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Tshombe išeina
į politinę areną

LEOPOLDVILLE, Kongas. —
M. Tshombe rengiasi grįžti į po
litinę Kongo areną ir vėl pa
sistengti atskirti Katangą nuo 
likusios krašto teritorijos.

Pasak prancūzų spaudos,
Tshombe “vėl ims vadovauti Ka 
tangai iki liepos pabaigos”. Po 
to ji tuojau pat atsiskirs nuo 
likusio Kongo ir tapsianti auto
nomine provincija, kurią kont
roliuos ten esanti Belgijos kal- 
nakasyklos bendrovė “Union 
miner”.

Šis planas, kurį remia tam 
tikri Belgijos sluoksniai, jau 
esąs pradėtas vykdyti.

JAV-bių senatorius perspėja Europą
WASHINGTONAS. — Sena

torius Thomas J. Mclntyre (D.,
N. H.) užvakar senate pareiškė, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės turėtų apsvarstyti ar ne 
laikas atitraukti savo karinius 
dalinius iš Europos ir juos pa
siųsti į Vietnamą.

“Europiečiai”, pasakė jis, “nu 
tuko ir tapo tinginiais”, nenori 
paremti Amerikos jos grumty
nėse sustabdyti komunistų ag
resijos pietryčių Azijoje ir ki
tur”.

“Taip vadinami sąjunginin
kai, atrodo, net nenori ginti sa
vo tautų”, — pareiškė šen. Mc 
Intyre, senato ginkluotų pajėgų 
komiteto narys. “Vakarų Vo
kietijos pasiūlymas parduoti rau 
donajai Kinijai 176 milijonų do
lerių vertės plieno kompleksą 
ir kitų europiečių sąjungininkų 
laikysena rodo, kad jie nesu
pranta rimtos padėties Pietų 
Vietname”.

Toliau senatorius Mclntyre 
pabrėžė: “Europoje sklinda idė-

Trumpai iš visur
— Sovietų Rusijos premjeras 

Kosyginas, atrodo, įtikinęs Jung 
tinės Arabų respublikos (Egip
to) prezidentą Nasserį ir Siri
jos socialistus padėti seną gin
čą lentynon ir bendradarbiauti 
prieš provakarietiškas valstybes 
Vidurio Rytuose.

Kosyginas savo kalboje, pa
sakytoje gegužės 17 d. parlamen 
te, ragino Jungtinę Arabų res
publiką (Egiptą), Alžiriją, Si 
riją ir Iraką sudaryti bendrą 
frontą prieš “imperializmą” ir 
kolonializmą.

Imperialistas ir kolonialistas 
ieško kovotojų prieš imperializ
mą ir kolonializmą!

— Vakarų Vokietijos gyny
bos ministeris von Haselis jau 
grįžo iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių, kur jis tarėsi su JAV 
gynybos sekretorium McNama 
ra. Von Haselis taip pat atliko 
inspekcinę kelionę po Amerikos 
karines bazes, kur mokosi bun
desvero aviacijos ir raketinių 
dalių kareiviai ir karininkai.

Kalendorius
Gegužės 21 d.: šv. Andrius 

Bob., šv. Izberga, Vaidevutis.
Gegužės 22 d.: šv. Kastas, šv. 

Rita, šv. Julija, Aldona, Eiman
tas.

Gegužės 23 d.; šv. Dezideri- 
jus, šv. Eufrozina, Gertautas, 
Tautvyda.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 70 
laipsnių.

Saulė teka 5:26, leidžias 8:08.

Da Nango mieste, Pietų Vietname, premjeras Nguyen Cao Ky (kai
rėje) naujo vado paskyrimo iškilmėse. Kairėje yra gen. Huynh Van 
Cao (dešinėje), naujas šiaurinių provincijų karo vadas. Viduryje stovi 
maj. gen. Cao Van Vien, generalinio štabo viršininkas.

ja, kad kas dabar vyksta piet
ryčių Azijoje, girdi, nieko neturi 
bendro su busimaisiais įvykiais 
Europoje, kai mes kariaujame 
Pietų Vietname, kai mūsų ka
riai miršta, kad laisvi žmonės

- įskaitant vakarų Europą — 
galėtų taikiai ir saugiai gyven
ti, mūsų sąjungininkai neduo
da mums net mažiausios pa
galbos. Ne mums siunčia vy
rus ir ginklus, bet jie planuoja 
karo ginklais aprūpinti raudo
nąją Kiniją”.

“Turime apsvarstyti’’
“Įtampa Šiaurės Atlanto są

jungoje (Nato) verčia mus ap
svarstyti, ar nereikėtų atitrauk
ti amerikiečių pajėgas iš Euro
pos kontinento’, pasakė Mcln
tyre.

“Į šį dalyką negalima žiūrė
ti pro pirštus, bet tenka rimtai 
apsvarstyti”, — pasakė jis.

Kardinolo Wyszynskio
atsakymas komunistam

VARŠUVA. — “Nei Popiežius 
Pijus XII-sis, nei Jonas XXIII, 
nei Paulius VI-sis, nei niekas 
iš Vatikano valstybės sekreto
riato niekad nebandė paveikti 
mus politiškai, ar duoti mums 
politines direktyvas...” rašo kar 
dinolas Wyszynskis, atsakyda
mas laišku į Lenkijos komunis
tų partijos žurnalo “Politika” 
balandžio 9 dienos puolamą 
straipsnį.

“Politika” kaltino Vatikano 
valstybės sekretoriatą paveikus 
kardinolą Wyszynskį ir Lenki
jos vyskupus taikintis su Vokie
tijos vyskupais parašant aną 
pagarsėjusį laišką.

Kardinolas Wyszynskis savo 
atsakyme tvirtina, kad Vatika
no valstybės sekretoriatas nei 
tiesiogiai nei netiesiogiai neda
rė jokio spaudimo Lenkijos e- 
piskopatui, ką kardinolas Wy- 
szynskis galįs geriausiai paliu
dyti. Taip pat ir Vokietijos vys
kupai nedarė jokių žygių, kad 
būtų parašytas minėtas laiškas 
— liudija kardinolas Wyszyns- 
kis, paneigdamas “Politika” žur 
nalo puolimus.

— Reikšmingas žydų filosofo 
perspėjimas. Žydų filosofas A. 
J. Sesechel šiom dienom apkal
tino Vakarų žydus, kad jie ne
pasistengė žydų persekiojimo 
Sovietų Rusijoje padaryti pir
maeiliu reikalu pasaulio opi
nijoje. Dėl tokio apsileidimo: 
“Aš nenoriu, kad busimosios 
kartos spiaudytų į mūsų kapus, 
tardamos: “Čia ilsisi bendruo
menė, gyvenusi prabangoje ir 
pertekliuje, bet tylėjusi, kada 
milijonai jų brolių buvo dvasiš
kai naikinami”.

“Mes turime galingą Polario 
povandeninį laivyną. Jis gali ap
supti visą Europos kontinentą, 
pasiruošęs smogti, jei Europa 
būtų užpulta. Šis apsvarstymas 
turėtų aiškiai vakarų Europai 
parodyti, jog mes galime ati
traukti savo žemės karines pa
jėgas iš Europos ir jas pasiųs
ti į Pietų Vietnamą, kur reikia 
apsaugoti Amerikos karių gy
vybes”.

Pagerbti žymūs 
vyrai

FRANKFURTAS. — Vokieti
jos Knygų leidyklą sąjunga šių 
metų “Taikūs prejniją”* ^šiomis 
dienomis paskyrė lygiomis dali
mis kardinolui Augustinui Boa 
ir Wilhelmui Vissertui Hooftui 
— protestantų Bažnyčių pasau
linės tarybos generaliniam sek
retoriui Genevoje. Premija su
teikta abiem už jų nepaprastas 
pastangas stengiantis apjungti 
katalikų ir protestantų Bažny
čias.

— Ispanijoje studentai ir ap
lamai inteligentija reikalauja iš 
Franco daugiau pilietinės lais
vės.

— Rumunijos komunistų va
das Ceausescu pareiškė, kad 
kiekvieno krašto komunistų pai’ 
tija turi teisę nustatyti savo 
politinę liniją.

— New Yorke taksi šoferių 
streikas jau baigtas.

Kaip A. Petrauskas pateko į čekistų rankas?
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Juozas Baltušis, rašytojas ir, 
tarp ko kita, “LTSR viceprezi
dentas”, gegužės 7 dienos Lite
ratūroj ir Mene pasigedo geros 
nuotykinės literatūros. Vienin
telė tos rūšies literatūra Lietu
voj dabar esanti tik “dokumen
tinės apybraižos’’ iš policijos, 
daugiausia žvalgybinės policijos, 
archyvų...

Kaip tik, apie 10 dienų anks
čiau, Tiesoj buvo spausdinama 
naujausia tokios rūšies “doku
mentinė apybraiža”, pavadinta 
“Žmonės be tėvynės” ir pasa
kojanti apie Antano Petrausko 
nuotykius, dėl kurių jisai Mins
ke buvo pasmerktas septynerius 
metus kalėti.

Iš ankstesnių žinių apie A. 
Petrausko išvykimą, negrįžimą, 
vėliau apie suėmimą, atrodė, 
kad A. Petrauskas tik Minske 
tapo čekistų '“pamokytas” — 
už įžūlumą: po vos penkerių 
metų pagyvenimo “po kapitalis
tų jungu” imti ir atvažiuoti 
“blizgančiu automobiliu” ir tuo 
kelti tenai likusiems partijos 
pavaldiniams visokių “nedorų 
minčių”... Bet po “dokumenti
nės apybraižos išaiškinimų”, da 
lykas atrodo visiškai kitaip.

“Apybraižoj” pasakojama, 
kaip kažkoks “Kliutas” (Kluth),

Budistai paskelbę karą premjerui Ky
' SAIGONAS, Pietų Vietnamas. 
— Vakar vėl prasidėjo kauty
nės tarp budistų sukilėlių ir 
premjero karinių dalinių. Nors 
ministeriui pirm. Ky lojali ka
riuomenė panaudojo net tan
kus prieš sukilėlius budistus, 
bet jie visai neketina pasiduo
ti. Yra nukautų ir sužeistų a- 
biejose pusėse. Dauguma suki
lėlių yra sulindę į budistų šven
tyklas.

Vakar Saigone buvo suruoš-

De Murville atvyko 
Varšuvon

VARŠUVA. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris Mau- 
rice Couve de Murville užvakar 
Varšuvoje susitiko su Lenkijos 
premjeru Cyrankiewicz’u. Tai 
pirmasis reikšmingas Lenkijos 
ir Prancūzijos diplomatinis su
sitikimas 25 metų bėgyje.

Couve de Murville taip pat 
susitiko su užsienio reikalų mi- 
nisteriu Rapackiu, bet pasikal
bėjimų turinį neatskleistas.

Šis vizitas turi tikslą vyk
dyti prezidento Ch. de Gaulle’io 
pažadą sustiprinti ryšius tarp 
Prancūzijos ir komunistų blo
ko.

Hue mieste, Pietų Vietname, pašalintas pirmojo korpuso vadas gen. 
Ton That Dinh (kairėje) sveikinasi su kitu buvusiu pirmojo korpuso 
vadu gen. Nguyen Chanh Thi, gi prie pastarojo stovi gen. Phan Nhuan, 
pirmosios divizijos vadas. Tai yra sukilėlių vadai, kurie priešinasi Sai
gono valdžiai.

neva Vakarų Vokietijos žvalgy
bos agentas, įkalbėjęs Petraus
ką, kad jisai užverbuotų savo 
Klaipėdoj tebegyvenantį brolį 
“teikti ekonominio ir karinio 
pobūdžio žinių’’ iš Klaipėdos ar 
kitų vietų. Aprašytieji “Kliuto” 
veiksmai ir jo duotos Petraus
kui instrukcijos tokios gremėz
diškos ir beprasmiškos, kad tie
siog neįmanoma patikėti, kaip 
tikros vokiečių žvalgybos agen
tas galėtų tokius dalykus kal
bėti. Bet tas pats “Kliutas” at
rodo daug suprantamesnis, pri
leidus, kad jis tik vokiečiu apsi
metęs čekistų agentas. Jis, pa
sirodo, net lietuviškai puikiai 
kalbėjo, be to, labai rūpinosi, 
“kad apie tai nieko nesužinotų 
amerikiečiai”...

Toliau, apybraižininkas visiš
kai nemokėjo sugalvoti “nuo
tykinei istorijai” svarbiausio da 
lyko, būtent, kaip čekistai Pet
rauską iššifravo. Jis tą daly
ką visiškai nutylėjo. O to paaiš
kinimo nesant, vienintelė gali
ma išvada yra ta, kad čekistai 
turėjo iš anksto žinoti, ką ir 
kada Petrauskas Minske kalbės. 
Tą žinoti jie tegalėjo iš to pa
ties “Kliuto”, kuris Petrauskui 
primygtinai įkalė, kada ir ką 
broliui sakyti.

Petrausko brolis irgi labai į-

Budisto vado Qungo laiškai prezidentui Johnsonui ryšius su Saigono vyriausybe 
Jei tai įvyktų — pablogėtų są-

ta priešvyriausybinė demonstra- rą premjerui Ky. Budistų va-
cija, kurioje dalyvavo apie 15, 
000 budistų. Koks tūkstantis 
asmenų, daugiausia jaunuolių, 
atsiskyrė nuo demonstrantų mi 
nios ir siautė vidurmiestyje, 
daužydami krautuvių langus. 
Policija lazdomis ir ašarinėmis 
dujomis išvaikė triukšmadarius.

Vakar į Saigoną grįžo JAV 
ambasadorius Henry Cabot Lod 
ge, bet aerodrome nesutiko jo 
pietų vietnamiečių valdžios žmo 
nės. Jis bandys sutaikinti besi
vaidijančias vietnamiečių frak
cijas, nes to nori Washingto- 
nas.

Budistai beveik paskelbė ka-

PASITARIMAI
BALTUOSIUOSE

RŪMUOSE
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Johnsonas vakar turėjo 
su savo pagalbininkais pasita
rimą Šiaurės Atlanto sąjungos 
(Nato) ateities klausimu. Taip 
pat buvo svarstomi kiti politi
niai klausimai. Šiame posėdyje 
dalyvavo gynybos sekretorius 
McNamara, valstybės vicesekre- 
torius Ballas, buvęs valstybės 
sekretorius Achesonas ir kt.

tartinas: nepaprastai jau greit 
jis sutiko šnipinėti, nepapras
tai greit suprato “uždavinį”, o 
po to nepaprastai greit čekistai 
Petrauską suėmė. Be to, Pet
rauską nubaudė už pasiūlymą 
šnipinėti, bet brolio nenubaudė 
už sutikimą šnipinėti. Ir iš viso, 
apybraižininkas labai smulkiai 
žino viską apie A. Petrauską 
tik dviem atvejais: ką jis kal
bėjo su “Kliutu” ir ką su bro
liu... Čekistai, tą iš anksto ži
nodami, žinoma, labai patogiai 
galėjo išgauti Petrausko patvir
tinimą, kad taip buvo. Nuoty
kinė literatūra iš to išėjo men
ka, bet “apybraiža” leidžia su
prasti, kad Petrauskas į čekis
tų pinkles pateko ne Minske, o 
dar Vokietijoj, prieš išvažiuoda
mas. (Elta)

— Kardinolas Francis Spell- 
man, New Yorko arkivyskupas, 
gegužės 13 d. atšventė 75 metų 
sukaktį. Jis įšventintas į kuni
gus prieš 50 metų, paskirtas 
kardinolu prieš 30 metų, New 
Yorko arkivyskupas nuo 1939 
metų.

— Rytų Vokietija ir prie ki
tų miestų spygliuotų vielų už
tvaras ėmė pakeisti mūrine sie
na, kaip Berlyne.

dai pabrėžė, kad jie tol nenu 
rims, kol premjeras Ky nebus 
pašalintas.

Budistų vadas Quang, dabar 
esąs Hue mieste, kur sukilėliai 
budistai irgi įsistiprinę, para
šęs prez. Johnsonui du laiškus, 
reikalaujančius neremti ministe- 
rio pirmininko Ky. Antrasis jo 
laiškas esąs ultimatyvinio tono.

Šiaurės Pietų Vietnamo pro
vincijos pasiruošusios nutrauk-

TOLIMOSIOS ERDVES TYRIMO 
MOKSLININKŲ KONGRESAS

VIENA. — Austrijos prezi
dentas Jonas gegužės 9 d. ati
darė Tarptautinį kosmoso ty
rinėtojų kongresą, kuriame da
lyvauja šeši šimtai mokslininkų 
iš 35 valstybių. Jungtinių Ame
rikos Valstybių delegacijoje yra 
net 177 atstovai, vadovaujami 
Amerikos Mokslų akademijos 
pirmininko prof. Porterio. Sovie 
tų delegacijai ič 35 . ariu va
do- auja Sov. Rus jos akademi
jos vicepirmimnkas p of. Bla- 
gonravovas.

Šis kongresas per 10 dienų 
nagrinėjo Mėnulio tyrinėjimų 
rezultatus, Žemės satelitų duo
menis bei kosmoso tyrimų fi
zinius, i-«tronominius. biologi
nius, mti.'ifinos ir kitas klausi
mus.

JAV-bių mokslininkas L. Carl 
sonas pateikė žinių, kurios su
kėlė susidomėjimą. Jos lietė la
bai kruopštų lyginamąjį širdies 
ir kraujagyslių reakcijų tyri
mą nesvarumo būklėje ir ilgo 
lovos režimo Žemėje sąlygomis.

Įdomius duomenis pateikė sa
vo pranešime prancūzų fiziolo
gas R. Granpje. Su grupe savo 
kolegų jis darė bandymus su 
katėmis, kai skriejo Prancūzi
jos raketa Veronika. Į gilumi
nes smegenų struktūras katėms 
buvo įleisti elektrodai. Prancū
zų tyrėjų gauti duomenys aiš
kiai demonstruoja žymius sme
genų bioelektrinio aktyvumo pa 
kitimus kosminio skridimo me
tu.

