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AZIJOS TAUTŲ LAISVES DIENA 
PAMINĖTA NEW Y0RKE 

Pavergtos Tautos specialiu posėdžiu pabrėžė Azijos ir Europos tautų solidarumą — 
Paminėtas 22,008 Azijos karo belaisvių ryžtas 

VYT. ALSEIKA, Spec "Draugo" korespondentas N. Yorke 

22,000 belaisvių atsisakė grįžti Europos ir Azijos tautų 
solidarumas 

Azijos tautų laisvės diena, per 
tuos 16 metų, jau yra virtusi vie
šos manifestacijos, pasipriešini
mo prieš komunistų agresija, iš
raiška. Tą pasipriešinimą aki
vaizdžiai liudija Čekoslovakijos re 
zistencija, sovietams 1968 m. į-
vykdžius invaziją ir didvyriškas 
Vietnamo tautos priešinimasis 
komunizmui. 

Dėl to, kai Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo susirinkime mi
nima Azijos tautų laisvės diena, 
drauge dalyvaujant ne tik pa
vergtųjų Europos tautų demokra
tiniams atstovams, bet ir gargin-
giems svečiams iš trijų Azijos 
kraštų — tai kaip tik pabrėžia 
solidarumo nuotaikas tų, kurie 

siekia taikos, paremtos teisin
gumu bei laisve. 

Kaip teigė PET dabartinis pir
mininkas A. Berzinš, tie susirinki
mai, sausio 23 d. vykę Azijoje, 
Europoje ar JAV kontinente, tu
rėtų padrąsinti gyventojus komu
nistų pavergtuose kraštuose.Tai 
turėtų sustiprinti jų viltis ir lū- j 
kesčius sulaukti laisvės bei geres
nio gyvenimo. 

Toji bendradarbiavimo dvasia 
galės stiprėti bei augti ir tuo me
tu, kai tos tautos atgaus savo 
laisvę. 

Susirinkime kalbėjo trys Azijos 
diplomatai, atstovaują P. Korėją, 
P. Vietnamą ir Taut inę Kim'ją 
bei Vengrijos atstovas, prof. Belą 
Kiraly. Sukakties proga vienbal
siai priimta atitinkama deklara
cija. 

New York. — Šių metų sausio 
23 dieną — ypatinga Azijos kraš
tams. Tą dieną Pietų Korėjoje, 
Saigone, Taipei (Formozoje) bu
vo paminėta Azijos tautų laisvės 
diena. Lygiai prieš 16 metų, 
1954 metais, 22,000 kinų ir ko
rėjiečių karo belaisvių pasirinko 
laisvę ir atsisakė grįžti į komu
nistų okupuotas tėvynesTai is
torinės reikšmės įvykis ir nenuos
tabu, kad jis kiekvienais metais 
minimas ir ypatingai Azijos kraš
tuose. 

JAV-se, New Yorke, veikianti 
Pavergtųjų Europos Tautų orga
nizacija, jos seimas (PET) tą 
dieną sukvietė nepaprastą visu
mos susirinkimą. 

Į jį atsilankė ir keli lietuviai, 
jų tarpe Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke A, Simutis. Lietuvos 
delegaciją Seime atstovavo Vyt. 
Vaitiekūnas (vietoje negalėjusio 
atvykti pirm. V. Sidzikausko), 
susirinkimo eigą sekė ir vieninte
lis lietuvių spaudos ir "Draugo" 
atstovas — šių eilučių autorius. 

Latvis apie Azijos tautų laisvės 
dienos reikšmę 

PET Seimo šiemetinis pirmi
ninkas Alfreds Berzinš, atidary
damas nepaprastąjį, 137-jį PET 
visumos susirinkimą, nurodė, kad 
tą dieną laisvės pasirinkimo įvy
kis buvo paminėtas ne tik New 
Yorke, bet ir laisvojoj Azijoj: ne 
tik Seoule ar Taipei, bet ir Mani
loje bei kituose miestuose. 

Jei atsiranda proga, kalbėjo 
latvis politikas, tai "žmonės vi
suomet pasirenka laisvę. Tai aiš
kiai įrodė, daugybė pasišalinimų 
ar pabėgimų į laisvę rytinėje 
Europoje, Berlyne ir Azijos kon
tinente. Laisvę pasirinko komunis
tų pagrobtų ir okup. kraštų gy-
ventojai.Visi tie žmonės, jei jiems 
būtų leista balsuoti, visuomet at
mestų jų kraštuose įsivyravusią 
valdžią". 

Berzinš toliau pabrėžė tos Lais « E x t r a s f r c m a ijthuanian movie" taip buvo komentuojama Wa-
vės dienos Azijoje reikšmę visai j sningtone naujcji Baltųjų rūmų policijos uniforma, 
žmonijai. Juk ji akivaizdžiai liu
dijanti laisvės troškimą kiekvie
name žmoguje. Toji diena viso 
pasaulio laisviesiems kraštams 
primena, kad negalima pamiršti 
pavergtų kraštų likimo Europoje 
ir Azijoje. 

Tai įspėjimas komunistams— 
valdovams 

PET pirmininkas atidarymo 
žodyje dar nurodė, kad ta Lais
vės diena turėtų totalitarinių 
kraštų valdovams priminti, jog 
laisvė negali būti ištrinta iš žmo
nių širdžių.Be to, tai ir įspėjimas 
tiems komunistų vadams: vieną 
dieną jie jau negalės sustabdyti 
bei palaužti pavergtųjų kraštų 
laisvės troškimo. 

Dr. Ernest J. Sternglass. fizikos profesorius Pittsburgho universite
te laikraštininkams pareiškė, kad dėl atominių ginklų sprogdinimų 
jau mirė pusė milijono vaikų ir mirs 10,000 nuo kiekvieno megatono, 
išsprogdinto ore. Sprogdinimai sužaloja tėvų reprodukuojančias celes. 

Brandtas vieši 
pas Pompidou 

LIETUVIŲ ĮNAŠAS EXP0- 70 
"Expo - 70", tarptautinė parodai Parodoje, sovietų paviljone, 

Osakos mieste, Japonijoje, šiais dar bus du lietuvio K. Morkūno 
metais kreipia dėmesį ir ne tik;vitražai ir abu "šloviną" sovietų 
Vakaruose. Vilniškė Elta pateikė j temas, "Draugystė su Japonija" 
žinių apie sovietų paviljoną ir į ir "Tarybinis jaunimas". Bus ir 
lietuvių menininkų įnašą... Mas
kvos labui. 

Pasirodo, sovietinio paviljono j 
tema parodoje — Lenino 100-ji 
gimimo sukaktis. Todėl ir šių 
metų parodos lankytojai stebės 
grynai agitacinį sovietinio pavil
jono pobūdį, nes, kaip seka iš 
vilniškės Eltos aiškinimų (pgl. 
"Tiesą, Nr. 293,1969) rusai tame 
paviljone "stengsis parodyti V. 

i Lenino idėjų įgyvendinimą T. Są-
! jungoje, socialistinės santvarkos 
į pranašumus..."' 

kiek lietuvių taikomosios dailės 
darbų, Kauno radijo gamyklos 
aparataLNaujiena — tai keturios 
vilnietės lietuvaitės — maneke
nės demonstruos Vilniaus Mode
lių namų drabužius... (El ta) . 

. Už gailestingumo 
darbus į kalėjime 
LAGOS. — Kiek naujos tau

tos yra nesubrendę valstybi
niam gyvenimui rodo ir t a s at-

PARY2IUS. — Vakarų Vo
kietijos kancleris Willy Brandt 
vakar a tvyko į Paryžių pasi
matyti ir padiskutuoti su pre
zidentu Pompidou. Vokietija ne
p a t e k nta Prancūzijos užimta 
Ii" i ja Vid. Rytų reikalu ir re
mia vieną pusę. V. Vokietija 
perka npftą darniausia iš Libi
jos, dabar atrodo, kad ten įsi
stiprinti nori viena Prancūzi
ja. 

Pompidou nori izoliuotis 

Nepa t i rka vokiečiams nei 
Pompidou n o r a s ^ ^ I y idurže-! tei su prancūzais. 

Lietuvių įnašas? Jis daugiausia! v e ^ : laikraštininkai atidengė, 

kybą su arabų kraštais , bet kai 
Prancūzija pasišovė būti geres
nė už kitus, vokiečių prekės p r a 
dedamos ten boikotuoti. Vokie
tijos neutralumas arabų k r a š 
tuose jau suprantamas klaidin
gai, aiškinama, kad ji perdaug 
palanki Izraeliui. 

Prancūzu priekaištai vokiečiams 

. .Prancūzija ima priekaištauti 
V. Vokietijai, kad tie perdaug 
linkę gerinti santykius su so
vietais, nori jiems įsiteikti. T a s 
gali pakenkti sovietų draugys-

pasireikš geologijos skyriuje, kur 
bus parodyta, Tado ir Gintos Ba-
ginskų darbo, 14 kv. metrų plo
to dekoratyvinis Sovietų S-gos že
mėlapis iš bronzos ir kur būsią 
inkrustuoti Sovietijoje aptinkami 
mineralai . Dailininkai Mizgiriai 
paruošė tris vitrinas. Šiame geolo
gijos skyriuje bus ir kitų lietuvių 
dailininkų darbų. 

T ų lietuvių dėka, teigiama, 
lankytojai skyriuje pasijusią kaip 
"pasakų karalystėje..." 

MASKVA. — Italijos laikraš
čio L a S tampa atstovui įsaky
t a iš Sov. Sąjungos išvykti. 
Manoma, kad kalti dėl t o anie 
du prisirakinę italų jaunuoliai. 
Žinovu teigimu, jie gaus ma
žiausia 5 metus kalėjimo. 

kad Nigerija užimtoj Biafros 
teritorijoj suėmė ir spėjo nu
teisti po šešis mėnesius kalėji
mo visus kunigus ir vienuoles 
misionierius ir slauges, k a d jie 
j šią Nigerijos teritoriją buvo 
atkeliavę be reikiamo leidimo 
iš centrinės valdžios. J a u nu
teisti 49 asmenys. 

Įdomu, a r ir čia U T h a n t ir 
visa galingoji Jungtinių Tautų 
organizacija nieko nematys ir 
nieko negirdės? 

mio jūra priklausytų tik tiems, 
kur=e nrie jos prieina. Tada 
re^k?tu. kad ir A.merikos 6-sis 
laivynas turėtų pasitraukti. 
Tam Pompidou siekimui nepri
tar t i ' nei sovietai, kurie Vi-
JiTrffi.-pnio iūro^e irgi' laiko stiprų 
•s* •,y*'.ng 

Ai 

A r P^mnidcu nori izo-
nuo visų? 

'b* i boikotuoja vokiečius 

V. Vokietijai labai reikia iš
laikyti dabart i rę vedamą pre-

Hondūro - Salvadoro 
mūšiai atsinaujino 

KALENDORIUS 

Sausio 31 d.: šv. Jonas Bos-
co, šv. Marcelė, Skirmantas. 
Jaunė. 

Vasario 1 d. : 

tijochietis, šv. 
Eidvtte. 

Vasario 2 d.: 
kojimo šventė, 

šv. Ignacas an-
Brigita. Gytis, 

Kristaus paau-
šv. Laurynas, 

šv. Joana, Rytis, Vandenė. 
Saulė teka 7:05, leidžias 5:05. 

ORAS 

Šilčiau, saulėta, temperatūra 
virš 40 laipsnių. 

MEXJCO CITY. — Dvi nedi
delės valstybės Vidurinėj Ame
rikoj, Hondūras ir EI Salvador, 
j au kuris laikas nesutaria. Bu
vo kilęs t a rp jų ir karas . Tarpi
ninkams pavyko šiaip netain su
taikinti, bet kovos ir vėl atsi
naujina. Salvadoras praneša, 
kad Hondūro lėktuvai įskrido į 
jų teritoriją, o kariuomenės da
linys peržengė sieną. Hondūras 
aiškina kitaip: Salvadoro lėk
tuvai subombardavo du jų rries 
telius, o 100 kareivių pradėjo 
mūšį Hondūro žemėje. Priešas 
buvo sumuštas ir išvarytas, pa
likęs didelį skaičių užmuštų. 

Karas buvo kilęs ir pernai 

Karas t a rp Hondūro ir Sal
vadoro buvo prasidėjęs pernai 
liepos 14 d. ir tęsėsi 100 valan
dų. Buvo 2,000 užmuštų. Ša
lys turi visokių teritorinių, so
cialinių ir ekonominių ginčų 

to persikėlė į kaimyninį Hon
dūrą ir pradėjo kur t i s kalnuo
tose, da r neišdirbtose vietose. 
Tada Hondūras paskelbė žemės 
reformą ir ėmė atiminėti sal-
vadoriečių ūkius, 15,000 jų pa
bėgo atgal į Salvadorą. Tada 
Salvadoro kariuomenė įsiveržė 
į Hondūrą, jį kal t indama, kad 
persekiojami jų piliečiai. 

Hondūras tu r i 2,5 mil. gy
ventojų, o EI Salvador 3,2 mil. 

V. Vokietija taip pat palan
kiai žiūri į Britanijos norą pri
sidėti prie Europos bendros rin
kos, bet Prancūzija vis dar prie 
šinasi. 

Tai vis temos, kurias reikės 
aptarti Brandtui su Pompidou. 

PRAHA. — Čekoslovakijos 
komunistų part i jos vadas Hu-
sak pareiškė, kad Stalino laikų 
teror izmas negriš ir tokių per-

I sekiojimų, kokie buvo, nėra ko 
I bijoti. 

Praėj. metų pabaigoje, kaip 
paskelbė "Vastiečių Laikraštis" 
(Nr. 153, 1969) Lenkijoje lankėsi 
30 Lietuvos medžiotojų.Jie gyve
no senovinėje medžioklės pilyje 
ir gyveno tarp kalnų bei ežerų, 
medžiodami kalnų ožkas, kiškius, 
lapes. Jie lankėsi dar Varšuvoje, 
Krokuvoje ir Poronino mieste. 

(E.) 
Anykščius ir jo žymiąsias vie

tas 1969 metais aplankė apie 
Svarbiausias jų bus, kad daug Į 50,000 turistų —paskelbė "Komj. 
Salvadoro gyventojų dėl netur-i Tiesa" (Nr. 3, sausio 6 ) . (E.) 

Kode! bombardavo 
Šiaurės Vietname 

SAIGCNAS. — Amerikos ka-
riuome ės vadovybė paaiškino, 
kodėl buvo bombarduotas tai
kinys Šiaurės Vietname. Apie 
tą atsitikimą pradžioje nenorėjo 
nieko skelbti, nes tai nedidelės 
svarbos reikalas. Amerikos žval 
gybiniai lėktuvai virš Š. Viet
namo skraido visą laiką. Pas
kutinį kar tą komunistų prieš
lėktuvinė artilerija ėmė šaudy
ti ir nušovė vieną F-15, Ameri
kos naikintuvą - bombonešį, ly
dėjusi žvalgybinį lėktuvą. To 
dar neužteko: kai gelbėjimo he
likopteris pasirodė ir ieškojo ga 
linčių išlikti gyvų lakūnų, prie
šo migai ir jį nušovė. Tada a-
merikiečių bombonešiams buvo 
įsakyta subombarduoti aną Š. 
Vietnamo priešlėktuvinės arti
lerijos postą, esantį 12 mylių 
krašto viduje. 

GLASGOW — Škotijos katali
kų vaikai Didžiojoje Britanijoje 
praeitais metais misijų reikalams 
surinko daugiau negu dvidešimt 
milijonų lyrų. Surinktomis auko 
mis buvo paremta devyniolika 
misijų centrų Indijoje ir Afriko
je bei prisidėta prie mokyklų, na 
šlaitynų ir ligoninių statybų 
šiuose kraštuose. 

BELGRADAS. — Amerikie
tis aktorius Paul Newman pla
nuojamam filme apie II pas. ka-

Lietuvos policijos uniforma Nepriklausomybės laikais, savo eleganci
ja ir dailumu palikusi neužmirštamą įspūdi ir Washingtono komenta
toriams. 

Geležinkelių streikas 
WASHTNGTONAS. — Ketu

rios geležinkelių unijos, kurių 
nariai dirba be kontrakto su 
geležinkelių kompanijomis jau 
daugiau kaip metus, atrodo, pir 
madienį pradės streikuoti. Strei 
kas palies 48,000 mašinistų, e-
lektrikų, mechanikų. Tada su
stos visas geležinkelių judėji
mas, prekių pr is ta tymas. 

Jakarta, Indonezija. — 10,000 
studentų sostinės gatvėse pradėjo 
demonstruoati dėl peraukštų ga

ro partizanus Jugoslavijos fron J žolino kainų, ir kad "sugedo vai
te vaidins maršalo Tito rolę, j džiaM. 

