubai gabeno \ 

j kariuomenę, municiją ir rakė- j 
: tas. Kennedy reagavo griežtai. I 
; Chruščiovas sutiko atitraukti ; 
j iš Kubos kariuomenę ir rakė- I 
: t a s su viena sąlyga: Amerika j 
Į nedarys invazijos į Kubą. Taip i 
įvyko. Komunistinė sistema Ku- ; 
boję galėjo ramiai įsitvirtinti. 
Maskva iš Kubos ati traukė 9000 
kareivių. Bet pasiuntė 17,000 , 
"mokytojų ir patarėjų". Iš sa- ; 

' los Maskva nepasitraukė. 

Si/skilę vakariečiai turėtų 
vienytis 

Vakarai yra suskaldyti ne-
| vieningumo: jie nepajėgia iš-
! vystyti bendrą ir efektyvią po-
j litiką prieš komunistinį pasau

lį. Vakarams t rūksta globali
nės strategijos. Globalinė stra
tegija gali būti išvystyta i r 
įgyvendinta tik milžinišku lai- j 
vynu. Laivynas XX amžiuje y ra 
nemažiau svarbus kaip ir ki- | 
tais amžiais. Kremlius pasimokė 
iš Hitlerio, pseudostrategiios, • 
kurio galvosena buvo grynai j 
kontinentalinč. Pekingas taip 
pat intensyviai s ta to laivyną. 
Kinų ir rusų prekybos laivynų 
išsivystymas privertė Tokio im
tis tiesiog sensacingų pastan-

':-:ų: 1168 m. japonai pastatė 8 
'mil. tonų. 19S0 metais yra nu
matyta pastatyti 40 mil. tonų. 

Maskva pasaulinėje prekybo
je siekia viešpatavimo. Bet a r 
tai supranta Vakarai? R. M. 
Hood Amerikos laivų statybos 
prezidentas, šitaip pasakė: "So
vietų Sąjunga išėjo į lenktynes. 
Maskva nori užtikrinti pasauli
nių prekybos kelių kontrolę. Ši
ta kontrolė yra gyvybiška N A 
TO ir visai Vakarų sistemai, ku
ria remiasi ir Amerikos saugu
mas". Po dešimties metų Sovie
tų Sąjungos laivynas gali būti 
didesnis kaip bet kurios Vakarų 
valstybės. Vakarai, ypatingai 

Vakarų Europa ir Amerika, tu
r i laiku susigriebti, kitu atveju 
pasiliks tik viena galimybė: ū-
kinė Vakarų kapituliacija prieš 
.Sovietų Sąjungą. 

POPIEŽIAUS ŽODIS 
DARBININKAMS 

Popiežius Paulius VI Šv. 
Juozapo Bažnyčios ir darbinin
kų globėjo šventėje, kalbėda
mas įvairiomis kalbomis (loty
niškai, angliškai, prancūziškai, 
vokiškai ir ispaniškai) iškėlė 
šv. Juozapo pavyzdį visai ka
talikų Bažnyčiai ir ypač pasau
lio darbininkijai. " P a t s Kristus 
buvo darbininkas —- pabrėžė 
popiežius. J i s buvo vadinamas 
"filius fabr i" darbininko 
Juozapo sūnus. Per trisdešimti 
savo paslėpto gyvenimo metų 
jis dirbo, prakai tavo ir vargo, 
suteikdamas darbo sampratai 
naują prasmę. Darbas nėra pa
žeminantis dalykas, bet kilnus 
bendradarbiavimas su Dievu, 
keliant visos žmonijos gerovę 
ir visokeriopą pasaulio pažan
gą. Todėl ir Bažnyčia geribia 
darbą, ar tai būtų rankų dar
bas, a r amati ninku, menininkų, 
technikų, mokslininkų ar kitų. 
Ji laimina darbą kaip žmogiš
kojo bendradarbiavimo įranki 
matomai išreiškiantį broliškos 
pagalbos y šį apjungiantį visą 
žmoniją. Todėl — pabrėžė po
piežius — Bažnyčia darbą lai
ko tikrosios art imo meilės di
džiąja m o k y k l a . . . 

Popiežius Paulius VI-sis to
liau iškėlė kilnų Bažnyčios 
mokslą, išreikštą socialinėse 
enciklikose, ginant darbininkų 
teises ir siekiant įgyvendinti 
socialinį teisingumą. Toks dar
bo gynimas žmogaus asmens 
kilnumo vardu — pareiškė Šv. 
Tėvas — ir šiandien yra reika
lingas, n^s dirbančioji klasė 
dar daug kur nėra pasiekusi 
gerovės bei pilno socialinio sau
gumo (sieurezza) ir y ra naudo
jama kaip ūkinių, tautinių, ide
ologinių ar politinių išskaičiavi
mų įrankis. Tokia padėtis ver
čia katal ikų Bažnyčią nuolatos 
kelti dirbančiųjų teises ir s to
vėti jų pusėje, 

Rokas ant vieškelio 
STASIUS BŪDAVAS 

iš anglų kalbos vertė Al. Baronas 
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AUKOK MISIJOMS 

Šveicarijos katalikai. praei
tos gavėnios metu pravestoje 
rinkliavoje, katalikų misijų ir 
ūkiniai atsilikusių kraštų reika
lams, paaukojo virš devynis 
milijonus šveicarų frankų, žy- j 
raiaj viršydami visas anksčiau 

surinktas aukas. 
Roma: Tarptautinė katali- i 

kų art imo globos organizacija 
neseniai pasiuntė specialų lėk-, 
tuvą su vaistais bei rūbais pa- j 
dėti Turkijos gyventojams, nu-, 
kentėjusiems nuo neseniai įvy- j 
kusio žemės drebėjimo. 

Bet moters kakta dabar buvo raukšlėta, ios • eidas 
buvo pilnas nuovargio. Savo rankose ji laikė šilk< apa
tinukus. Ji pakėlė galvą ir pradėjo ramiai kalbėti vo-j 
kiškai: 

— Aš patikinu, ponios, kad šios kelnės ir b^ riniai 
niekada nebuvo vilkėti. Jie absoliučiai nauji, svarbiau
sia, kad tai prieškarinės pirmos rūšies medžiagos. Jūs; 
šiandien tokios niekur negausite. 

— Žiūrėk, Chariotte. ši prekyba ne man, ar tu-
norėtum tuos drabužius pirkti? Jeigu ne. tai i l ame ; 
į stovyklą. — jis darėsi nekantrus. 

— Ne. ne. brangusis, man nereikia, bet yra kita 
priežastis. Ta moteris mane domina. Man gaila jos-: 
Paeikime arčiau. 

Dabar įie buvo visai arti moters-
— Ponia, jūs prašote perdaug. — viena n oteris 

iš stovyklos kalbėjo laužyta vokiečiu kalba. — Ketu-! 
ri svarai sviesto tai labai aukšta kaina-

Ponia galvojo, jos kaktoje pasirodė daugiau aukš
lių, tačiau ji ramiai paklausė: 

— Kiek jūs siūlote? 
— Trys svarai taukų ir trys pakeliai amer detiš-

kų cigarečių. Tai viskas, ką dabar turiu. R *oj ašį 
išvykstu iš Vokietijos, — pasakė moteris. | 

— Man nereikia cigarečių, aš nerūkau, — vėl at
sakė vokietė. 