JAV-bių delegacija atsivežė 
į kosmoso tyrinėtojų kongresą 
staigmeną perspektyvoje. Tai 
yra amerikiečių ruošiamas 1967 
metams beždžionės 30 dienų 
skridimas tolimose erdvėse. JA 
Valstybių mokslininkai taip pat 
pranešė kongrese, kokius duome 
nis davė medicininiai - biologin- 
niai tyrimai, atlikti su erdvėlai
vių Gemini įgulomis.

Mil ton J. Shapp (dešinėje), Phi- 
ladelphijos pramonininkas, nepri
klausomas demokratas nominuotas 
pirminiuose rinkimuose Pennsylva- 
nijos gubernatorium. Šalia jo yra 
James Kelly iš Greenburgo, kan
didatas į gubernatoriaus pagalbi
ninkus.

lygos kariauti prieš agresorius 
komunistus.

Budistai graso išsprogdinti 
JAV-bių aviacijos bazę prie Da 
Nango, jei Washingtonas ir to
liau rems pietų vietnamiečių 
premjerą Ky.

— Pietų Vietnamo budistų 
vadas Qualigas pareiškė, kad 
negali būti derybų tarp sukilė
lių ir dabartinės valdžios, kol 
premjero kėdėje sėdės Ky.

Vykstant Tarptautiniam kos
moso tyrinėtojų kongresui, ne
oficialiai susitiko Amerikos ir 
Sov. Rusijos busimojo darbo 
“Kosminė biologija ir medici
na” redakcinės kolegijos. Bu
vo pripažinta tikslinga šiemet 
surinkti jungtinę redakcinę ko
legiją iš abiejų kraštų moksli
ninkų ir galutinai patvirtinti 
leidinio planą.

Sov. Rusijos delegacija pa
teikė šiam kongresui ką tik iš
ėjusią Sovietijoje knygą “Pir
mosios Mėnulio paviršiaus pa
noramos” — apie stoties Luna 
- 9 eksperimento pasekmes.

Knygoje pateiktos trys Mė
nulio paviršiaus panoramos, ku 
rias sovietinė Mėnulio stotis per 
davė, esant įvairiam Saulės auk 
ščiui viršum horizonto. Dvi iš 
šių panoramų skelbiamos pir
mą kartą.

Bažnyčios padėtis
Jugoslavijoje

JUGOSLAVIJA. — Vysku
pas Zvekanovič kalbėjo nese
niai Subaticoje dviem šimtam 
studentų tema “Bažnyčios lais
vė”. šia paskaita pradėta ei
lė pašnekesių studentams ir 
moksleiviams, aiškinant Vati
kano II-jo visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo nutarimus.

Tokios paskaitos bus rengia
mos kiekvieno mėnesio pasku
tinį sekmadienį. Iš to daroma iš
vada, kad Bažnyčios- padėtis 
Jugoslavijoje pradedanti gerėti. 
Bažnyčios gausiai lankomos ir 
tikintiesiems už tai nebegresia 
jokios represalijos. Tačiau val
dininkai ir valstybės tarnauto
jai turi būti labai atsargūs, no
rėdami atlikti savo religines pa
reigas.

Kaip praneša patikimi Jugos
lavijoje lankytojai — mokyklų 
moksleiviai galį laisvai eiti į re
ligijos pamokas bažnyčiose. Baž 
nyčios ir kunigai turi teisę pri
imti tikinčiųjų aukas savo išlai
kymui. Taip pat ir kunigų se
minarijos gali laisvai priimti 
naujus kandidatus ir yra pilnai 
tikinčiųjų išlaikomos. Vyriau
sybė esą įsitikinusi, kad per 20 
metų jaunoji karta pakankamai 
esanti perauklėta religiniu at
žvilgiu ir todėl Bažnyčiai duo
dama daugiau laisvės...

— Raud. Kinijos premjeras 
Chou En-lai išvyksiąs į Rumu
niją rytoj. Tai bus revizitas Ru
munijos ministeriui pirminin
kui Ion Gheorghe Maurer.

— Norvegijoje po 30 metų 
valdžiusių socialdemokratų lai
mėję konservatoriai ima sukti 
valstybinimo vairą atgal: leido 
veikti privatinei oro linijai.

— Pietų Korėjos parlamen
tas nutarė pasiųsti į Pietų Viet
namą papildomai 20,000 karių. 
Jau anksčiau P. Korėja nusiun
tė 21,000 karių į P. Vietnamo-



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. gegužės mėn. 21 d.

PRANO DIELININKAIČIO KUOPA 
MARQUETTE PARKE

Kuopoje yra apie 80 narių. Pa 
siskirstę į tris grupes: 1) Jau
nučių būrelis, kuriam vadovau
ja p. R. Juozevičiūtė, 2) mer
gaičių būrelis, kurį globoja p. 
E. Rožėnienė ir 3) berniukų bū
relis, kurio globėjas yra p. Ru- 
šėnas ir p. Valančius. Vyriau
sias kuopos globėjas yra B. Po- 
likaitis.

Kuopa yra turėjusi keletą iš
vykų: rudeninę gegužinę užmies 
čio parkuose, kalėdinių eglaičių 
parodą ir išvyką į muziejus.

Šiuo metu kuopoje įsisteigė 
berniukų ir mergaičių sporto 
būreliai, kuriems vadovauja p. 
Z. Degutis. Sporto treniruotės 
vyksta kiekvieną savaitę Mar
ąuette Parke.

Mergaičių grupė turi juostų 
audimo pamokas, kurias veda p. 
Degutienė.

Kuopos valdybą sudaro: Jo
nas Astrauskas — pirm., Augus 
ta Šaulytė— sekretorė, Vytau
tas Beleška — iždininkas, Dana 
Rožėnaitė — mergaičių seniūnė, 
Vytautas Valaitis — berniukų 
seniūnas. r

Prieš Užgavėnes kuopa buvo 
suruošusi kaukių balių, kur da
lyvavo daug svečių ir iš aplin
kinių ateitininkų kuopų.

Velykinis margučių ritinėji
mas su paskirtomis premijomis 
buvo visai naujas įvykis kuopos 
veikloje. Kuopa — gausi nariais 
ir ryžtinga.

Rūta Mikalajūnaitė

Marąuette Parko Pr. Dielininkaičio moksl. ateitininkų kuopos valdyba. 
Iš kairės V. Beleška — iždininkas, D. Rožėnaitė — rnerg. seniūnė, J. 
Astrauskas — pirmininkas, A. šaulytė — sekretorė, V. Valaitis — 
bem. seniūnas.

HAMILTONO ATEITININKŲ VEIKLA

Hamiltono at-kai sendraugiai 
suruošė koncertą — kartūnų ba 
lių gegužės 7 d. Jaunimo centro 
salėje. Koncertavo iš Toronto 
atvykę Prisikėlimo parapijos 
suaugusių ir studenčių chorai. 
Suaugusių mišrus choras sudai
navo 8 lietuvių komp. dainas ir 
vieną iš G. Verdi op. “Lombar
dai”, kuri labai iškilmingai, jau
dinančiai skambėjo. Pažymėti
nai pasisekė K. Kavecko “Nuo 
Birutės kalno” (žodž. Maironio) 
ir St. Šimkaus “Oželis”. Studen
čių choras (daugumoj mokslei
vės) pirmą kartą Hamiltone pa
sirodė su 4 dainelėmis: nuotai
kingai skambėjo St. Šimkaus 
“Plaukia sau laivelis”, visus už
buriančiai neapoliečių “Santa 
Liucija”, J.S. Bacho “Aušra” ir 
liet. liaudies daina “Rūtelių dar
želis”. Ilgos, baltos suknelės ir 
greiti persigrupavimai scenoje 
teikė malonų vaizdą. Chorams 
vadovauja ir dirigavo kun. B. 
Jurkšas — nenuilstantis muzi
kos ir dainos mėgėjas. Akompa
navo D. Skrinskaitė.

Po koncerto — šokiai. Komi
sija, sudaryta iš jaunimo, pa
skyrė premijas už kartūnines 
sukneles. I premija — VI. Ky
barto — teko p. Juraitienei, II 
— p. Armono ir Bolskio — teko 
D. Latauskaitei, III — A. Jo- 
kubauskienei, IV — L. Verbic- 
kaitei ir V — Kalmantavičienei.

Ateitininkų metinė šventė 
įvyksta gegužės 21 ir 22 d.d. 
Šeštadienį 3 vai. p.p. parapijos 
salėje bendras moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas, o vakare 
ten pat susipažinimo vakaras su 
šokiais. Sekmadienį, gegužės 22 
d. 11 vai. iškilmingos pamaldos. 
Po pamaldų bus padėtas vaini
kas prie kryžiaus, skirto Lietu
vos kankiniams. Jaunimo cent
ro salėje bendri pietūs šventės 
dalyviams ir akademija, kur kai 
bės svečias iš New Yorko — An

tanas Sabalis, po to meninė pro
grama ir šventės uždarymas. 
Šventėje dalyvauti yra pakvies
ti moksleiviai ateitininkai iš To
ronto, Rochesterio, Clevelando, 
Detroito, Montrealio ir kitų 
miestų.

Ateitininkai sendraugiai kle
bono prel. dr. J. Tadarausko pa
vedimu organizuoja ekskursiją į 
lietuvių katalikų kongresą ir Ši
luvos koplyčios pašventinimo iš
kilmes Washingtone rugsėjo 3-4 
d..d Vykstantieji kviečiami re
gistruotis pas ateitininkų sen
draugių skyriaus valdybos na
rius.

ATEITININKAI PRIE 
PACIFIKO

Los Angeles ateitininkų šei
mos šventė įvyksta gegužės 22 
d. 2:30 vai. p.p, šv. Kazimiero 
parap. salėje, šventė prasidės 
bendromis šv. mišiomis. Įžodį 
duos studentai, moksleiviai ir 
jaunučiai ateitininkai. Bus daili
ninkės Jinos Leskienės meno pa 
rodą. Meninę programą, Liuci
jos Valaitienės režisuojamą 
“Anykščių šilelio” inscenizavi
mą, išpildys Los Angeles moks
leiviai ateitininkai. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

NEW YORKO STUDENTAI

Studentų ateitininkų draugo
vės susirinkimas įvyko gegužės 
13 d. 7:30 v.v. pas p. Daukan
tus, 96-10 210 Place, Queens Vil- 
lage. Dalyvavo studentai ir kan
didatai.

P. DIELININKAIČIO MOKSL.
ATEITININKŲ KUOPOS 

ŠVENTĖ

Ši sekmadienį, gegužės 22 d., 
įvyks Prano Dielininkaičio moks

Ateitininkų šventėje Clevelande iškilmingo posėdžio atidarymo metu 
kalba giedrininkė V. Žilionytė — šventės vadovė.

Nuotr. V. Pliodžinsko
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Kun. K. Žemaitis sveikina priesaiką padariusias Clevelando giedrinin- 
kes. Vidury stovi vyr. giedrininkių globėja P. Balčiūnienė.

Nuotr. V. Pliodžinsko

Mūsų kolonijose
i zikas J. Petkaitis, seniūnas Kos
tas Jurkevičius, seniūno pad. 
Zita Dapkienė ir kasininkė Auš 
ra Radziulytė.

Į Chicagą jau užsakytas 40 
vietų lėktuvas. Jei susidarytų 
minimumas (25 asmenys), tai 
lėktuvų kompanija duoda nuo
laidą, ir tada kelionė ten ir at
gal kaštuotų tik $80 asmeniui. 

t Apie tą minimumą, t. y. 25 as- 
i • menys, bent mėnesiu anksčiau, 

■su vardais, pavardėmis ir adre
sais reikės pranešti lėktuvų ben 
drovei. Užsirašymas eina lėto
kai, o reikalas gana skubus. 
Galvojant, kad gal koks cho
ristas negalės važiuoti, o čia 
jau ir taip yra 5 laisvos vietos, 
tad su choristais galės važiuo
ti ir ne choristai. Todėl Hart
fordo ir apylinkių lietuviai, ku
rie nori pamatyti Chicagą, jau 
nimo kongresą ir Dainų šventę, 
prašomi kuo skubiausiai regist
ruotis pas seniūną Kostą Jur
kevičių, 28 Lorraine Rd., We- 
thersfield, Conn.; tel. 529-0906.

Besirengdamas tom svarbiom 
kelionėm, choras rengia du su
buvimu: pirmas — tai balius 
su šokiais, kuris įvyks L.A.P. 
klubo salėje, 227 Lawrence St., 
Hartford, Conn., gegužės 28 d. 
(šeštadienį) 8 vai. vakare; ant
rasis koncertas bus birželio 19 
d. (sekmadienį) 3 vai. po pie
tų, taip pat klubo salėje, šių 
abiejų parengimų pelnas skiria
mas choristų kelionėms padeng
ti. šiam reikalui jau yra paau
kojusi $50 “Tėvynės Garsų” ra
dijo valanda, yra pažadėjęs pa
remti L.A.P. klubas, o gal atsi
ras geradarių ir daugiau. Į Wa- 
shįngtoną kelionė numatoma 
organizuoti autobusu?

J. Bernotas

E. Chicago, Ind.
ĮSTEIGTA ATEITININKŲ 

KUOPA
Gegužės 15 d. įvyko steigia

masis susirinkimas, kurio me
tu įsteigta moksleivių at-kų 
kuopelė vardu Daumantas. Su
sirinkimą globojo ponia B. Do
markienė ir dantų gydytoja dr. 
Pacevičienė.

Į steigiamąjį susirinkimą at
vyko svečiai iš Chicagos Vai
devutis ir Leonas Valaičiai, Re
migijus Bičiūnas ir P. Prapuo
lenis. Studentas Remigijus Bi
čiūnas paaiškino at-kų tikslus

ir siekimus. Vaidevutis ir Leo
nas Valaičiai paryškino at-kų 
veiklą ir organizacinius uždavi
nius.

Įsirašė j kuopelę septyni na
riai. Pasibaigus programai, 
kaip paprastai, jaunimo sambū
riuose, neapseinama be dainos 
ir linksmosios dalies, kurią nuo 
taikingai pravedė svečiai chica- 
giškiai. Šis steigiamas susirin
kimas paliko malonų įspūdį, ku 
ris, tikimasi, šioje lietuvių ko
lonijoje didesnio atgarsio susi
lauks. Birutė Indreikaitė

Worcester, Mass.

Liucijos Babickienės mirties 
metinės

Gegužės 14 d. a. a. mirusios 
Liucijos Babickienės mirties me 
tinės surengtos jos vyro, tėvų 
ir artimųjų rūpesčiu. Nek. Pra 
sidėjimo seserų vienuolyno kop
lyčioje Putname prel. V. Bal
čiūnas asistuojamas kun. A. 
Jankausko ir kun. P. Zakaro 
atlaikė iškilmingas pamaldas už 
mirusios vėlę ir pasakė pamoks 
lą. Po pamaldų išsirikiavusi se
selių, artimųjų ir bičiulių pro
cesija, kalbėdama rožinį, veda
mą kun. V. Martinkaus, nuvy
ko į vienuolyno kapines, kur 
prel. V. Balčiūnas pašventino 
velionei pastatytą paminklą. Pir 
ma graži pavasario diena su
traukė daug dalyvių, koplyčia 
buvo pilnutėlė, dalyvavo ir prel. 
K. Vasys. Ant kapinių visos 
giminės vardu padėkos žodį ta
rė dr. V. Vaitkus.

Po visų religinių apeigų Wor- 
cesteryje ponų Savickų ir Ba
bicko bute įvyko vaišės.
Lietuvių šeštadieninės mokyk

los mokslo metų užbaiga
Gegužės 15 d. baigė mokslo 

metus lietuvių šeštadieninė mo
kykla. 6:45 vai. ryto buvo pa
maldos, kurias atlaikė Aušros 
Vartų parapijos administrato
rius kun. A. Jankauskas. Per 
šv. mišias mokiniai pagiedojo, 
nors dėl ankstyvo laiko jų tik 
pusė tedalyvavo.

4 vai. Aušros Vartų parapi
jos salėje įvyko iškilmingas 
mokslo metų užbaigimas. Įveda 
mąjį žodį pasakė mokyklos ve
dėjas J. Baškys, nušviesdamas 
mokslo metų darbą. Iš viso dir
bo penki mokytojai: J. Baškys, 
kun. J. Steponaitis, J. Dabri- 
lienė, Br. Glodas ir muz. V. 
Burdulis. Veikė keturios kla
sės, buvo virš 50 mokinių, dir
bo 33 šeštadienius.

Meninė mokinių programa at
likta buvo gana įvairi: eilėraš
čiai, rašinėliai, piano ir visų mo
kinių, vad. V. Burduliui, dainos.

Mokyklą baigė keturi moki
niai: Nijolė Bazikaitė, Vytenis 
Gorodeckas, Gaila Vidūnaitė ir 
Mindaugas Zenkus. Baigimo pa
žymėjimus jiems įteikė prel. K. 
Vasys, drauge su mokyklos ve
dėju. LB vietos apylinkės pirm. 
Pr. Stanelis pasveikino visus 
dalyvius, pasidžiaugė gražiu mo 
kyklos darbu ir baigusiems mo
kyklą mokiniams įteikė po kny
gą kiekvienam su skirtingu už
rašu. Baigusių mokyklą vardu 
kalbėjo Algirdas Zenkus, visų 
mokinių vardu atsisveikinimo 
žodį tarė Irena Kildišaitė. Pa-
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Hartford, Conn.
MOTINOS PAGERBIMAS
Hartforde motina pagerbta 

net du sekmadieniu: gegužės 
8 d. ir gegužės 15 d. Gegužės 
8 d. motinai pagerbti buvo skir
ta “Tėvynės Garsų” lietuvių ra
dijo valandos dalis. Apie moti
nos reikšmę kalbėjo Maslaus- 
kienė, o Lituanistinės mokyklos 
mokinės padeklamavo motinai 
skirtų eilėraščių.

Daug platesnio masto moti
nos pagerbimas buvo gegužės 
15 d. Šį motinos pagerbimo su
sirinkimą atidarė v. s. K. Mari
jošienė ; skautės padeklamavo 
apie motiną keletos poetų eilė
raščių.