Sugaišta 30 bilijonų 
valandų 

MASKVA. — 30 bilijonų dar
bo valandų į metus sugaišta 
rusų darbininkai, stovėdami ei
lėse prie krautuvių. Tai reiškia 
15 mil. darbininkų t rūkumą per 
metus , šį "pasaulinį rekordą" 
j ie pasiekia dėka biurokratiz
mo, kuris viešpatauja krautu
vėse. Ten reikia stovėti eilėse 
parenkant pigią prekę, tai vė! 
prie kasos ir po apmokėjimo 
prie stalo, k u r pirktą prekę iš
duoda p i rkė ju i 

Nubaustas nacių 
komisaras Šiauliuose 

LUEBECK. — Kaip j a u bu
vo praėjusių metų lapkričio 10 
d. Drauge Nr. 264 rašyta, kad 
- r rvdų žudyne* Šiauliuose yra 
teisiami prisiekusiųjų teismo 
Luebeeke — Hans Gewecke, 63 
metų amžiaus, buvęs vokiečių 
civilinės valdžios komisaras 
Šiauliuose ir to štabo viršinin
kas Ewald Bub. kurie 1943 m. 
birželio 6 d. be teismo sprendi
mo Šiaulių gete pakorė žydų 
tautybės kepėją BezalelĮ Maso-
wieckį, kuris buvo geto sargy
bos sugautas įsinešant į getą 
gabalą duonos ir keletą cigare
čių. Sausio 27 d. teismas pas
kelbė savo sprendimą ir pripa
žino nacį Hans Gewecke kaltu 
pagal ? 357 ir nubaudė ketu
riais su puse metų kalėjimo, o 
Evvald Bub, dėl senatvės liko 
nenubaustas, bet nuo teismo iš
laidų nebuvo atleistas, kadangi 
išlaidos pasidarė labai aukštos. 
Teismo vedimo išlaidos y r a pri
teista abiem kaltmamiesiems. 

Teismas užtruko nuo 1969 m. 
gegužės 5 d. iki 1970 m. sausio 
27 d. Per tą laiką teismas tu
rėjo 64 dienas viešų posėdžių 
su 380 vai. laiko. Teismas du 
kartus buvo nuvykęs į Izraelį 
vieną kar tą j JAV ir į Lietuvą, 
Šiaulius, kur apžiūrėjo buvusį 
getą "Kaukazas", kuriame bu
vo kepėjas Bezalel Masowiec-
ki pakartas. Viso liudininkų bu
vo apklausta 82 žmonės ir teis
mo proceso išlaidos, pramato-
ma, sieks daugiau negu 100, 
000 markių. 

Šiuo laiku Hans Gewecke at
rodo suvargęs. Prieš teismą iš
kalėtas 14 mėnesių laikas yra 
užskaitomas prie bendros baus
mės, š ios bylos paruošimas už
t ruko 13 metų laiko. H a n s Ge-
vvecke prieš šį teismą buvo drau 
dimo įstaigos tarnautojas ir gy
veno Bad Oldesloe, netoli nuo 
Luebecko. Į NSDAP partiją 
savo noru įstojo 1928 m. 

i. Pyragas 

MANILA. — Netoli preziden
to rūmų 10,000 studentų su
rengė demonstracijas. Susirė
mime su policija žuvo 3 stu
dentai ir 100 sužeista. Filipinų 
istorijoj didesnių demonstraci
jų dar nėra buvę. Jau suimta 
100 asmenų. 
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ŽVILGSNIS Į PRANO DIELININKAIČIO 
KUOPĄ 

Prie Marąuette Parko lietuvių 
parapijos jau eilė metų veikia 
moksleivių ateitininkų Prano Die 
linirtkaičio kuopa, kurią sudaro 
jaunučiai ir jaunesnieji mokslei
viai- pradžios mokyklos moki
niai. Dauguma iš kuopos 80 na
rių lanko Marguette parko para 
pine mokyklą. Kuopoje jie yra 
susiskirstę j penkias grupes. 

Pirmąją grupę sudaro patys 
jauniausieji pirmo, antro ir tre
čio skyriaus mokiniai. Šiai gru
pei vadovauja Jūratė Juozevičiū-
tė, Rita Jaraitė ir Rūta Augiutė. 
Antroji grupė, tai ketvirto, penk
to ir šešto skyriaus mergaitės. 
Joms vadovauja Danutė Rožė-
oa-itė. Trečiai grupei priklauso 
ketvirto, penkto ir šešto skyriaus 
berniukai. Jų globėjai yra Vytas 
Narutis ir Šarūnas Valiulis. Ket
virta grupė -vyresniųjų mergai
čių, kuriai priklauso septinto ir 
aštunto skyriaus mergaitės. Jų glo 
bėja — Leonora Kivėnaitė. Penk 
tąją grupę sudaro septinto ir aš
tunto skyriaus berniukai; globė
jas - Jurgis Bradūnas. 

Visų globėjų koordinatorė — 
Elena Rožėnienė; kuopos dva
sios vadas—kan. Vaclovas Za
karauskas; kuopos globėjas - Bro
nius Polikaitis. Materialiniais rei
kalais rūpinasi tėvų komitetas, 
korį sudaro pirm. Antanas As
trauskas, sekr. Irena Kazlauskie
nė , ižd. Emilija Mikalonienė, 
vkepirm. Jonas Giečius, jaunučių 
reikalams atstovė Bronė Matai-
t k n ė ir narė Janinė Stanislovai-
tfenė. 

rengiamas su tėveliais kovo 8 d. 
Po 8 vai. pamaldų numatoma 
turėti agapę ir pritaikytą progra
mą. 

Margučių ritinėjimas — tradi
cinis velykinis žaidimas, į kurį 
kviečiami įsijungti svečiai ir kitų 
kuopų nariai. Ritinėjimo varžy
bos įvyki Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 5 d. parapijos salėje. 

Kuopos met inė šventė įvyks 
gegužės 24 d. Ta i kuopos mokslo 
metų veiklos užbaigimas. Bus duo 
damos priesaikos, įteikiami žen
kleliai, bus programa, užkan
džiai ir t.t. Kviečiamos visos kai
myninės kuopos dalyvauti su sa
vo vėliavomis. 

Norintieji įsijungti į kuopos ei
les, prašomi kreiptis pas bet ku
rį iš aukščiau išvardintų globėjų 
bei tėvų komiteto narių. 

Ateitininkų federacijos vadas orof. dr. Justas Pikūna- dėkoja už jam 
suruoštą, Detroito at-ku, pagerbimą jo 50 m. sukakties proga, šalia 
jo žmona Regina ir dr. Vytautas Majauskas. 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGA 

DĖMESIO RYTAI 

Putnamo kursuose buvo ir Ry 
tų globėjų suvažiavimas, kuria
me buvo išrinktas naujasis Ry
tų apygardos atstovas MAS cv-
boje. Tai p. Rygelis iš Nevv Ha-
veno. Visi Rytai prašomi jam 
siųsti informacijas liečiančias jų 
metinių švenčių datas ir t. t. Jis 
yra oficialus MAS cv-bos atsto
vas Rytuose ir galės geriau ko
ordinuoti šventes, kad neišpul
tų po šventę kas savaitgalį ir t.t. 
Vietinėm problemon bei nesusi
pratimais moksleiviai taip pat 
raginami kreiptis į jį. Jo adre
sas: 21 Blueberry Hill Road, Mo-
nroe, Conn. 06488. 

Gerb. Rygelis perėmė buvusio 
Rytų apygardos atstovo J. Gailos i * " " e P ° s ™ d. 
vietą. MAS cv reiškia gilią pade- Į Baltijos — Montrealyje: — 
ką, p. Juozui Gailai už atliktą! nuo liepos 11 d. iki liepos 18 d. 
darbą judinant Rytus, ruošiant! "VVasagos: moksleiviams ir jau 
Kennebunkporto stovyklą ir už j nučiams — nuo liepos 26 d. iki 

i buvimą visada tenai, kur kiek- | rugpiūčio 8 d. 
| vienas moksleivis Rytuose gale- Prieškongresinė: rinktiems at-
i jo prie Jūsų prieiti, susipažinti ir j stovams iš visų sąjungų Daina-
! pajuokauti. Tikrai gaila jus pa- i voje - nuo rugpiūčio 30 d. iki 

leisti. 

iniai pas MAS CV iždininką A. 
Juzukonį, 116 Van Dusen Blvd., 
Toronto 18, Ont. Canada, arba 
per kurį nors kuopoje esantį glo
bėją, kuris imtųsi tokio darbo, 

i Kaina — 3.00 dol. 

Programa specialiai padary
ta tokiu būdu, kad būtų galima 
ją visada papildyti. Už tat jau
nučių komisija ir prašo minčių. 

"Atsimeni kaip mes linksmai 
stovyklavom... ?" 

Šią vasarą yra ruošiamos sto
vyklos jaunučiams ir mokslei
viams įvairiose vietose: 

Dainavoje: moksleiviams — 
nuo birželio 21 iki liepos 5 d., 
jaunučiams — nuo liepos 5 d. 

kia mūsų sąjungai naujo šūkio. 
MAS cv-ba kreipiasi į visas 

kuopas: Sugalvokite šūkį atsi-
j mindami, kad šie yra Ateitinin
kuos metai. 

Pagalvokit: pagal šį šūkį pla-
| nuojama tema visoms šios vasa
ros stovykloms. 

Prisiųskite savo pasiūlymus 
cv-bai iki vasario 20 d. 

Už geriausią šūkį cv-ba jums 
pristatys amžiną asmeninį atmi
nimą. 

MASCV 

ATEITININKU SENDRAUGIU 
SĄJUNGOS DETROITO 

SKYRIUS 

Detroito Ateitininkų sendrau
gių susirinkime gruodžio 14 d., 
buvo išrinkta nauja valdyba. Pir
mame posėdyje gruodžio 21 d. 
pasiskirstė pareigomis: 

Vladas Bublys — pirmininkas, 
6450 Memorial, Detroit, Mieh., 
48228. Tel . 581-3783. 

Dalia Navasaitienė — sekreto
rė, 6601 Castle Dr., Birming-
ham, Mich. 48010. Tel. 851-
0255. 

Vytas Petrulis (Petruševičius) 
— iždininkas, 9986 Memorial, 
Detroit, Mich., 48227. Tel. 828-
9047. 

Ateinančiais metais vald 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeitadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:36 — 12:00. 

yra 

Trk prasidėjus mokslo metams, 
įvyko iškyla į Starved Rock p a r - ' ^ * ^ , " " \ V " ' 

ap. 
tei-

Kan. Liet. b -nes Hamiltono 
vald. pirm. A- Juozapavičius 
kia K Stas iu ly te i knygą. 

N u o t r . M. Borusienes 

UŽJAUČIAME 
"Ateities" vyr. redaktorių Jo

ną Šoliūną, jo tėvui, a.a. Florijo
nui Šoliūnui mirus, užjaučiame ir 

fca. Nepaprastai puikus, oras, gra 
ži gamta ir nuotaikinga kelionė! 
autobusu paliko gražių prisimi-
nanu visiems. 

Kaip kasmet, taip ir pereitą ru
denį, kuopa surengė vėlinių pri
siminimą. Susikaupimo nuotai
koje, mirgant įvairiaspalvėm žva
kutėm, Marąuette Parko parapi
jos bažnyčioje dalyvavo ne tik 
kuopos nariai, bet ir jų tėveliai. 

Prieš pat Kalėdas įvyko kalė
dinis kuopos susirinkimas. Artė
jančių švenčių nuotaikoje pritai
kyta programa, bendros kalėdi
nės giesmės, p po to kuklios vai
šės sudarė šeimynišką ir jaukią 
kalėdinę nuotaiką. 

Trečią sekmadienį buvo čiuo
žimo iškyla Glenvvood čiuožyk
loje. Nežiūrint, kad buvo gerokai 
pasalę ir iškritę daug sniego, su
važiavo per 40 asmenų. Jaunieji 
bandė pirmuosius žingsnius ant 
ledo, o jų tėveliai, prisimindami 
jaunas dienas, mankštino savo 
sustingusius sąnarius. 

Paminėti šie kuopos ateities 
planai: 

Kaukių vakaras: šešt.. vasa
rio 7 d. 5 v.v. Marąuette Parko 
par. salėje. Šiame jaunimo link-
smavakaryje bus įvairūs žaidi
mai, dainos, rateliai bei šokiai. 
Komisija įvertins charakteringiau 
šias kaukes, veiks bufetas, lai
mėjimai bei kitos pramogos. Kai
myninės kuopos yra kviečiamos 
dalyvauti. 

Sv. Kazimiero minėjimas yra 

Chicagos Ateitininkai 

CHICAGOS A T E I T I N I N K U 
VEIKLA 

Vasario 1 d., sek. 4 v. p. J. 
centre, Chicagos korp. Šatrija 
ruošia solistės Aldonos Stempu-
žienės rečitalį. 

Vasario 7 d., šešt. 5 v.v., "Kau
kių vakaras", Marąuette Parko 
par. salėje; ruošia Chicagos Pr. 
Dieiininkaičio kuopa. 

Vasario 8 d., sek. J. c. po 11 
v. Sv. Mišių susirinks Chicagos 
sendraugiai. 

Vasario 11 d., treč., Chicagos 
Kun. Alfonso Lipniūno mokslei
vių kuopos slidinėjimo iškyla į 
Gander M t. 

Kovo 29 d., sek. 7:30 v.v., Chi
cagos studentų draugovė ruošia 
šokius K. of C. Hal i , 2306 W . 
69th St. 

Balandžio 5 d., sek., Marąuette 
Parko par. salėje velykinių mar
gučių ritinėjimą ruošia Pr. Dieii
ninkaičio kuopa. 

Gegužės 24 d., sek. 8 v.v. Pr. 
Dieiininkaičio moksleivių kuo
pos metinė šventė. 

S E N D R A U G I U 2 I N U T Ė 

Chicagos sendraugių "Gyvojo 
žodžio" simpoziumų ciklo pir
masis susirinkimas gerai pasisekė. 
Dėkojame visiems atsilankiu
siems. Sekančio susirinkimo pasi
rinktas tekstas — ketvirto sek
madienio po Trijų Karalių skai
tymas: Romėnams 13, 8-10. 

Chicagos At-ku Sendr. Valdyba 

Globėjai: ypatingai jaunučių 

Šią vasarą jaunučių stovyklos 
metu Dainavoje nebus daromi 
globėjų kursai. Vietoj to, jaunu
čių komisija tikisi galėsianti su
sitikti su jumis Chicagoje kong
reso metu. 

Jaunučių komisija laukia iš 
Jūsų papildymų jaunučių pro
gramai, kuri jau yra išleista. 
Taip pat prašo prisidėti viso
kiom idėjom žaidimams, susirin 
kimų pravedimui ir t. t. Visą in
formaciją siųsti jaunučių komi
sijos pirmininkei: Elenai Gu-
dinskienei, 101 Prospect St. S., 
Hamilton 22, O n t Canada. 

jaunučių vadovas 

Pagaliau pasisekė po vasaros 
darbo išleist jaunučių globėjams 
vadovą. Kiekviena kuopa turi tu 
rėti po pavyzdinę kopiją. MAS 
žiemos kursuose ji buvo išda
linta kuopų pirmininkams, ku
rie turėjo grįžę perduoti globė
jams, kurie pasižiūrėję, susipaži
nę su ja, užsisakytų arba tiesiog-

rugsėjo 4 d. 

Visai Moksleivių sąjungai 
skelbiamas konkursas 

1) Artėja naujos vasaros sto
vyklos 

2) Pereitais metais MAS cv pa 
skelbė šūkįr^fcsame viena šei
m a " 

3) Su šių metų stovyklom rei 

MARQUETTE PHOTO 
SIPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 v a i 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Blinois 60629 

Tefef. PRospect 6-8998 

numačiusi sušaukti bent tris su
sirinkimus, kuriuose jauni žmo
nės referuos kultūrines temas. Be 
tradicinių parengimų, numaty
t a suruošti pagerbimą vysk. A. 
Deksniui, jo sekančio Amerikoje 
apsilankymo metu, ir Violetos 
Čižauskaitės - Balčiūnienės dai
nų rečitalį. Ta ip pat numatoma 
palaikyti glaudesnius ryšius yi 
Detroito studentais ir mokslei 
viais bei jų globėjais. 

Valdyba pati viena negali į-
gyvendinti nors ir geriausių veik
los planų; todėl nuoširdžiai kvie
čiame kiekvieną narį įsijungti į 
šių metų veiklą savo dalyvavi
mu ir visokeriopa parama. 