— Ponia, gal jūs norite trijų svarų margarino ir 
vienos dėžutės mėsos konservų? — paklausė kita. 

— Gerai, aš sutinku, trys svarai margarino ir dė
žutė mėsos. — atsakė. 

— Bet vieną minutę, ponia, aš nubėgsiu į stovyk
lą ir tuoj sugrįšiu, — pasakė moteris ir nuskubėjo sar
gybinių saugomų vartų link. Kita moteris pasuko prie 
kitos grupės. Charlottė prisiartino prie vokietės ir pa
klausė: 

— Atsiprašau, ponia, jūs esate vokietė? 
— Taip, mano Fraulein, esu vokietė, — atsakė 

šypsodamasi moteris. 
— Aš taip pat esu vokietė. — tarė Charlottė, — 

aš manau, kad jūs u/, baltinius paprašėt permažai. 
— Aš žinau, Fraulein, bet ką aš galiu daryti? Aš 

jau šioje aikštėje vaikštau daugiau valandos- Toks vė
jas. Aš beveik suledėjau, — atsakė moteris. 

— Jūs esate našlė? 
— N e Fraulein, nesu. Mano vyras Rusijoj, ne-

— Labanakt, Fraulein, linkiu jums laimingos ke
lionės. 

Charlottė atsisveikino ir priėjo prie Vytauto, kuris 
nuošaliau laukė-

— Vytautai, aš esu taip prislėgta. įsivaizduok, kaip 
vargšė ponia yra alkana. — pasakė susigraudinusi mer
gina. 

Jie praėjo vartus ir pasuko savo pastatų link. 
— Taip. Chariotte, visa Europa yra vargšė, — 

pasakė Vytautas po valandėlės. 
— Ir ši yra mūsų paskutinė naktis Europoj. Li

kimo vaikai palieka savo gimtuosius namus. Taip, toks 
mūsų likimas-

— Aš netikiu likimu, Chariotte. 
— Aš tikiu. Mes negalime nuo likimo pabėgti. 

Rytoj aš tau apie tai daugiau papasakosiu. 
Snieguolės krito, vis labiau gulant gruodžio nak

čiai-
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laisve]. 
— Mano brolis taip pat nelaisvėj, jis yra kapito

nas. 
— O, tai mūsų toks pat likimas. Mano vyras yra-

aviaciios pulkininkas. Ar jūs esate iš šios stovyklos? — 
parodė moteris į vartus. 

— Taip, brangi ponia, rytoj mes išvykstame j Bre-
menhaveną ir iš ten į Ameriką. 

— Jūs esate laiminga, jūs važiuojate j turtingą 
kraštą, — šypsojosi ponia 

Tuo metu iŠ stovyklos grįžo moteris su margari
nu ir mėsa. 

— Labanakt, ponia, — pasakė Charlottė, 

Jie iš stovyklos išvažiavo kitą rytą ir ilgu traukiniu 
pasiekė Siaurės Vokietiios uostą Bremerhaveną. 

Tolimame horizonte jie matė daug laivų, didelių ir 
i mažų. su rūkstančiais kaminais. Kai jie privažiavo ar
čiau, girdėjo švilpimus ir ūkavimus. Traukinys sustojo 
krantinėje- Saitas, aštrus vėjas pūtė nuo jūros ir tiršti 
dūmai iš jų laivo dengė keleivius kaip tamsūs debesys. 

Perkėlimas iš traukinio j laivą tęsėsi keletą valan
dų. Pirmiausia senos moterys, mergaitės ir motinos 

Įsu mažais vaikais įėjo j laivą. Po to sekė vyrai. Tūks-
> tantis sielų ir kūnų, pažymėtų D P ženklu, lipo į di-
Į delį laivą. 

i £ B u d»nsHui 
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SDS METŲ 
SUKAKTIS 

Destruktyvi organizacija, remianti JAV priešus 
J. VENCKUS. SJ 

Kai tik kuriame nors universi- : paslaptingai pasirodo, paslaptin-
tete kyla triukšmas, tuojau iš- j gai ir dingsta. Priešas viską žino, 
girsi SDS ir kovotojų už negru ką amerikiečiai daro, o ameri-
teise vardą. Šiuo atveju pakai- ; kiečiai aklai eina į kovą. 
besime apie pirmąją organizaci- j Kitas SDS sunkumas yra, kad 
ją. Pilnas jos vardas — Students studentų masė jiems pradžiojte 
for Demoeratic Society (trum-; nepadeda, betgi nepadeda ir ad-
pai SDS). Si draugija įsikūrė 19 [ ministracijai. Dažnai pasitaiko. 
62 metais, taigi šiemet tai jai su- [ kad žmonės nemėgsta viršinln-
eina jau septyneri. Įsikūrė Port į kų, mano, tegul jie patys apsi-
Huron, Michigan. Tada iš vie- ' gina- jie turį daugiau priemo-
nuolikos kolegijų buvo susirinkę; nių. 
59 studentai, išleidę manifestą. Didžiausias SDS priešas yra 
kur yra paskelbtas draugijos tik- FBI. turįs savo agentus. FBI ren-
slas: "Asmeniško dalyvavimo de- ka visus duomenis, fotografuo-
mokratija (democracy of indivi- ja visus karingus dalyvius, užra-
dual participation). Dabar ta šo visas pavardes. Kas areštuo-
draugija veikia mažiausiai 350j tas tas yra areštuotas. Jei patekai 
universitetų ir priskaičiuoja-1 į FBI sąrašą, turėsi daug sunku
ma apie 70,000 narių. Veiklos Į mų vėliau, kai ieškosi atsakin-
priemonės kaip patys galim pas! gesnės tarnybos. 
tebėti, yra įvairios: skelbia strei
kus universitete, reikalauja atsta 
tyti kokius profesorius, net univ. 

Elizabeth. X. J. policijos vadas Byrnes gavo moktelo laipsnį Rutgers 
universitete. Čia matyti jo žmona ir dukterys. Aukštesni; mokyklą 

j policijos vadas baigė prieš 37 m. 

iškeliami tie šventieji, ktrrie ym 
svarbūs visai Bažnyčiai, gi kiti 
paliekami garbinti atskirose vie 
tovėse, tautose, vyskupijose ar 
kraštuose. Siekiant pabrėžti 
Bažnyčios universalumą į ben
drąjį bažnytinį kalendorių įjun 
giami naujųjų laikų šventieji, 
atstovaujantys įvairius konti
nentus ar kraštus, kaip pav. 
Nagasaki kankiniai Japonijoje. 
Ugandos kankiniai Afrikoje, 
Kanados kankiniai šiaurės Ame 
rikoje ir šv. Martynas de 
Porres Pietų Amerikoje ir kiti 
Iš viso naujajame kalendoriuj*: 
palieka 58 visoje Bažnyčioje 
švenčiamos šventųjų šventės ir 
92 fakultatyvinės — neprivalo
mos šventųjų šventės. ?paudos 
konferencijoje aiškindamas 
naująjį liturginį kalendorių 
Apeigų Kongregacijos sekreto
rius kun. Būgnini, pareiškė, 
kad ir keletas visuotinių didžių
jų švenčių paliekamos fakulta
tyvinėmis šventėmis kaip tai 
Švenčiausio Jėzaus Vardo ir 
Brangiausiojo Kraujo šventės, 
Marijos Snieginės bazilikos de-

•• DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gegužės mėn. 26 d. 

po darbininkų globėjo šventė 
gegužės pirmąją, atskiros šv. 
Archangolų Mykolo, Gabrielio u k." 