Tačiau svarbiausią programos 
dalį atliko Putnamo N. Pr. vie
nuolyno lietuvaičių seserų auk
lėtinės. Tai buvo gana gražiai 
ir darniai supintas montažas, 
panaudojant Vytauto Mačernio 
vizijas. Šį vaidinimą montažą 
atidarė Roma Zdanytė, paaiš
kindama jo turinį. Lietuvos 
vizijose paskendęs jaunuolis 
(Jane Tumosaitė iš Toronto) 
mato Lietuvos gamtą, žmonių 
darbus, žaidimus; girdi dainas.
O tas dainas, žaidimus, pagal 
jaunuolio vizijas, atlieka Putna
mo seselių auklėtinės.

Mergaitės puikiai (kitos per
sirengusios berniukais) pašoko 
šiuos tautinius šokius: Sadu
tę, Landutę, Blezdingėlę, Kepu
rinę, Malūną, šustą, Suktinį,
Rugučius ir kitus. Šokiams a- 
kordeonu ir pianinu pritarė se
suo Bernarda.

Į šokių ir “darbų” tarpą į- 
skrisdavo mergaičių choro dai
nos, kurias dirigavo ir tvarkė 
sesuo Igne. Choras sutartinai 
padainavo šias dainas: Tėviš
kėle, tėviškėle, Saulutė links
mai šviečia, Nors vėtros ūžia 
aplink mus, Yra šalis, kur u- 
pės teka, Namo, broleliai, ir kt.

Šiuo montažu, kaip matome, 
pagerbta ne tik motina — mo
čiutė sengalvėlė, bet ir mūsų 
tautos motina — Lietuva.

Kadangi šie metai yra jau
nimo metai, tad šį parengimą, 
pasak v. s. K. Marijošienės, su
ruošė pačios jaunosios lietuvai
tės, o vyresnioji karta tik pa
dėjo joms. Garbė jaunuomenei!

SVARBŪS
CHORO PASIRENGIMAI

Hartfordo “Aido” (mišrus) 
choras visu kruopštumu ruošia
si vykti į Chicagą — į 3-ją 
Dainų šventę liepos 3-4 d. ir 
vėliau, rugsėjo pradžioje, —
Washingtonan, D. C., į Lietu
vių koplyčios atidarymą.

Hartfordo “Aido” chorą su
daro 35 asmenys. Jam vado
vauja ir diriguoja muz. Jurgis 
Petkaitis. Repeticijos vyksta 
kas savaitę, kartais net du kar
tu. Choro valdybą sudaro: mu-

leivių ateitininkų kuopos metinė 
šventė. Visi kuopos nariai, jų 
tėveliai bei svečiai 7 vai. 30 
min. ryto renkasi į Marąuette 
Parko parap. salę. Iš ten su vė
liavomis žygiuojame į 8 vai. pa
maldas. Po pamaldų grįžtame į 
salę, kur bus pusryčiaujama ir 
įvyks iškilmingas posėdis su me 
nine programa. Posėdžio metu 
bus duodamos priesaikos ir atei- |
tininkų ženkleliai bei juostelės. Lietus paplovg netoh Log Ange,es Rrantug *
Kviečiame visus gausiai dalyvau važiuoja pro griūvančius šlaitus. Dėl slenkančios žemės 

ti! tas namų.

traukinys lėt 
sugriuvo ke:

baigoje tarė žodį mokyklos tė
vų komiteto pirm. E. Gorodoc- 
kieuė.

Posėdis baigtas Tautos him
nu. Po posėdžio vyko vaišės.

Pr.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:
Brakertaitės, Emma, Herta, Li

dija (Kentienė), ir Natalija Bra
zaitis, Juozas ir Stasys, gimę Bub- 
lelių km., Kudirkos Naumiesčio 
vi., Šakių ap., buvo išvežti dar
bams Vokietijon.

Oabrega, Juozas, atvykęs Ameri
kon 1950 metais.

Dičpinigaitis, Adolfas, gydytojas, 
gyvena Kanadoje.

Dubauskas, Antanas, buvo pa
imtas vokiečių kariuomenėn, tar
navo Luftwaffe Ha.mburg-Wands- 
beck dalinyje Nr. 2898.

Gudavičius (Goodovvicz), Jonas, 
Mykolo sūnus, dirbo Edison Co., 
gyveno New Yorko valstybėje, 
Dannemora, Comstock ir Camden 
miestuose.

Gylys, Juozas, buvo paimtas vo
kiečių kariuomenėn, tarnaVo Luft- 
waffe Hamburg-Wandsbeck dali
nyje Nr. 2898.

Kentienė (Kentas) - Brakertai- 
tė, Lidija, ir jos seserys Emma, 
Herta, ir Natalija.
Klimavičienė - Berkiūtė, Mato duk
tė, ir jos šeima.
Matukonis - Mačys, Jonas, Jurgis, 
ir Petras, ir Sigelienė-Mačytė, Liud
vika, kilę iš Pasarnykų km., Seiri
jų vi., Alytaus ap., gyveno Luzer- 
ne, Pa.

Matusevičius, Jonas.
Montwill, Juozas ir jo brolis 

Kęstutis, sūnūs Juozo ir Onos Ra- 
dišauskaitės Montvilų, gyveną 
104-20, 103 Street, Ozone Park, 
N. Y.

Paškevičius, Kazimieras, ir jo 
sūnūs Liudvikas ir Stanislovas, gy
veno Brooklyn, N. Y., ar Brookli- 
ne, Mass.

Petkauskas, Balys, studijavęs 
Vokietijoje, vėliau atvykęs Ame
rikon.

Pranys,. Jonas, iš Lietuvos išvy
kęs 1944 metais.

Sigelienė - Mačytė, Liudvika, ir 
Matukonis-Mačys, Jonas, Jurgis ir 
Petras, iš Pasarnykų km., Seirijų 
vi., Alytaus ap., gyveno Luzerne, 
Pa.

Vaitkevičius, Vytautas, kilęs iš 
Aukšt. Panemunės, Kauno ap., 
buvęs Vokietijoje.

Vanagas, Lietuvos kariuomenės 
leitenantas, buvo paimtas vokiečių 
kariuomenėn, tarnavo Luftwaffe 
Hamburg-Wandsbeck dalinyje Nr. 
2898.

Vaškelis, Stasys, gimęs Mari
jampolėje, Kazio ir Uršulės Rut
kauskaitės Vaškelių sūnus.

Ziekis, Albertas, Morta, ir Zelma, 
Frydo ir Mares Pietarikės Ziekių 
vaikai, gyveno Pittsburghe.

Žioba, Juozas. Motiejus, ir Pet
ras, iš Jiestrakio km., Prienų vi., 
gyveno Mahanoy City, Pa.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 VVest 82 Street 
New York, N.Y. 10024

Our Lady of Fatima
RETREAT HOUSE

A N N 0 U N C E S
TEN DAY TOURS OF
CANADIAN
SHRINES

Starting
JCNE 25, JTJLY 10 and AUGUST 
27 Via Air-Canada Irom O’Hare. 
Write or call Father Foran. Our 
Lady of Fatima Retreat House 
Notre Dame, Indiana Tel. 219— 
234-0900.

PLJK FINANSŲ KOMISIJA IKI 1966 GEGUŽES 17 GAVO 
PINIGAIS IŠ ATSKIRŲ VALSTYBIŲ (IR DIDESNIŲ 

MIESTŲ)':
Arizona ....................... $ 5.00
Arkansas ....................... 27.00
California Šate ............... 45.00

Los Angeles City . . 199.50
Colorado ....................... 5.00
Connecticut ................... 674.75
D.C. — VVashington City 135.00
Florida ........................... 40.00
Illinois State ................... 982.00

Chicago, Cicero .... 5,268.11
Indiana ........................... 134.00
Iowa ............................... 50.00
Louisiana ....................... 27.00
Maine ........................... 14.00
Maryland State ............... 50.00

Baltimore City .... 277.00
Massachusetts State .... 45.00

Boston City ............... 740.00
Brockton City .... 55.00
Worcester City ... . 165.00

Michigąn State ............... 66.00
Detroit City ........... 1,588.00

Nebraska ....................... 15.00
New Jersey ....................... 431,00
New Mexico....................... 20.00

New York State............... 140.00
New York City,
Brooklyn ............... 700.00
Rochester City .... 201.00

Ohio State ....................... 344.00
Cleveland, Akron .. 3,003.65

Oregon ........................... 10.00
Pennsylvania State ......... 149.00

Philadelphia City .. 361.00
Pittsburgh City .... 30.00

Rhode Island ................... 10.00
Texas ............................... 5.00
VVashington (State) .... 52.00
VVisconsin ....................... 213.00
Lapkričio 13 žygininkai .. 1,000.00
Liet. Studentų S-gos CV.. 100.00

Viso iš JAV .... $18,277.01
Brazilija ....................... $ 20.00
Kanada ........................... 452.00
Venecuela ....................... 60.00
Vokietija ....................... 10.00
Kolumbija ....................... 105.84
Panama ........................... 200.00

Viso iš kitų kraštų .. $847.84

r/r '■ ns,
PASINAUDOKITE

“DRAUGO” SPAUSTUVES 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
.... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuves patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu-
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street
CHICAGO. HL 60629 TEL LU 5-9500 

-------- ---



Mūsų jaunimas

LIETUVYBĖS MISIJOJE religine lektūros 
MOZAIKA

Lietuvybei ugdyti natūra
liausias kelias — parengti sa
vo jaunimą lietuvybės uždavi
niams. Tai priklauso pirmoj 
eilėj šeimai ir mokyklai. Čia 
jaunimas turi gauti pirmuosius 
lietuviškus pradus, turi lietu
vybėje įaugti kasdieniniu gal
vojimu, gerų pavyzdžių įsižiū- 
rėjimu, suaugimu su savo tau
tos reikalais ir įsisąmoninimu 
lietuviškų tikslų kilnumu. Vė
liau jau nėra lengva patrauk
ti prie to gyvenimo, kuris jam 
svetimų įtakų poveikyje pasi
daro svetimu.

Tas lietuvių jaunimas, kuris 
savo gyvenimo dalimi laiko lie
tuviškus reikalus, jungiasi į 
Jaunimo metų eigą savo veik
la, pastangomis ir entuziastiš
ku pasirengimu didžiausiam šių 
metų įvykiui — Jaunimo kon
gresui. Kongresas tai to ryžto 
ir entuziastiškų pastangų vir
šūnė, kuri bus apvainikuota 
visų metų bendru darbu. Kon
gresas neturi būti tik trumpa
laikė demonstracija, tik šū
kiais atremtas jausmų pareiš
kimas ar tik mėginimas save 
parodyti naujoje aplinkoje. 
Kongreso tiksiąs sutelkti visas 
lietuviškas jaunimo jėgas vie
nam pagrindiniam tikslui — 
paruošti lietuviškai pasiunti
nybei pasaulyje naujų darbi
ninkų, naujų ryžtingų atstovų, 
kurie savo krašte ir savose 
aplinkybėse perteiktų visos lie
tuvių tautos troškimus ir sie
kius. Jaunimas iš savo kon
greso turi išairiėšti naujos dva 
sios ir naujo užsidegimo pra
tęsti lietuvybę į ateinančias 
kartas ir lietuvių kovą už lais
vę įjungti į bendruosius žmo
nijos aukštesnių vertybių sie
kimus.

t*
Nedaug jau beliko laiko iki 

Jaunimo kongreso*. Iš visų lais
vųjų kraštų lietuviškas jauni
mas rengiasi į šį kongresą at
vykti. Kelios dešimtys jaunų 
veidų pasirodys mūsų tarpe 
ir turės rasti čia lietuvišką pa
stogę, savą širdį ir tinkamą 
priėmimą. Bet koks šaltumas 
jų atžvilgiu būtų nusikaltimas 
tautinei pan j gai, nes nuo mū
sų priklausys, kokiais įspū
džiais ir kokiu užsidegimu lie
tuviškam reikalui jie grįš į sa
vo gyvenamuosius kraštus ir 
kokią dvasią perteiks jų belau
kiantiems bendraamžiams. Nuo 
mūsų lietuviškos šilimos pri
klausys, ar jie grįžę bus Lie
tuvos ambaf-edoriai. O tokiais 
juos padaryti yra pagrindais 
šio kongreso ir visų Jaunimo 
metų uždavinys.

Mūsų jaun'mo įsijungimas į 
kongreso y ai uošos darbus yra 
tikrai pavyzdinis. Galima su 
nuostaba ž; urėti į jų ryžtą dar 
buose, į jų paaukotas poilsiui 
ar pasilinksminimams skirtas 
valandas, kad tik viskas būtų 
laiku atlikta. Tik vieno dar 
reikalinga, būtent, kad ir vy
resnieji bei suaugusių orga
nizacijos su tokia pat aukos 
dvasia prisietų prie Jaunimo 
kongreso tinkamo pasisekimo. 
Ne vienas vyresniųjų su dide
liu pasiaukojimu jungiasi į 
zongreso parengimo, darbus, 
bet daugelis dar žvelgia tik iš 
tolo, tartum tai būtų tik vie
nų jaunųjų reikalas. O iš tik
rųjų šis Kongresas yra visų

PR/ES SO METŲ
"Draugas", 1916

LRKSA veikla, besirengiant prie 
seimo. — šios organizacijos kuo
pose gyvai reiškiasi veikimas. Rū
pestingai ruošiamasi prie 31-ojo 
seimo. Duodami įvairūs pasiūly
mai. Bostono apskrities susirinki
me Worcester, Mass.,- atstovų tar
pe buvo: Jonas Vieraitis, Jonas 
Vaičiulis, Paulius Mikalauskas, M. 
Kelmoniutė, Liudvika Gedminaitė, 
Jurgis Aleksa, Pranas Bartkus, 
Mykolas Abračinskas. Susirinkime 
Auodugaiai svarstyti aktualieji or

lietuvių, v'sų didesnių ar ma
žesnių orgai izacijų reikalas, 
nes visi turi pareigą atiduoti 
duoklę savo tautai ir lietuvy
bės ugdymui išeivijos sąlygo
se.

Kiekvieną dieną spauda skel
bia kongreso paruošos darbus. 
Tos reklamos yra gal net ir 
perdaug. Bet kalti mes patys, 
jeigu dar iki šiol nė pusė rei
kalingos sumos nėra surinkta 
Ne iš blogos valios, bet dėl 
įprastinio nerangumo ir atidė
liojimo kitai dienai. O ta kita 
diena taip greitai ateina, — 
Jaunimo kcr.greso durys tuoj 
pat atsiveis. Užtat dar šian
dien reiktų ne tik susimąsty
ti, bet ir savo duoklę atidų >ti, 
kad mūsų jaunimas galėtų į 
kongresą suvažiuoti ir čia at
likti lietuvy, bės kursus.

*
Suvažiavus am mūsų jauni

mui turėtų būti paruoštos ge
riausios sąlygos pamatyti ir 
susipažinti su kultūriniais pa
čių lietuvių įžiebtais židiniais. 
Nenustebinsime jų svetimtau
čių laimėjimais, bet galime nu
stebinti sava kūryba, savo lai
mėjimais, nes šio krašto lietu
viška ateivija tikrai turi kuo 
pasididžiuoti. Mes jau esame 
su tuo perdaug apsipratę, bet 
iš svetur atvykę pastebės, kad 
mūsų kultūrinis įnašas šiam 
kraštui ir savo tautai yra tik
rai didelis, kad lietuviškumu 
galime ir didžiuotis. O tai kaip 
tik būtų gerai, nes jie ir savo 
kraštuose pasijustų vertais sa
vo tautos ainiais ir taptų sa
vų reikalų gynėjais.

Jaun'mo kongreso tikslai y- 
ra bendri viso pasaulio lietu
viams — tai lietuvybės sustip
rinimas, lietuvių, gyvenančių 
išeivijoje, jėgos parodymas, 
savitarpis susiartinimas, naujo 
ryžto kovai už lietuviškus rei
kalus pažadinimas ir naujų po
litiniams, kultūriniams ir vi
suomeniniams darbams vadų 
paruošimas. Iš jo lietuvis jau
nuolis turėtų išeiti su maloniu 
pajautimu, kad jis yra garbin
gos tautos ainis.

Nūnai, kada mes esame iš
sisklaidę po pasaulio plotus, 
turime ieškoti draugų visose 
laisvojo pasaulio politinėse vir 
šūnėse. O tokių gali kiekvie
name krašte rasti tik mūsų , 
naujieji intelektualai, kurie y- j 
ra pilnai subrendę savo tauti
nėse pareigose. Šis kongresas ' 
kaip tik ir turi tokių vadų pa
rengti ir per juos Lietuvos by
lai draugų surasti. Tik sujung
tomis jėgomis galime tikėtis 
savo tautos vardą iškelti į vie
šosios politikos ir plačiosios 
kultūros barus.

Užtat šiandien niekas netu
rėtų atsisakyti rūpintis kon
greso paruošimu ir jo sėkmin
gu pravedimu. Niekas neturė
tų atsisakyti savo parama, ge
riau sakant, savo privaloma 
duokle paremti kongreso rei
kalus, kad jo vaisiai mūsų ko
vai už laisvę ir savo teises bū
tų našesni laisvajame pasau
lyje. Jaunimas savo pareigas 
atlieka su kaupu, jas turėtų 
atlikti ir vyresnieji, kuriems 
tenka pareiga į savo vietas 
įstatyti naujus stulpus, palai
kančius lietuvybės rūmą išei
vijoje ir padedančius jį atsta
tyti pavergtoje tėvynėje.

Pr. Gr.

iu. gegužes 21 d.

ganizacijos reikalai. Pittsburgh, 
Pa., apskrityje, kaip pastebėta iš 
susirinkimo, daug veikia Kostas 
Vaišnora, Povilas Pranavičius, J. 
Bajoras, V. Marčiukevičius, St. 
Aliukonis, E. Lukoševičiūtė, J. 
Ulickas, J. Stankus, J. Miliauskas. 
Dabartinę LRKSA centro valdybą 
sudaro: pirm. K. Krušinskas iš
Brooklyn, N.Y., vieepirm. A. Pet
rauskaitė iš Waterbury, Conn., 
sekretorius J. Vasiliauskas iš BaJ- 
timore, Md., ižd. Pranas Burba iš

P. Gaučio straipsnely (žiūr. 
• Orai go” 92 nr. iš 4.20.56 — 
Rumunijos aktyvumus,) labai 
toli siekiančių iš Aidų, reikšmin
gų (Pigimų, kurie tačiau neišryš- 
kirti Jei visa yra taip, kaip 
P. G. rašo, tai tenka jau rimtai 
kalbėti apie visišką maskvinės 
Du. c jaus strategijos žlugimą, 
ne-i bt Rumunijos pilno ir loja
laus 1 alkininkavim ji neįmano
ma, jai lemta nepasisekti, žlug
ti. Ar iš tikrųjų taip yra?