Detroito Ateitininkų Sendraugių 
valdyba 

^ Nukel ta 1 5 psL) 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
COSMOS E X P R E S S 

2501 YV. 69 St. Tel. VVA 5-27S7 
3333 S. Halsted Tel. 254-3320 
Didelis įvairių, prekių pasir inkimas. 
P r i imam užsakymus automobil iams 
— Moskvitctt' ir Zaporozec. 

E. Žukauskas 

WAGNER & SONS 
Typewriters — Adding Machines — 

G&eckwriters. 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS 
Virš 50 m. patikimas pa ta rnav imas 

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Puiaski Rd., Te!. 381-4111 

TYPEWRITERS 
Sales — Service — Rentals 

Typevsriters — Adders 
A & H BUSINESS MACHINE 

3530 W. 63rd St. Tel. 925-8875 

H I G 
oCKREIMl R A i i . 

H R A 

5% PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MTN. 

PER ANNUM 
ON REGUJLAR 

SAV1NGS 
Dividends paid quarterly 

Savings insured u p t o $20,000. 

BRIGHT0H SAVINGS ANO L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 

PAIEŠKOMI CHICAGOJE 
AR APYLTNKFSE 

GYVENANTIEJI LIETUVIAI: 
MIŠKINIS Liudvikas, kilęs iš Zara

sų aps.. Degučių valsč., Drobų kaimo, 
atvvykęs j JAV prieš I-jį karą su drau
gais Cdrais. 

RUTKAUSKAS Julius. Justo sūnus, 
atvykęs Čikagon 1912 m. 

SAMOLYTĖ Elena, Stasio ir Jad
vygos dukra: gimusi Vilniuje, ištekėju
sios pavarde, berods. Ivinskienė. 

SIMONAITIS Titas, Marcelino sūnus, 
atvykęs į Čikagą prieš I-jį karą, turė
jęs 2 sūnus. 

SULCIUTE ULIENĖ, turėjusi sūnų 
Albertą ir dukrą Ritą. 

ŽVIRBLIS Joseph. senas Čikagos 
gyventojas. 

Ieškomieji arba apie juos turintieji 
žinių maloniai prašomi atsiliepti. 

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS 

6147 Snmh Arfesian V ve. 
Chicago. ffl. 60629 

Telefonas REpnblic 7-8334. 

Knyga Lietuvos Nepriklausomybės 
pu :nejimuose 

Tuoj minėsime Lietuvos Nepriklausomybės 52-ą sukaktį. 

Melsimės, aukosime, pergyvensime, demonstruosime ir 
skelbsime jautrias rezoliucijas. Tai yra gera, verta ir reikalinga. 

Šia proga kreipiamės j visus Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimo Rengėję Komitetus ir prašome užsakykite informa
cinių knygų v 

T H E W A R A G A I N S T G O D I N L I T H U A N I A 

Kaina — popieriniais viršeliais $1.00, kietais $2.00. 

Knygas komitetai galėtų įteikti su rezoliucijomis politi

kos asmenims — vietovių laikršačiams ir kitiems. 

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
V A L D Y B A 

I Skubiai užsakymus siųskite: Lithuanian Catholic Religinus Aid, 
64 - 09 56th Rd. 
Maspeth, N . Y. 11378 

Prašau atsiųsti T H E W A R AGAINST G O D LITHUANIA 

popier. viršaas egz. 

kietais viršais egz. 

Adresas j 

; : f 
SVARBU ' 

Prašome, kad užsisakytų knygą parapijos, organizacijos ir Į 
pavieniai ^mens . Laida baigiasi. 

PETEB KAZANAUSKAS, P8ESIDCMT 

Draugijos moterų paruoštas 
karštas šiupinys 

patiekiamas 
8:00 valandą vakaro. 

I M A Ž O S I O S L I E T U V O S 
* 

" % 

B u s g e r a s b u f e t a s 
Ir a t s k i r a s b a r a s 

L I E T U V I Ų D R A U G I J A i JVJURIMENIN2 PROGRAMA 
s Tautinių šokiu grupe — 

M A L O N I A I K V I E Č I A A T S I L A N K Y T I Į I 

TRADICINI UŽGAVĖNIŲ ŠIUPINĮ I 
BARIAUS - GIRĖNO (HDŽI0JOJE SftUUE, 4416 $0, WESTERN A VE., ŠEŠTADIENI, VASARIO MEN. 7 D,, 7-tf VAL VAKARO. f 

"Grandis", Mergaičių 
oktetas ir kt. 

Šokiams gros 
NICK WEISS orkestras. 



Spaudos informacija if 

SPAUDOS KONFERENCIJOS 
Netenka daug rašyti , kokį 

didelį darbą atl ieka mūsų cent 
r inės organizacijos, jų padali
niai, įvairūs susivienijimai bei 
klubai. K u r jų gausu, k u r or
ganizacijos gausios, gyva veik 
la — gyva ir lietuvybė, prie 
savo t a u t o s kamieno laikosi 
jaunimas . 

Nemažesnę reikšmę tu r i i r 
lietuviškoji spauda, liet. radi
jo valandėlės, i t k raujas žmo
gaus organizme išnešiodamos 
mus dominančias žinias, kas 
l ietuviškame ir visame pasau
lyje vyks ta . Mūsų organizaci
nė veikla i r spauda t a ip glau
džiai t a r p savęs susijusios, 
kad kažin a r t ek tų kalbėti apie 
veiklią i r gyvą lietuvybę, jei
gu vieno šių verksnių nebūtų. 

Lietuviškos spaudos reikš
mę gerai supra to senoji išeivi
jos ka r t a , nuolat leidusi lietu
viškus laikraščius, ka i rusų 
okupuotoje Lietuvoje j ų da r 
nebuvo. Atski ros organizaci
jos ir klubai savo valdybų są
s ta te visada turėdavo kores
pondentus, sekretorius a r raš
tininkus, kurie informuodavo 
spaudą. Kai kurios organiza
cijos šią gražią tradiciją yra 
ligi mūsų dienų išlaikiusios. 

Gerai da ro organizacijos a-
pie savo da rbus spaudą in-
formuodamos. I š to nemaža 
nauda ne t ik pačiai organizaci
jai, bet i r visai lietuvybei, net 
gi atei t ies išeivijos istorikams. 

Spaudos informacija tu r i 
būti grei ta , aiški, tiksli i r drau 
ge pilna. Spaudą informuoti 
galima įvairiais būdais: pasiun 
čiant informacijas paštu, t r u m 
pesnes žineles telefonu par
duodant, gera vaizdinė infor
macijos priemonė yra nuotrau
kos iš lietuvių gyvenimo, ži
noma, laiku pagamintos i r 
greitai pr is iųstos. Informaci
jai naudojamos ir spaudos >kon 
ferencijos. Bet prie pastarųjų 
ir reikia kiek sustoti . 

"Konferencija" yra lotynų 
kilmės žodis ir gyvenimo prak
tikoje reiškia vyriausybės a r 
organizacijų atstovų pasi tar i
mą politinėms, visuomeninėms 
a r ki toms labai svarbioms pro
blemoms spręst i . Spaudos ra
dijo, televizijos atstovų kon
ferencijas visur įprasta tvar
ka šaukia t ik labai svarbių 
institucijų vadovai ir ta i t ik 
tuo metu, kai tur i k ą nors 
svarbaus plačiajai visuomenei 
pasakyt i . 

Konferencijų formas gali 
naudoti i r naudoja mūsų cent
rinės organizacijos, norėdamos 
ką nors sva rbaus pasakyti a r 
labai svarbius įvykius a tžymė
ti. Tada susirinkusiems a ts to
vams t a m t i k r a forma, daž
niausiai iš anks to paruoš ta i s 
raš t iškais pareiškimais perduo 
dama ta i , kas reikia visiems 
paskelbti. Kad išvengus gali
mų netikslumų, pateikiamos 
žinios, fak ta i i r ypač vardai, 
pavardės, vietovių vardai, da
tos ir k t . tiksliai surašomos. 
Išklausę pranešimą kviestieji 
spaudos a ts tovai turi teisę pa
klausti. Tokiu keliu perduota 
informacija papras ta i būna 
teisinga ir tiksli. 

Pas t a ruo ju metu spaudos 

Spaudoj ir gyvenime 

konferencijų formas, kaip prie 
monę informacijoms perduoti, 
pas mus ėmė naudoti ne t ik 
lietuvių centrinių organizacijų 
vadovybės, bet i r jų padali
niai, šiaip jau susivienijimai, 
klubai, netgi privatūs kiek dau 
giau už k i tus prasigyvenę as
menys. 

Į tokias konferencijas, kad 
davus joms didesnį, "svorį", 
be tikrųjų spaudos atstovų, 
kurių mūsuose būna tik kele
t a s ar net tik vienas kitas, 
sukviečiama 2 0 - 4 0 asmenų, 
dažniausiai su spauda ir infor
macija nieko bendro neturin
čių. Pačios konferencijos tada 
jau visada išeina iš informa
cijos rflbų ir v i rs ta plataus 
masto diskusiniais susirinki
mais, pasitarimais. Žinoma, 
jose kalba visi susirinkusieji 
i r reiškia nuomones. Net pa
tys spaudos atstovai, atėję pa
siklausyti, kviečiami 'įsijungti 
į diskusijas, reikšti savo ar jų 
atstovaujamų laikraščių nuo
mones. 

Būna atsitikimų, kad spau
dos konferencijas kviečia ir 
informuoja ne atsakingi or
ganizacijų vadovai, o tik an t 
raeiliai a r trečiaeiliai jų a t 
stovai, kar ta is neturėdami ne 
t ik plano, bet i r reikalo ką 
pasakyti. Konferencijos nau
dojamos ir "nuomonėms iš a-
pačios" surinkti, nors tai ne
įeina į jų paskirtį. Dar k'ti or
ganizacijų vadovai mūsų laik
raščių redaktorius s"V5\kv;.eč**i 
į. savo valdybų posėdžius. Čia 
jie turi ilgai klausytis, kai val
dybų nariai savo tarpe ginčy-
jasi kartais dėl labai m:nkų, 
dėmesio nevertų dalykų. Tokia 
konferencija užtrunka 3 - 4 
valandas, reikiamus nutarimus 
ne visada padaro ir iš jos grį
žę atstovai dažnai neturi k o 
savo skai tytojams pranešti. 
Gera dalis konferencijų bai
giamos vaišėmis, be kurni. 
trūkstant laiko, būtų galima 
ir apseiti. 

Tokiose a r panašiose blogai 
organizuotose konf erenci jose 
dalyvauja daugybė žmonių, su
sirinkusieji daug kalba, kiek
vienas reiškia savo nuomonę, 
o dalyko esmę suvokti ir pa
tyrusiam spaudos darbuoto
jui ne visada lengva. Neretai 
konferencijos metu sukeltas 
"tr iukšmas" praktiškai joje 
t ik ir baigiasi, vienai kitai 
trumpai žinelei spaudoje tepa-
sirodžius. 

Taigi vadovai, kuri? šaukia 
konferencijas, tu rė tų prieš j a s 
šaukdami gerai pagalvoti. Pir
miausia nuspręsti , a r iš viso 
tokios konferencijos reikia. 
Gal užtektų tik parašyti in
formaciją spaudai ir ją pasta 
pasiųsti. Gal pakaktų tik vie 
no kito rašinėlio. Gal sėkir in
gai ar nesėkmingai konferen
cijai pasibaigus užtektų tik jos 
komunikatą laikraščiams pa
siųsti. Žinokime, kad spaudos 
konferencijos, g e r a informa
cijos priemonė, be t jas šauk
dami tinkamai tur ime pasiruoš 
t i ir perdažnai i r be reikalo 
konferencijas šaukdami jų ne
nuvertinti, b. kv. 

Komunistų planai Amerikai sužlugdyti 
Sausio 16 d. "Manchester U-

nion Leader" persispausdino 
William K. Lambe straipsnį iš 
"VVashington Report", kuris iš
leistas "American Security 
Council". Straipsnyje rašoma, 
kaip komunistai formuoja nau
ją "Youth Par ty" iš įvairių SDS 
padalinių. 

Maždaug prieš šešis mėnesius 
SDS komunistų buvo laikoma 
kaip viena iš didžiausių baltųjų 
radikalų organizacijų visoje A-
merikoje. Šiandien, esą, dvi skir 
tingos organizacijos vadina sa
ve SDS. Tikrumoje SDS kaip 
veiksminga kairiųjų organizaci
ja nebeegzistuoja. Dabar yra 
"Weatherman", "RYM H", 
"Worker Student Alliance", 
"Mad Dogs", "Running Dogs" 
ir dar eilė kitų. š is disorgani-
zuotas SDS jaunimas ieško nau
jų vadų ir naujų taikinių. Š. m. 
sausio mėn. buvo numatytas 
jų suvažiavimas Chicagoj, su
kūrimui naujos komunistų par
tijos "USA Youth Par ty" . šios 
naujos partijos organizatoriais 
yra marksistinės - leninistinės 
grupės: "Dubois Club" ir "In-
dependent Youth". Jie paruošė 
planą, vadinamą "A Plan to 
Win". Tuo reikalu raudonasis 
jaunimas daro paruošiamuosius 
susirinkimus vijoje Amerikoje. 
Tik neseniai vienas toks susirin 
kimas įvykęs Chicagos bažny
čioje. Susirinkusieji girdėję kal
bą komunistų part i jos centro 
komiteto nario Jarvis Tyner. 
J a m yra pavesta organizuoti tą 
komunistų jaunimo partiją. Ki
ti daryvavusieiįi Chicagos susi
rinkime: Ted Pearson, kur is sa
ve pavadinęs komunistų parti
jos Ulinois valstybėje komiteto 
nariu; jo žmona Kathy, Sylvia 
Kushner, žmona komunistų laik 
raščio redaktoriaus iš Los An
geles. Komunistų koiumnistas 
J a y Schaffner ir laikraščio Com 
munist Party's Daily World ko
respondentas jaunuolis 17 metų 

2102 metalo piovimo Įrengimams te 
buvo tik 2073 staklininkai, t. y. stak 
lės — visos be išimties negalėjo dirb 
ti ištisai vieną pamainą, nors turė
tų dirbti ne mažiau kaip dvi pa
mainas. Net ir priskaičiavę daugia-
staklinio aptarnavimo atvq"us, vidų 
tini pagrindinėje gamyboje užimtų 
metalo piovimo staklių pamainumo 
koeficientą gautume ne didesni, ne
gu 1,04. 

Štai ir problema: staklės stovi to
dėl, kad nėra darbininkų, darbinin
kai stovi todėl, kad nėra darbo." 

Gi ši sritis svarbi. Kaip tame pat 
laikrašty pažymima, 1968 m. ma
šinų gamybos ir metalo apdirbimo 
Įmonėse dirbo beveik trečdalis Lie
tuvos pramonės personalo ir 40 pro 
centų inžinierių-technikų. 

J. Žvilb. 

Ruošiasi naujai griovimo veiklai 
PAULIUS ŽICKUS 

Skokie. Skokie organizuojąs ko
munistinį jaunimą Chicagos ra
jone aukštesniosiose mokyklo
se (High S:hool). Chicagos su
važiavimas turėjęs įvykti gruo
džio 26, 27, 28 dienomis, bet 
dėl nežinomų priežasčių atidė
tas . 

Tame dokumente "A Plan to 
Win" diskutuojama ir nurodo
ma veikimo taktika ir visa stra
tegija, pateškiama daug citatų 
iš Lenino kalbų ir raštų. Pagrin 
diniai reikalai tame dokumente 
esą "demokratiški": mokesčių 
reforma, JAV pasitraukimas iš 
Vietnamo, kapitalistiniams kraš 
t ams pasaulio prekybos rinkų 
sumažinimas, kad atsirastų ne
patenkintos darbininkijos, o 
ta ip pat, kaip visokiais apsun
kinimais i r būdais griauti A-
merikos gyvenimą. Tokiuo bū
du dirbant būtų prieita prie pa
grindinio tikslo — valdžios pa
ėmimo. 

Toliau tame pačiame doku
mente rašoma ir nurodoma, 
kaip vesti kovą rasiniu 
klausimu, agituojant vienus 
prieš kitus, kaip agituoti ir boi
kotuoti šaukimą j kariuomenę, 
kad niekas neitų, kaip taikiu 
būdu privesti prie kariuomenes 
ir policijos nuginHavimo. (Ar 
ta i nebus Supreme Court nuta
rimai?) Visur kelti Amerikos 
kapitalistus, kaip darbo žmo
nių išnaudotojus. Įrodinėti, kaip 
kapitalas ruošia karus, kaip di
džiosios bendrovės tarnauja ka
ro reikalams. Čia pat cituoja
mas Leninas, kur jis sako, kad 
darbininkai norės paimti valdžią — Lėktuvų linija", kurios 
taikiu būdu. Todėl darbininkams i lėktuvas oro piratų mikreipia-
reikia įrodinėti, kad jie išnau- Į mas į Kubą, kainuoja t a ke-
dojami, kad valdžia yra prieš lionė ligi 10,000 dol. 

darbininkus ir pan. Įtikinus 
kas yra jų priešas, su jais būsią 
galima daryti, kas komunizmui 
yra geriausia. 