Ė L £ S 
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ir Rafaelio šventės sujungiamos 
i vieną avtntę, bet paliekama 2443 W. 63rd St.. Chicago, niinoa* 
atskira Angelų Sargų šventė. PR 8-0833 — PR 8-0834 

Bet jaunas studentiškas idealiz-' duramžių, kada universitetai pir-1 atskirų laikotarpių bažnytinė : dikaciios ir Marijos Nekalčiau 
mas ir entuziasmas, dažniausiai \ mieji Įsisteigė Italijoje. Studentai mintis. Taip trys savaitės prieš siog girujies šventės šv Juozą 
neatsižvelgia į įprastas materia- į gražiausis jaunimas turi turėti gavėnią, vad. "Septuagesima" 

prezidentus, kad negrų skaičių Į liškas pasekmes. Žinomas yra jų; išlieti savo energiją. Ispanijoje panaikinamos, priskiriant jas 
profesūroje padidintų, kad m o i pasakymas: "Gyvensime duona, studentai ilgais ploščiais užsime- paprastųjų metų sekmadienių 
kesčius už mokslą nekeltų, kadį^j-uska [r svogūnais. Tegyvuoja i te, gitaromis apsikabinę naktimis ej;eį Taįp p a t panaikinamos dvi 
ROTC (ReseneOfficers Trai-i revoliucija". | prie kokio balkono savo serena- Kančios savaitės -'-Dominicac 
ning Course) būtų panaikintas, j $ D S v r a organizuota naciona-j das dainuoja savo "dulcinėjoms". passionis" įjungiant jas į °-avė-
kad jaunų vyrų į kariuomenę ne- ; linįu pagrindu. Vienas SDS vadų j Paprastiems piliečiams tas nepa 
imtų. Smerkiamas Vietnamo ) Je-ff Rice, Northvvestern Univer-
karas, kuris esąs ir morališkai Į s i t > i aiškiai sako, kad or-ja dabar 
neleistinas. Reikalaujama, kad u-{pergwena lemiamą laikotarpį (a 
niversitetai nepirktų namų ap- j c r u c į a l pe r i o d o f t r a n s į t ion) . 
linkui kur profesoriai ir studentai, „^^ „. . . . 
„„IA*, „~z;„„ ~«~ „v,;,-^w,-^+^ >DS rystai su kitomis orgamza-
galetų arčiau pne universiteto | .. ** 

tikdavo, nes neleisdavo miegoti. nios sekmadienių pilę. Didesnių 

pakeitimų susilaukė įvairių 

gyventi, nes vargšai žmonės tu- cijomis 
rį kitur keltis ir pan. Studentai į-J Tikrumoje orie SDS priklauso m i n n ' k ; a d . m u s ų ^ T ^ » • 
sibriauja į universiteto patalpas, irtoin , . * , « ™ « **«««• I W « . I 8 ™ įsmAtinti, stiprus,. 

Pačioje Amerikoje žinome, . 
1 J 100- . • \r- • •• • I šventųjų šventes. Nainaiame li-
kad 182D metais Virginijos uni-; *JV* •> J 
versitetas šaukėsi policijos, kad i turginiame kalendoriuje labiau 
apsaugotų profesorius nuo "as-1 — — — — — — ^ — — — — — — 
meniško pavojaus". Reikia atsi 

kad mūsų studentą 

iiimimiiiiiiiiiHiiiiiiiiimimmiiiiiiiitm 
•I K 1 G l J I M S R E I K I A 
GRA2IE VIZITINIŲ KORTELIŲ-
kreipkitės j "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius' gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

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

CHICAGO 29, ILLESTOIS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII::HIIIIIIIIIIIIIIII! 

ir taip vadinama Maoist Progres
sive Labor Party. Ta partija lai- i 
kosi Mao taktikos ir, be to, jun-

savo automobilius, savo mergi
nų. Ko jie bijo? Negaus univer-

daugiausiai administracijos, kur 
visoki dokumentai yra sudėti. , . . . ,w ...v , . . . , . , . , ,„. ,. .„w 
r , „ j n „ t . ; —~žu ^ica^oc c, ,-*i • • J u- - 1 1 . Isiteto diplomo, eis bet kur tamau 
studentai ruošia eisenas su vai- giasi su darbininkų ar proletarų! . K 

džios pareigūnus užgaunančiais j partijomis. Tai radikali partija, r 1 ' 
plakatais. Visus šitokius veiks-1 SDS dažnai nenori tokio radika-; Gal pats giliausias pasikeiti
mus SDS vadina "militant ac- į lizmo. Negrų grupėms SDS ne-, mas — savotiškas autoriteto ir 
tions" (kariški veiksmai), kurie: patinka, nes nėra pakankamai'• valdžios supratimas. Vietoje 
labai trukdo ramų universiteto į griežta kovoje. Negrai prikiša, į paklusnumo reikalauja dialogų, 
mokslo darbą. Yra sena univer- kad SDS baltieji — "they don't. Pirmiau autoritetas buvo laiko-
sitetų tradicija neįsileisti polici- have their own good issues", kad į mas nuo Dievo (non est potestas 
jos ir nepažeisti universiteto au-j negrų ideologoja esanti aukštes-Į nisi a Deo). Vienuolijose virši-
tonomijos, bet kai kur nebeis-j nė. jie kovoja ui savo rasės lais-lninko balsas buvo Kristaus bai-
kenčia ir pasikviečia ją tvarkai j ves; tautiški judėjimai visados y- i sas. Tėvų autoritetas buvo ket-
atstatyti. į ra stipresni ir labiau motyvuo- i virtas Dievo Įsakymas. Popie-

SDS centras yra ChicagojeJ1 Puerto Rico studentai ir pa-, žiaus autontPta, buvo p a t ^ Kn-

West Madison Street. Per paskutinius šešis mėnesius jie suruošė 
apie 200 "militant actions". Pas
kutiniuosius savo "veiklos" me
tus jie laiko sėkmingiausiais. 
Šios organizacijos "žmonės sten
giasi įsibrauti į bet kuriuos val
džios ir administracijos organus, 
kad gautų teisę balsuoti, nori vi
sur turėti savo atstovus, kitaip 
sakant nori decentralizuoti uni
versitetų valdžią. Jie labiausiai 
neapkenčia "kariuomenės susibi
čiuliavimo su industrijos kapita
lu". Kariuomenės nelaimė, kad 
jai nepasisekė kariškai išrišti 
Vietnamo klausimo. Istorija tu-

prasti žmonės eina dažniau su i taus. Kristaus žodžiai: lu es 
negrais. i Petrus... Kas tave klauso, manęs 

Ar svetima vaKtvbė remia SDS? k l a U S ° - , S D S ka*'P * p a r o d ° k * 
- "a aemocracv 01 nori. sakydama 

SDS judėjimui yra dažnai da- individuai parti >ation arba 

A. -+• A. 
L O U I S J U Š K A 

Gyveno 2237 W. 23rd Place. Chicago. Illinois. 
Mirė gegužes 24 d.. 1969 m 10:10 vai. vakaro, sulaukęs 

74 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvo e. Amerikoje išgyveno 57 metus. 
Giliai nuliūdę liko: žmona Della, trys dukterys: Lorraine 

Grant, Rose-Mary Larson. žentas Oscar ir Eleanor Talmontas. 
žentas Gerard. sūnus Raymond. marti Diane, devyni anūkai: 
Cynthia. Susan, Deborah Grant. David Larson. Kathryn. Lin
da, Steven Talmontas, Mark ir Lynne Juška ir daug kitų gi
miniu, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadieni, gegužės 26 d. 6 vai. 
rak. Lackawic7r ir Sūnų koplyčioje, 2314 W. 23rd Place. 