Tai didelės re išmes klausi
mas ir mums. Ve, ta prie jo ne 
prabėgom sustci?, juo labiau, 
kad te paties “-Draugo” veda- 
ma».a kelias dier.as vėliau tei
gė — neturėkime iliuzijų — so
vietų satelitini c ose kraštuose 
(taigi ir Rumunijoj) jokių es
mių iii pasikelt.mų nėra. Reikia 
spėt-.', kad “įkvėpimo” tokioms 
iš’ adoms davė vedamojo auto
riui pastarojo meto įvykiai Len
kijoj, atseit, reakcijos ir atgar
siai sąryšy su co krašto krikš
to mllennium minėjimu. Paga
liau. kurie teigimai yra arčiau 
tifcsofc ?

Pasikeitimų vis tik yra
□ vis dėlto ji sukasi” (že

mė aplink saulę, o ne atvirkš
čiai), tarė Galilėjus, apkaltin
tas herezija, savo teisėjams. 
Parafrazuodami didžiojo italų 
mokslininko žodžius, manau, 
galime drąsiai sakyti: “O vis 
dėlto satelitiniuose kraštuose 
pasikeitimai vyksta!” Jie yra 
ne laikinio, o esminio, struktū
rinio, o ne konjunktūrinio po
būdžio. Išorinis fasadas nepa
sako, kas yra viduje, o jei jis 
maskuotas, dažniausia suklaidi
na. Raugas rūgsta pamažu. Iš- 
rūgęs nebūtinai plyšta. Triukš
mas Lenkijoj ir dėl Lenkijos, 
jos režimo baimė f!), nervin
gumas iškalbingai apie tai by
loja. “Žiūrėkite į mus iš tolo, 
tik dievaž — neikite vidun!” 
ir nematykite mūsų menkystės. 
Tai oficialus Gomulkos atsaky
mas popiežiui Pauliui, pasaulio 
vyskupams ir tikintiesiems. Jei 
jau ir nekardais, o tik rožiniais 
“ginkluotų” svečių bijomasi pri
imti, reiškia prisipažinti, kad 
viduje netvarka. Tikiu, lietu
viškoji perijodinė spauda nepa
šykštės šiemet rašyti plačiau a- 
pie Lenkiją. Tam yra daug mo
tyvų, kurie prašyte to prašo. 
Štai keletas tų motyvų: 1) Ji 
švenčia valstybingumo ir krikš
to tūkstantmetį, 2) šiemet suei
na dešimtmetis nuo “lenkiško
sios spalio revoliucijos”, 3) ji 
yra svarbus Lietuvos pietinis 
kaimynas, 4) istorinės Lietuvos 
sąjungininkas ir unijos partne-

Edwardville, Pa., iždo globėjai — 
J. Stulgaitis iš Wilkes-Barre, Pa., 
ir J. Valukonis iš Bostono, dvasios 
vadas kun. J. Jakaitis iš Worcester, 
Mass., Knygius kun. S. Struckus 
iš Plymouth, Pa., ir gydytojas dr. 
A. Rutkauskas iš Chisagos.

SKIRTINGI UOSTAI
AURELIJA BALASAITIENe 

Romanas

— Mama, labas, — ji šnekina mane, pradėdama 
šypsotis. Matau, kad ji dar visiškai aprengta. Kamba
rys nekūrentas ir niekur krosnies nematau, nors aš 
pati esu sušilusi ir prie mano kojų guli šilto vandens 
bonka. Išgirdusi Rūtelės balsą, matomai namų šeimi
ninkė, stora pražilusi švabė, greitai kalbėdama atida
rė duris, rankose nešina dubeniu su garuojančiu mais
tu ir dviem šaukštais.

— Dabar valgyk. Paskui pakalbėsim. Ir mergai
tei duok.

Aš pasikeliu ant alkūnių ir žiūriu į lėkštę. Gel
toname skystyje plaukioja didoki mėsos gabalai ir 
gražūs miltiniai kleckučiai. šalia lėkštės kelios storos 
sviestu pateptos riekės naminės duonos. Jau beveik 
pamiršau sviesto skonį. Rūtelė nekviečiama pasiima 
šaukštą ir semiasi sriubos, atsargiai kramtydama mė
są. Su pasigardžiavimu atsikanda duonos. Paragavusi 
sviestą, jį nulaižo ir skaniai čiaupsi lūpelėmis.

— Aš vaikui atnešiu karšto pieno. Ir pyrago tu
riu. Būčiau jau skaniai pavalgydinusi, bet ji prie ma
nęs nė iš tolo neina. Net nusirengti nesidavė, — kal
ba šeimininkė toliau. Pamačiusi, kaip mudvi skaniai

RUMUNIJA, DUNOJUS IR BALKANAI
Maskvine Dunojaus strategija ir jos žlugimas 

DR. G. VALANČIUS

Rimties valandėlei

ris ir 5) Sovietų satelitinėj sis
temoj Lenkija sudaro nugarkau 
lį — jos rūmų salioną, kai tuo 
tarpu Rumunija tėra tik tų rū
mų veranda, kad ir pastatyta 
ant svarbios arterijos šaltinio 
(Dunojus, Juodmarės).

Šias eilutes rašančiam knie
ti didelė pagunda — eiti tiesiai 
ir tuojau salionan (nesenai trys 
savaitės ten buvota) ir rašyti 
apie tai, kaip jis atrodo, atseit, 
kaip man pačiam atrodė. Bet 
vis dėlto geriau per verandą eiti 
ir rūmus stebėti, o ne iš karto 
— in medio rerum.

Skirtingos nuomonės
Apie Lenkiją galima turėti 

daug nuomonių, ir jos visos gali 
viena kitai prieštarauti, daryti 
įvairių išvadų ir vis nesutarti. 
Lietuvių prejudicijos ir pažiū
ros į Lenkiją yra tartum su
stingusios istorinėj tradicijoj ir 
sunku mums iš jų išsinarplioti. 
O jos vieta ir vaidmuo Sovietų 
satelitinėj sistemoj ligšiol mū
sų beveik nė nebandyta objek
tyviai suprasti. Kas kita su ki
tais kraštais satelitų grandinėj. 
Apie šiuos sprendžiame drąsiau 
ir su didesniu savim pasitikėji
mu.

Štai, kad ir P. Gaučys apie 
Rumuniją. Jis savo rašiny tei
gia : Rumunijos nepriklausomą 
laikyseną yra pripažinę Sovietų 
vadai; ji vaduojasi vien savo 
krašto interesais,... nelabai te- 
paiso Vakarų, rusų ar kiniečių 
norų, — išvengė... broliavimosi 
su rusais, pabrėžė... tautinę ne
priklausomybę, gavo bulgarų 
pritarimą, pasikeitė su Vengri
ja vizitais, planuoja Tito vizitą 
Bukarešte (nesenai jau grįžo iš 
5 dienų vizito), perša savo pa
žiūras Azijos ir Afrikos kraš
tams, neutrali Maskvos - Pekino 
ginče ir t.t. Ne vienam skaity
tojui, kaip ir man, kilo mintis: 
jei jau tariamai silpniausias sa
telitas pasidarė toks arogantiš
kas ir drąsus savo “didžiojo 
brolio” atžvilgiu, tai ar pasta
rasis apskritai bepajėgia ma
žuosius suvaldyti, o gal jau bai
gia iširti “broliškoji vienybė”?

Bandykime pasižiūrėti iš ar
čiau, kas gi ten pagaliau daro
si, ar tai tik “iliuzijos” ar tik
rovė. Žvilgtelkime į netolimą 
praeitį, prabėgom užgriebkime 
ir kiek senesnės istorijos, pasi
žiūrėkime į visą Dunojaus sri
tį, į satelitinius kraštus, esan
čius prie šios svarbios sovietų 
strategijai arterijos (Čekoslo
vakija, Vengrija, Ukraina, Ju
goslavija, Rumunija). Nesvar
bu, jei kiek ir užtruksime šioj 
ekskursijoj. Maža saujelė žinan- 
čiųjų “geografų” ir “istorikų” 
pagrįstai priekaištaus: kalba 
tartum Čechovo žmogus apie 
visiems žinomus dalykus. Ta
čiau manau, kad didelei daugu
mai lietuviškosios periodikos 
skaitytojų pakartojimas primirš

tų faktų ir praeities įvykių, ne 
be reikšmės ir Lietuvai bei lie
tuviams, nėra be naudos. Trum
po rašinio “Rumunijos aktyvu
mas” autorius duoda tam pro
gą ir paskatinimą, juo labiau 
kai pažįstame jį ne kaip “iliuzi
jų” žmogų, bet kaip realų ir ob
jektyvų tikrovės stebėtoją, be
sidomint tuo, kas yra, o ne tuo, 
ką norėtume ar nenorėtume, 
kad būtų.

Istoriniai pasikeitimai
Pirmiausia, kas toj Europos 

daly įvyko per pastaruosius 25 
metus, kas pasikeitė ir dabar 
ten keičiasi, kokios tų pasikeiti
mų priežastys ir jų pobūdis?

Kai paskutiniojo pasaulinio 
karo pasėkoje pro plačiai Hitle
rio pravertus vartus atslinko 
raudonojo Eurazijos koloso ma
sės į plačias centrinės Europos 
žemes, jos atkėlė ir geležinę už
dangą toli į Vakarus, į pietry
čius ir net į tolimą šiaurę suo
miškos Laplandijos žemėje. Pa
judėjo sienos, Vakarams tik pa
syviai stebint, nuo šiaurės Le
dinuotojo vandenyno net iki Ai- 
gėjos ir Adrijos jūrų. Anoj pu
sėj uždangos paliko anuomet ir 
dalinai tebėra iki šiol vienuolika 
tautų su vienuolika sostinių ir 
per 2 milijonu kvadratinių kilo
metrų žemės ploto su 138 mil. 
gyventojų.

Pagal paragrafus ir fasadą, 
de modo ir de facto, toji uždan
ga yra dviejų rūšių: viena su
stiprinta, aklina ir plieninė, o 
kita tartum spygliuotų vielų, 
permatomų ar skardinė, prade
danti rūdyti ir braškėti. Už pir
mosios, deja, liko ir Lietuva. (Nukelta į 5 psl.)

Paryžiaus darbininkai reikalauja mažiau darbo valandų ir didesnio 
atlyginimo. Čia matyti darbininkai triukšmaują prieš De Gaulle prie 
paminklo respublikos aikštėje.

valgome, ji išeina iš kambario, sandariai uždarydama 
duris. Mudvi su Rūtele išbaigiame visą sriubą. Maloni 
šilima skleidžiasi po mano kūną. Jaučiuosi atgavusi 
jėgas. Nutariau nueiti į apačią ir susipažinti su mano 
geradariais.

Dideliame keturkampiškame kambaryje buvo su
sirinkusi visa šeima vakarienės: senis Fišeris, jo žmo
na Sofija ir dvi dukterys.

— Gerai pataikėt pas mus. Ką tik vieną pabėgė
lių šeimą išleidome į Kempteną. Dabar jums čia bus 
vietos. Vistiek turėtume pabėgėlius vėl priimti. Da
bar pas mus nė vieno tuščio kambario nerasi. Čia ir 
iš Muencheno, ir iš Berlyno, net ir iš Prūsijos pilna 
moterų su vaikais. Net ir vyrų pasitaiko. Maisto mums 
užteks, o jūs dar ir maisto korteles gausite.

— Aš jums mielai mokėsiu ir už maistą ir už 
kambarį, — pasisiūliau.

— Ką mes su pinigais darysim? Ir taip nieko 
pirkti negalim. Gal tik su darbais galėtumei padėti. 
Mano Josef senas, o merginos lieka merginomis. Jų 
rankų neužtenka. Turime dvylika karvių, nemažas 
daržas ir pievos. Georgas žuvo Rytų fronte, o Franz 
yra kažkur prie Prancūzijos, jei dar gyvas. Mutter 
Gottes, kad tik tas karas greičiau pasibaigtų, — žiurs
tu nusišluosto ašaras Frau Fischer.

Palyginus savo ligšiolinę Odisėją, gyvenimas pas 
Fischerius buvo neblogas. Maisto buvo apsčiai ir ska
naus. Rūtelė galėjo gerti šviežią pieną, kiaušinių ir

Nobelio premija įvertintas ra
šytojas E. Hemingway savo 
kūriny “A Natūrai History of 
the Dead” pasakoja apie vieną 
iš nuovargio alpstantį keleivį 
plačiuose Afrikos tyruose. Jis 
sudėvėtais drabužiais ir vieni
šas. Atrodė, kad jam nieko dau
giau nebelieka, kaip tik išsities
ti ir mirti. Ir tada jo akis paga
vo nepaprasto grožio samanos 
pavidalo gėlelę. Vėliau jis pasa
kojo: “Nors visas tas augalė
lis nebuvo didesnis kaip mano 
pirštai, negalėjau be nuostabos 
mąstyti apie jo šaknis, lapus, 
pumpurus. Argi Būtybė, kuri 
šioje tamsioje pasaulio vietoje 
pasodino, laistė ir iki tobulumo 
išugdė dalykėlį, kuris atrodo 
esąs taip menkos svarbos, gali 
be susirūpinimo žiūrėti į tvari
nį, sukurtą Jo panašuman? Tik-

Tai Prūsija įjungtoji zona ir 
Sov. Rusijos įtakos sferon pri
jungtoji (satelitinė) zona. Pir
moji apima 493,527 kvadr. kilo
metrų plotą, su maždaug 23 mi
lijonais gyventojų, ir antroji — 
per 1.5 mil. kvadr. kilometrų 
plotą, su 115 mil. gyventojų.

Kas sudaro Sovietų valstybę 
Iš kokių sričių ir tautų susi

daro sovietiškojo kolonializmo 
imperijon pirmoji — įjungtoji 
zona ir antroji — prijungtoji 
zona? Arčiau įsižiūrėję į pirmą
ją ir antrąją zonas matysime, 
kad pastaroji paskutinės deka
dos bėgyje yra struktūriškai 
pasikeitusi, nuo pirmykščio pla
no ir jos numatytos raidos li
nijos žymiai nukrypusi, kai tuo 
tarpu pirmoji zona tebėra dar

medaus turėjome iki sočiai. Nemažos mėsos atsargos 
bent vieną kartą per dieną pasirodydavo ant stalo. 
Pilnas rūsys skanių obuolių skleidė malonų kvapą. Rū
telė ėmė sparčiai augti ir baigė išaugti ponios Barčiu- 
vienės taip rūpestingai pasiūtus rūbelius. Su šeiminin
kės pagalba praleidau ilgus vakarus, tvarkydama Rū
telės garderobą. Ponams Barčiams parašiau bent ke
lis laiškus, į kuriuos jokio atsakymo negavau.

Klausydavomės radijo žinių. Karo pabaiga artė
jo. Sovietų kariuomenės daliniai jau buvo arti Berly
no ir pradėjo sklisti gandai apie Hitlerio pabėgimą. 
Mano šeimininkai visiškai neslėpė savo neapykantos 
naciams. Sužinoję, kad aš moku angliškai, bandydavo 
pagauti Londono stotis ir klausydavo mano vertimų.

Pagaliau atėjo tikras pavasaris, ir švabas, pasi
kinkęs karvę į vežimą, prie kurio prijungė dvokiančių 
trąšų statinę, ištraukė į laukus. Mano pareigos ribo
josi daugiausia namų apyvokos darbais. Aš plauda
vau indus, išmokau kepti duoną ir pagamindavau vie
ną kitą lietuvišką patiekalą, kurie mano šeimininkams 
labai patiko. Kartais, paėmusį Rūtelę su savim, miltų 
maišeliu nešina, eidavau į miestelio kepyklą atsinešti 
gatavos šiltos duonos, nes reikėjo taupyti malkas, o 
duonkepio metu sukūrendavome daug.

Vis dažniau užtikdavau savo šeimininkę besimel
džiančią ir šluostančią ašaras... Ir darėsi man supran
tama motinos širdis.

(Bua daugiau)

rai ne. Tokios mintys kaip ši 
neleido man kristi desperacijon. 
Aš pakilau ir, nepaisydamas al
kio ir pervargimo, žygiavau pir
myn tikras, kad yra išsigelbė
jimas, ir nebuvau apviltas”.

*
Tikėjimas visokiose situacijo

se yra stiprybė ir viltis. Nemir
tingasis Dantė savo “Dieviško
sios komedijos” Rojaus trečio
je giesmėje, turėdamas mintyje 
Dievą, eiliavo: “Jo valios vyk
dyme yra mūsų ramybė”.

Tik reikia turėti tvirtą tikė
jimą į Tą, kurio valią norima 
vykdyti, — tikėjimą, kokį paro
dė Nobelio premija apdovanoto 
Par Lagerkvisto “Barabe” su
kurtas krikščionio vergo cha
rakteris. Romos gubernatorius 
paėmė į rankas ant to krikščio
nio vergo kabojusią metalo 
plokštę, kurios vienoje pusėje 
buvo Romos valstybinis antspau 
das, o antroje slaptas įrašas: 
“Jėzus Kristus”. Įvyko toks gu
bernatoriaus su vergu pasikal
bėjimas :

— Kas gi čia?
— Tai mano Dievas.
— Jo vardo pirmiau nesu gir

dėjęs. Bet kai tiek yra dievų, 
nebegali visų jų atminti. Ar tas 
dievas tai tavo gimtosios pro
vincijos ?

— Ne. Jis visų Dievas.
— Visų? Ką tu sakai? Tai 

neblogai. Ir aš apie jį nebuvau 
girdėjęs... Visų Dievas. Tokiu 
atveju jis privalo turėti nema
žą galią. Kuo ji paremta?