VVisconsino valstijos komunis
tų partijos sekretorius Eisen-
scher savo komunistiniam laik
rašty rašo, kad jeigu darbinin
kų teisingiems reikalavimams 
nebus pasipriešinta, tada jie ne
vartosią prievartos. 

Roosevelto universitete Chi
cagoj panašiam susirinkime da
lyvavęs prof. Staughton Lynd. 
J is esąs iš Yale universiteto. 
Ten taip pat dalyvavo "Juodų
jų panterų" atstovai. Lynd ra
gino pavasario demonstracijom. 
Ragino eiti į fabrikus ir stock-
holderių susirinkimus ir ten 
kelti riaušes. Paminėjo ir 54 į-
mones, kur turėtų būti pavasa
rio riauš ;ų taikiniai: Bendix. 
General Tire and Rubber. VVest-
inghouse, Avco, A. T. and T., 
Boeing, General Electric. Mar
tin - Marietta, R.C.A., Standard 
Oil, General Motors ir kitos. 
Palankūs studentai savaime pri 
sidėsią, o šalia jų prisidėsią ir 
kiti. Reikia tik Įrodyti, kad tos 
korporaciios dirba kariuomenei 
a r valdžiai. 

Stebint kai kurių senatorių 
ir kongresmanų pasisakymus 
prieš kariuomenę, prieš gyny
bos pasiruošimus, prieš karių 
dirbimą kai kuriose Įmonėse, 
prieš įvairius tyrimus, kurie y-
ra krašto apsaugai ir net kon-
geso priimtą biudžetą, peršasi 
mintis, a r ir čia nėra t ik tų 
pačių asmenų darbas ar įtaka. 

VALTYJE SU KRISTUMI 

Louisianos gub. John McKeithen ir Georgia gub. Lester Maddox ko
voja prieš aukščiausio teismoo patvrkymus dėl mokyklų integraci
jos. Esą vaikai negali būti vežiojami iš mokyklos j mokyklą autobu
sas i neturi būti traktuojami kaip veršiukai. 

Jėzus įsėdo į valtį. Jį lydėjo 
mokiniai Kilo jū ro je audra . 
Bangos liejosi į valtį. O Jėzus 
miegojo. Mokiniai jį žadino 
sakydami: "Viešpatie, gelbėk, 
žūvame!" J is t a r ė : "Kodėl bai
minatės, mažatikiai?". Ats is to
jęs sudraudė vėjus bei jūrą, ir 
pasidarė visai r amu . Žmonės 
stebėjosi ir sakė: " K a s j i s toks, 
kad net vėjai ir j ū r a y r a j am 
klusnūs?" 

Žemėn atėjęs Kr i s t u s tu rė jo 
pilnas rankas stebuklų. J i s savo 
žodžius papildė s tebukla is . Ta
čiau nepamirškime, kad s tebuk
las būtų veiksmingas, j i s t u r i 
būti suprantamas ir naudingas 
tam, kuriam j is sk i r iamas . 
Kristus, turėdamas reikalų su 
paprastais žmonėmis, tenkino 
jų reikalus, pastebi p rancūzas 
mąstytojas Louis Evely (plg. 
jo veikalą "Visi mes e same bro
liai", 1968 m., 7 7 - 8 psl . ) . Žmo
nės norėjo vyno, todėl j i s van
denį perkeitė j vyną. I r ta ip 
vestuvių dalyviams a t s i rado an t 
stalo šeši gero vyno indai. Tai 
jiems padarė didelį įspūdį. Kiti 
buvo žveiai, todėl j i s pripildė jų 
tinklus. Dar kiti buvo išalkę, to
dėl jis padaugino jų duoną. Dar 
kiti sirgo, todėl j is juos pagydė, 
io mokiniai buvo nugandę jūro
je ir šaukė: "Viešpatie, gelbėk, 
žūvame", ir Kr i s tus sudraudė 
vėjus bei jūrą. 

Mūsų dienomis tokie s tebuk
lai nebebūtų laikomi t ikra is re
liginiais įvykiais. Je i k a s šian 
dien vienos rankos mostelėjimu 
tildytų audras, rusa i bolševikai 
' r kiti greičiausiai j u o s pasi
grobtų ir laboratori jon uždary
tų, nes tai būtų n a u d i n g a pasi
ruošti sekančiam ka ru i . 

Ką žmonės darė . kai p a m a t ė 
Kristų vaikščiojant v a n d e n s pa
viršium, tildant j ū r ą a r b a dau
ginant duoną? J ie norė jo jį ka
ralium paskelbti ir dėl t o j is tu 
rėjo nuo jų slėptis. Kr i s tus bū
tų išsprendęs j iems t r anspor t a -
cijos problemą — vieną svar
biausių karinių problemų, — ka
dangi jis galėjo vaikščiot i an t 
vandens neskęsdamas i r tildyti 
vėjus bei jūrą. Kadang i j is ga
lėjo duoną dauginti , t a i būtų 
išspręsta ir kar in is operacijų 
logistikos problema. Kr i s tus pa-
bėeo, nusivylęs tokių žmonių 
ga'vojimu. 

K>s vra Bendrija. Dievo tau
t a? Tai sambūris, k u r asmuo 
vra daugiau. ne<ru oa t s vienas. 
kur jis pasiremia kitais , savęs 
neprarasdamas, priešir>g«ai save 
sustiprindamas. Suprask im t ą 
daVką. Kadangi bendrauj i su 
kitais, kurie ko nor s iš t avęs t i 
kisi, tavim pasitiki ir viliasi, tu 
gryii drąsos būti geru, švelniu, 
kukliu, dėkingu, žodžiu tokiu, 
kokiu kiti tave ska t ina būti . 

Ar supranti, k a d reikia dau

giau, negu vieno, kad būtų Die
vas. Kaip Dievas y r a Dievų, jis 
y ra tėvas , ir jis y ra meilė. Vie
nas būdamas nebūtų nei meilė, 
nei tėvas . Dievas y ra ir Sūnus, 
ir niekas negali būti sūnum 
pa ts vienas. J is taipgi y r a bend
ravimo Dvasia, ir tuo niekas 
pa ts vienas negali būt i . Kad 
Dievas būtų Dievu, tu r i dar bū
ti kiti . Kad būtų meilė, reikalin
gi kiti . Ir kiekvieną sekmadienį 
prefacijoje sakome Dievui: 
"Tikrai y r a ve r ta i r teisinga, 
reikalinga ir išganinga, kad mes 
tau visuomet ir visur dėkotu
me. Viešpatie", nes esi ne vieno 
asmens vienišume, bet vienos 
būtybės Trejybėje, kur visi t rys 
asmenys vienas kitą pažįsta ir 
myli. 

"Viešpatie, ačiū tau, kad nesi 
gąsdinantis viengungis! Viešpa
tie, ačiū tau, kad nesi atsiskyrė
lis ! Kokia laimė, kad t u esi mei
lė! Kaip gera, kad esi kilniau
sias ir gražiausias paveikslas to, 
kuo ir mes norė tume būt i" 
(Louis Eve ly) . 

Kai Tėvas reiškiasi kaip Tė
vas, dažniausiai s ako ; "Štai ma
no mylimas Sūnus. Jo klausyki
te . J a m e sudėjau visa, ką turiu. 
Juo pasitikiu". Sūnus gi sako: 
"Nieko nedarau iš savęs. Nieko 
nesakau iš savęs. Da rau visada 
tai, k a s pa t inka Tėvui. K a s ma
to mane, mato ir Tėvą". Apie 
Šventąją Dvasią sakoma: "Ji 
nekalbės savo galia, ji pagar
bins mane". 

Kr is tus pasakė : "Aš esu tie
s a " (Jon 14, 6 ) . Rusų filosofas 
V. Solovjovas taikliai y r a pa
sakęs, kad "vienintelė ir nekin
t a m a tiesa, įdiegta žmonijoje 
kaip lūkestis (stabmeldžiams) 
ir kaip pažadas (Dievo tau ta i ) , 
virto įvykiu, pasirodžius t ikra
j am Dievažmogiui Jėzui Kristui 
mūsa jame kūne". Tai, kas tiek 
stabmeldžiams, t iek žydams bu
vo tik ateit is ir todėl at i t rauk-
tybė, krikščionims jau yra įvy
kis, taigi visiška konkretybė. 
Krikščioniui t iesa niekada nėra 
tik bendrybė, bet visados gyve
nimo reikalas (plg. A. Macei
nos "Dievo Avinėlį", 1966 m., 
180 - 1 psl .) . Kas neigia tiesą, 
kaip gyvą įvykį, tuo pačiu nei
gia ją joje pačioje. Kas "išsigi
n a Sūnaus, neturi t a ip pat ir 
Tėvo" i i Jon. 2 ,23 ) . "Kas ne
myli, t a s nepažino Dievo" (1 
Jon. 4, S). Kas sakosi mylįs Die
vą, o nekenčia savo brolio, " tas 
melagis" (1 Jon. 4. 20) . Kas sa
kosi tur is tikėjimą, o neturi 
darbų, to tikėjimas "y r a pats 
savyje miręs ' ' (Jok. 2. 17). 

K . B r . 

— Ne dvasios, o vėjo stip
rumas padarė iš jo dbdeą' vyrą. 

G. K. Liehtenbergas 

SOVIETINE SISTEMA LIETUVOS 
PRAMONĖJ 

Lietuvoje steigiasi nauji fabrikai,.— inžinierius, technikas, ekonomis-
auga pramonė. Ji augtų daug ge- tas, buhalteris, tiekėjas. Jeigu turė-
Tesniu tempu, jeigu lietuviai gale-1 sime galvoje, kad kiekvieną stakli-

ninką, t. y. darbininką, gaminanti 
produkciją, aptarnauja dar vienas 
pagalbinis darbininkas (derintojas, 
elektrikas, remontininkas, jrankinin-
kas) gausime iš tiesų nepageidauti
ną skaičių: keturi dirba, penki pa
deda. Ar ne per daug tų padėjėjų? 

Antra vertus, respublikos staklių 
gamybos Įmonėse nedirba vidutiniš
kai pusė metalo piovimo staklių. 

tų savarankiškai, laisvai tvarkytis, 
be tų okupantų atneštos sovietinės 
sistemos stabdžių. Štai kaip dabarti
nę padėti sausio 14 d. aprašo "Tie
sa" nr. 10: 

"Kiekvieną šimtą darbininkų res 
publikos tiksliųjų staklių gamybos 
Įmonėse 1968 metais aptarnavo vi
dutiniškai 18 inžinerijos-technikos 
darbuotojų ir 7 tarnautojai. Vadi-

LĖKTUVO ŠEŠĖLIS 
LEONAS URBONAS 

Lanką ir strėlę nudrožti jis moka. Dalbos ir ra to 
dar neišgalvojo. Išrado žmoną ir ją darbui pritaikė. 
Ant jos pečių ir galvos maistas i r kuras maišais iš 
džiunglių į kaimus keliauja. 2monos savininkas irgi 
po džiungles vaikšto. Dvi strėlės i r lankas ant pečių. 
Kažką niūniuoja. Sakau, gal lietuviškai 

Po žalią girelę vaikščiojau 
Ant pečių strielbelę nešiojau. 

Biednų kaimų turėjom Lietuvoj. Nesiginkim. I r 
žmonos vargdavo, ir ne laiku susinešiodavo. Taupė jas 
mūsų kaimietis kiek tik galėjo. J is žinojo, sunku bus 
vienam vaikai auginti, nes ten ne Gvinėja ir į turgų 
nuėjęs pačios už paršą nenusipirksi, o ką kalbėti apie 
dvi ar tris. 

Paimk šį kelių pačių savininką, vesk iš kaimo j 
mūsų mokyklas, ir tikriausiai aš daug neperdėsiu sa
kydamas, kad ne jis, bet jo dar negimęs sūnus ga
lės kelionėj į Marsą ir atgal už vairo sėdėti. 

Visko mes galim šiuos žmones išmokinti. Pavyz
džiui, to kaimo narsuolio sūnus gali patekt i į mūsų 

būdai: vienas kaip svečias, o kitas kaip patiekalas. | Ats ibundam Mualim salelėj. Suvirpa aprūdijusios dva-
Baltasis, žinoma, to jau nebedaro. Jei jis ir kramto, šios s tygos. Dulkės nubyra . Čia žmogus, kaip senstanti 
vienas kitą, tai be puotų, bet tyliai, atidžiai prekybos 
džiunglėse. 

Tamsiaodis pusbrolis žino, kad baltasis prisistatė 
sau mašinų, kurios maistą gamina, jį peni. Jis irgi 
nori jų. Tačiau jis dar nežino (ne už ilgo sužinos), 
kad mes sau susigalvojam sistemas, kurios mus pačius, 
ne po vieną, bet milijonais valgo. 

Čia man teko susipažinti su jaunu vietiniu. Jo 
vardas Laplapir, ir jis gyena ne Naujojoj Gvinėjoj, bet 
gražioj, tiesiog pasakiškoj, Mualim salelėj, vienoj iš 
Duke of York grupės. 

Įgriso jam ta svajinga sala, nusibodo žuvauti, ba
nanai kramtyti , koralų spalvom gėrėtis ir prašė mane. 
kad padėčiau jam į Australiją atsikelti. Australija jo 
sapnas, vartai į balto žmogaus burtų pasaulį. 

Laplapiro ir mano sparnai susikryžiavo. Aš sakiau 
jam. neskubėk, palauk, kol mes sukultūrėsim. Prisipa
žinau, kad yra daug nemalonių dalykų mūsų civiliza-

moteris, a t s ida ro savo užmirštą, atsineštą skrynią. Žiū
ri, ir p a t s netiki , kad jis, o ne kas kitas, šį krai t į susi
krovė, a ts inešė . 

Darosi baugu ir nejauku. Pabudimo s to tys šioj pla
netoj nuolat re tė ja ir nyks ta . J a u ir an t mėnulio jų 
ieškom. 

Blogiausia, kad mes sapnus ir t ikrovę nuolatos 
maišom. Kur nor s a tbudę, i r vėl žmogumi tapę , sku
bam, ki tų ir savęs svaiginimui sapnus gaminti . Me
talo dėžutėse uždaryt i , pasaulyje pabert i sapnai, savo 
celuloido t a k a i s .lyg Ari jadnos siūlais, t ik ta i ne į švie
są, bet į labir into gelmes veda. 

Mualim salelė — tikrovė. Puiki vieta sapnų ga
mybai. 

Atsa rg ia i pra lendam pro aš t r ius pu to tus koralų 
dantis. Sud r imba burės . I n k a r a s įžūliai išbaido spalvo
tas žuvis ir dusliai griebiasi koralų dugno. 

Palmių pavėsiai pabunda. Nematomo direktoriaus 
ei jos ir technikos labirinte. Sakiau j am — pas mus! mostas pal iuosuoja irklus. Už kelių minučių esam sau-
gėrybių niekas veltui nedalina, sunkiai dirbti reikia ir 
už j as šypseną nuo veido nulupa 

Tikrumoje, ne Laplapiro, bet man savi sapnai 
daugiau rūpėjo. Koralų rifų šlamesys pagavo, užbūrė 
mane. Sapnas? ar pabudimas? Gal būt yra ta ip : ką 
mes realybe vadinam, yra sapnas, kitų mums sukurtas. 

modernias kareivines ir išmokti kaip su viena bomba i Per jį mes brendam, su puse energijos, kaip slunkiai, 
galima visą kaimą nušluoti. Jis irgi pasitenkins me- j kaip zombiai slenkam genami, kaip lunatikai į neži-
dalium ant švarko, o tos tėvo dažytos kaukės ant du-1 nią rankas ištiesę. Lyg apglušę klaunai viens su kitu 
rų, jis visai ir nenorės. Į lenktyniaujam. uždusę pūsdami savo prestižo balio-

Tai ne pasakos, bet t ikra teisybė, kad Naujoj Gvi- nus. 
naši, kas ketvirtas žmogus Įmonėje J 1968 metų sausio 1 d. duomenimis,; nejoj yra dar tokių vietų, kur puotoj dalyvauti yr du ' I r štai, ištrūkstam iš to nesibaigiančio košmaro 

gūs. i šskoptuotų laivelių apsupti , perlinių šypsenų vai
nike. 