Laidotu\vs įvyks trečiadienį, gegužes 28 dieną Lš koply
čios 9 vai. ryto j Aušros Vartų parap bažnyčią ir iš jos j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi lieka ŠEIMA. 

Laidotuvių direkt. LackawiCz ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672. 

romas priekaištas, kad jis yra ko-! "participatory democracy'" — 
kios svetimos ideologijos tamybo- reiškia, jie nemano pildyti tu įsa 
je, pav. galėtų būti Maskva, Ha- kymų ir įstatymų, kurių sudary 
\-ana. Peking, Hanoi. Tikrumo-! me ir nutarime jie patys neda 
je, šaukimo kortelių suplėšymas,1 lyvavo. Jie nori patys valdyti kar-j 
atsisakymas eiti į kariuomenę, vi- tu ir klausyti, 
šoki protestai su eisenomis prieš; 
karą Vietname išeina priešo nau- j NAWAS LITURGINIS 
dai. Daugelis teisinasi, kad jie j KALENDORIUS 
yra "conscientious objectors"'' , . _ „ _ ^ 
prieš kiekvieną karą. FBI ir pa-; ******* bu l iaus VI-jo. 
prastoji policija, kuri seka S D S i 5 ^ ^ r a # t u ~ m o t u P 1 ^ " 0 

_ judėjimą', sako, kad nesą įrody- į "Mysterii Paschalis" paskelb-
s DU\O *diLl . , c.nc u- t t J •„i tas naujas uturginis kalendo-: 

politikieriai ar kariuomenė. Gal:m^« , K a d h U S b u t ^ . ^ S E rf™ įj**, „ ^ raJiot; a t e ; , 
kariuomenė būtu ir išsprendusi tarnyboje Pastebėta, kad S D S : ^ ^ Pradės gatoofc atei-

Vietnamo klausima, jeigu politi-! " į » ^ E ? S S K 1 ^ ' S S ^ T S ^ ? ^ 
Kaip vertinti SDS judėjimą? ; turginiai arba bažnytiniai me-

Studentai unK-ersitetuose triukitai savo struktūroje lieka tie 
kieriai būtų leidę, bet faktas lie-i 
ka faktu, kad kariuomenė ne- ! , . . . . . . . . .., , , . 

j - . j - t « „-i „ ^ ^ ; smavo visais, laikais, nuo pat vi- patys tik labiau 
išsprendė, todėl tam tikra mo-i ' ' K r 

kesčių mokėtojų dalis nebenori • t 

duoti pinigų net antiraketiniams j 
įrengimams. 
Be to, patys universitetai pasida 

re ar pavnrto į "profesionalų fa-; 
brikus", kuriuose nebeliko auk- \ 
Įėjimo, žmogiško elemento. Har
vardas tuo didžiavosi, labiausiai 
ir nukentėjo. Naujas judėjimas 1 
visų institucijų autoritetą panei-, 
gė. Žmonės nebepasitiki senomis'' 
institucijomis, net ir religinė
mis. Niekas nebenori klausyti 
nei įstatymų, nei įsakymu, kurių' 
sudaryme patys nedalyvavo. į 
Viršininkai su pavaldiniais turi, 
dialoguoti. Institucijų autoritetas! 
labai nukentėjo ir labai buvo j 
pažemintas. 

SDS problemos 

SDS visur turi savo skyrius. Jų 
pasisekimas nevienodas, o kar-i 
tais labai abejotinas. Jie visur' 
stengiasi atrasti stiprų veiklos 
motyvą. Iki šiol toks motyvas; 
buvo peikti Vietnamo karą. Tas 
karas ir yra keistokas, primenąs | 
civilinį karą, kur nežinai, kas y-
ra priešas ir kur tas priešas; jis j 

išryškinama 

A. -Į-A. 
MARY MAŽEIKA 

PO TĖVAIS NAVICKAITE 

Gyveno 4544 South Tatman Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė gegužės 24 d.. 1969 m.. 10:30 vai. vakaro. 
Oimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59 metus. 
Giliai nuliūdę liko: duktė Veronica Carnelly, anūkai Jean 

Clark su vyru Chester, Peggy Nichcls &u vyru David ir James 
Carnelly. sūnus Bruno Mazaika. marti Martha. anūkai Philip 
su žmona Linda. Tom su žmona Carolyn ir Adrianne Bochan-
tin su vyru John. Jeffery Mažeika ir penki proanūkai. ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Maieika-Evans koplyčioje. 6845 So. 
WeBtern Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., gegužės 28 d. is ko
plyčios 9:45 vai. ryto į Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės 
parap. bažnyčią ir iš jos į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Laidotu vii 

Praneša nuliūdę: GIMTNfiS 

direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8800. 

P O V I L A S K R A U C H U N A S 
fjyveno 0924 S. Map(ewoo«i Avenor, Chiraen. fUin^is. 

Mirė gra;. 22 d.. I9B9. « vaL \-aSt.. solankęs B8 m. amžiaus. 
ftJu*? lA0t*reoir. KJAn U Panevėžio apskritims ir parapijos, 

l'rt-Kl/jn k/umn. 
A.m«»rOtr>j^ įticy-tf^Jo 3 8 m . 
Pasiliko flidrilam*" nuliūdime a n o m Elzbieta (Stasiolyte). -2 

liroliai: Pe4ra*. Ir Kazys, 3 sūnėnai. #cHia* KraiichuiMis s« žamona 
Sylvta. ir Petras Ivrauc-hona^. sesuo Stefanija Lietmoje, >vr>aerka 
Aneir- žilis, jos vyras John. dnktereTda — krikšto rinkt*" Aldona 
IjOsza<^» su vvrn Kobert ir šeima, dukterėčia A iur Rn>h s«i v yni 
W'aJT*T tr šeima, sūnėnas Walter Kuza^ina-- su /mina Marge ir 
•ieima. krikšto \.-likai Kobert Knaek ir RonaM Otinski. ir kiti sri-
rnin«~. draiiKai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marmiette kopljo., 252S W. 71 St. 
T^idotavr-s tvyks antrad., (re*. 27 d. iš koplyi'-io* 8 vai. ryto 

hu.s atlydėtas i ftv^ M. Marijos Gtanimo parapi»r>s hnžnyėia. kn-
ri<»i«' (vyks geulinjcos pamaldos u i veliofries siela. Po pamaMn hn^ 
ntilvd?tas i šv. Razimtero kapinėj). 