— Meile.
— Meile?.. Kodėl ne. Bet tai 

man nerūpi. Gali tikėti, kaip no
ri. Bet kodėl turi jo vardą ant 
savo — vergo lentelės?

— Nes aš Jam priklausau.
— Tikrai. Kaip tai gali būti. 

Argi nepriklausai valstybei, 
kaip šis ženklas rodo?..

__ Aš priklausau man'6' Vieš
pačiui Dievui.

— Jeigu atsižadėsi savo ti
kėjimo, nepajusi jokios nuo
skaudos. Atsižadėsi?

— Negaliu.
— Kodėl?
— Negaliu paneigti savojo 

Dievo.
— Esi nepaprastas žmogus. 

Betgi turi atminti tą bausmę, 
kurią verti mane tau užkrauti... 
Argi gyvenimas tau nėra bran
gus?

— Taip, brangus.
Bet jeigu neprakeiksi savo 

Dievo, niekas tavęs negali iš
gelbėti. Prarasi savo gyvastį. 
— Bet aš negaliu prarasti sa

vo Viešpaties Dievo!
*

Gyvo tikėjimo žmogui kelias 
aiškus. Jis su George Bernard 
Shaw dramoje “Saint Joan” 
atkurta Joana Arkiete tvirtai 
pasakys:

— Tikiu, kad Dievas yra iš
mintingesnis negu aš, ir tik Jo 
įsakymų aš klausysiu.

J. Pr.
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Kur dingo alumnai?
Ir vėl vajus “Lituanus” parem

ti. Apie jo reikšmę negali būti 
klausimo. Pagarba pas vyželiams 
— Lietuvių Studentų S-gai. Čia 
tik norisi paklausti, kur dingo bu
vę tos s-gos nariai, dabartiniai 
alumnai, Argi per 10-11 metų vi
sose JAV nėra 1000-č':o aukštuo
sius mokslus baigusių, kuriems su 
mesti po dešimt dolerių per me
tus nebūtų jau toks didelis pasi
aukojimas. Ar liuksusui, pramo
goms ir šampanui išleidžiama ma
žiau? Gi kai prireikia paramos se
nos tėvynės kultūros reikalams, 
vėl kreipiamasi į tuos (kaip ir 
prieš 10 metų), kurie šluodami 
“bildtegus” ir juos ant kojų pa
statė.

Skaitytojas

Ačiū poniai Šukelienei
Ponia šukelienė savo laiške 

“Draugui” (“Draugas” nr. 112) 
rašo, kad ji LB apygardos atsto
vų suvažiavime mano pareiškimą, 
“kad visos mokyklos buvo kvie
čiamos”... patikslinusi taip: “ ...
K. Donelaičio lit. mokykla tiesio
ginių pakvietimų negaudavo. Bend 
ruošė kvietimuose visuomet būda
vo prierašas: dalyvauja tik tos 
mokyklos, kurias laikosi Švietimo 
tarybos nustatytos programos”. 
Kitur ji tame pačiame laiške sako: 
“Švietimo tarybos nustatytos prog 
ramos K. Donelaičio mokykloje yra 
laikomasi visu šimtu procentų".

Visos mokyklos buvo kviečiamos 
vienodai, bendro pobūdžio kvieti
mais, kuriuose buvo ir p. šukelie- 
nės minima pastaba. Ponia šuke- 
lienė, cituodama tą pastabą ir teig 
dama, kad K. D., mokykla švieti
mo tarybos programų laikosi tiks
liai ir visu šimtu procentų, mano 
teigimo, ...“kad visos mokyklos 
buvo kviečiamos...” nepatikslina, 
bet jį tik patvirtina. Jeigu kvieti
mai galioja toms mokykloms, ku
rios laikosi švietimo tarybos prog
ramos, tai, savaime aišku, jie ga
lioja ir toms, kurios jos laikosi 
tiksliai ir visu šimtu procentų.

Manau, kad po tokio K. Donelai 
čio lituanistinės mokyklos mokyto
jos ponios St. šukelienės viešo pa
reiškimo kalbos, kad K. D. mokyk
la nebuvo kviečiama, nebeturės pa
grindo ir tolimesnės diskusijos tuo 
klausimu nebebus reikalingos.

Už tokį aiškų to klausimo nu
švietimą poniai šukelienei dėkoju.

Lituanistinių mokyklų progra
mų reikalus tvarko JAV LB centro 
valdyba per savo instituciją Švie-
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RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunam-a ir 
“Draugas”.
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR Iš LAUKO 

Kilimų) |r apmušti baldai valomi,
i. RUDIS Tel. ČLiffside 4-1050

REIKIA BUTŲ

NAMU SAVININKAMS 
PATARNAVIMAS NEMOKAMAI
Turime geriausius nuomininkus 

laukiančius nuomuoti butus ar na
mus. Tel. PR 8-6032, Best Agency, 
2025 W. 63 St.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA 2 NAMAI 
IR VALGYKLA

prie miestelio ir 4 kelių. 10 mylių 
nuo 2 didelių miestų, 80 mylių nuo 
Chicagos. Parduodama dėl mirties. 
Teirautis

Joe, P.O. Box 41 
Edwardsburg, Mich. 49112 

Phone 6635491

Parduodama
TAVERNA ir NAMAS 

2437 West 47 Street

DfiMESIOI

Parduodame naujus namus. Statome rezidencijas ir 
apartmentinius pastatus. Paruošiame statybai planus.

F. PETRAUSKAS CONSTRUCTION COMPANY 
2523 West 69th Street Telef. —- 8 - 3792

timo tarybą. Tuos klausimus ten 
ir dera aiškintis. LB Chicagos apy 
gardos valdyba ir Švietimo komi
sija vadovaujasi šių abiejų institu
cijų parėdymais ir prisilaiko jų nu
statytos tvarkos.

Bronius Nainys

STATYBININKAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

VACYS
CONSTRUCTION CO.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

Ht DAŽOME

Decor Home Builders, Ino.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 -4666

CONTRACTORS

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning' J 
naujus ir senui namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamai greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kabai..

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem, Chicago 0, HL

PARDAVIMUI REZORTAI

Geriausia proga įsigyti didelę, gražių, 
vasarvietę, darančių gerų biznį. Vie
nas nepajėgiu išlaikyti, esu privers
tas parduoti. Parduosiu už geriausių 
pasiūlymų arba mainysiu į namų. 
Yra 16 cablnų, 7 kambarių namas, 
restoranas, šokių sale, 6 kamb. gy
venamas namas, “barnė", 38 akrai 
žemes. Vieta prie didelio, labai iš
garsėjusio sporto ežero, Bass Lake.

PARADISE SUMMER RESORT,
R. K. 3 Box 214, Knox, Indiana.
Tel. 772-2358.

MISCELLANEOUS
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VALOME

KILIMUS IR BALDUS
Plauname lr vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168
lllllllllilllllllllllilllimiiiiiii.iiiilllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmlsijoo 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. Western Avelius
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8 9533

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertlškai uždedam naujus lr tai
some senus. Ptlnal apsidraudę. Dar 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

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

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku 

Apskaičiavimai nemokamai

PARDAVIMUI

Parduodama nenauja puikiausiame 
stovy sofa, didelis fotelis, staliu
kai, lempos. Nebrangiai. Klauski
te Pearl, tel. RE 7-7720, po 6 v.v.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
GARBAGE DRUMS

VVITH COVERS & HANDLES 
30 ad 50 gal- — Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine
Tel. 224-4362 434-1113

lllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllli

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. (2 mieg.) butas. 
Apšildymui ir virimui krosnys, šal
dytuvas, karšto vandens šildytu
vas. 839 W. 34 St. Apžiūrėti gali
ma šeštad. ir sekmad. — skam
binkit 254-7814.

Išinuom. kambarys su virtuvie 
ir visais patogumais dirbančiam 
vyrui ar moteriai. HE 6-0878.

IŠNUOM. vasarnamis. 5 kamb. 
(3 mieg.) Beverly Shores, Ind. 
Tel. (Chicagoje) BI 7-8850.

HELP W A N T E D

Wanted - Malė

A family owned co-. which operates' 
as a family group. Insurance, vol- 
untary savings, paid holidays, profit 
sharing, dinner for you and your 
family on your birthday, dinner for 
you and your wife on youi- anni- 
versary. We train you in a vital 
Chemical industry. Start. salary com- 
mensurate with ąualifications, with 
ųuarterly advanceA

Call —
MR. BARKLEY, 296 - 5574

WABEHOUSE MEN
Experiencod. 8:30 A. M. To 5 

P. M. For Distributors Warehouse. 
Benefits include Bonus, Insurance, 
etc.

TOBIN-STAHR COMPANY 
33 E. Legion, Maywood, UI.

Tel. Mt 1-2050

WABEHOUSEMEN
Permanent positions open for con- 
scienitious warehouse stockmen,, Ap- 
scientions warehouse stockmen. Ap
ply in person,. 42nd St. shipping 
entrance. Between 9 a .m. and 3 
P. m.

4135 S. Pulaski Rd.

CRATER WANTED
Help wanted for general crating. 

Mušt Be high school graduate. Ask 
for MR. SOO.

COOKLE VENTUiATOR CO., INC. 
1200 S. WUlis Avenue 

Tel. VVHeeling 537 - 0880

Dry eleaning plant — fui ltlme only 
COUNTER & CHECK-IN GIRLS 
PRESS GIRLS & INSPECTORS

Expe,rienced or will train 
A. VV. Zengeler & Co., 1010 Tower 
Rd., VVinnetka. Call 446-6670 for 
appointment.

REMKITE “DRAUGĄ’

HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI
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I Allis-C halmers S

lnterviewing Hours 
Extended

EMPLOYMENT OFFICE HOURS N0W: 
MONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 

8:00 A.M. TO 4:30 P.M. 
TUESDAY, THURSDAY 

8:00 A.M. TO 8:30 P.M.
SATURDAY

9:00 A.M. TO 1 P.M.

APPLY NOW
Positions Available In

FACTORY
Machine shop and 
Fabrication 
Mechanics 
Welders

ENGINEERING
Mechanical Design 6 
Development 
Electrical (Power &

Electronics)

Accounting
Traffic

OFFICE
Produetion Control 
Stenographic

Top Wages Paid Plūs Employee Benefits 
Averaging Over $1800 Per Employe Annually

Convenient Illinois Central Trains and 
Safeway Bus Transportation
Apply to Personnel Office

IAU is-C halmers
I54th and Commercial, Harvey, Illinois 

Phone ED 1*0500 — or — INterocean 8*9530
— An Eųual Opportunity Employer —*
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CLASSIFIED GUIDE

HELP W A N T E D

REGISTERED NURSES
This is where you will enjoy yOur af- 
filiatlon, why not permit, us to intro- 
duce our program to you! To work 
in a new 30 bed county hospital. Ex- 
perience available in all fieids. Nurses 
needed for all shifts. Opportunity 
to work with Navajo and Ute In
diana.
Excellent recreatlonal factlitles. Sal
ary beglnning at $400 based on ex- 
perience plūs fringe benefits.

ADMINISTRATOR 
SAN JUAN HOSPITAL

Monticello, Utah 
Area code 801 — 587.2245

GIRLS-WOMEN
Earn extra pocket money!

NIGHT SHIFT 
4:00 P.M. to 9:00 P.M.

Assemblers
Solderers

Machine operators

Apply — 8:30 A.M. to 3:30 P.M.

COLUMBIA WIRE 
& SUPPLY C0.

2850 W. Irving Park Rd.
W00D FINISHER

Experienoed on new upholstered 
furniture frames. All benefits. Rlghest 
pay. Steady work.

HOLLATZ FURNITURE CO.
525 N. Noble, SE 3-3232.

LUNCH WAITRESS
For Loop private club

Near N.W.R.R. Salary & commission.

Call MR. KOSTECKI —
RA 6-2410

GENERAL OFFICE
Loop locatloin. Beginner acoepted. 

37% hrs. a week. No typing. Age 
18 to 50. $62.50 ų week.

Call MR. JOHN COGHLAN, 
HA 7-5322

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Inspection 
Electricians 
General Factory 
Tool Makers

Plant Engineering 
Metallurgy 
Quality Control 
Drafting

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 2-jų bu
tų mūr. namą. 3 ir 2 mieg. kamb. 
Modern. vonia, virtuvė; pastogė, 
2 maš. garažas. Arti 31 ir Trum 
bull. $9,500 arba geriausias pa
siūlymas. 847-0873.

Savininkas parduoda mūr. bun- 
galow 6 kamb. ir vienas kamb. vir
šuj, 1 maš. garažas. Gerai prižiū
rėtas, nebrangiai. 32 p. sklypas.
7225 S. Claremont Avė.

Savininkas parduoda namą. 
4629 S. VVashtenavv Avė. 

BI 7-0154
North Riverside — Savininkas 

parduoda atremontuotą 8 kamb. 
(5 mieg.) mūr. bungalow. Nuo 
sienos iki sienos kilimai salione ir 
valgomajame, 2 pilnos vonios, pil
nas rūsys pusiau užbaigtas, 2 
maš. garažas. $27,500, arba ge 
riausias pasiūlymas. Skambinkit 
442-7245.
5—4-—3 kamb., 1% aukšto, 14 me
tų mūrinis prie 71 ir Mozart.

$32,500. WA 5-6015.

Mūrinis. Geras. 4 gražūs butai po 
5 kamb. Naujas gazu šild. Marų. 
Pke. Nebrangus. 778-6916.

Kampinis 3-jų butų mūr. 4—4—4 
kamb., pilnas rūsys, ir pastogė, 
garažas. 3300 S. Hamilton. $19,500 
grynais. Susitarimui skambinkit 
VI 7-2841.

Near 77th and Kedzie — 5]/2 
room brick, 3 bedrooms. Full base
ment, storms and screens, over- 
head sewers, gas heat, 7% yrs. 
old, likę new. WA 5-3078.

5 kamb. 12 metų mūr. bungaloiv 
prie 73 ir RockivelI. Alumin. lan
gai, įrengtas rūsys, dvigubas ga
ražas. $19,500. WA 5-6015.

Marųuette Parke — 4 hutų po 
5 kambarius mūras aut dvigubo 
sklypo. Naujas šildymas gazu, alu
min. Įaugai, sieteliai. Viskas labui 
gerai užlaikyta. 4 auto mūr. gara
žas. Reikia parduoti. Svarstys kiek
vienų rimtų pasiūlymų. RE 7-2646.

Parduodamas 2-jų butų po 5x/2 
kamb. mūr. namas. Labai geros 
pajamos. 2 maš. garažas. Sausas 
poilsio kambarys rūsy. $25,500. 
Kreiptis 2-me aukšte iš kiemo.

6413 S. Artesian Avė.

6 kamb. mūr. bungaloiv prie 71 
ir California. $17,500.

WA 5-6015.
California ir 63-čios apylinkėje— 

11 butų labai puikiai sutvarkytas 
apartmentinis. Dideli šviesūs, saulė
ti butai — jK) 5—1—3 kambarius. 
Potvynio kontrolė, naujas šildymas 
lr_ stogas. Graži rezidencinė apylin
kė. Tikrai verta pasidomėti retu 
pirkiniu. RE 7-2646.

NORI PIRKTI

Ieško pirkti iš savininko 4 bu
tų mūr. namą Marąuette Pke. Bū
tinas 5 kamb. ar didesnis butas 
savininkui. Tel. 776-6412-

HELP W A N T E D

SALESWOMEN
For excl. ivomen’s and children’s 
apparel shop. 35 hr. įveek. Salary 
plūs commission. Immed. empoyee 
discount, very pleasant vvorking 
conditions. Liberal employee be
nefits.

APPLY IN PERSON

BEST & COMPANY
21 Oak Brook Shopping Center 

Oak Brook, Illinoies

EXPERIENCED WAITRESSES
Night Service. Apply in person. 

CHARLES
CONTINENTAL HOUSE 
5400 So. Cicero Avenue

E X P E R I E N C E D 
M A C H I N I S T

Set-up man, solderer and įvelding 
on brass. Top wages.

Call PETER, WH 3-3482

MACHINE OPERATORS
For 3 inch boring mill. Excellent 
starting ivages. All company ben
efits. Steady ivork. North side 
area.

Tel. GR 7 - 8500
LIGHT KEYPUNCH AND 

CLERICAL GIRLS
Age — 18 to 25

656 - 5400. Ext. 63.
Field Service Representative

Excellent employiment opportunities 
wlth business machine company. 
Maintenance of complete eleetro - 
mechanical eųuipment. Applicants 
should have mllitary eleetronie train 
ing, or eleetronies technlcal school 
training. Will train. Age 22-29.

CALL PETER PERFETTI 
533-1400

Modemus 2 po 5^ kamb. 3 mieg.
Tik 2 metų. Prie 53 ir Kedzie. Er
dvūs kamb. Atskiri karšto vand. 
šildymas. $43,500.

Marųuette pke. 2 po 6 kamb. 
Apie 7 metų. $42,000 arba geriau
sias pasiūlymas.

83 ir Kedzie. Mūr. krautuvė lr 4 
kamb gražus butas. Tik 8 metų 
$33,500.

Brighton pke. 3 butų labai gra
žiai sutvarkytas mūr. Dideli šviesūs 
kambariai. Sausas rūsys. 37 p. skly
pas. Garažas. Dėl susidėjusflų aplin
kybių skubiai parduodamas už 
$21,900.

83 ir California. Apynaujis 3-jų 
didelių miegamųjų mūras. Puikiai 
įrengtas rūsys. Mūr. garažas. Platus 
sklypas. $27,500.

Prie Cicero ir 79-tos. Pasirinki
mas visai naujų namų. Gražus išpla
navimas. Platūs sklypai. Statyba ge
ro kontraktorlaus. Tik $18,900 ar
ba $20,500 su šoniniu įvažiavimu.

82 ir Francisco. 6 % kamb. 6 me
tų. Liukusinė 1 aukšto rezidencija. 
3 mieg,, formalus valgomasis, 2 vo

NERIS REAL
6924 So. Westem Avė. Tel. 471 - 0321

KAIP JUMS PADĖTI
4 butu mūr. Flatud lotas, 4 gara

žai. Alum. langai, naujas gazu šildy
mas. Marų. Pke. $44,000.