Žiūri, stebiesi, a tbundi . Siela kapstosi iš romanų 
krūvos, va ikys tė j apie t ropikus skaitytų. Filmai, spal
voti ir pilki, skuba lauk iš atminties, kaip paklodės, 
iš miego a tbundan t . nukr in ta . 

Dan tė s ir Beatr ičės palmių pavėsy nesutikau. I 
rojaus g i lumas vedė jaunas , olimpiškai nu tašy tas , misi
jų mokyklos lavin tas Laplapir Smith. Smi th! Aš irgi 
nustebau. Gi ta rą jis valdė mikliau negu anglų kalbą. 

(Bos daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m. sausio mėn. 31 d. P A R D A V I M U I 

Parduodamas 8 kapu sklypas Lie
tuvių tautinėse kapinėse Duokite 
pasiūlymą. Kreiptis i Mr. Rys , tel . 
254-5375. 

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

C L A S S I Fl E D G U I D E 
C O N T R A C T O R S 

VACTS 1 

M I S C E L L A N E O U S I 1 A L E & T A C K IŠNUOMOJAMA FOK RENI | C0NSTRUCTI0N C0. 

A P D R A U D Ų AGENTŪRA 

Du kurčnebyliai žuvo Chicagoje įvykusiame Conrad Hilton viešbučio 
gaisre. Jie buvo i š 41 nebylių grupes , kuri atvežta iš Jacksonvil le , 
HL, žiūrėti krepšinio rungtynių. A b u turėjo po 18 m. amžiaus. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Lou i s , III. 
H E IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 

Praeitais 1969 metais 14 šios 
apylinkės lietuvių iškeliavo am
žinybėn, būtent: Vaičiulis Vil
helmas. 68 m., mirė sausio 13 
d., Šukštienė Marija, 93 m., mi
rė vasario 27 d.. Vaitkienė Ju
dita, 76 m., mirė kovo 9 d., Ke-
serauskienė Ona, 85 m., mirė 
kcvo 14 d., Vasylius Vincas. 22 
m., mirė balandžio 26 d.. Alek
sas Jonas, 79 m., mirė birže^o 
10 d.. Gud ;nas Jonas. 59 m., mi
rė birželio 25 d., U?a Alvinas, 
53 m., mirė liepos 5 d.. Rau-
kienė Ona, 63 m., mirė liepos 
18 d., Pocienė B e n a , 88 m., mi
rė liepos 21 d.. Senuliu Juozas. 
83 m., mirė ruesėio 12 d., Nor
vaiša Ptepon^s. 76 m., mirė rug
sėjo 26 d., Žemai t ienė Morta, 
53 m., mirė lapkričio 23 d.. Le-
vanienė Ona, 85 m., mirė gruo
džio 1 d. 

Kaip matyti iš sąrašo, veik 
visiems mirusiems pavyko sa
vo gyvenimo laivą saugiai ir lai
ku nuirkluoti i uostą, tik vieno 
Vasyliaus Vinco laivas pakelv 
per anksti sudužo. Jis r ' v o Viet 
name koxTodamas su komunis
tais. Mums visiems lietuviams, 
kur bebūtume labai skaudu ir 
liūdna su mirusiais atsiskirti, 
nes mūsų nėra dau? . o cbrbii 
darbelių turime labai dausr. 
Kiekvienas mūsų tautietis 
mums labai brangus, o ypač 
Eas t St. Louis bendraomenei. 

Mes krkščio^vc nelaikome 
pirma mūsų iškeliavusius mi-
rasiafg, bet fyvvkusiisHy duot^ 
valdovui apy^teaita iš SPVO ke
liones. Tki šio1 rlar niekas ne
žino mir tas paglaijUes. užtatai 

visi jos bijosi. O gal ji yra mū
sų geriausia draugė? Iš tikrųjų 
— mirtis žmogų perkelia j am
žiną tobulą gyvenimą, kur nėra 
jokių vargų ir skausmų. . J . J . 

,^r .~rv-.wmnm 
P A R D U O D A M I 

15 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. 

Galima pirkti dalimis ir išmoketinai 
SOLTHWEST FURNITURE CO. 

S200 S. \Vestern TeL GR 6-442] 
mm 

— i 

Prof. Ming min Peng. 47 m., pa-! 
bėgo iš tautinės Kinijos ir papra
šė prieglobsčio Švedijoj, teigda
mas, kad jam Kinijoj nesaugu. 

S P E C I A L Ū S 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 

Visi muitai ir išlakios 
Mimokčti iš anksto. 

Gavėjas nieko nemoka. 

I T - 6 0 5 $31.80 
4l/2 sv. rūkytų lašinukų, 2% 
sv.taukų, 4į4 sv. ryžių, ty2 
sv. cukraus, 4l/2 sv. kvietinių 
miltų. 
IT - 607 $34.70 
20 sv. kvietinių miltų, 20 sv. 
ryž'.ų. 
SPECIAL-I $38.50 
10 sv. taukų, 10 sv. kvietinių 
miltų, 10 sv. ryžių, 10 sv. cuk
raus. 
CELICIOUS $45.00 
iy4 sv. degintos kavos, 1 sv. 
šveicariško šokoiado, 2% sv. 
cukraus, 2% sv. ryžių, l'/i sv. 
sviesto, ls/± sv. šveicariško 
sūrio, 1V4 sv. rūkytų lašinu
kų, 1>4 sv. rūkyto kumpio, 
2 Vi sv. maišytų vaisių, 2% sv. 
marmalado, 2-4 sv kvietinių 
miltų, IVi sv. geriausių sau
sainių. 
10 SKARELIU $46.80 
5 vilnonės skarelės, be kutų, 
didelėm ar mažom gėlėm arba 
turkiškais raštais, visų spalvų, 
ir 5 šilkinės skareles, visų 
spalvų. 
ITALIŠKI NYLON 
LIETPALČIAI 
Vyriški ;r moteri.šk' — vipų 
dydžių nuo mažą iki didelių 
— spalvos: tamsiai mėlyna, 
tamsiai žalia, tamsiai ruda. 
1 LIETPALTIS 

(Comolete) $25.90 
2 LIETPALČIAI 

(Complete) $39.30 
SPECIALUS PASIŪLYMAS 
DIRBTINIAI KAILINIAI pa
siūti iš žinomos Borgana me
džiagos, minko (tamsiai ru
dos) spalvos arba persiškų 
avelių (juodi), kaina, kurios 
niekas negali nurungt-
Complete $99.00 
Užsakykite dabar. Užsaky

kite tik per 

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP. 
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 10010 
Reikalaukite mūsų neap

mokamo katalogo. 

fi£S*"':'^> 

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

šrt-reo, o r o vės intuvai . 
P a r d a v m a s r tąsymais. 

J. . M I G L I N A S 
Krautuvė Marquet te Parke 

2346 W. 69th S t . — Tel . 776-1486 
N a m ų tel . — PK 6-1063 

NJUIIU. Gyvybes, 
s\eikatos, biznio 
automobiliu, 

l'atotjios iŠMimo-
iv ėjimo sąlygos. 

Cicero arti Cermak Rd. Mūr. 2 po BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
4 IramK ™ , „ aryHlrl 7 m*< narą Besi A*encv. 2925 W. 63 PR 8-S032 
« kamb. gazu apMlcl.. z mas. garą- N e i auki t užsiresristrnokH dabar! 
žas. Pajamų $180 per mėn. Žemi irto Aptarnauja pietvakarine dali 9 mo
kesčiai. $19.900. S V O B O D A , 213* *us- Savininkai kreipkitės dSl- pa-
<•.• ^. Zs — - - , tarnavimo nemokamai. 
S. 61 st Ct. BI 2-2162. Jei neatsako, • 
skambinkit L A 1-7038. IŠNUOM. miegamas k a m b a r y s s u 

m 

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

Išnuomojamas kambarys dirbančiam j 

B A N G A 
TV, Badio, Stereo. TV antenos, 
Alr-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd Si., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti YVA 5-3607 
P. Rndenas K. Šimulis 

A. ABALL KUUi-iKIt wtk 
įsteigta prie* ** m«Vū» 

LXan»u».aio TISU ru*iu atos-us. Taiso 
me aroa dedam* naujus kainlaus, ri-
n&s, nutekamuosius va TU adžius. Da 
iorn* ls lauko. Taisome mnra "tuck-
pomtlns". minai apsldraud*. Viaat 
darbas garantuotas. 
U 1-6047 arba R0 2-8778 

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku 

visais patogumais. 6947 
Tvarkingas, teisingas ir greita* t e n a w A v e 

patarnavimas visais Real Estate _ _ J 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybes dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PŪBUC 

4259 & Maplevrood Av., CL 4-7450 

S. Wash-

REZIDENC1NIAI. 
KOM£RCiNiA» "B 
MEDICINOS IR "--

H KITOKĮ PASTATAIS 

vyrui ar moteriai. Kreiptis 2-me aukš- i »ll«HH»i<«i. ^i>><n»i,.n, ,,mun 

KICHMOM) ACTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieniniu Ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis m o 
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3354 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis 

D A Ž Y M A S 
PIGIAI D A 2 A L KAMBARIUb. 
V A L A U fTlI.TMU? IR BALDUS 

i . B U D I S - T i l C L 4-1059 

!^^^^>J^3s^K^T*^^ 

R E A L E 

• ^ ^ 
S T A T E 

~ X ^ - ^a>= 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame viso 

rūšių grindis 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

Beveik naujas 4 moderniu butu 
mūras — S po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
59 Ir Kedzie. $75,000. 

Maisto krautuve" - Brlg-hton Parke. 
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 Ir Rockwell. 
$11.500 

Š I M A I T I S R E A L Y Y 
Iaaanace — Income T u 

Xotary Public 
2787 W. 43rd St. — CL 4-2390 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas — Vertimai 

APDBAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

te iš priekio. 
4622 S. California A v e . 

Išnuom. 4 kamb. butas suaugu
siems. Yra duju krosnis. 4607. S. 
Whipple St . Tel. 247-8580. 

Išnuom. šviesus 4 kamb. butas su 
karštu vandeniu ir apšildymu. Skam
binkit W A 5-5686. 

SYAT0ME NAUJUS NAMUS 
Atliekame įvairius pataisymus. 

Petrauskas Builders & Co. 
Tel. — 585-5285 

illlillllllltillliuilllllllliltlllllillllllllllllisi 

-?5= 

VARGAS SU APŠILDYMU? 
K r e i p k i t ė s į 

A. JAMES HEATING C0. 
4552 S. Kedzie 847-4314 

67-ta ir S- Hamlin 
7 kamb. jaukus, mūr. liuksusinis 

Cape C o d namas, 4 dvigubo dydžio 
miegamieji. Elektrinis oro valytuvas į-
montuotas namo šildymo krosnyje. ! 6 4 5 5 S. Kedzie Ave . — P R 8-2233 
Liuksus garažas. Kaip nauja — au
tom, skalbiamoji ir džiovinimo maš. 
Nepaprastai žema kaina, tik $24,500. 
Skubiai pasinaudokite proga. Geri : 

Būkime kaimynai 

M IC H A ELS 
Tel. 254-8500 

G Ė L E S 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
G U 2 A U S K Ų 

Bevtrly Hills Gėlinyčia 
2443 \V. 63rd Street. Chicago. ni lnots 

TeL PR 8-0833 — PR 8-0834 

10 kamb. mūr., 2 vonios, 2 vtr-
'•• tuves, 2 auto mūr. garažas, naujas 

pirkiniai ilaai nelaukia. Kreipkitės į emu šildymas, puošnus, priedai, gra-
CT. , , F 0 1 į . i - ^ j_u žesnis, patogesnis už naujus namus. 
Miracle Man. Skambinkite dabar. , A r t i v ^ s k 0 $28,900.00. 

hYi kamb., 8 metų modernus mū
ras, arti Bogan, apie 40 pėdų skly
pas. 1 % auto garažas. Greit susitar-
kit. $22,900.00. 

Pulkus 2-Ju aukštu mūras — 6 ir 
S kamb. Garažas. Arti mOsų. $19,900. 

Vertingas mūras. Naujas stogas, 
elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue-
tte pke. $26,950. 

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modem. 
virtuvg ir vonia. Naujas gazu sūdy
mas. Sausas irengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 Ir Rockwell. 
$21,800. 

P igus lotas dviem butam statyt). 
Marq^ette pke. 

RADIO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radio Pro-
Į gramą Naujoj Anglijoj, i i stoties 
| WLYN, 1360 bangos, veikia sek

madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
raentarai, muzika dainos ir Mag-

i dutes pasaka. Programa veda — 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į: Baitic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuv*. 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. TeL 
AN 84)489. Ten pat gaunamas b 
dienraštis "Drangas". 

% ir^TĘRCONTINENTAL. R. E. 
PALMDALE. CALIFORNIA .935SO 

Namo teL (213) 479-3615, West L.A. 
Pirkite žeme Palmdale, kur ruošia
mas didžiausias pasauly aerodromas 
— iš savininkų, akrais ne sklypais! 

ANNA KARENINA, 
L.N. TOLSTOJUS 

I ir II tom. — 4.00. 
m ir IV tom. — 3.75. 

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781 

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros. Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn-
os ir Turėklai 

JOSEPH VENGKAUSKAS 
Remodeling Contracior 

Atlieka visus namų taisymo darbus 

2622 W. 69th St., 434-0626 

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI RE 7-9615 

P A B D A T M U I 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 
5522 So.Hacine, 434-1113 

NamŲ Apšildymas 
Jdedu visų rūšių pečius, van
dens šildytuvus ir po\ver hu-
midifiers. Išvalau ir suremon
tuoju alyvos ir dujų pečius. 
Alyvos pečius perdirbu del du
jų. Sutaisau blogai veikiančias 
"steam" kontroles. 

Dirbu Ciceroje, Chicagoje ir 
vakarų priemiesčiuose. 

ALBIHAS BANYS 
4 4 7 - 8 8 0 6 

VALDIS REAL ESTATE 
7 9 3 6 S . M a p l e w o o d 2458 W. 69th S t RE 7-7200 
Pamatykite šį oražų liuksusinį na- i 

•s i i ' - - — - i _ u • • t ' Marųuette parke, mūrinis, du bumą is lauko. 6 puikus kambariai, 2 • XaX ^ 4 k a m b - ^ b ^ n i u į " ^ ragti^i 
pilnos vonios, "built-in orkaitė ir vi
rimui krosnis, ąžuolinės spintelės vir
tuvėje, gražus valgomasis kambarys.. 
1V2 maš. garažas. Pilnas rūsys. Našlė 
parduoda už labžS prieinamą kainą. 

; Dėl rakto kreipkitės į Miracle Man. 
Skambinkite dabar. 

M I G H A ELS 
Tel. 254-8506 

BARABAS, 
PAER LAGERKVIST 

kaina — 2.25 

CEZARIS, 
MIRKO JELUSIC 
3 tomai kiekvienas po 2.00 

HililIlUinillllflIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIiiinilllllHHilIlIlIlIilIlIlIHIlIlIilUIIIIUnilllllllllll 
££apok» Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos: 

NTa>BIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT $5.M 
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva. 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
atsirninimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų. 

S7.0C 

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas. 

Kn/gop gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo* 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams. 

UUIiiiNUliUKIJHiliUHiliiUiiiUiniiUUiiiiflIliijUUUiilMitlllUIHIUUIU 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-conditioning' — 
naujus Ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-
kstms,' 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & SH"EET METAI. 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western. Chkairo 9. UI. 

CICERO A P Y L A U S T I N BLVD, 
8 m e t ų senumo 3-jų butų namas. 
2 po 4 kamb. ir 33^ kamb. butas. 
2 maš . garažas . P a j a m ų S360. 
$15,000 įmokėti . SVOBODA. 3739 
W. 26th S t L A 1-70Ž8 arba 

TO 3-2460 

5V2 kamb. (3 m i e g . ) 15 metų se
numo mūro bungalow prie 72 ir 
Richmond. S29,000. 

Mūr. arti 65 ir Kedzie, 5 kamb. (2 
mieg.) su apši ldomu porčiu ir pa-
jamom rūsy. $22.500- P R 3-2236. 

Larramie and X o r t h A v e . — 3-jų 
butų mūr. 5—4^—3 kamb. Gazu 
karštu vandeniu epš i ld . S4,200 pa
jamų. 2 maš . g a r a ž a s . 35x125 p. 
sklypas. $34,000,00. 

MAZZA — H0 5-0570 

patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900. 

Brighton P k e du namai. 8 bu-tai. 
geros pajamos, 13,900. 