NiioiirdžiaJ kviečiame visus: gimines, dratųrik ir pažįstamus 
dalyvauti šintv laidotuvėse. 

Nuliūdę: ŽMONA. BROLIAI. SESĮIO m KTTT GTMTNfcS. 

Laidotuvių dlrektoriun 8. PetltB9 tr Sflnus. Tel. 476-2S4&. 

A. f A. 
ANDREW S. WASTAK, Sr. 

Gyveno 1512 So. 49th Avenue, CiceTO. Illinois 
Mirė geg-;žes 24 d . 1969 m . sulaukęs 09 metu amžiaus. 
Gil iai nu ;ūdę liko: žmona Josephine. po tėvais- Bajori-

nas, sūnys A-drew Jr. su žmona Cecilia, sesuo Grace Carol, 
kaznnierietė, Catherine, jos vyras Chester Klesžewski, trys 
anūkai, brolis Alphons, jo žmona He!en-Ann Kristi*- seservs 
Sopte Putri?^. Harriet su vyru Ludwig Streck ir daug kitų 
giminių, dra-jgu ir pažįstamų 

Priklaus*"- Dariaus-Girėno American Î egion Post Nr. 271 
Pvaud. Rožr-s Klubui, Cicero Kareiviams ir Cicero Eagles, 
nr. 1935. 

Kūnas r šarvotas A. Petkaus ir Sūnaus laid. koplyčioje. 
M10 So. 50:h Ave., Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks antrad 
gegužes 27 d iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į šv An
tano parap r^žnyčią ir iš jos į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširnž.ai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdusi li*ka: Žmona ir gimines. 

Laidotuv.j direkt A. Petkus ir Sūnus, Te!. 863-2108. 

Musu brangiam Bičiuliui 
A. -Į- A. 

K Ę S T U Č I U I K U D Ž M A I 
netikėtai išsiskyrus iš mūsų tarpo, jo žmoną GINĄ, 
sūnus LINĄ ir DARIŲ, gimines bei artimuosius giliai 
užjaučiame. 

Maldoje ir liūdesy prašome Aukščiausiojo 
A. f A. KĘSTUČIUI amžinos dangaus ramybes. 

Lietuviu Fronto Bičiuliu Vyr. Taryba 
ir Centro valdyba 

MMEKMVANS 
FUNERAL HOME 

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Parking Facihūea 

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600 

PETKUS 
TĖVAS IR S Ū N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7lst Street Tel. 476 2345 
1410 So. 50th Ave.. Cicero Tel. TO 3-2108-09 

AIKsTF; AUTOMOBILIAMS STATYTI 

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

SAVININKO 

SAINT C A S I M I R 
M O N U M E N T CO 

3914 West l l l t h Street 
Didžiaasias Paminklams Plany 

Pasirinkimas Visame Mieste. 

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F, Daimid 

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 

L A I D O T U V I Ų D IREKTORIAI 
lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

LACKAWICZ IR S0N0S 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
2314 W 23rd PLACE Tel. Vlrginią 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALĮFORNTA AVE. TeLLAfayptt* 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LITCANTCA AVE. TeJ. YAnte 7-3491 

POVILAS j . RIDIKAS ~~" 
3S54 S. HALSTED STBEET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN — 
8819 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1440 S, 59th AVE. CICERO. ILL. Tel. OI^Tnpic 2-1008 

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund k Sutkus 

7909 STATE BD. OAKLAWN. tti- Tel 6S«-2S2•, 

file:///-ana
file:///-aSt
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DRAUGAS, pirmadienis. 1969 m. gegužės mėn. 26 d. 

X Pranešama, kad Lietuviu 
paštininku knygai išėjus iš 
spaudos, visos paskolintos nuo
traukos iš daugelio asmenų, : 

i jau pradėtos gražinti atgal. Bu 
vo gauta iš viso nuotraukų apie 
400, kurių apie 300 buvo panau 

j cota knygos pagyvinimui. To- j 
X žurn. Vladas Ramojus, dėl reikia pakantos iki visiems: 

išleidęs apie mūsų herojus — bus išsiuntinėti laiškai su pas-
— Lietuvos partizanus — kny- kolinta medžiaga. 
gą. kuri su dideliu pasisekimu X Kun. A. Račkauskas, 
buvo mūsų visuomenės priimta! Brooklyn. N. Y., pratęsdamas 
ir tuoj išpirkta, paruošė aktu- 'Draugo" prenumeratą, pridė-
alų staipsnj lietuvių rezistenci-; jo 5 dol. auką spaudai paremti, 
jos tema, kuris bus atspausdin- j Dėkojame. 
t a s programiniame leidinyje x M - Dambrauskas, mūsų 
mūsų tautos kovotojų pagerbi- skaitytojas Phoenix. Ariz. pri-
mui religiniame koncerte su siuntė 5kiol auką mūsų spaudos 
Sasnausko ••Reąuiem" birželio : reikalams. Nuoširdus ačiū. 
14 d., kuriame dalyvaus Chica-Į x Juozas Ugjanskas, "Drau-
gos ir apylinkių lietuviai. J go" prenumeratorius Grand 

x Fel. Sereičikas, plačiai ii- Rapids, Mich.. p r i e prenumera-
r.omas Brighton Park veikėjas., tos mokesčio pridėjo 5 dol. au-
Balfo gegužinėje tvarkys ad- i ką spaudos reikalams. Dėkoja-

'• me. 
X šv . Kazimiero kapinėse 

kapų puošimo dieną šv. Mišios 

Kristijono Donelaičio Lituanistinių Mokyklų skyrių ir klasių globėjos 19bS-b9_ mokslo metais . B kaires , 
i dešine s-dr Irma Kalinowski - Ib skyrius. Stefa Grybauskienė — VIII klase. Birute Matut iene — Va 
klasė Zina Pocienė — parengimų vadovė. Vida Ko-.monienė — parengimų vadoves pavaduotoja . Emilija 
Kielienė — Hb skvrius. Iš kairės i des ne stovi: E'.eonora Giečienė — V skyrius. Regina Petraifaene — 
vaikų darželis. Irena Jurgelienė - - VI klasė. Dana Balčienė - IVb skyrius. Nina _ Jurkša i t iene - VI 
skvrius i- Dana Žukauskienė — Hla skyrius. Nuot raukoje t r ūks t a : Danos Karužienės — Ia skyrius. 

I Nerutės Gaižutienės — n a skvrius. Rasos Kleizienes— BDl skyrius. Reginos Kučienes — " - < - -— 
Laimes Aleksienės — VI skvrius. Irenos Rimavič'>nės — Vb klasė ir Karolinos Miecienes 

ministracinius reikalus. 

X Rašy t Charles Angoff 

Nuotr . 
VII klasė. 