Pajamų mūras, 6 lr 3 kamb. Ga
zu šildymas, sausas beismentas, ga
ražas. Marų. Pke. $21,900.

7 kamb. mūras. 4 mieg. Naujas 
gazu šildymas. Garažas. Gage Pike. 
$19,500.

Gelsvas, platus, 8 metų, 3 butų 
mūras. Apie 40 p. lotad. $4,800 nuo
mos. Marų. pke. Be derybų. $46,000. 

švarus, patogus 6 kamb. mūr. Ga
zu šildymas. Arti mūsų. $12,700.

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

VALDIS REAL ESTATE
2458 Wesi 69 Street Tel.: RE 7-7200

61 irMūr. 7 k. 4 mieg. Prie
Francisco. Tik $18,800.

Mūr. 5 kamb. Naujas šildymas,
Arti M. p. Garažas. $15,800.

Mūr. 10 butų Gage p. Puikus pir
kinys už $76,000.

Mūr. bevelk naujas, 3 mieg. Arti 
M. p. Tik $17,500.

Mūr. 7 kamb. Beverly Hills..
60 p. sklypo. Tik 22,000.

Ant

KAIRYS REAL ESTATE
2943 West 59 Street,

Mūr. 6 butai, 3 po 4, 2 po 6 ir 1 
—5 kmb., centralinis šild., geros pa
jamos, tvirtas mūras, McKinley 
1^0/uit

2 po 6, mūr. frontas, gražios Išvaiz
dos, skiepas ir pastogė 45 ir Rock- 
well, $18,700.

3 po 4 mūr. 43 p. sklypas, ga

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 ■ 2390
Marųuette pke mūr. 2 aukštų na

mas — taverna su 3 kamb. Ir bu
tas 6 kamb. Bargenas. $24,500.

72 lr Fairfield. M6ūr, rezidencija 
su 4 miegamais.. 15 m. senumo. 
$25,300.

Marųuette pke. Biznio namas — 2 
patalpos lr butas. $19,500.

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

5 kamb. mūr. bungaloiv ir 2 maš. 
mūr. garažas. Apyl. 65 ir Campbell. 
Skambinkite po 6 v.v. 778-2690,
Union Pier, Michigan parduodama 
biznio nuosavybė — 3 gražūs ‘‘dup- 
lex” vasarnamiai (6 vienetai), kam
pinis sklypas, 1 blokas nuo Michi
gan ežero. Informacijai skambint 
(Chicagoj) 735-0700 arba 432-0900.
Marą. pk. parduodamas namas: 
apačioj taverna, viršuj 6 kamb. 
butas; 2-auto garažas. Po 5 mėn. 
galima užimti. HU 3-1396 ar 
737-4086.

CICERO. Mūrinis 2-jų bųtų na
mas, 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys, 
garažas. Apyl. 18th — 49th Avė. 
$20,500: įmokėti 20%. SVOBO
DA 2134 S. 61st Ct., BI 2-2162 
arba LA 1-7038.

Savininkas parduoda beveik naują 
mūr., 3-jų miegamųjų, iy2 vo
nios, erdvų, 6 kamb. “tri-level”, 
namą, prieinama kaina. 2 maš. 
garažas. 6740 S, Oakley Avė.,

tel. RE 7-0835.

$1,000 įmokėti. 4 butų namas, 3 
po 4 kamb. ir 5 kamb. (3 mieg.). 
Apyl. Whipple ir 26-tos. Pietva
kariuose. $16.900. Už miesto gy
venantis savininkas turi parduo
ti. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

REAL ESTATE

Member oi M.L.S.

SALES 0 MORTGAGES a MANAGEMENT

Main Office 5727 W. Cermak, Braneh ofc. 4936 W. 15 St. 
Cicero, Illinois 60650 — Phone 0L 6 - 2233

ALEX 6ATAS — Reaitor
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke Ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti ) mūsų įstaigą Ir 
Išsirinkti Ii kataloge.

nios. Visli dvigubo stiklo langai, cen
trai. oro vėsintuvas, modern. vir
tuvės įrengimai, radijo sistema, ne
paprastai puikiai įrengtas rūsys, kili
mai ir kiti priedai. Platus sklypas. 
Mūr. garažas. $50,000 nuosavybę 
pirksite už $39,000.

Gage pke. Visai naujas 9 butų 
apartmentinis. Gražūs, erdvūs kamb., 
įmontuoti virtuvės Įrengimai. Paja
mos apie $16.000 metams. Kaina 
$110,000.

63 ir Pulaski apyl. visai naujas 4 
apart, mūras. 4 kamb. butų pirkėjas 
galėtu tuoj užimti. Tik $50.000.

Netoli Marijos mokyklos, 4 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. $48,000.

Marųuette Parke. 8 butų moderni
zuotas apartmentinis. Geros pajamos.

2 po 4 kamb. Marųuette pke. 10 
metų mūras. $33,500.

Gage parke. Stiprus 5 tr 6 kamb. 
mūrad. Platus sklypas. Garažas 
$25,500.

Marųuette pke. 14 metų, 4 miega
mųjų pulkus namas. Tik $24.000.

20 apart. Beverly Hills. Tik • 
metų senumo. $27,600. metinių pa
jamų. Kaina $170,000.

Arti Nabisco. 5% kamb., 7 metų 
mūrad Gražus išorėj ir. viduj. 
$21,500.

2-jų aukštų, 14 metų mūras. 1% 
vonios, garažas Netoli mūsų ofiso. 
$22,500.

Didelis, 5 metų, 5% kamb. mūras. 
Platus' lotas, alumin. langai, karpe
tai Arti Margučio. Puiki proga už 
$16,950.

2-jų butų mūras, 2 po 6 kamb. 
Naujad gazu šildymas, garažas. Rei
kia matyti. Pirksite už $26,950.

Med. 8 k. M. p. Gazo šild, Skubiai
už $13,900.

Mūr. 2x6. M. p. Gareliu. Nauju 
gazo šild. $27,000.

Mūr. 3 mieg. 5 metų. J vak. nuo
M. p. $20,900.

Mūr. 6 ir 4 k. Beveik naujas. 45 
p. sklypas. $35,900.

Mūr. 5 ir 3 kamb. Bevelk nauju 
Giminingoms šeimomd. $35,900.

HE 6-5151
ražas, $210 pajamų per mėnesi. Ga
zo pečiais šildymas.

5, 4 tr 2 kmb. mūr., švarūs butai, 
gerai prižiūrėtas namas, 45 lr Wes- 
tern. Nebrangus.

Taverna lr 6 kmb. butas, geras biz
nis, centralinis šildymas. Brighton 
Parke.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tas 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2238

Sąžiningas lr- greitas patarnavimas 
visais Real Estate reikalais. Vaikis 
notariatas.

SIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplevvood Avė. 
CL 4-7450 arba YA 7-2046

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemes ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKlMAS-PAR- 
DAVIMAS • NOTARIAIaS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI » PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAK - 
Čia gaunama soc. draudimo knygelė

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 VV. 71st St„ Tel. 025-6018
OŪOOOOOOOCOOdOOOOOOdOOOOOC
Namų Pirkimas Pardavimas

INCOME TAK
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 VV. 69tta Street, RE 7-8899

Kaina $15,500
Parduodamas 3-jų butų namas ir 
garažas. Arti 53 ir Carpenter St. 
Pajamų $136 per mėn. Teirautis 
adr. 5158 S. May Street, Chicago.



KUN. A. MICĄ PRIGLAUDĘ 
BAVARIJOS PUŠYNAI

Kaip jau buvo rašyta, Vak. 
Vokietijoje, Gautingo miestely
je gegužės 4 d. palaidotas kun. 
Aleksandras Micas, 25 metus iš
buvęs Gautnge, visą laiką dir
bęs mergaičių nusikaltėlių Jė
zaus Širdies kolonijoje. Į laido
tuves gausiai susirinkę vietos 
vokiečiai ir ypač Jėzaus širdies 
namų seserys su auklėtinėmis, 
liudijo, kad velionis buvo ne
paprastai mylimas. Iš lietuvių, 
iš Miuncheno, buvo atvykęs 
prof. dr. J. Grinius, dar keli 
lietuviai, apeigoms vadovavo 
Lietuvių Katalikų sielovados 
Vokietijoje direktorius ir Miun
cheno lietuvių klebonas kun. 
dr. J. Aviža. Atsisveikinti su 
velioniu dar atvyko kun. A. Ber 
natonis, Vasario 16 gimnazijos 
direktoriaus pareigas einąs kun. 
B. Liubinas, iš tolimojo Ham
burgo — kun. V. Šarka, iš Mem- 
mingeno — kun. J. Petraitis, 
netoli Miuncheno klebonaują 
kun. A. Bunga ir kun. J. Taut- 
kevičius ir kiti.
Kun. Micas patyrė daug gero 

ir meilės
Savo atsisveikinimo žodyje 

kun. dr. J. Aviža nurodė, kad 
per 25 metus Gautinge velio
nis A. Micas iš seserų, kaimy
nų bei pažįstamųjų buvo paty
ręs daug gero ir meilės. Kaip 
Lietuvių Sielovados direktorius, 
Aviža čia padėkojo vietos vo
kiečiams ir išreiškė ypatingą 
padėką vyriausiajam ganytojui 
Miunchene (kardinolui Doepf- 
neriui) bei Miuncheno ir Frei- 
singo ordinariatui. Nurodęs į 
velionies gyvenimo bruožus, ku
nigas dr. J. Aviža į susirinku
sius, Gautingo visuomenę krei
pėsi su tokiu prašymu: “Gau
tingo žeme, priimk mirusįjį. Jis 
čia ilsėsis toli nuo savo tėvy
nės, savo giminių. Nepamirški
te šio pabėgėlių kunigo, nes 
jis juk buvo jūsų kunigas”. A- 
viža baigė apaštalo Pauliaus 
žodžiais: “Kovojau gerą kovą, 
išlaikiau tikėjimą. Dabar jau 
man paruošta teisingumo karū
na. Dievas, teisingasis teisėjas, 
suteiks ją man vieną dieną ir 
ne tik vien man, bet ir visiems, 
kurie džiaugiasi Jo atvykimu”. 
Atsisveikinimas buvo tartas vo
kiečių kalba. Po vietos klebono 
atsisveikinimo, su velioniu jaut
riai atsisveikino taip pat vilnie
tis kun. V. Šarka iš Hamburgo.
Velionis A. Micas buvo pamėgęs 

mokslą
1900 m. gruodžio 5 d. Vilniu

je gimęs Aleksandras Micas, 
1918 m. baigė gimnaziją. 1919 
— 1925 m. jis mokėsi Šv. Jur
gio vardo dvasinėje seminarijo
je Vilniuje. Vyskupas Matule
vičius Micą įšventino kunigu 
1925 m. birželio 6 d. Nuo 1925 
ligi 1934 Micas buvo mokyklos 
kapelionu, po to — lietuvių gim 
nazijoje Švenčionyse dėstė loty
nų ir graikų kalbas. 1934 — 
1937 m. jis buvo tos gimnazi
jos direktoriaus pavaduotoju. 
Labai domėdamasis kalbomis, 
velionis 1937 — 1939 metais 
studijavo palyginamąją indo
germanų kalbotyrą Vienos uni
versitete. Lietuvai atgavus Vil

Columbus, Ga., perėjo viesulas, padarydamas daug žalos. Čia matyti 
sugriauti W. C. Bradley bendrovės sandėliai. Sužeista 11 asmenų.

niaus kraštą, Micas 1939 — 
1941 m. buvo valstybinės lietu
vių gimnazijos Naujoje Vilnioje 
direktorius. Mokytojaudamas 
Švenčionių gimnazijoje, Micas 
dar pavadavo netolimų Link
menų kleboną (tuo metu para
pijoje buvo 600 žmonių).

1941 m., sovietams 1940 m. 
įsibrovus į Lietuvą, kun. A. Mi
cas pasitraukė į Vokietiją. Dr. 
Avižos žodžiais, “Apvaizda lė
mė, kad velionis, kaip pabėgė
lis, atsidūrė romantika dvelkian 
čiame Bavarijos krašte, ten, kur 
teka krištolinės upės ir kur 
dvelkia pušynai”, tuometinio 
Caritas vysk. Winkelio Berly
ne tarpininkavimu, Micui bu
vo leista atlikti dvasininko, ku
nigo pareigas Miuncheno - Frei- 
singo arkivyskupijoje. 1941 m. 
kovo 26 d. tad, daugiau kaip 
prieš 25 metus, velionis pra
dėjo eiti vikaro pareigas Gau
tingo prieglaudoje. Dirbdamas 
Gautinge, Micas studijavo in
dogermanų kalbas Miuncheno 
universitete. Tačiau atsiradę 
sveikatos negalavimai (inkstai), 
sutrukdė baigti studijas. Velio
niui teko lankyti klinikas ir ink 
stų liga, jiems atsisakius veik
ti, buvo tiesioginė Mico mir
ties priežastis (jis mirė balan
džio 30 d. Miunchene).

Velionis pasižymėjo pedagogi
niais gabumais, humoru

Aviža atsisveikinimo žodyje 
buvo pažymėjęs, kad velionis 
Micas buvo pasižymėjęs nepap
rastais pedagoginiais gabumais. 
Jam buvo pavykę ne tik išlai
kyti drausmę jam pavestų auk
lėti jaunuolių tarpe, bet ir juo
se įskiepyti meilę mokslo stu
dijoms. Daugeliui auklėtinių Mi-

Kun. A. Micas
cas buvo tikras tėvas. Velionis 
pasižymėdavo rimtumu, tačiau 
jis kreipdavo dėmesį ir papras
tu, natūraliu humoru. Ir kaip 
tik dėl to velioniui buvo pavy
kę lengvai užmegzti ryšius su 
aplinka. Kaip savo žodyje pa
žymėjo vietos klebonas, velio
nis Micas rūpinosi ligoniais bei 
mirštančiais. Pabėgėliai bei li
goniai, globos reikalingi, buvo 
velionies pirmasis rūpestis. Dėl 
to buvo suprantamas tas gau-, 
sus velionį palydėjusių vokiečių! 
ir lietuvių būrys, buvo supran-1 
tamos seserų ir prieglaudos auk 
lėtinių raudos. Gautingo kapi-' 
naitėse, šalia žurnalisto Mečio 
Musteikio, J. Vaivados ir kitų, 
dabar atsirado kitiems pasišven 
tusio lietuvio kunigo, vilniečio 
kapas. A. Al.

Los Angeles 25 negrai jaunuoliai įsiveržė į likerio krautuvę ir išplėšė. 
Nuotraukoje matyti kaip jaunuolių sužeisti “Newsweek” žurnalo laik
raštininkai vienas kitam suteikia pagalbą. Vandalai sužeidė du žur
nalistus.

Rumunija, Dunojus ir Balkanai

(Atkelta iš 3 psl 
stipriai suspaustose sovietiško
se replėse.

Pirmoji zona susidaro iš šių 
devynių sričių, apgyventų šių 
šešių tautų: 1) Rytinė Suomi
ja — karalija su šiaurine Pet- 
samo sritimi — 46,000 kvadr. 
kilometrų ir apie 480,000 gy
ventojų: 2) Estija — 47,549 
kvadr. kilometrų, 1,2 mil. gyv.; 
3) Latvija — 64,500 kvadr. ki
lometrų, 2.1 mil. gyv.; 4) Lie
tuva — 65,200 kvadr. kilom., 
3.0 mil. gyv.; 5) Karaliaučiaus
- Kaliningrado sritis — 13,200 
kv. km., 0.9 mil. gyv.; 6) Len
kijos valdyta vakarinės Ukrai
nos (Lvov’o) sritis — 190,000 
kv. kim., 10.75 mil. gyv.; 7) 
Čekoslovakijai priklausiusi Kar- 
pato - Ukraina — 12.656 kv. ki
lometrų, 0.8 mil. gyv.; 8) Bu
kovina — apie 10,000 kv. kim.,
0.810 mil. gyv. ir 9) Besarabija
— 44,422 kv. kim., 3.0 mil. gyv.

Atkreipkime ypatingą dėme
sį į paskutines dvi sritis, at
plėštas iš Rumunijos ir suda
rančias kuone Lietuvos dydžio 
plotą, su beveik 4 mil. gyven
tojų. Atseit, Rumunija sumo
kėjo žymiai aukštesnę kainą už 
“privilegiją” patekti į Rytų blo 
ką iš Maskvos “malonės”, aukš
tesnę už visus kitus satelitus, 
nes Lenkija buvo kompensuota 
Vakaruose. Lenkija bent “iš
mainė” 190 tūkst. kv. kilm. plo
tą, su 10.75 mil. gyv. (apie ket
virtadalį atsiėmė) į 114 tūkst. 
kv. kim. su 7 mil. gyv. (teore
tiškai) Vakaruose, kuri sritis, 
pagal Mikolaičikui savo laiku 
Molotovo pateiktą sąskaitą, e- 
santi šešiais bilijonais dolerių 
vertesnė kaip rytinės Galicijos 
žemės. Tuo tarpu Rumunijos di
džiulės duoklės abiem zonom 
buvo “kraitis iš meilės”. To dar 
negana, prieš trejus metus iš 
Rumunijos buvo pareikalauta 
papildomo “kraičio” — apie 45, 
000 kvadr. kim. žemės ploto 
Dunojaus ištakos pietiniame už 
nugary, Doburdžo stepėse, pa
lei vakarinius Juodmarių kran
tus. Skirtumas tik toks, kad šį 
kartą žemės turėjo tekti ne pa- 
č ai Maskvai, bet jos sumany
tai “tarptautinei” COMECON'o 
(Rytų ekon. blokas) zonai. Ir 
vėl zona, atseit, jau trečias va- 
rijantas, ir vėl iš Rumunijos 
pareikalauta didesnė duoklė 
kaip iš visų kitų “bendrininkų”. 
Net ir komunistai nepatenkinti

To jau buvo per daug. “Užvi
rė kraujas” net ir rumunų ko
munistams, ligšiol ištikimiems 
vadams Georgiu Dej ir Mau- 
rer’ui. Visų nustebimui prabilo 
ir 1 gšiol tylėjęs, įsakymus klus
nia vykdęs “partneris”. Prabi
lo ir kaip ir dera atkakliems 
senųjų romėnų palikuonims, pa
sakė aiškų ir stiprų ne! Juk 
tai reiškė nei daugiau, nei ma

žiau kaip tik aiškią ir nedvi
prasmišką Rumunijos parcelia- 
ciją, visišką su jos, kad ir sa
telitiniu, ribotu suverenumu ne- 
besiskaitymą. Nieko nepadėjo 
bet kokie spaudimai Rumunijai, 
kurių neabejotinai būtų ir kurių 
pasėkoje netrukus po to įvyko 
radikalūs pakeitimai partijos ir 
valdžios vadovybėje. Netrukus 
mirė Dej, sako jau prieš tai 
nepagydomai sirgęs ir, jei ne
klystu, Maurer nebevaidina Ru
munijoj didesnio politinio vaid
mens. Atėjo nauji jaunesni žmo 
nės ir štai nuvedė ir veda Ru
muniją tuo keliu, apie kurį rašo
P. Gaučys. Nesunku suprasti, 
tas naujas kelias veda toli gra
žu ne Maskvos pageidaujama 
kryptimi. Priešingai, jis visai 
griauna jos suplanuotą vadina
mąją Dunojaus strategiją, ku
rios tikslas — dominuoti Bal
kanus, jei neužimti, tai bent ap
supti Dardanelus ir prasimuš
ti į Viduržemio jūros sritį, Ar

AR TIKRAI DAINŲ ŠVENTES METU 

NEBUS KALBŲ?