SCartraette Pke . Mūr. 3 butai Ir pa
talpa bizniui arba rastinei. Pigos. 
S4S.000. 

Manraette Pke . Mūr. 5 kamb. bun-
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,9M. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. Tlst S t — RE 7-9515 

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ 
F.M. HOSTOjrVSKIS 

I tom. —3.00 
II tom. — 2.50 

m tom. — 3.00 

15 butu, 2-jų aukštu mūr. prie 
67 ir California. $20,000 metinių 
pajamų. $127.000. Įnešus $45,000 
savininkas duos paskola 7%. 

1V2 aukšto, 5 metų mūr. 2 švarūs 
butai — 5% ir 4% kamb. Prie 63 
ir Austin. Virimo — kepimo pe
čiai, ąžuolo medis, dvigubas mūr. 
garažas. $51,000 arba pasiūlymas. 1 . . . . . 

8 kamb., 20 metų didele švari pasensta ir nem sibosta, kunos 
mūr. rezidencija prie 71 ir Califor- t inka 

VARGDIENIAI, 
VICTOR H U G O 

I tom. — 3.50 
II tom. — 2.00 

III tom. — 3.00 
IV tom. — 3.5C 

1 ai knygos, kurios niekada ne-

tautoms, kurios verčiamos į sve-
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj " " * * v i s i e m s l a i k a m s , v i s p m s 
užimti. $27,500. 

5 kamb. 15 metų. "ranch'' sti- . . . . , , . , 
liaus mūr. namas. 84 ir Kedzie. timas kalbas ir renkamos mokyk-
$2.ii/2°°kamb. 15 metų mūr. -ranch" l o m s ir bibliotekoms kaip to kraš-
ant 50 p. sklypo. Prie 79 ir Rock- t o pavyzdinė literatūra. Tos kny-
well. 2 vonios, centr. vėsinimas, . 1 1 . t - i « - ' 
įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas pir- gOS r e i k a l i n g o s , k i e k v i e n i e m s n a -
^ į i 3 T>»tu. 10 metu, 2-jų aukštų jmams. Įsigiję jas "Drauge" sau 
mūr. namas prie 71 ir 
$152,000. 

šiems, t ikrai būsite patenkinti . 
LEONAS REAL ESTATE 

california. j j r s a v o draugams ar artimie-

INCOME TAX — NOTARIATAS 
IMIGRACIJA 

27S5 W. 71st S t — TeL 925-6015 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St., Chicago. DL 60629 

nimois State gyventojai yrie kainos 
turi pridėti 5% mokesčio. 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
b* kitos kraštas. 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Cnreago, m. 60632. Tel. YA 7-5980 

R E A L E S T A T E 
!IH<!HilItHintHli]fifi||I|IUf!!llliI]!!IUUHilllllMlllfl|! 

SALES • M0RT6A6ES • MANAGEMENT 

S^x 
LtW$ SINCLAIR SERVICE 

^tabdaal . Sankabos , Transmis i jo s , 
Tnne-ap b Motorą R e m o n t a s 

5759 So Western Avenue 
Kampa* 58 th S t r e e t 

M — PRosper t 8 -9533 

HELZLL 
Member of M.L.S. 

flLEX ŠATAS —REflLTOR 
Ittain office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Elinois. TeL OL 6-2283 

Turime šimtas namą Benvyne, CSceroj, Riverskle, La Orange Park 
ir kitnose vakarinhiose priemiesčinose. Prašom* užsukti Į mūsa ištai
ga ir išsirinkti iš katalogo. 

IIIIIIIHIIIilIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIiHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlliimilllllllIliiHIIIIIIIMIIIIIHIHII 

M O V I! N G 
SERftNAS perkraosto baldns Iri 
kitos daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67tta Place — WA 5-8063 

, Bemkite dian, "Draugą". 

NERIS REAL ESTATE 
Pers ikė l e į naujas pata lpas 

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321 

iimmmmiimiimiimiiiiiiiiimmiiiiiiir 
Apsimoka Bkelbtis D R A U G E , 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

i i i i i imiiiiimiiniiimiiiii imiimimiiiii i ir 

HELP WANTED — YSMM 

Exper'd Nite Porter 
10 P.M. To 6 A.M. 
Excellent Cond'tions 

6 Days Week 

CaH YA 7-5580 E x t . 270 

G00D OPPORTUMITY 
Various Manufacturing 

Duties in nev/ field. 
Earnings open — 

with excellent potential. 
PBONE 

HELP WANTER — MOTERYS 

W A N T E D 

T E L L E R 
Prefer experienced or will train. 
Full tnne. 

MTTTJAL FEDERAL SA^TNGS 
AND LOAL ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

2212 West Cermak Road, Chicago, 
Dlinois 60608. Tel. 847-7747 

HELP WANTED — MOTERYS 

KEY PTJNCH OPERATORS 
Need E x t r a Cash? 

PART TIME POSITIONS OPEN 
FOR IST AND 2ND SHIFTS 
SET YOUR OWN HOURS 

TOP PAT — FREE COFFEE 

CaU Rich: 337-6762 

Reikalinga patikima moteris nuo
latiniam bendram namų ruošos' 
darbui 5 dienas savaitėje. 4 vaikai 
(3 mokyklinio amž.) 14-10-7-4 m. 
Geras atlyginimas tinkamam asme 
nini. Reikalinga nors kiek angliš
kai kalbėti. Geras susisiekimas. 

TeL 692-2854 po 6 v. vak. 

D ft M E S I O 
WMM!llllllll'Į.n!B.'MI^:!,!!IVI:l,i!:»:«-»|ĮĮ||Hl|iHl«^|Į!Į 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S246 SO. HALSTKD įHBBBP Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADK), STEREO APARATU PARDAVMAS m TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

mmmmmmm*%mmim 

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Liepom! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC 

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
L Ū B O M S 

Usii ir kaMrtadtagtals ano I Ud k»». Kitom di«s«m soo 
t Od I mJ* vak, OeionadlaoJala nno M ik] i f, « 

file:///Vestern


1969 - 1970 MAS žiemos kursai Dainavoje. Antroje eilėje iš k.: Rimas Petrauskas — bern. vadovas, Algis Juozukonis — ūkvedys. MAS iž
dininkas, tev. G. Kijauskas — kursų ir MAS dvasios vadas, Algis Puteris — komendantas. MAS cv piim.. Laima Gustainytė — sekreto-
I*' M^?_ sfkr" d r- J- Pikūnas — Ateitininkų federacijos vadas, kun. St. Yla — kursų programos rdošėjas. AF dvasios vadas. Gabija Juo
zapavičiūte — merg. vadovė, MAS cv vicepirm., ses. Igne — kursų koordinatore. Gitą Markevičiūte — merg. vadovės padėjėja Vytautas 
Kliorys — vakarinių programų vedėjas, SAS-SIS. Nuotrauka Kazio Razgaičio 

I jaunių šokių valandėlė. 
Dainavoje šiuo metu viešėjo! 

i At-kų fed. dvasios vadas kun. St. 
I Yla, pasilikęs keletai dienų pailsė 
i ti po Moksl. at-kams pravestų 

kursų. Jis šia proga, pasibaigus, 
to vakaro linksmybėms, praveuė 
pašnekesį su jaunimu. Vakarine1 

malda užbaigėm dieną. 

Rytojaus dieną dvasios vadas 
kun. Yla atnašavo šv. Mišias ir 
pasakė prasmingą pamokslą. Po 
šv. Mišių papusryčiavę vėl visi į-
niko į sniegus. Karšti pietūs ir 
po jų kelionė namon. 

Gaila buvo palikti Dainavą, 
baitu patalu apsiklojusią. Ji gra
ži žaliuojanti, ji graži ir baltai 
spindinti. 

Gintė 

• ABITURIENTŲ PAGERBIMAS 
Prie vienų veikliausių organi- Scot Park gimnaziją, žada studi- j įsijungti dar daugiau jaunimo 

zaciįų Hamiltone priklauso atei- juoti astronomiją, 
tininkai, beveik nuo pat įsteigi- šinį už Kovą. 

Žaidžia krep-

mo dienos vadovaujami pirm. J. 
Pleinio. Be savo tiesioginio tiks
lo — viską atnaujinti Kristuj-e-

Repeticijos vyksta sekmadieniais. 
K. Baronas 

Kalėdų džiaugsmą. Du balti avi 
nėliai (D. Skiotys ir V. Smalins-
kaitė) nukiuoksėjo prie kūtelės, 
kuri buvo paruošta didelės eglės 
papėdėje. 

jie plačia vaga eina į lietuvišką
jį jaunimo gyvenimą, rengdami 
paskaitas su diskusijom, minėji
mais, koncertais. Tiesa, ir jie 
kartais būdavo paliesti stiprios 
audros, tačiau po jos, jie dar stip 
riau atsistodavo ant kojų, palik
dami savo dvidešimtmečio veik-

7) Kezys Mindaugas, Katedros 
berniukų, žada studijuoti geograj 
fiją. Lankė šeštadieninę mokyk
lą, priklausė ateitininkams. T u 
ri surinkęs didelę pašto ženklų 
kolekciją. 

8) Pareštytė Kristina, Kated
ros mergaičių, žada studijuoti 
kalbas. Priklauso skautams. Bai
gė lietuvių šeštadieninę mokyk-

ATEIT1NINKAMS SENDRAU
GIAMS 

Sibiras... 
Šalta, šalta 
Mano dienų daina 
liejasi ir skęsta tundroje 
lediniu skausmu 

šalta, šalta 
neišgirsta mano rauda. 

Ses. J . Saulaitytė 

Sese ir broli ateitininke, 

Mes girdime savo tėvynainių 
skundus pavergtoje tėvynėje, ži
nome jų ištrėmimo vargus ledi
nėse tundrose. Ta t prisidėkime 

; sąskaitybą. Priklauso skautam i r jPne jų palengvinimo nors savo 
Tokiu pavyzdžiu gali būti sau į ateitininkam. Baigė šeštadienio | rnaža ^ auka.Tenebuna salta ir 

i lą ir Ped. lituanistikos institutą los nueitam kelyje plačius pedsa' ~ . . A , , .. . , . , , .. . Chicagoj. Atrodo, kad u yra vie-

DRAUGAS šeštadienis, 1970 m. sausio mėn. 31 d. 

Pranešame "glmTriėms ir pažįstamiems, kad sausio 
12 d. LktAivoje mirė mūsų mylimas brolis ir dėdė •«£ 

•" • Si 

DR. VACLOVAS TIŠKUS f 

Šv. Mišios bus laikomos vasai.o 8 d. 11 vai.. Lie
kame nuliūdę 

Jadvyga Baltrušaitienė, Virgilijus Baltrušaitis, 
Vanda Jučienė, Vytautas J u č a s Irena Ralvaitieiiė 

VERTINA ŠV. TĖVO 
ATSIŠAUKĖ*!.* 

Trečiosios pasaulinės Taikos 
dienos proga į popiežiaus Pau
liaus VI-jo paskelbtą atsišau- j j 
kimą iki šiol atsiliepė daugelio 
pasaulio kraš tų žymių asmeny
bių ir vyriausyibių atstovų. Pa
skutiniu metu popiežiaus Pau
liaus VI-jo veiklą pasaulinės 
taikos įgyvendinimo srityje 

n 

gyvenimui.' . , . . . r, , . , 
nmtele mergaite Kanadoj baigu-

kus visam kolonijos 
Ateitininkų darbas plačiai rer 7 „V A ; 

is_. _ft_ - ^- si Cnicagos Lit. institutą. Antri 
mas vietos lietuvių, ypač tėvų,: . , . . „ „ T . 

T̂ T V> • i i metai mokytojauja šeštadienio 
parapijos, vietos KL B-nes vai- , , , . ' ' 
J U * -ii .• • ; mokykloje, 
dybos, nes ta veikla auganti jau- g - p e r k a u s k a s Gintautas, Ka-nimą atitraukia nuo naslijusio t V « .-« » _,.. • . , ,. „. v „ , i tedros berniukų, žada studijuoti sunkelius sio žemyno atžalyną-

sio 17 d. surengtas abiturientų 
vakaras. Nežiūrint sniego aud
ros ir šalčio, Hamiltono Jauni
mo centras buvo beveik užpildy
tas jaunimu ir senimu. Visus su
traukė 14 baigusių pereitais me 
tais, daugiausiai katalikiškas 
gimnazijas pagerbimas ir prista
tymas Hamiltono visuomenei. 

mokyklos 10 sk. 
10)Ročytė Rita, baigė Scot 

mūsų širdyse. 
Per vasario 16 minėjimą įteik-

Park gimnaziją, žada studijuoti j sime savo kolektyvinę auką laisvi-
mediciną. Priklauso ateitinin-1 nimo reikalams.Prašome kiekvie-
kams. ! ną kuo greičiau savo dalį pa-

11) Sakalas Rimas, baigė Hi l l : siųsti skyriaus iždininkui Ed. Ra-
Park, žada studijuoti geografiją.' davičiui, 5936 S. Washtenaw 
Baigė šeštadienio mokyklos 10 | Ave., Chicago, 111. 60629. Čekius 
skyrių. Priklauso ateitininkams '• galima rašyti ir Alto vardu. Kiek-

Specialų "orkestro" vadovų šo
kį išpildė P. Zarankaitė ir R. Pi-
kūnaitė, jaunių chorui giedant 
"Didis džiaugsmas patekėjo"... 
Baigę savo pasirodymą "kapelmei 
sterės" į salę įvedė jaunučių "or- i aukštai įvertino Indijos prez. 
kestrą", kuris būgnais, trimitais 
ir varpeliais skelbė šv. Kalėdas 
ir giedojo "Muškit būgnais, tri
mituokit". 

Apžygiavę salę su "orkestru" 
ir giesme sustojo prie kūtelės, 
kur dar išpildė pora kalėdinių 
giesmių, pritardami turimais mu 
zikiruais instrumentais. 

Oficialią programos dalį prade , ir sporto klubui Kovas. 
jo MAS pirm. Dainora Juozapa
vičiūtė, pakviesdama vietos ir 
Toronto ateitininkus trumpos 
programos išpildymui. Aukuro 
atstovą K. Bungardą deklamaci
jai (daugiausiai A. Gustaičio ei
lėraščius) ir sendraugių kuopos 
pirm. J. Pleinį, pristatymui abi
turientų. Iškviestus į sceną būsi
mus universitetų studentus (visi 
jie dar lanko 13 klasę) sveikino 
VAV parapijos klebonas prel. J. 
Tadarauskas, pažymėdamas, kad 
iš vietos vyskupo jis tik gerą yra 
girdėjęs apie besimokančius lietu 
vius, o KLB Hamiltono apyl. 
pirm. A. Juozapavičius palinkėjo 
visiems ir toliau būti lietuviais, 
įteikdamas šia proga kiekvie
nam su įrašu knygą "Lithuani-
ans in Canada". 

Baigė gimnaziją šie hamilto-

1) Aušrotaitė Birutė, baigė 
Katedros gimnazijos 12-tą klasę, 
lanko 13-tą (visi abiturientai 
lanko dar 13-tą), žada studijuo
ti chemiją, aktyviai reiškiasi 
skaučių veikloj. 

2) Budininkaitė Kristina, bai
gė Katedros gimnaziją, žada stu 
dijuoti mediciną. Priklauso atei
tininkams ir šiuo metu dirba su 
jaunučiais. Baigė 10 skyrių lietu
vių šeštadieninės mokyklos. 

3) Deksnytė Darija, Katedros 
mergaičių, ruošiasi mokytojos 
darbui. Priklauso ateitininkams 
ir buvo kuopos pirmininkė. Bai
gė 10 sk. šeštadieninės mokyk
los ir šiais metais jau mokyto
jauja lietuviškoj mokykloj, lan
ko Lituanistinius kursus Toron
te. 

4) Elvikis Jonas, Katedros ber
niukų, ruošiasi studijuoti teisę. 
Aktyvus tautinių šokių Gyvata-
fo grupės narys, dalyvavęs su juo 
išvykoj į Prancūziją, žaidžia 
krepšinį Iretuvių sporto klube 
Kovas ir treniruoja mergaičių 
krepšinio komandą. 

5) Kažemėkas Vidas, Kated
ros berniukų, ruošiasi studijuoti 
bakterio!(?giją. Priklauso ateiti
ninkams. 

6) Leparskas Henrikas, baigė 

12) Stasiulytė Kristina baigė 
Scot Park, žada studijuoti gam
tos mokslus. 

13) Trumpickaitė Marija bai
gė Hil l Park, žada studijuoti vi
suomenės mokslą. Priklauso 
skautams ir ateitininkams. Baigė 
10 sk. šeštadieninės mokyklos. 