V. Noreikos 

IŠ ARTI IR TOLI 
ateinantį šeštadienį keliom va
landom atvyksta j Chicagą, bus 10:30 v. r., kurias atnašaus 

J. A. VALSTYBĖSE OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

TAUTOS GOLGOTOS MINĖJIMAS 
Pažvelgė į ne savoje žemėje nausko Reąuiem tebuvo išpil-

gyvenusių ir gyvenančių mūsų domas tik ypatingomis progo-
kuitūros kūrėjų savo tautai mis — dažniausia didžiųjų as-
kraunamus kūrybos lobius, ra- menų laidotuvėse. Išpildydavo 
sime, kad bent praeityje di- operos choras. Muz. VI. Baltru-
džiausią įnašą davė muzikai. Jų šaičio svajonė buvo Č. Pasnaus 

i t a rpe randame ir vieną pirmų- ko Reąuiem su choru išpildyti. 
jų mūsų. sakyčiau, tautinio pr ;- švč. M. Marijos Gimimo para-
sikėlimo laikotarpio muziką kū- . pijos choras pajėgus šiam už-
rėją Česlovą Sasnauską (gimė' daviniui įvykdyti 

11867 m. b rželio 19. mirė 1916! fc ^ m .ų reikaJas 

sausio 5, Petrapilvje). 
C Sasnauskas vargonininkas, JAV LB Chicagos apygardos 

chorvedis, muzikas kūrėjas. ' valdyba, choro vadovas ir val-
Pradinį muzikinį mokslą gavo i dyba užsimojo įvykdyti dideli 
iš tėvo ir iš vargonininko dė- j uždavinį, bet tai ne vien tik jų 
dės . Vėliau mokėsi ne tik Ru- i reikalas. Tai reikalas visos lie
si joje, bet ir vakarų Europoje, j tnvių visuomenės. 

C. Sasnauskas priešingai sa- Birželio 14 d. vakare visi 
vo amžininkui kompozitoriui! susinėkime Marąuette Pa rko 
Juozui Naujaliui (1869 baian- lietuvių parapijos šventovėn, 
ožio 10—1934 rugsėjo 9) gy-; Į ^ įy^int galingos muzikos ir 
venusiam Lietuvoje, visą savo gj^mės garsams susikaupsim 
gyvenimą praleido Rusijoje, i r prisiminsim mūsų tautos 
daugiausia Petrapilyje. Jo ku- t r a g ė j a į. pagerbsime žuvu-
ryfcos įnašas žymesnis pašau-1 5^05 .^ & nukankintus. 

J . Alksnė lietinei muzikai, tuo tarpu J . 
Naujalio — bažnytinei, nors 

Nebėra tokios drausmės, abudu buvo vargonininkai, to 

šinskas, P. Narutis . Labai lau
kiama daugiau atsiliepimų iš 

Philadelphijos į n i n k u k u n . Sušinsko draugų i r jo bu- , s t u p a r t i J O S sugalvotuo-; laikotarpio žymiausi mūsų rr.u-
kur sakėsi mielai pabendrau- į « į J- Kuzmskas, giedos Svc. metane švente jvyks birželio 22 v u s i ų d a > u g e l i o mokmių. S u - ; ^ y e i k i m į 4 ^ ^ ^ 1 ^ 

P. M. Gimimo parap. choras, d. Pamaidas laikys kun. ar . K. 5 ^ ' , knv°-a 'Šviesos ir sese-. , . _. - - . 1 
„ . C " . , „ , K i , „ s.nsAO Knytoa. o v i c ^ o t o^ausmes, kurios būdavo! 

Širvaitis. Pagrindinis kaibeto-1 l i a i „ ^ s u r e d a g u o t a . Prie to 
jas bus dr. V. Vygantas. 

kūrėjai. 
siąs su lietuviais rašytojais. 
Šis amerikietis profesorius yra 
didelis hetuvių bičiulis ir ne! 
kartą gausiem auditorijom pa
lankiai kalbėjęs apie lietuvių 
kultūrą. 

X A. A. Balio Jablonskiu 
paminklo šventinimas jvyks 
Kapinių Dieną, gegužės 30 d., 
Šv. Kazimiero kapinėse tuojau 
po mišių. Blokas 72. 

x Aleksandras Gešventas, 
po operacijos Loretto ligoninė
je, jau prieš savaitę iš ligoninės 
išėjęs, sveiksta pas sūnų Ole
gą. 1801 - 03 So. 51 Ave.. Cice
ro. Jų telefonas OLympic 6-
0382. Rūpestingai jį prižiūri 
marti ir dr. F. Kaunas. 

X Moterų Sąjungos apskri
tis rengia išvažiavimą birželio 
8 d . 9 vai., r. Autobusas bus 
prie mokyklos. Vykstama j kar 
melitų. kunigų sodą. Munster, 
Ind. Norintieji dalyvauti gali 
bilietus Įsigyti pas nares, aps
kričio pirm. Oną Paurazas. Ma
rijoną Paukštis. Nataliją Bala
nas, Oną Ivinskaitę, Mary Ge
nis. Prašome registruotis, nes 

vad. Baltrušaičio 

PRANAŠAUJA ŽMONIJOS 
PRAŽŪTI 

anksčiau. Štai ką apie ta i rašė! " " Dean Rusk, buvęs valstijos 
rengiama t rumpa monografija. V i l n i a u s -Y\V&. kovo 1 dieną: i C Sasnausko kūriniai Kur sekretorius Kennedžio ir John-

— Dr. Jonui Kašubai, Ohio Redaktorius bus labai dėkingas .<T u ščios k t < jės g i ą s a v a i t e Vii- bėga Šešupė, Jau Slavai suki- SOno administracijose, kalbėjo 
State egzaminų komisija pas-: už atsiųstą bet kokią medžią- n i a u g s a J ė s e k a i p niekada gau- lo. (žodžiai Maironio), Karve- ; ketvirtos Tarptautinio sveika-
kutinėj savo sesijoj suteikė pro- gą: atsiminimus, laiškus, foto- g u p a s i t a r i r n u < p i e numų. konfe-j lėl į Lėk, sakalėli ir ki t i plačiai tingumo konferencijos daly-
fesinio inžinieriaus teises. Ta grafijas. A r kas nežino, kur * ' ' - - -
proga Ohio Society of Professio galima būtų gauti Sušinsko ra- m ū s ų " " p a į e r b ė kvieslys, gražus ną didžiųjų ano meto lietuvis- viešbutyje. Tarp kitko pasakė: 
•a i Engineers ji atžymėjo kaip syti prisiminimai "Gyvenimas • , r t | - | t ^ m y I r š taį _ renkasi kos muzikos veikalą C. Sasnaus " j j u o okbar iki šimtmečio galo 

rencijų, posėdžių. Ne vieną iš chorų dainuojami ir dabar. Vi e - viams — gydytojams La Salle 
.-__. _ „ u i i,.u^,i,rCT ^V-,A,,O nn riiriMiiiu ann m e t o l ie tuvis- -i-iočhu+ir-io T a m Mtlrn rassltė: 

gavusį egzaminuose iš mecha- mirtyje" ? Paskubėkite pagel- ^ 1 ^ ^ ^ ^ 2 m 0 n i ų gausu prie ko kanta tą Broliai prieš kelis sužinosime ar žmonės tikrai pro 
ninės inžinerijos aukščiausią bėti išryškint: -Maršo jaunys- p a r a d i n i ų d u r ų _ p r i e regįstraci- me tus gražiai išpūdė Chicago- j tingi ir galės išlikti, o gal jų 
laipsnį iš visų laikiusių tos sri- tei" autoriaus asmenybę. Šią} s t a l i u k U ) k u r d a r i r knyge- jo meno ansamblis Dainava. " • - • - " 
ties egzaminus Ohio State. Dr. vasarą manome \ i ską galutinai I ^ gamiį a t m i n i m u i Nestinga Č. Sasnauskas pasižymėjo ir 