Tikrai, kad sunku būtų pa
tikėti tokiems žodžiams, jei 
juos nebūtų pasakęs pats Dai 
nų šventės komiteto pirminin
kas dr. Step. Biežis. Lietuviai 
dabar be kalbų niekur negali 
apsieiti. Kai nėra kalbų, tai 
niekas negali žinoti, kuriam 
reikalui esame susirinkę. Kita 
vertus, tokia proga nori viešai 
pasireikšti savo retorika, kiti 
— vadovybės privalumais, pir
mininko pareigomis, pagarbos 
jsivertinimu ir daug kitokių 
keistenybių.

Taigi, laikai labai pasikeitė 
po 40—50 metų. Tuomet lie
tuviai buvo ištroškę pasiklau
syti lietuviško žodžio ir tam 
reikalui specialiai pasikviesda
vo savo miesto arba pasišauk
davo kalbėtojus iš toliau. Da
bar kiti ir bijo dalyvauti vi
suomeniniuose pasirodymuose, 
nes programai nėra galo, saiko 
ir tvarkos. Jeigu tikrai šioje 
Dainų šventėje neturėsime pra 
kalbų, tai bus labai pagirtinas 
reikalas.

Kaip vyksta pasirengimai 
tokiai šventei?

Kai pasiskaitai mūsų spaudą 
ir sutinki atskirus komiteto at 
stovus, kurie smulkiau papasa
koja apie tos šventės pasiren
gimus įvairiose srityse, tai tie
siog smagu darosi. Tokią Dai
nų šventę surengti tai nėra juo 
kas, kurioje dalyvaus tūkstan
tis dainininkų, kitas tūkstantis 
jaunuolių, kurie dabar mokosi 
savo repertuarą. Paskui diri
gentai, chorų vadovai, kanta
tos repeticijos, tolimos kelio

JAUNIMO POEZIJOS VAKARAS

Jaunimo poezijos vakaras į- 
vyko Prisikėlimo parapijos sa
lėje, Toronte, gegužės 15 d.

Salėje vaizdas visiškai neblo
gas. Poezijos vakare dalyvavo 
per pustrečio šimto dalyvių. Sa
lė buvo arti pilnumo. Vadinasi, 
jaunimo kūryba domisi.

Dar scenai būnant uždarai, 
jau pamatėm jaunimo išradin
gumą — naujovę, kurios jokiam 
kitam panašios rūšies vakare 
niekada nematėm. Mat, jaunie
ji kūrėjai, nors turėję daug dar 
bo, bet jokio programos pra
nešėjo neprašė ir neskyrė, kad 
pastarasis pranešinėtų publikai, 
ką girdėsime ir ką matysime. 
Jie visa tai atliko labai origi
naliai — didžiuliais kapitaliniais 
ir puikiai nupieštais lozungas. 
Pvz., pirmiausia išnešė tokį pla- 
katinį ilgą užrašą, jog tai “Pra
džia”. Po to milžiniškomis rai
dėmis buvo pristatyti progra
mos originalios poezijos (sa
vos kūrybos) išpildyto jai —

timuosius Rytus ir Arabų pa
saulį.

Tuo tarpu nuošaly palikę va
dinamąją “Laplandijos strate
giją” Skandinavijai apsupti (di
džiai įdomi ir mums gal dar ak
tualesnė tema), panagrinėkime 
plačiau dunojines bei balkani- 
nes Sovietų strateginių planų 
problemas, pabrėžiant Rumuni
jos “atsimetimo” klausimą. Ant 
roji arba vad. satelitinė zona, 
pirmykščiame pavidale štai kaip 
atrodė. Įskaitant ir anuomet 
okupuotą rytinės Austrijos sri
tį, ši zona 1950 m. apėmė 1,537, 
248 kvadr. kim. plotą, su 115, 
095,078 gyventojais. Jai priklau 
sė arba tebepriklauso 8 kraš
tai, apgyventi 9-nių tautų. Štai 
jos: 1 Lenkija (iki Oderio-Nei
sės linijos) — 311,730 kvadr. 
kim., apie 25 mil. gyv., 2) Ru
munija — 238,700 kvdr. kim., 
16.4 mil. gyv.; 3) Dvilypė Cecho 
- Slovakija — 127,827 kvadr. 
kim., 12.5 mil. gyv.; 4) Vengri
ja — 93,011 kvadr. kim., 9.3 
mil. gyv.; 5) Bulgarija — 110, 
842 kvadr. kim., 7.3 mil. gyv.;
6) Albanija — 28,738 kvadr. 
kim., 1.2 mil. gyv.; 7) Rytinė 
Vokietija — 107,173 kvadr.
kim., 18 mil. gyv. ir 8) Rytinė 
Austrija — 25,700 kvadr. kim., 
2.3 mil. gyventojų.

nės, pinigų susitaupymui, drau 
gų ir pažinčių atnaujinimai, il
gi vakarai praleistų repeticijų, 
daug įspūdžių ir patyrimo iš 
buvusių švenčių, visuomet at
gyja jaunų ir vyresniųjų žmo
nių širdyje ir atmintyje. Todėl 
jie nesibijo vargo, išlaidų ir 
darbo, kad tik gerai pavyktų 
bendras reikalas, kuris suteik
tų visiems malonumo ir pasi
didžiavimo, kad lietuviai moka 
ir sugeba surengti jau IH Dai 
nų šventę Chieagoje 1966 m., 
t. y. kas penkeri metai. Už 
tat pati Chicaga ir jos lietu
viai atvykstančius svečius turi 
globoti.

Pasirengimas vyksta gerai. 
Viskas eina sklandžiai ir be jo 
kių ypatingų sukrėtimų. Iki pa 
čiai šventei laiko paliko jau 
labai nedaug. Bet jo per daug 
ir nereikia, nes dainuoti jau 
moka visi užsiregistravusieji 
chorai. Dabar reikia tiktai pa
sitempti, pasitobulinti ir tinka
mai pasiruošti kelionei.

Šią šventę ruošia LB Chica
gos apygardos valdyba. Ji, su
sitarusi su JAV LB c. v., su
darė ir Dainų šventės komite
tą, kuris šią šventę praveda. 
Tačiau apygardos valdyba pa
silieka atsakinga už jos nuos
tolius, jeigu tokių būtų. Todėl 
komitetas pasiūlė pačiai valdy 
bai surengti, šventei pasibai
gus, svečiams ir kitiems daly
viams pagerbti banketą, kuria
me galėtų dalyvauti visi norin 
tieji. Žinoma, įsigydami bilietą 
vakarienei. Kalbama apie Šv. 
Kryžiaus salę, kaip vietą.

A. Gintneris

poetai L. Švėgždaitė (torontie- 
tė) ir K. Barteška (montrealie- 
tis), apskelbtas tokiu pat būdu 
skautų Mindaugo draugovės sku 
dučių orkestras ir kitų poetų 
kūrybos deklamuotojai — A. 
Bušinskaitė, Ž. Šlekytė, A. Bu- 
šinskas ir A. Puteris.

Savą kūrybą skaičiusieji de
klamavo į mikrofoną. Minčių 
ir žodžių išgirsta gana origi
nalių, kūrybingų, kad pvz. ir 
jaunos poetės “Artojuje”, ku
rio (artojo), galimas dalykas, 
kūrėja niekada ir nėra mačiu
si, ypač Lietuvos laukų arto- 
jaus.

Montreališkis K. Barteška iš
ėjo prieš publiką su daugeliu, 
atrodo, miniatiūrinio stiliaus, 
staigios nuotaikos pagautų eilė
raščių. Ir pas šį poetą, nepai
sant, kad augusį ir besisklei
džiantį kūryboj svetur, būta 
eilėraščių ir tėvynės Lietuvos 
siužetais bei temomis apie lie
tuvišką bažnytkaimį, partizanus 
ir t.t. Taip pat prisimintas Drez 
deno košmaras bombardavimo 
metu (iš tremties gyvenimo te
mų) ir t.t. Abiejų poetų laiky
sena scenoj gana drąsi ir dik- > 
cija pasigėrėtina.

Berods, 15-kos skudutininkų
skautų grupė, vadovaujama ir už patarnavimą vietoj $3;
diriguojama Stp. Kairio, gana.už dirbtuvės darbą $10 Ir dalys.
gražiai išpildė porą tos srities 
muzikinių dalykų.

Ypač originaliai klausytojų 
auditorijai buvo perduota ir ki

A. + A.Ėn
ELZBIETAI BEINARAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, jos sūnums ANTANUI, PETRUI ir 
VYTAUTUI, jų šeimoms ir giminėms nuoširdžiai už
uojautą reiškia

Vladas Paliulionis

PADĖKA
NuoSirdžiausiai dėkojame giminėms, pažįstamiems ir visiems 

išreiškusiems pagarbą, mūsų mylimai mamytei.

A. -f- A.

MAGDALENAI STANKŪNIENEI
šermenyse, bažnyčioje, kapinėse, gėlėmis, šv. mišiomis ir kitomis 
aukomis.

Labai mielą šilimą jautėme ponios F. Zaleckienės laidotuvių 
koplyčioje, 564 Broadway, go. Boston, Mass.

Dėkojame kunigams už atliktas religines apeigas ir 
visiems, visiems! pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, laiškais 
ir per spaudą.

Nuliūdę: DUKTERYS SU ŠEIMOMIS

A. -f- A.
ONA TEREBEIZIENE

VITKUTE
Gyveno 4446 South Fairfield Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė geg. 20 d., 1966 m., 1 vai. popiet, sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Skaudvilės pa

rapijos, Nosaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Suzana Bed- 

narz, Elena Žukauskas, žentas John, ir Anna Gemkow, žentas 
Harold, 3 anūkai, brolio sūnus kun. Bronislovas Vitkus, M.I.C. 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dievo Motinos Sopulingos ir Tretininkų dr-joms. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, gegužės 21 dieną, 5 vai. 

vak. A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 50th Ave., Ci
cero, III. Laidotuves įvyks pirmadienį, geg. 23 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. .Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam visus: gimines, draugus ir pažįsta- 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai.
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. TO 3-2108.

V. DAUGIRDAITE SRUOGIENE

LIETUVOS ISTORIJA'
Ši ilgai laukta knyga jau išėjo iš spaudos. Tai vienintelis istorijos 
vadovėlis mūsų lituanistikos mokykloms, o taip pat įdomus ir 
vertingas veikalas visiems, besidomintiems mūsų tautos ir mūsų 
krašto praeitim. Virš 400 psl., daug paveikslų, žemėlapių, gausu 
ištraukų iš senų kronikų, užrašų ir kt. istorinių šaltinių. Knyga 
gražiai atspausta, įrišta į tvirtus drobinius apdarus. Kaina $6.00.. 

Užsakymus ir pinigines perlaidas siųskit

DRAUGAS
4545 W. 63rd Str. Chicago, Illinois 60629^/

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.

tų poetų kūryba — su nakties 
vaizdu scenoje, prietema, prisė
dusiu basu deklamuotoju ir šo
kėja (berods, Kryžanauskaite), 
paįvairinančia deklamacijas rit
mu — išraiškiniu šokiu, o iš 
kažkur (iš po uždanginės gilu
mos) sklido pilnas arba vie
tomis refreninis eilėraščio eilu
čių pakartojimas ir pritarimas 
bei atskira deklamacija.

Pagaliau, po pertraukos Įr iš
gėrimo kavutės bei tolimesnės 
gana įdomios vakaro programos 
tąsos, išneštas paskutinysis lo
zungas, su milžinišku užrašu 
— “Pabaiga”. Po to tartas G. 
Rinkūnaitės padėkos žodis.

Buvo gražu, nauja, originalu 
ir džiugu, kad tai matėme Jau
nimo metais ir Jaunimo kongre
so išvakarėse. Vadinasi, mūsų 
jaunimas dirba, kuria ir ruošia
si ateičiai. Gero vėjo ir talįųies- 
nėj jų kūryboj! Pr.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Su didele nuolaida parduodu 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
Skambint tel. RE 7-2980 

miiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJAS:
paprastas lr spalvotas nebrangiai

Pasiteiraukite apie naujas.
J. MIGLINAS

2549 W. 69 St, n auk., PB 6-1068



0 DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. gegužės mėn. 21 d.

X Sol. Iza Motekaitienė pa
kviesta būti “Hostess” Ameri
kos Mokytojų sąjungos Chica
gos sk. Metinėj puotoj, kuri į- 
vyks gegužės 21 d. Stouffer re 
storane, 26 West Madison St. 
Šią garbės pareigą ji užsitar
navo už pranašesnį jos daina
vimo klasės studentų pasiro
dymą metiniam Mokytojų są
jungos koncerte, neseniai įvy
kusiam De Paul konservatori
jos salėje.

X Modernusis žmogus ir šv. 
Raštas — tokia tema paskai
tas Jaunimo centro didžiojoje 
salėje birželio 4 d. (šeštadienį) 
7 v. v. skaitys kun. V. Bag
danavičius, MIC, ir kun. prof. 
A. Jurėnas. Paskaitas ruošia 
ekumeninių studijų būrelis. Vi
suomenė kviečiama — įėjimas 
laisvas.

X Visų Šventųjų parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
pradedami rytoj (gegužės 22 
d.) 10 vai. ryto šv. Mišių me
tu. Pamaldos vakarais praside
da 7 vai. vak. Pamokslui sa
kys sekmadienį kun. A. Nau
džiūnas, MIC, pirmadienį kun. 
Stanislovas Saplys, MIC, ant
radienį kun. Ričardas Saudis. 
Kun. kleb. P. Lukas kviečia vi
sus pasinaudoti Dievo malonė
mis.

X Kun. dr. A. Juška šian
dien 8 v. v. Jaunimo centre 
vykstančiam LF bičiulių susi
rinkime skaitys paskaitą.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X Draugo spaustuvei yra rei 
kalingas tarnautojas — vyras 
dirbti prie spausdinimo. Vieta 
gerai apmokama. Kreiptis į 
Draugo administsratorių: 4545 
W. 63 St., Chicago, III. 60629. 
Telef. LU 5-9500.

X “The New World”, beveik 
ketvirtį milijono tiražo turįs 
Chicagos savaitraštis, gegužės 
20 d. numery įsidėjo ilgoką 
kun. Juozo Prunskio raštą apie 
dr. J. Savojo knygą “TheWar 
Against God in Lithuania”. Čia 
patikslinama anksčiau išspaus
dinta tos knygos recenzija, kur 
pernelig pesimistiškai buvo pa 
reikšta, būk katalikų Bažnyčia 
jau mirusi Lietuvoje. Dabar 
“The New World” Juozo Prun
skio raštui uždėjo net per še
šias skiltis antraštę: “God is 
not Dead in Lithuania”. Si dr. 
Savojo knyga suminima ir ki
toje to paties savaitraščio skil
tyje.

X Pedagoginis Lituanistikos 
institutas naujai paruoštos mo 
komosios priemonės aptarimo 
bei įvertinimo seminarą ruošia 
Jaunimo centre, Instituto audi
torijoje, gegužės 22 d. 12 vai. 
Seminare bus demonstruojama 
“Projekcinė kartoteka lietuvių 
kalbos kirčiavimui ir morfolo
gijai bei rašybai mokyti”. Nau 
dodamasis projektiniu aparatu, 
kartotekinį kalbos mokymo bū
dą demonstruos Domas Velič
ka, lietuvių kalbos lektorius.

X Anatolijus Kairys trim 
dienom išskrido į Los Angeles, 
kur statomas jo veikalas “Viš
čiukų ūkis”.

X Alfonsas Gečas, operos 
choro chormeisteris, išlaikė 
sėkmingai valstybinius nekil
nojamo turto ir apdraudų par
davimo egzaminus. Pradėjo šio
se specialybėse verstis Bell R. 
E., 6455 So. Kedzie Avė., Chi
cago, III. PR 8-2233. Visi šios 
įstaigos tarnautojai linki A. 
Gečui daug sėkmės.

X Akademikų skautų dova
ną Jaunimo metuose — pirmą
ją skautišką dainų plokštelę 
“Laužų Aidai” bus galima įsi
gyti tuoj po jos pristatymo lie
tuviškai visuomenei. Pristaty
mo vakaras įvyks gegužės 
mėn. 27 d., 8 v. v. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Dainos 
yra išpildytos New Yorko Vy
rų Okteto, A. Mrozinsko vado
vaujamas, Clevelando Vyrų ok
teto, R. Babicko, Chicagos skau 
tininkių oktetas, B. Variakojie- 
nės, ir Chicagos skautų vetera
nų dvigubas oktetas, A. Gečo 
vadovaujamas. Visus skautus, 
tėvus ir lietuviškos dainos my
lėtojus kviečia dalyvauti ir įsi
gyti šį dainų rinkinį Chicagos 
skautai akademikai. Kainos 4.50 
ir 4 dol. tą vakarą. Angliškai 
rašytame tekste duodama trum
pa lietuvių skautų istorija, (pr.)