14) Urbaitytė Ivara, baigė 
Barton, žada stoti į gailestingų
jų seserų institutą, priklauso atei I ankstyvo šešt. ryto rinkosi šei-
tininkams, buvo kuopos sekreto-, mos žiemos sportui ir kalėdiniai 
rė. j vakaro programai. Prisičiuožę 

Po oficialiosios programos vy-1 ant Spyglio ir nutrynę Rambyno 
ko šokiai, kuriuose jaunimas dar kalnus rogutėmis, jau sutemus, 
arčiau susipažino, o gausiai susi- rinkosi iškylautojai į salę. Po 
rinkusi vyresnioji karta stebėjo karštos vakarienės, tėvai sekė vai 

vieno aukotojo pavardė ir suma' 
bus paskelbta vėliau. 

Jūsų A.E. [ 
Chicagos At-kų Sendr. 

valdybos vardu 

DETROITO JAUNUČIŲ IR 
JAUNIŲ AT-KŲ ŽIEMOS 

IŠKYLA 

Tradicinė žiemos iškyla įvyko 
Dainavoje sausio 3-4 d. Jau nuo j 

Po jaunučių pasirodymo, jau
niai išpildė kalėdinių ir žiemai 
pritaikytų minčių montažą. 

Pabaigoje jaunučiai sudaina
vo amerikiečiuose populiarią ka
lėdinę dainelę "Jingle bells," jų 
globėjos lietuviškai paruoštą ir 
pritaikytą Dainavos gamtai ir 
progai: 

...oi kaip yr smagu, 
būti čia kartu 
su sniegulėm ir žvaigždėm 
ir mama — tėčiu. 

Po to sekė pasikeitimas kalėdi
nėmis dovanomis, žaidimai, dai
nos, kurias vedė K. Veselkaitė ir 

J*n, Portugalijos prez. Tcmaz, 
r*ietų Korėjos prez. Chung Hee, 
Gabono respublikos prez. Bon-
go, Izraelio min. pirm. Goldą 
Meder ir daugelis kitų vyriau
sybių atstovų. 

PAIEŠKOJIMAI 
PALIKIMŲ REIKALAIS IEŠKOMI ŠIŲ 
ASMENŲ GIMINĖS BEI PAŽĮSTAME 

KASPER Adolfas F., gyveno India
noj ir Čikagoj. 
ŠIDLAUSKAS Bronius, kilęs iš Pane
vėžio miesto ar apylinkės, neseniai mi
rė, pa*iko nemažą turtą. Pažįstamieji 
pasakoja, kad velionis turėjęs Lietu
voje brolį Stanislovą ir dvi seseris. 

ŠLMKEVIČIUS ar ŠIMKUS Jonas iš 
Tauragės aps., Skaudvilės vals. 
STOCKUM ar STOŠKUS Matas ar 
Motiejus, Jono ir Agotos sūnus. 

Turintieji žinių apie šių asmenų gi
mines ar artimuosius prašomi pranešti 

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS 

6147 So. Artesian Ave. 
Chicago, Ulinofe 60629 

Telefonas REpublic 7-8334 

gražiai besilinksminančius. 
Šiuo metu, ateitininku kuopa 

yra susirūpinusi moksleivių — 
studentų choro suorganizavimu. 
Repeticijos, vad. sol. V. Veri-
kaičiui, jau vyksta ir jose daly

kų išpildomą kalėdinę progra
mą, kurią paruošė jaunučių glo
bėja J. Damušienė, jaunių — 
M. Jankauskienė, o giesmes — 
Pr. Zaranka. 

Jaunių choras su žvakėmis ir 
vauja per 40 jaunųjų mokslei- j specialiais aprėdais įžygiavo gie-
vių. Pirmas choro pasirodymas i dodami "Tyli naktis", 
numatomas Šv. Kazimiero minė I Po jų sekė angelas (jaunutė V. 
jime. Kuopos pirmininkas prašo i Nakaitė) trimitu skelbdamas šv. 

VYTAUTUI ŠOLIŪNUI, 
30 šeimai ir giminėms, mielam tėveliui mi
rus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Lemonto Apylinkes 
Lietuviu Bendruomene 

A. 
FLORIJONUI ŠOLIŪNUI 

m i r u s , 
gilią užuojautą reiškiame sūnui VLADUI 
ir visai seimai. 

Korp! Kęstutis J 

Liūdinčius 
B R O N Ę I R V L A D Ą 

S Ė L E N I U S 
užjaučiame del Bronės tėvelio mirties Lietu-

• * 
voie. 

BALF'o 76 sk. vaidyba 

A. + A. 
FLORIJONUI ŠOLIŪNUI 

mirus, žmona p. ŠOUtfNIENE, dukras — REGINA, 
JWIffi£, BRONĘ, OffiJTC, sūnus — VYTAUTJJ, J0N$, 
VLRDJJ ir jų Šeimas giliai užjaučiame 

J. Br. Morkai, J. R. iurgučiai, 
L G, Klevai, SI, A. Urbonavičiai, 
A, j , Gedrimai, 

Hamilton, Ont Canads. ! 

&*šaM%.- y J» 
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DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Prelatas Mykolas L. 

K R U Š A S 
Jau suėjo dvidešimt metu. kai negailestingoji įnirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo piimąji Amerikos lietuvi prelatą Mykolą L. Krušą, ku
ris mirė 1950 metais sausio 31 dieną 

Šv. Mišios už prel. Mykolo Krušo sielą bus atlaikytos Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje 1970 m. vas 1 dieną. I!:15 vai. ryto. 

Maloniai kviečianti visi — giminės, draugai ir pažįstami daly
vauti šiose pamaldose ir pasimelsti ui a a. prel. Mykolo L. Krušo 
sielą. 

GYVAS PRISIMINIMAS 
Atmintinas kielikas ar cimborija {graviruota pn-
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano-

vargmgorns Misijoms ar bet kuriam pasi-ant 
nnktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas kuris bus įvertinta' Pristatome tuojau pat. 
šstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pat tu-

~Jiie ir kitų dalykų tinkamų atminimui* 

WATRA MEMORIAL CENTER 
2848 W. CERMAK ROAD 

AREA CODE (312) 
CHICAGO, ILLTVOIS 

247-2425 

A. + A. 
ANNA SHYEGZDA 

Gyveno 1501 So. 48th Court. tTicero, Illinois. 

Mirė sausio 29 d.. 1970, 3:57 vai. vak., sulaukus 73 a am. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice Hanisko. žen

tas Paul. sūnus Aitert, marti Grace, gyvensnti Cmcinnati. 
Ohio. ir sūnus R-obert, 6 anūkai, 1 proanūkas. seservs Jose-
phine Wastak, i r Alice Mikutis, ir kiti giminės, draugai bei 
pE žistami. 

Kūnss pašarvotas Vance Funerai Home koplyčioje. 1424 
S. 50tti Ave.. Cicero. 

Laidotuvės įvyks vasario 2 d . pirmad. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta i šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velienės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gknines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiese laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, marti, žentas, anūkai ir proanū-
kai. 

Laidotuvių direktorius Vance. Tel. 652-5245. 

Mielam kolegai 

DR. VINCUI K02ICAI 
netikėtai mirus, 

giliam skausme likusius - žmoną, sūnus, 
seseris, brolį ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Kurso draugai — 
Liuda 
Lilija 
Janina 
Ona V 
Jonas 
Kazim 

Dirdieni 
Ignatontenė 
Mševičienė 

askevičlute 
Adomavičius 
ieras Rimkus 

Pasinaudokite Draugo ..flassified" ^viiumi. 
. . 

r * * * * - - • * -
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DRAUGAS, šeštadienis, 1970 m- sausio m*a. 31 A 

X Auksinę Lietuvos steigia
mojo seimo sukaktį pirmieji 
taip ryškiai pagerbė mūsų fi
latelistai, susibūrę j draugiją 
Lietuva. Jie išleido specialius 
vokus su Vytauto Didžiojo at
vaizdu, su aukso įrašu: "Gol-
den anniversary of the Lithu-

x Chicago Conservatory of! anian National Assembly" ir 
Music, kur daugelis lietuvai-! su skaičiais, at^Tninčiais 50 m. 
čių mokosi dainuoti pas Alice sukaktį. Skaičiai meniškai iš-
Stephens, nuo vasario 2 d. Į rašyti ir apvesti ąžuolo ir kit. 
keičia adresą ir veiks Finej žaliuojančiomis šakelėmis, ku-
Arts name, 410. S. Michigan rios sujungtos trispalvės kaspi-
Ave. Alice Stęphens vadovau- nu. Viename tame piešiny pa 
ja "Aidutėms", Ikurios dažnai 
pasirodo mūsų parengimuose. 

X Danguolė Varnienė, 14762 
ESI Vista, Oak Forest, Dl, pa
skirta į Stone Brandel Center 
Stabą, Chicago, UI., kuris rū
pinas; kalinių auklėtojų pro-' 
gramomis. Tokią programą au
torių ir menininkų, besirūpinan
čių kaliniais, Dlinois Technolo
gijos institutas ruošia vasario 
27—28 d. ir kovo 1 d. Jos su- j § m vasario 8 d., : 
ruošimui daug prisidėjo Var- j J a u n i m o centre. Paskaita: "Va--
nienė. kuri yra Veronikos ir k ų iįPtuviško kalbėjimo proble-

naudotos ar tjk ne septynios 
spalvos. Darbas atliktas sale
ziečių spaustuvėje Romoje ir 
atrodo ypatingai dailiai. 

x Tautiniu šokių pynę "Suk 
suk ratelį" išpildys Grandiee 
ansamblio šokėjai, vadovauja
mi L Smdeliauskienės, šį šešta
dienį, sausio 31 d. 7 v. v. Jau
nimo centre. 

X Lietuviu Mokytojų s-gos 
Chicagos sk. susirinkimas įvyks 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DARBINGI METAI išrinktas Chicagos apylinkės 

moksleivių sąjungų pirmininkų 
Šie metei Šv. Panelė© Gimi-1 p rezidentu. Linas Slavins-

mo parapijos mokylklos Moti-!
 k a S ; Bogan High Scihool moks-

nų klubui yra atmintini. N e t I e i v i S ) p r adėjo vadovauti 225,-
dešimt metų prabėgo bepla- ^ a r t e s n i ų mokyklų moks-
nuojant, bedirbant, kaip pade- j l e i v j a m S ) ^ m ^ yra susiorgani-
ti mokyklai įsigyti b blioteką. | ^ ^ ^ aukštesnėse mokyklose. 
Svajonė virto realybe. Sienose i C h i c a g o s amerikiečių didieji 
naujos, rudo riešuto ientynos,j dienraščiai gražiai paminėjo Li-

rindys išmuštos minikštu kili- ^ g ^ v u i ^ brinkimą ir cita-
mu. Ses. Prudencija su didžiau
siu pavyzdingumu tvarko nau
jąją b'blioteką. D. Varaneckie-

vo jo išrinkimo proga pasaky
tus žodžius: "Prezidento pa 
grindinis tikslas yna studentų 

žum. Jurgio Janušaičių dukra. 
X G. Mažeikienė ir M. Mora-

kienė šį sekmadienį, vas. 1 d., 
10:30 vaL per lietuvišką sumą 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje, giedos J. Wiegand 
"O salutans" duetą. 

X A- Krakauskas, Windsor, 
Ont., dėkodamas už kalendorių, 
prisiuntė 7 doi. auką Ačiū. 

x Chicagos Medžiotojų-Meš-
keriotojų klubas kviečia visus 
į Užgavėnių Balių, 1970 m. 
sausio 31 d., 8 v. v., Marąuette 
Salėje, 6008 S. Western Ave. 
Gros Ramonio orkestras, ve'ks 
jvairių valgių ir gėrimų bufe
tai. Įėjimo auka $1.50. (pr.) 

X Chicagos Anglijos Lietu
vių Klubo valdyba kvečia vi
sus į linksmą Užgavėnių Balių, 
kuris įvyks Jaunimo centre, 
dadž. salėje, vasario 7 d., šeš-
tad., 7:30 v. v. Šokiams gros 
Šnukštos orkestras, veiks bufe
tas ir bus dovanų paskirsty
mas, šalta ir šalta vakarienė. 
Auka 6 dol. asmeniui. Stalus 
užsisakykite dieną telefonu 
LA 3-9084; vakare 254-0743. 

(pr.) 
X Lemonto Liet. Bendruo

menė, vasario 8 d., sekmad., 
2 vai. p. p. ruošia banketą su 
politinėmis diskusijomis. Gar
bės svečiu ir pagrndiniu kal

nios". Kviečiami mokytojai, tė
vai ir visi šiuo klausimu suin
teresuoti. 

Lietuviu delegacija Chicagos mero įstaigoje sausio 26 d. Nuotraukoje matyti Lithuanian Plaza lentelės, kurios bus 
skanintos Chicagoje, atžynunt Lithuanian Plazos vietą. Komitetui vadovauja arch. Albertas Kerelis, Juozas Ba
cevičius ir Algis Regis. Nuotraukoje matyti (iš k. j d.): A. Regis. Michael Madigan, arch. A. J. Kerelis, Pranas 
iavickas. C. Staszcuck. miesto meras Richard J. Daley. inž. Eugenijus Bartkus, Juozas Bacevičius, Lietuvos 
gen. kons dr. Petras Daužvardis, Albinas Dzirvonas, dr. Joseph Jerome, Marius Kasniūnas, inž. Kazimieras 
Oksas, Petras Vilkelis ir Stasys Džiugas. 

x Naujausias dvisavaitinio i x Jonas Tumosa, Toronto, x Lietuvos vyčių Illinois -
iurnalo "Laivo" numeris (va-1 Ont., siųsdamas prenumeratos Indianos apskrities valdyba, 
sario 7 d. nr. 3) jau atspaustas mokestį pridėjo 10 dol. spau- dėkodama mūsų dienraščiui už 
.r siuntinėjamas skaitytojams. 
Šiame numeryje telpa straips
nis: "Sotus gyvenimas ir hi
piai" (socialinius ir ekonomi- i 
nius klausimus sprendžiant). 
Prisimenama Lietuvos nepriklau 
somybės atkūrimo sukaktis 
Vyt. Kasniūrao ir EI. Spačkaus-

eilėraščiais ("Vasaris" ir 
Malda") bei Renės Rasos 'kū

riniu " . . . iki pasaulio pabai
dos". Dėmesio vertas straips
nis: "Kitataučiai apie Dievo 

dai paremti. Dėkojame. 
x Automobilius į Lietuvą — 

Moskvich ir Zaporozihetc gali
ma užsakyti iki vasario 28 d., 
Cosmos Parcel Express, 2501 
W. 69 St., tel. WA 5-2737. Sa
vininkas E. Žukauskas. (sk.) 

x Venecuelos lietuviai, šį 
šeštad., sausio 31 d., 7:30 v. v. 
įvyksta, visuotinas susirinkimas 
Hollyvvood salėje, 2419 W. 43 
St. Prašome visus dalyvauti 

nės piešta Madona puošia jos j _ moksleivių teisės ir jų atsto-
siesnas. Tarpe visų vaikams j v^vjmaLS^i T^a s Slavinskas pa-
privaiomų laikraštėlių galima b r ė ž ė d i d d ę s v a r D ą siekti ben-
atrasti ir "Eglutę". Utuanisti-1 ̂  t j;ks lų ^ ^ažaus sugyve
nęs mokyklos tėvų komitetas i n į m o ^ nuoširdaus bendradar-
aprūpino lietuviškomis knygo
mis. Motinų klubo pirmininkė 
yra AM. Juraitienė, kuriai pa-

biavimo moksleivių sąjungose. 
Jis pasižadėjo dirbtį įsteigimui 
moksleivių patariamųjų valdy-

deda visa valdyba. Kiek da.ug:bų v i s o s e chicagos aukštesnio-
gal:ma padaryti savo vaikų ge- 8 j D g e m o h y k l Q f l e . 
rovei, mokyklai, parapijai, (kai 

tarną Jurgį Matulaitį". Kun. dr. j punktualiai. Po susirirt-iimo į-
J. Prunskis rašo kaip saugoti Į Vyks venecuelietiška susipaži-
sveikatą žiemą, o Pranas Šulas 

Į — apie testamentus. Rasi pla-
1 čią lietuvių gyvenimo apžvalgą. 

nimo vakarienė. Dėl neaiškumų 
skambint 458-8870. 