^ ' " w " klaus>-tojų iškilmingoj įžangoj, bažnytinėje muzikoje. Ir. štai, 
Tik pasigrožėti gal ima susikau- birželio 14 d. Švč. M. Marijos 
pimu. kuris palydi pagrindinį Gimimo (Marąuette Parke) lie-
pranešimą. Visa ta i t runka va- j tuvių parapijos šventovėje turė-
landą — pusantros . Na, o pas- j s ime progos išgirsti Č. Sasnaus 
kiau ima tviskėti tuščios kėdės, ko didingą kūrinį Reąuiem 

Patricia Raman gavo Lietuvių Pre
kybos rūmų stipend ją 500 dol 
Ba šia Marijos auk5t. mo": Pl?-
nuo->a studijuoti Lojo'os universi-
tf-te 

Kašubą dirba BatteUe Tyrimų paruošti spaudai. Savo prisimi-
institute. Columbus, Ohio. nimus ar kokią kitokią medžią-

?ą siųskite kun. T. Narbutui . 
— Apie kun. Adolfą Sušinską i g 2 2 LeQ ^ rj^yton, Ohio 

rengiamai monografijai savo 45404 
prisiminimus parašė kun. dr. 
Juozas Prunskis, Pranys Aižė-1 — "Laisvės žiburio" radijo 
nas, Vvtautas Svilas. dr. Vy- programa New Yorke prade- Ypač anksti pradėjo skirstytis! 
tau tas Majauskas. Fotografijų dant biiželio 8 d. bus girdima ir Vilniaus m-to pirmosios kultu : 
atsiuntė Alfonsas liekis. A. Paš sekmadienio rytais nuo 9 iki ros darbuotojų konferencijos da; 

10 vai Laikas y ra keičiamas ' lyviai. Ta r tum jų nebūtų liet? ^aummo 
perduodama per \VHBI stotį • svarbūs miesto kul tūr inės atei- "etuvių spaudos ir radijo dar-
radijo UriM narių. Ši progra- į ties klausimai, t a r t u m ne apie Duotojams JAV LB Cnicago. 

aistros juos pražudys." 
— — 

konis. dr. V. Majauskas. A. 5u-

Tik ypatingomis progomis 

Vieną penktadienio vakarą 
centran sukviestiems 

CHICAGOS ŽINIOS 
MINĖJO SUKILIMĄ goję balandžio mėn. pragyve-

_ ,. , . nimas vel pabrango vieno pro-
Chicag-oje apylinkėse gyveną . . , ,. 0 . 

.0 . , - . .--=..,- ,._,.-, . - , - ^ A A n M ; i Z 2 C e n t o penktadauu. Palyginant: 
, ° 6!X).eO0 graiku sestaaieni mine- . .„ „ , . --.A J 

reikia žinoti, kiek bus dalvvių.; . . , 0 L _ • r * •- ^a s 19o<-o9 Kamavo »10. da-10 148-ta« metines sucilimo. iš- , , . . c- iod A ,•• • ^ ^ ... - . - . r. ir . . . . . , , , bar kainuoia M2.64. Anglijoje X Feliksas sereieikas. Balto sivysčiusao į nepriklausomybe? 
vicepirmininkas, direktorius ir j karą (1821-29) prieš Turkiją 
apskr. valdybos vicepirminin- M Q K y T 0 J Ų S T K K I K A S 

BAIGTAS 

ma lietuku ir anglų kalbomis jų pareigą ir da rbus čia būtų apygardos vaidybos pirm. An-
perduodam'- per \VHBI stotį j kalbėta". . . Ši konferencija, iš dr ius Juškevičius pranešė, Kad 

kurios dalyviai pasiskubino iš- : skaudžiųjų birželio į\Tkių pro-
nykti . buvo viena iš konferen- ga, hetuvių tautos tragedijos 
cijų. kuriose kul tūrininkai ren- : aukoms i r kančiai prisiminti 

kas. bus vyriausiu šeimininku 
Balfo gegužinėje - piknike, bir
želio 1 d. Jis kviečia visus ge 
raširdžius lietuviu piknike dily-

dar prasčiau. Ten, 
su 1962 metais, kas tada <ai-
navo S10, dabar kainuoja 
$13.17. 

Derybomis, kurioms vadova
vo meras Richard Daiey. už-

yauti :r Žada visus gerai pavai- b a i g t a s Chicagos mokytojų 
sinti. (Pr.) streikas prieš viešąsias mokyk-

X Bilietai j vysk. A. Deksnio las. šiandien mokyklos jau vei-
pagerbimo vakarienę, ivykstan- ; ^ia-

SICLO PRE>UJAS UŽ 
DIDŽIAUSIĄ ŽUVJ 

Gintaras Stončius gavo 25 doi. 
ami " t inkamai prisidėti prie ir pagerbti Marąuette Parko C h i c a g o s L:etuvių prekybos rūmų 

Lenino iubilieiaus pagerbimo 
( E ; 

CHIV.fiOl 'R APYLINKĖSE 
ŠAULIŲ VISUOTINO 

SUVAŽIAVIMO REDX.\LU 

lietuvių pai apijos šventovėje j stipendiją. skirtą Metropolitan 
suskambės didingasis C. Sas- banko. Baigia De La Šalie aukš.' 
nausko kūrinys Reąuiem. 

Šį ypatingą tautos golgotos 

mokyklą, studijuos Illinois univer
sitete. 

NETIKRI DOLERIAI 

Kolumbijoje vėl pasirodė ne
tikrų JAV dolerių gaminamų 
5, 10 ir 20 dol. vertėmis. Jie 

čią birželio 29 d. Martiniąue 
salėje, yra gaunami, parašant 
laišką O. Gradinskienei. 2512 
W. 47 St.. Chicago, 111.. 60632, 
arba paskambinant telefonu 
FR 6-1998, taip pat Marginiu© 
se. 2511 VY. 69 St.. tei. PR 8 -
4585. Organizacijos kviečiamos 
organizuoti stalus, (pr.) 

• Kad "šviežias" oras m>-
visada šviežias, čikagiškiai ge- ' 
nri žino. Gorieji Emerson vėsin- ; 
tuvai turi puikius filtrus oru: 
košti. Gradinskas, 2512 W. 47 
S t , FR 6 - 1998. (ak.) 

X Kad tinka> nekristu rūsy. 
Įsigykite patį geriausią drėg
mės išimtuvą fdehumidifier) ' 
Oasis. Gradinsko vėsintuvų. T. 
V. ir radijų krautuvėj . 2512 W. | 
47th 9( . PR 6 - 1998. 