X Senatvė verčia parduoti: 
namas, garažas, sodas daug 
priedų. Sklypas arti visko, tik 
$1,500. 1005 Porter St. Lemont, 
Illinois Tel. 257-6675 (sk.)

X Nešiojamas Telefunken 
radijas. Puošniame medžio ka
binete. AM, FM ir trumpos 
bangos. Veikia baterijomis, au
tomobilio baterija ir namų elek
tra. Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.).

X Baleto Mokykla-Teatras, 
2515 W. 69th St., nuomoja pa
talpas. Salė vestuvėms, baliams 
iki 200 žmonių. Tel. HE 6-4480 
arba 778-4240. (sk.)

X Dainų šventei bilietai iš 
anksto gaunami Karvelio pre
kybos namuose, 2715 W. 71 St., 
Chicago, III. Tel. 471-1424. Kai
nos 6, 5, 4, 3 ir 2 dol. Įvyksta 
liepos 3 d. International Amphi- 
theatre. (pr.)

J. D. Walsh, buvusį pagalbinio mo
terų vieneto Lorettos ligoninės pir
mininkė, sesers Stephanie, ligoni
nės administratorės apdovanota 
padėka, nes pagalbinis vienetas per 
praėjusius metus sutelkė ligoninei 
50,000 dol. Iškilmės įvyko gegužės 
14 d.

X Uršulė Rastenienė, žino
ma visoumenės veikėja ir lab
daringų darbų nuolatinė rėmė
ja, susirgo ir dabar yra South 
Chicago Community ligoninėje, 
2320 E. 93rd St., kamb. 220. 
Galima aplankyti. Pažįstami 
nuoširdžiai linki greit pasveik
ti.

X JAV LB centro valdyba,
susitarusi su Šiaurės Amerikos 
Fizinio auklėjimo ir Sporto są
junga, organizuoja sporto va
dovų kursus, š. m. rugpiūčio 21 
— 28 dienomis, Pottavvattamie 
Resort, Route 3, Box 400, Ben- 
ton Harbor, Mich. (pie 100 my
lių nuo Chicagos, ant Michiga- 
no ežero). Norintieji kursuose 
dalyvauti registruojasi centro 
valdybos adresu: Jonas Jasai
tis, 7252 S. Whipple St., Chica
go, IU. 60629.

Chicagos tautinių šokių šokėjų grupė Grandis su vadove Smieliaus- 
kiene, po programos Cicero, III., LB apylinkės suruoštame motinos
minėjime gegužės 14 d. šv. Antano parap. salėj. Nuotr. A. Zailsko širdies smūgio.

Muzikas, kompozitorius ir ped. J. Bertulis, kuris šiais metais švenčia 50 metų pedagoginio darbo sukaktį — 
pavaduoja J. Strolią — Dariaus ir Girėno vyresniųjų grupės mokytoją. Nuotr. V.Noreikos

ART! IR TOL!I S
J. A. VALSTYBĖSE

— Izidoriaus Vasyliūno pa
žengusių mokinių koncertas 
įvyks sekmadienį, gegužės 22 
d. 3 v. dienos metu, South End 
Music Center patalpose, 32 Rut 
land St., Bostone.

Birželio 12 d. 3 vai. toje pat 
salėje bus Vasyliūno visos kla
sės koncertas.

— Lietuvos atstovas ir ponia
O. Kajeckienė gegužės 4 d. da
lyvavo JAV prezidento ir po
nios Lyndon Johnson priėmime 
Baltuose Rūmuose, ruoštame 
dipl. misijų šefų ir jų žmonų 
garbei.

Gegužės 5 d., Lietuvos atsto
vo kvietimu, įvyko Lietuvos pa
siuntinybėje Baltijos valstybių 
dipl. atstovų JAV pasitarimas. 
Ta proga aptarti einamieji rei
kalai. Tą pat dieną vakare J. 
Kajeckas dalyvavo valstybės se 
kretoriaus Dean Rusk seminare, 
įvykusiame Washingtono Tarp
tautiniame klube.

Gegužės 7 d. J. Kajeckas da-

X Už a. a. kun. Klemensą 
Kačergių, mirusį ok. Lietuvoje, 
šv. mišios bus šį sekmadienį, 
gegužės 22 d., 9 vai. r. tėvų 
marijonų koplyčioje prie Drau
go. Šv. mišias užprašė velio
nies pusseserė Marija ir Ed
vardas Mackevičiai. Giminės 
draugai ir jo buv. mokiniai 
prašomi dalyvauti ir už jį pa
simelsti. (pr.)

X Lenkijos krikščionybės 
1000 metų sukakčiai atžymėti, 
Vatikanas išleido pašto ženklų 
seriją, kurių viename atvaizduo 
ti Aušros Vartai su užrašu 
“Ostra Brama”. JAV LB cent
ro valdyba raštu pareiškė pro
testą dėl Aušros Vartų įjungi
mą į Lenkijos šventovių skai
čių.

X Chicagos Lietuvių operos
tradicinis balius, sekančiame se 
zone pradedant operinį dešimt
metį, įvyks lapkričio 26 d. Pa
los Country klubo patalpose, ku 
ri turi erdvias ir puikias sales, 
pritaikytas dideliam skaičiui 
asmenų.

X JAV LB centro v-ba pra
šo mokyklų vadovybių ir visų 
JAV lietuvių, turimus nenaudo
jamus vadovėlius paaukoti Pie
tų Amerikos lietuviukams. Va
dovėlius siųsti centro valdybos 
adresu :Jonas Jasaitis, 7252 S. 
Whipple St., Chicago, III. 60629. 
Surinkti vadovėliai bus paskir- 
tyti ir persiųsti Pietų Amerikso 
lietuviams.

lyvavo Australijos ambasado- pscihologiją. Nebaigęs universi- 
riaus priėmime. Kiek anksčiau! teto, turėjo eiti į kariuomenę.
Rajeckai dalyvavo dviem atve
jais Kuwait ir kartą Togo am
basadorių priėmimuose.

— Pasaulio Lietuvių jaunimo
kongresui ligi gegužės 17 d. 
buvo surinkta 20,921 dol. Išlai
dų — 15,989 dol.

— Los Angeles Metinė jau
nimo šventė bus birželio 5 d.

— Jungtuvės. Los Angeles, 
Calif., šv. Kazimiero bažnyčioj 
birželio 11 d. bus jungtuvės 
Rimtauto Petraičio su Giedre 
Fledžinskaite ir Klemenso Ku- 
čėno su Vida Kižyte.

— Jonas Bagdonas, adminis- 
racinis Lituanus redaktorius, 
gimė Lietuvos uoste — Klaipė
doje. Čia pradėjo lankyti pra
džios mokyklą. Ją baigti teko 
Kaune, kur gyveno iki pasitrau 
kimo į Vokietiją. Vokietijoje, 
Miuncheno ir Garmisch-Parten- 
kirchen lietuvių stovyklose lan
kė gimnaziją. Vėliau atvyko į 
Ameriką, kur pradėjo studijuo
ti. Baigė sociologiją Southern 
Illinois universitete. Be to, mo- į
kėsi rusų ir vokiečių kalbų ir

Jonas Bagdonas

CHICAGOS ŽINIOS
VARTOTŲ KNYGŲ IŠPAR

DAVIMAS

Geg. 22—26 d. Edens pla- 
zoje, Wilmette, Brandeis univer 
siteto rėmėjų grupė ruošia mil 
žinišką vartotų knygų išparda
vimą. šįmet parduodama apie 
75,000 įvairiausių knygų, ku
rių kaina yra nuo 10 centų iki 
$1.00. Rinkinyje galima rasti 
daug gerų knygų.

KALINYS SUŽEIDĖ ŠEŠIS 
SARGUS

Jolieto Stateville kalėjime 
pamišo kalinys Daniel Scoliers 
ir kastuvu sužeidė šešis sar
gus.
VYRIAUSYBĖ REMIA

KNYGYNO STATYBĄ
Federalinė vyriausybė pas

kyrė $705,670 Northwestem 
universitetui naujo knygyno 
statybai, kuri kainuosianti apie 
10 mil. dolerių.
MIRĖ SKRISDAMA LONDO 

NAN
Ruth Gray, Hart Schaffner 

& Mane kompanijos prezidento 
žmona, mirė TWA sprausmi- 
niame lėktuve pakelyje į Lon
doną. Lėktuvo įgulai nepasise
kė ją atgaivinti po įvykusios

Kariuomenėje tarnavo dvejus 
metus. Už pareigingumą buvo 
apdovanotas G. I. Bill, už kurį 
grįžęs baigė mokslą universite
te. Vėliau vedė žmoną, baigu
sią sociologiją De Paul univer
sitete. Augina sūnų. Abudu su
žmona yra socialinės globos 
tarnautojai Chicagoje. 1955 —i 
1956 m. buvo Santaros vicepir- į gas misijonierius
mininkas. 1954 — 1958 m. spor 
to klubo Neris lengvosios atle
tikos sekcijos treneris ir vado
vas. Taipogi pats aktyviai da
lyvauja lengvoje atletikoje: 
100 metrų nuotolio bėgime. 
Skaitė paskaitą jaunimui — Fiz 
kultūrinis jaunimo auklėjimas 
olimpinėje dvasioje. Šiuo laiku 
yra Santaros Šviesos federaci
jos Chicagos skyriaus iždinin
kas. Priklauso lauko teniso ko
mandai ir dalyvauja rungtynėse 
Chicagos miesto Park District 
žaidynių rate. Domisi sociali
niais mokslais bei įvykiais.

VOKIETIJOJ
— Vokietijos jaunimo delega

cija pagal užsiregistravusiųjų 
skaičių yra viena iš didžiausių, 
kuri atvyks į PU kongresą. Ją 
sudarys: Marina Auderytė, Ri
čardas Baliulis, Gerhardas Bau 

j ras, Monika Beržinskaitė, Vy
tautas Brazaitis, kun. Vingau- 
das Damijonaitis, Vanda End- 
riukaitė, Asta Glemžaitė, Artū
ras Hermanas, Birutė Jasai- 
tytė, Arvydas Lingė, Zita Lu- 
caitė, Elza Morozovaitė, Žibutė 

'Pavilavičiūtė - Vykintaitė, dr. 
Jonas Norkaitis, Regina Plukai 

, tė, Regina Sakalauskaitė, Alf
redas Stanikas, Andrius Šmitas,

! Algis Vitkus, Julija Vyšniaus
kaitė ir Gražina Zekauskaitė. 
Su jais atvyksta ir Vokietijos 
Jaunimo metų komiteto iždinin 
kas mokytojas Jonas Skėrys.

Kai kurie atstovai dėl moks-

LOKOMOTYVAS ĮVAŽIAVO 
AUTOBUSAN

Trylika darbininkų buvo su
žeista, kai New York Central 
geležinkelio trijų vienetų dize- 
linis lokomotyvas įvažiavo i jų 
autobusą Whiting priemeistyje. 
Nelaimėje autobusas buvo nu
blokštas nuo bėgių ir apsiver
tė. Mačiusieji nelaimę, stebė
josi, kad 27 kiti darbininkai iš
lipo sveiki. Sužeistieji buvo 
nuvežti į Šv. Kontrynos ligoninę, 
East Chicagoje.

JAUNAS VAIRUOTOJAS
John Key, 2107 Wesley Avė., 

Evanstone, pasiėmė automobi
lio raktus iš motinos rankinu
ko, įlipo į tėvų automobilį ir 
nuvažiavo visą bloką, kol ga
ražas užstojo jam kelią. Jis 
išvertė vieną garažo sieną ir 
padarė apie $500 nuostolių. Po 
licija nieko negalėjo daryti, 
nes John Key yra tiktai 2į£ 
metų.

DIDELĖ REKLAMINĖ IŠ
KABA

Didžiausia Chicagoje rekla
minė iškaba yra 37 tonų apšvie 
čiamas rotatinis trikampis 
42x45 pėdų, išstatytas ant Y- 
MCA viešbučio stogo, 826 So. 
Wabash.

J SUDIE VISIEMS!
Širdingai atsisveikinu su vi

sais Amerikos lietuviais, kurie 
dėl įvairių priežasčių negalės 
dalyvauti Jaunimo centre Chica 
goję geg. 22 d. 3 v. p. p. man 
ruošiamose išleistuvėse, o kurie 
ateis, atsisveikinsime tenai.

Begaliniai esu visiems dėkin-
gas pirmiausia už maldas, bet dviejų orkestrų. Programą išpil-
ir .už medžiaginę pagalbą, kuri 
reikalinga dabar ir ateity bus 
reikalinga mums kuriantis sun
kiose sąlygose Brazilijoj, Sao 
Paulo mieste.

Taip pat esu labai dėkingas 
tėvams jėzuitams, kurie man 
davė tinkamas sąlygas susveik
ti ir mieliems daktarams, kurie 
mane dovanai gydė. Esu dvasiš
kai ir fiziškai labai sustiprėjęs, 
nors geg. 20 d. sukako man 69 
metai.

Visoks susirašinėjimas pasi
liks mano vardu tėvų jėzuitų 
adresu: 2345 W. 56th St., Chi- 
cavo, III. 60636.

Jums visiems be galo dėkin-

Jonas Bružikas, SJ.

lo gali neatvykti; Jų vietoje at 
važiuos kiti. Bus 22 (gal ir 
daugiau) atstovai.

IVieno Vaasrio 16 gimnazijos 
mokinio kelionę apmokėjo Vin
cas Kizlaitis iš Clevelando, PL- 
JK finansų komisijai prisiuntęs 
savo čekį.

PLJK finansų komisiją pasie 
kia žinios, kad įjaskiri asmenys 
ir organizacijos žadėjo padėti 
Vokietijos jaunimui. Visi pra
šomi apie tai pranešti PLJK 
finansų komisijai, pirm. Vytau
tas Kamantas, 477 Cole Plaza, 
Willowick, Ohio, 44094, telef. 
(216) 944-1448, kad finansų 
komisija už tą patį asmenį ne
mokėtų dvigubai. Vokietijai pa
remti paskirta 3,000 dol.

VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS

50 m. sukakties minėjimas
rengiamas Čikagoje. Jaunimo Centre, 1966 m.

Gegužės 28 d., šeštadienį, 7 v. v. didžiojoje salėje.
Minėjimo atidarymas, sveikinimai, dipl. teis. Petro 
Viščinio paskaita — Vilniaus Vytauto Didžiojo 
Gimnazija.
Koncertas — solistės V. Pilypavičiūtė-Sabalienė ir 
A. šalnienė. Solistėms akomponuoja M. Motekaitis. 
Dailusis žodis — dramos aktoriai M. Lemešytė ir 
A. Dikinis.
Scenos papuošimas — dail. A. Trinkūno.
Po minėjimo vakarienė apatinėje salėje.

Gegužės 29 d., sekmadienį, 12 vai. pamaldos Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Solistė G. Mažeikienė, vargonuoja M. Motekaitis.

Visa lietuviška visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti pirmosios 
lietuviškos gimnazijos minėjime!
Minėjime dalyvavimas nemokamas.
Vakarienei rezervacijas prašome’ užsisakyti telefonu PR 6-5518 arba 
735-7338.

Minėjimo rengėjai
Buv. VVDG-jos auklėtiniai ir Vilniaus KL Sąjunga

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-98S7

Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė ir siuvykla. 
Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dė- 
vietus. Toj srity dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. 
Jis aprengs jus lietuviams tinkamu skoniu ir jo pa
tarnavimu būsit patenkinti. Priima kailius valymui 
ir apsaugai. 190 N. State St., kamb. 204, telel. — 
263 - 5826 ir bute 677-8489. Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS VAKARAS
Dabar artėja mokslo metų 

užbaiga. Šį šeštadienį mokslą 
baigdama, Chicagos Aukšt. litu 
anistinė mokykla, Jaunimo cen
tro patalpose, rengia viešą mok 
sleivių pasirodymą, atsisveikini
mą ir šokių vakarą. Abiejose di 
džiojose salėse bus grojama

dys mokiniai. Vėliau visiems 
bus kavutė ir užkandžiai.

Tėvų komitetas darbuojasi, 
kad viskas gerai pavyktų. Jie 
sunkiai dirba ištisus metus. Štai 
jų pavardės: Juozas Vasiukevi- 
čius — pirm., K. Černius, K. 
Skirius ir D. Viktorienė — vice 
pirmininkai, J. Vailokaitis — se 
kretorius, K. Martinkus — iž
dininkas, V. Martis — ūkio rei
kalų vedėjas, A. Lipskienė — 
ryšininkė su klasių auklėtojais- 
globėjais ir J. Zalagėnienė—in
ventoriaus tvarkytoja.

Palieka paraginti ir priminti, 
kad gegužės 21 d., šeštadienį, 
visi galėtume pasimatyti Jauni
mo centre moksleivių mokslo 
metų užbaigimo vakare.

A. Gintneris

PAGAMINO 150 MIL. TONŲ 
PLIENO

Indiana Harbor Inland plie
no kompanija šiomis dienomis 
išleido 150-tą milijoninę toną 
plieno. Kompanijai truko 42 
metus pagaminti pirmuosius 
50 mil. tonų pieno. O paskuti
niuosius 50 mil. tonų pagami
no 90 metų laikotarpyje.

AREŠTAVO 25 UNIVERSI
TETE

Policija areštavo 25 asmenis 
Roosevelto universiteto admini 
stracijoje, 430 So. Michigan 
Avė. Demonstrantai atsisakė 
ramiai išeiti. Policija turėjo 8 
išnešti. Jaunuoliai nenori, kad 
universitetas praneštų jų mok
slo pažymius karinės tarnybos 
įstaigai.

—o—
— JAV alyvos pramonėje 

vienai alyvos statinei išvalyti 
reikia 18 statinių vandens.

Rimtas ir pasiturintis 46 im. 
amžiaus lietuvis, vedybų tikslu 
nori susipažinti su lietuve. Rašy
kite adr. DRAUGAS, Adv. 3196, 
4545 W. 63rd St., Chicago, III. 
60629.