Venecuelos Lietuvių Klubo 
Steigiamasis Komitetas 

(sk.) x Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirm. Rimas Staniūnas turėjo 
interviu su Chicago Tribūne re- x Am. Liet. Montessori D-ja 
portere Miss Terri Schultz apie maloniai kviečia visuomenę a t 
ruošiamą mūsų tautinę šventę slankyti ir pasigrožėti naujau 
vasario 15 d., ir bendrai — j gįais pavasariniais rūbais MA-
kultūrinę veiklą. Miss T. j ™j PARODOJE __ VAKARIE-

; I Schultz pažadėjo straipsnį at- ' 
spausdinti. Be to, R. staniūnas 
rūpinasi gauti pasikalbėjimų ir 
su kitais amerik. laikraščiais 
Chicagoje. (pr.) 

nuolatinę pagalbą, spaudai pri
siuntė 20 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Lietuvybę stiprina mūsų 
spauda, o skaitytojad ją remia. 
Aukojo :po 2 dol. — K. Vadi-
šius, Birutė Kukler, Br. Jaras, 
VI. Jasinskas, Mrs. A. NoiUe-
liunas, J. Cibulskis, M. Burči-
kas, J. Uksas, P. Paškauskas, 

B. Rzesaus'kas, K. Mažeika, P. 
Pagojus, Ona Shats, K. Ba
rauskas, R. Paulaitis, D. Pcli-
kaitis, A. Zaparackas, V. Kan-
kalis, S. Mockus, V. Gavelis, J. 
Jasinskas, S. Petkevičius, O. 
Kreivėnienė; po 1 dol. — J. Mi
kulskis, Ona Jasaitis, V. Šūkis, 
Mrs. Simon Bacvinskas, A. 
Korsakaitė, J. Kasperavičius, 
Adolfina Burba, Nele Garba-
čaudkas, J. Gylys. Visiems 

vienas tikslas jungia visus. 
K. 

LINAS SLAVINSKAS — 
MOKSLEIVIŲ SĄJUNGŲ 

PIRMININKAS 

Linas Slavinskas, Chicagoje 
gyvenančių naujųjų lietuvių 

Linas Slavinskas priklauso 
Bogan futbolo komandai, pata
riamąja! valdybai Bogan aukš
tesniojoj mokykloj, eina iždi-
riinko pareigas mdksleivių są
jungoj ir yra reporteris mo
kyklos laikraščio "The Bengal 
Lancer". 

E. ir K. Slavinskų duktė Vi-
ateivių Erikos ir Kazimiero Sla | ̂  Siavinsfraitė, garbės pažy-
vinskų sūnus, neseniai buvo|rniu baigusi Bogan aukštesnią

ją mokyklą ir gavusi valstybi
nio Ulinois universiteto stipen
diją, studijuoja Ulinois univer
sitete, Urfoanoje. 

Dirigentas 
Lietuvių operos spaudos konferen 
ei joje, sausio 24 d. Healthy Foo. 
Bičiūnienės restorane, ats fee 
klausimus spaudos ir radio atste 
vanos apie Verdi — Liknio Gali 
kurios premjera įvyksta baiandž. 
18 d. Chicagoje. 

Nuotrauka G. B eiunaites 
j M M ^ "^~ 

X Bonifacas Milašius, Chi
cago, IH. prisiuntė 8 dol. auką. 
Dėkojame 

X RAŠOMOS MAŠINĖLES 
visokioms progoms nuo mažiau 
šios iki 92 ž., liet.-angl. raidynu. 

bėtoju bus Congressmanas Ed. i T a i p ^ padio, TV ir biznio 
Denrinski. Dalyvaus ir kitų m a š i n 0 3 .Reikalaukite katalogu, 
tautybių atstovai. Prašome lie-; j h Giedraitis, 10 Barry Dr., 
tuvių ska tlingad dalyvauti. įsi- : E N o r h t p o r t f N . y . 1 1 7 3 1 C h i . 
gyjant iš anksto rezervacijas ir m g ^ informacijos vakarais 
nevėliau vas. pirmos dienos. t g l 4 7 6 _ 7 3 9 9 ( s h ; . 
Kreiptis į Marginius arba 

K Dovanų siuntinius j Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga 
.ima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hacknev 

skamb. telefonais 448-8854 ir 
257-7388. (pr.) 

x Liet. Taut Akademinis sam
būris Chicagoje š. m. vasario 
7 d. 8 vai. vak. B. Pakšto sve
tainėj ruošia tradicinį Užgavė-

Rd., London, E. 2- England 

X Lietuvių Ckinmkų Sąjun-

maloniai dėkojame. 
X Lietuvių Suvalkečių dr-

jos metinis susiriniiimas jvylao 
sausio 28 d. Hollyvvoodo salė
je. J | pravedė vicepirm. J. Sa-
čauskienė. Buvo pagerbtas mi
ręs narys M. Gelsonas. Sekr. 
Eug. Strunigienė perskaitė pro
tokolą. Valdyba padarė savo 

x Vyčių "Atsiminimai Lie- pranešimus atskirai, o knygų 
tuvos" vasario 8 d. Metinis Lie- j patikrinimo aktą perskaitė Jz. 
tuvos Nepriklausomybės minė- j Bacevičius. Pirm. L. Vasljevas, 
jimas įvyks sekmadienį, vasa-1 J. Jonikas ir K. Ulevičius pa-, Į M O K Ė T A VETERANAMS 
rio 8 d. Šįmet L. Vyčių pažy- į rėmė savo pareigas, pasakyda-
mėjimas bus įteiktas ALTui, Į mi trumpus sveikinimus. Mirė [ Veteranų administracija Illi-
kuris jau trisdešimts metų ne 

NĖJĘ, kuri įvyks kovo 15 d. o 
v. v. GcMen Age restorane, 
4545 W. 95 SL, Oak Lawn. Dėl 
rezervacijų sf-cambinti 582-8148. 

(pr.) 

KOVOS PRIEŠ LĖKTUVŲ 
TRIUKŠMĄ 

Susisiekimo departamentas 
paskyrė $529,000 tyrimams, 
kaip sėkmingiau kovoti prieš 
lėktuvų triukšmą. Ta suma 
skirta finansuoti trejus metus 

! užtruiksiančius tyrimus, kuriuos 
' praves Pietų Kalifornijos una-
: versiteto Ihžinerijos mokykla. 
; Universitetas turės nustatyti 
principus, kurių laikantis būtų 

i galima gaminti lėktuvus, ma-
[žiau tedarančius triukšmo. 

CHICAGOS ŽINIOS 

nuilstančiai d ;rba už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
ALTo vardu pažymėjimą priims 
Pirm. Eugenius Bartkus. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
Pradžia 5 vai. po piet. Vakarie-

9 nariai, ilbr. 6, susp. 4, jst. i^įs valstijoje pernai išmokėjo 
naujų — 12. 528 žuvusių Vietnamo kare ka-

X "Du broliukai" — A. Kai- reivių šeimoms po $1,000. Nuo 

ATIDARYS 10 
RESTORANŲ 

Jewel kompanijos maisto 
krautuvių tirJ.das Chicagoje ža
da pastatyti 10 naujų restora

no muzikinės su baletu 3 v. 1961 m. tokių išmokėjimų b u - :
n ų ' " E L . -°f n ^ 

-,, A, J • orvi/? >TT̂  > cino ^^ vardu. Juose bus vietos 2U0 
pasaTcos ilštraukos Alvudc vai- vo 2,046. Pernai po S100 pne-1 

kų teatro perduodamos 88-toj do išmdkėta iš Vietnamo grį-
šio teatro reguliarioj radijo žusiems 25337 veteranams. 

nė, su šampanu, prasidės 6 v. j valandėlėj šį pirmadienį, vasa- Nuo 1961 m. tokių išmokėjimų 
vakare. Vietas prašoma rezer-; ne- 2 d., 7 v. v. Barčus Radijo ; cuvo 83,993. 
vuoti iš anksto, skambinant šeimos valandoj. 

nių Blynų parengmą. Vietos ^ šeštadienį, sausio mėn. 31 
ribotos: rezervacijoms skambin- ^ 7 : 3 0 val_ v a k a r e > ^ m t a r o " 
ti pas K. Kasakaitį - telefonas sveUlnė^ 2548 W. 69 St. ruo-
776-2241. (pr.) , g a ^lynų^ m^ B u s vaišės i S a n d b u r g a u r į t m0kyklą ir 

X Paskutinė proga užsakyti j ir šokiai. Įėjimui auka $6.00. j studijavo Northern Dlinois uni-
j Lietuvą automobilį Moskvich Pelnas skiriamas jaunimo na- j v € r sįtete. Eve Sobut pagrindinė 
arba pigesnį Zaporozhetc pas , mų statybai. (pr.) ; gyvenamoji vieta bus Los An-
Vytautą Žukauską, 2608 W. x g m b a l a n d ž i o m ė n . 5 d-> į gėles. 
69th St-, tel. WA 5-2787. Ten 3 v a J p p^ chi^goje, Lietuv ų 
pat įdomus r^ir inkimas gra- F o n d a s ^ ^ tradicinę vaka-
žių medžiagų ir kitų prekių j rienC g u l d o m i a m e n i n e p r o g r a . 
siuntimui į Uetuvą. (sk.) | m _ Vakarienė bus Personality 

x Mečys Šimkus, tiksliai ir j Lodge salėje, 4740 So. Cicero 
tvarkingai užpildo FEDERAL j Ave. Chicagos ir apylinkių hetu-
ir STATE INCOME TAX blan- j viai kviečiami vakarienės pro-

Vyčių Ulinois - Indianos apskri
ties pirm. Algirdui Braziui 598-

. . . ... i 6193 arba parengimo pirminin-
E v e L o u t s e ^ C m c a - į ^ ^ J J p & ^ ^ W A 

gOJ grvenaiiaų, 8300 W. 111 j ̂ ^ ^ ^ „ — ^ r f 
st., Palos Hills Sobutų dukra,; 

x 

T, „ J ... MELŽINI 747 SPRAUSMINIAI 
x K. Bandzevicms, mūsų 

dienraščio ^«itytoja^ Los An-, ^ ^ e r i c a n linija bal. 26 
gėles, Calif., ivertmdamas mu- ± ^ s k r i d i m u s ^ ^ ^ 
ar i /-Jif>riT'OcLr»i/-> H o m n s Ti-mfiTiiTitP _. 

Z! . TT
a t ,. ..•* ,7,ZZ • Stalgius, po dešimt asmenų, 

baigė Lnited oro linijos lektu-'. . ,. f ^ . - •• xr~.An 
^ , , . , - , ^ ,• "¥1 ffalima užsisakyti. Mine;u-vų palydovių mokyklą netoli ° . , T7. _. -•.•.._ n AKO rt- ir i i - • /- 1 m a s Vrf&s. Vyčaų salėje, 24o3 

Chicagos. Eve yra baigusi Carl 

sų dienraščio darbus, prisiuntė 
15 dol. auką. Esame jam la-

gos naujais Boeing milžinais 747 

kus. 4259 S. Maplewood Ave 
CL 4-7450 arba YA 7-2046. 

(sk.) 

W. 47th St. (pr.) 
x Visiems patinka nešioja

mos spalvotos televizijos. Jų 
daug pas Gradinską. Kainos L" . . 

• ^ 7, «... *Z rv=r o--, o zes 28 d.; antroji, liepos 14 d. prasideda nuo $199.95. 2512 _;-„, « J ^ ™._ 
W. 47 6t. F R 61998. Atd. ir 

bai dėkingi. 

valgytojų. 
PAVOGĖ LĖKTUVĄ 

D. Tarandy, 3748 W. 59 st., 
atvykęs į Midway aerodromą, 
nerado savo vieno motoro Ces
sna lėktuvo. Nežinia ar pavog
tas lėktuvas buvo kieno išskrai 
dintas ar sunkvežimiu išvežtas. 

ŠUNIES METAI 
Chicagos kiniečiai vasario 6 

d. mini Naujus metus. Pagal 
jų kalendorių šie metai yra 

sprausminiais. TWA linija pra
dės juos naudoti geg. mėnesį, 

X WaJter Rask-Rasčiauskas, j o šią vasarą prisidės Air Fran-
kelionių agentūros vedėjas, ga-lce, American, Continental ir į 4668. Jie praminti šunies me-
vo leidrmą šiais metais nuvesti Į Northvvest linijos. | tais. 
tris ekskursantų grupes į Vil
nių. Pirmoji grupė išvytks gegu-

vakarais pirmad. ir ketv. 
(ak.) 

x Ant Grybauskas, Cicero, 

ga įstoti į LF narių eiles ir da
lyvauti vakarienėje. Gali daly
vauti ir nenariai, užsimokėję po 

. . „ , - I S10.00. Dėl informacijų ir re-
X Pasmaudokrte proga! Sa- ^ ^ ^ k r e i D t : g , L F b ū s t i . 

vininkas išsikelia iš miesto, to- ^ 3 g M ] e w o o d A v e 
dėl nori skubiai parduoti 2-jų ^ m 6 0 6 2 9 ^ 77g_ 
butų mūr. _ 5x/2 ir 6 % t a u n a 2mg a r b a ^ L F v a j a u s 
Namas puikiausam stovy is k o m i t e t u s w je a l 5 o t inius. (pr.) 
lauko ir lis vidaus. Moderniškos 
virtuvės ir vemios kambariai; i x NAMAMS PIRKTI PA-
atskiros gazo šildymo sistemos; : SKOLOS duodamos mažais mė- Tax blankus, panaudodamas 
antrieji langa :; 2 maš. garažas.! nesiniais įmokėjimais ir prieina- j visas jstatymų duodamas leng-
Namas randasi Cicero - Park- : mais nuošimčiais. j vatas. 1934 S. 48 Ct., Cicero. 
holme. Pilna kaina $35,500.1 Mutual Federal Savings, 2212 Pirmad. — šeštad. 2-4 ir 6-8 
Paskubėkite. Alex Realty, tel., West Cermak Road. Telefonas vai. Kitu laiku — tik susitarus 

x Alkstnatį pavalgydink! Ka
ras Biafroje baigėsi, bet ba
das tebegrosią milijonams. 
CARE organizacija siunčia T . _ , c . „ 
maistą ir vaistus karo nuken- * m u s u " P * " * * dfa*!18 P a _ ! AmgTu^tm ^ V C I femce Bu 
tėjusiems. Vienas doleris apmo- \ r e m ė « do1" a u 3 c a / P 6 ^ J ~ » ^ L ^ J E f " ! ! , ^ T 
kėl maisto oakieta NusiurfJ X J* Z a k a s • T o r o n t o au- Chicago, m . 60643. Tel. 238-

sto pakietą. N ; 

trečioji, rugpiūčio 31 d. Eks
kursantai keliaus per Maskvą į 
Vilnių, Rygą ir Romą. KeHonė 
tesis 3 savaites. Vietų skaičius 
ribotas, registruokitės tuojau. 

nors dolerį CARE Nigeria -
Biafra Emergency Fund šiuo 
adresu: CARE, 660 First Ave., 
New York, N. Y. 10016. Lie
tuviai remia CARE! (sk.) 

x P. Zailskas, baigęs mo
kesčiams apskaičiuoti 4 mėn. 
mokyklą rūpestingai užpildo 
Federal ir Dl. State Income 

(Sk.) 

N A U J A J A I 

WM. A. LEWIS KRAUTUVEI 
SC0TTSDALE PREKYBOS CENTRE 
79th Street ir So, Cicero Avenue 

reikalingos angliškai ir lietuviškai kalbančios moteriškų suknelių, paltų 
ir kailių pardavėjos. Švarios ir geros darbo sąlygos. Siūloma gera alga, 
komisas ir "profit sharing" planas. Priedo nuolaidos sau perkant rūbus. 

Susidomėjusios šiuo pasiūlymu prašomos kreiptis' j W E A Levis 
krautuvės, Scottsdale prekybos centre, vedėją po 12 vai. kasdien tel. 
585-1020 

Tai Wm. A. Lewis krautuvas, kur ir modeliuotojos sau perkasi rūbus! 

I HEALTHY FOOD RESTAURANT 
I L I E T U V I Ų V A L G Y K L A 

* 3236 South Halsted Street 
M Telef.: DAnube 6-9837 
" Julija O. Bioiflnietiė Chicasro, ni. 60608 

656-2232. (sk.) Į VI 7-7747, (ak.)'OL 2-7066. (sk.) 

Kalėdinėje išvykoje Dainavoje sausio 3 ir 4 d. DeCEOfto j m 
gnipė wp"do kalėdinę programą, I-moj eilėj; G, Dunašyti, 
kaifce. R. Žemaitytė. Kr PikūuaitS, R. Zemakyte. L, Petrulj te. II-roj 

.- J . - k a u s k a s . V Kuclys. A Duoba, 0 Mič.ūna*. 

NORMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuve 
IR SIUVYKLA. 185 No. Wabash (kampas Waba»b 
Ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak. ; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
•r Irtu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489-

K a l b a m e l i e t u v i š k a i 

http://xr~.An