* fpi ey\piuite (hi«-n£joJe ir 
*urite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gai mokat- už ?1".5O0 v. it.'-s 
r.amą už 3 metų draudimo po
lisą 108 dol . pas Frank Zapolj 
jūs mokėtume* M '!*>'. sutau-
uydami 22 i a i Pa-laukite tei. 
G A 4-8654 įsk. ' 

/. L M I ' . R Š O N oro \«'sintu\ai 
(air condrtioiiers) žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
idė urnas veltui. Banga TV. 

Aldermanas Donald Swinars 
ki parūpins premijas jaunuo
liams sugavusiems didžiausias 
žuvis McKinley parko kūdroje; g € 6 U o E l e n^ T e r e s § 

prie Damen ir 38-tos. Šiomis 
dienomis parkų distrikto žuri-

Darbo departamentas U \Va- ninkystės skyrius j kūdrą įlei-

PRAGVVENTM AS 
BRANGSTA 

Omahos Šv. 
Antano parapijos mokyklos vedėja 

VUMETIJOJ 
shingtono praneša, kad Chica- do tūkstančius žuvų. 

paminėjimą rengia Chicagos 
apygardos valdyba. Programą 
išpildo parapijos choras, vado-

Šiemet LŠST c, v. svarstė vaujamas muziko Vlado Baltru 
klausimą, kada ir kol-ciu būdu šaičio. Visa menine programa 
daryti sekantį šaulių kuopų at- rūpinasi choro valdyba. 
stovų suvažiavimą. Mat, šaulių A. Juškevičius nušvietė orga- gerai atspausdinti, sunku a t -
kuopos yra išmėtytos po visą nizacinius dar':us ir rūpesčius. | skirti nuo tikrų dolerių. Polici-
Ameriką ir Kanadą. . Choro pirm. Vaclovas Momkus i jos žiniomis doleriai spausdina-

Kaip žinoma. šauliai renka supažindino su programa. Bs- mi Cali mieste. Spausdintojai 
savo valdomuosius organus kas choro programoje dalyvaus ir I turi eilę agentų, kurie juos pla-
treji metai . Iki šiol toki šuva- solistai. Išpildyti Č. Sasnausko j tina po visą kraštą. Nemaža jų 
žia\ lmai Įvykdavo Chicagoje. Reąuiem — didelis užsimojimas • išeina i r j Ameriką. Tarptauti-
Buvo vienas korespondencinis ir didelis darbas. Energingas į r:ės policijos agentai pripuola-
suvažiavimas. Jdomu. kad už choro pirmininkas tikisi, kad 1 rnai surado pirmuosius pėdsa-
korespondeneinį suvažiavimą ; choras tinkamai pasiruoš ir vi- j į.us. Vienas platintojas pardavė 
pasisakė šios kuopos: DLK Al- , sus pasitaikančius sunkumus į vienam prekybininkui keletą ne
girdo. J. Daumanto, St. But-; nugalės. Be pirm. V. Momkaus.: tikrų dolerių, kitą dieną t a s 

sveikinimo žodį t a rė 8591 LS lie ! kaus i r Vytauto Didžiojo kuopa' dalyvavo ir choro valdybos na- \ pats agentas nuėjo vėl pas tą 
tuvių kuopos vadas kapt . J. K. • Chicagoje. ! riai dr. E. Ringus ir Vyt. Kaz- j patį biznierių pasiūlyti daugiau 
Valiūnas, i,- lotuvėse dalv-vavo Už akivaizdini suvažiavimą lauskas. Programiniui leidiniui : dolerių. Bet prekybininkas jau 
didžioii dalis tos kuopos narių, pas isakė: VI. Putvio kuopa. J . ;paruoš t i pakviestas Vytautas buvo pastebėjęs, kad nupirkti 
velionio ilga -3Čių bendradarbių. Vanagaičio, DLK Kęstučio, LK^Radžius. i doleriai yra netikri. Agentui 
Vainikus a I si mtė taip pa t kitos Mindaugo, DLK Gedimino, M. Į Plačiau apie Reąuiem kaibė- atvykus pasiūlyti daugiau do-
l^etuvių L? tuopos ir eilė arti- Jankaus , jūros — gen. Daukan- j o choro vadovas muz. Vladas lerių. jis paskambino policijai, 
mųiu bei bičiuliu. S ta svs Ralvs to, Klaipėdos. Švyturio. Baltrušait is . Lietuvoje Č. ? a s - kuri agentą suėmė. 

— Stasys Balys mirė vasa
rio 3. P i i i d o t a s vasario 6 
Schvvetzinger.o kapinėse. Laido
jimo apeigas atliko kun. Br. Liu 
binas. Prie atviros duobės atsi-

' iš Lietuvos pasi t raukė kar io; Vietovė: uz Chicagą 
uniformoje, au 1946 jį sutin kuopos, už Detroi tą — 3. be 

' kame LS d- uuose. o nuo 1950 v i e tos nurodymo — 4. 
rugpmčio 10 d. — 8591 LS kuo- Todėl nu ta r ta šaukti 1970 

Į poje. pradž • Darmstad te . ve- m - gegužės 30—31 d. Dainavoje 
įiiau Schvvetz-rtgene. akivaizdinį šaulių kuopų atsto-

Buvo g -s Jonišky 1920 ^ suvažiavimą, kaip pusiauke-
rugpiūčio 6 Buvo vedęs, bet *fc t a r p Kanados ir Amerikos 
vaikų netur-' o. Schvvetzingene miestų. Apie ta i reikalinga šau 

2. 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREFT Telef — CA 5-725? 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELETVTZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVTMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEJEVIZU0S APARATAI 

liko liūdintį /mona. 

— Augnstiiias CėNnys 
1968 gru o 11. Palaidotas 
Memmingen- kapinėse (\Vald-
friedhof). 

— Kun. n Amerikos kariai Vietname savo artiemiesieins atsiunčia is fronto įkalbėtus 
sve kini mus tačiau jie nedaug turi magnetofonų ir todėl jiems pirkti su- loniai SUti-
ruoštas vajus Tarp aukotojų \ ra ir Chicagos Lietuvių kultūros muziejaus 

2649 W. *>?rd >t.. tei 134-0421, savininkas St Baizekas. įnešęs pusantro šimto dolerių. Cia matyti serž. 
irt S-^ani ( sk . ) ' ^Vatson bekaibrtS j viena tok: magnetofoną Antroj eilėj Charlotte Davis. 

liams pagalvoti iš anksto ir pa
sirengti laiku išsirinkti savo 

mirė ats tovus, kurio ats tovautų visas 
šaulių kuopas. Laiko daug. 
bet iš anksto reikia viską Ži-
roti ir pasiplanuoti. 

An tanas Ginrneris 

St. Baizeka> u puik. A. VV. Gustaison. 

mokslapinig. 
Kas mėnesj 
kių. 

Ken«»ta\irius ma-1 
nuolat su r .^kė t i ; ~ 

avienam n"_Kmiui Amerikoje 1968 m. dirbo 
3 atsiunč-' > 70 mar 28 mil. moterų. 3 5 % visų dir-

I banriųjų. 

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
I. LIEPOMS 

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