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KATALIKAI
PASAULY

Bažnyčios visuotinumas
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI-sis specialioje audi
encijoje priėmė naujai pakeltus 
kardinolus ir įvairių tautų mal
dininkus, atvykusius j Romą da
lyvauti naujųjų kardinolų pakė
limo iškilmėse. Ta proga Šv. 
Tėvas aukštai įvertino atskirų 
tautų įnašą Bažnyčios gyveni
me ir pabrėžė, kad vis naujų 
tautų atstovų paskyrimas į auk 
ščiausią Bažnyčios instituciją 
— Kardinolų kolegiją, dar ryš
kiau iškelia jos visuotinumą — 
katalikiškumą ir universalumą.

Pradėjo eiti pareigas
VATIKANAS. — Naujasis 

Šv. Tėvo paskirtas Vatikano 
valstybės sekretorius kard. 
Jean Villot, savo pareigas pra
dėjo eiti pereitą pirmadenį, 
gegužės 5 d. Šalia tiesioginių 
Vatikano valstybės sekretoriaus 
pareigų šv. Tėvas kardinolą 
Villot paskyrė Vatikano nuosa
vybės administracinės komisi
jos prezidentu, bei vyriausios 
popiežiškosios Vatikano valsty
bės valdymo komisijos preziden
tu. Kardinolo Villot eitoms Ku
nigų kongregacijos prefekto pa
reigoms paskirtas naujai pakel
tas amerikietis kard. Jonas Juo
zapas Wright.

Šv. Tėvo sveikinimas
VATIKANAS. — Gegužės pir

mosios — Darbo šventės pro
ga Šv. Tėvas Paulius VI-sis spe 
cialia telegrama kreipėsi į Ita
lijos katalikų darbininkų sąjun
gą ACLI sveikindamas visus pa
saulio darbininkus ištikimai sa
vo gyvenimu ir darbu vykdan
čius Kristaus evangelijos dės
nius sekant darbininkų globėjo 
šv. Juozapo pavyzdį.

Transliacija j Lietuvą
ROMA. — Vatikano radijas, 

kaip kasmet, visą gegužės mė
nesį kasdien rytais 9 vai. Lietu
vos laiku ir sekmad'eniais 11 v. 
15 min. Lietuvos laikų, trans
liuoja šv. Mišias Dievo Motinos 
Marijos garbei. Lietuviai šių 
transl;acijų gali klausyti vidu
rine 196 metrų banga arba trum 
pomis, 31 - 41 ir 48 metrų ban
gomis.

Speciali komisija Vengrijoj
BUDAPEŠTAS. — Neseniai 

įvykusioje Vengrijos katalikų 
vyskupų konferencijoje buvo nu 
tarta įsteigti specialią komisiją 
Bažnyčios ir valstybės santy
kiams studijuoti. Konferencijoje 
dalyvavo visi Vengrijos vysku
pai ir aptarė aktualiuosius da
barties klausimus liečiančius 
vidinį Bažnyčios gyvenimą.

šveicarų pranešimas
GENEVA. Šveicarijos vyriau 

sybė vakar oficialiai pranešė, 
kad popiežius Paulius VI-sis šių 
metų birželio 10 dieną atvyks
ta į Ženevą dalyvauti Tarptauti
nės Darbo organizacijos 50 me
tų sukakties minėjime. Popie
žiaus nutarimas asmeniškai da
lyvauti pasaulio darbininkijos 
klausimų sprendime Šveicarijo
je ir visame pasaulyje susilaukė 
didžiausio dėmesio ir pritarimo.

Mokslinis veikalas
BRUGES. — Bruges abatijos 

vienuoliai Belgijoje šiomis dieno 
mis išleido jau 50-tąjį tomą di
džiulio mokslinio veikalo, api
manti senųjų Bažnyčios Mokyto 
jų ir Tėvų raštus.

— Šv. Tėvas iš šventųjų ka
lendoriaus išbraukė 30 šventųjų, 
tarp jų šv. Kristoforą, šv. Bar
borą, šv. Suzaną.

šiandien Draugas 14 pusi

Austrijoj lankosi Anglijos karalienė Elzbieta. Ji čia kalba Austrijos 
parlamente, šalia jos parlamento pirm. Alfred Maleta.

Britanijos patarimai vykstantiems 
už geležinės uždangos

Saugokitės ten budinčios komunistinės 
žvalgybos spąstų

‘Prekybiniai ir kitoki sąlyčiai žvalgybos gana stambios ir, be
su Rytų Europos komunistiniais to, jos vienos su kitomis glaudžiai 
kraštais bei Sovietų Sąjunga žy- ( bendradarbiauja, 
miai plečiasi. Tai yr itin sveikin-! Komunistinių žvalgybų tikslai
tinas reiškinys”, — sako Didžio
sios Britanijos vyriausybė savo pi-
liečiams tam tikrame patarimų ne tik apie vakariečių gynybą bei 
rinkinyje, skirtame tiems, kurie saugumą, bet taip pat ir apie 
mano lankytis tuose komunisti- prekybos bei pramonės vystymą- 
niuose kraštuose. Tų patarimų ; si. .Šio tikslo jos siekia atkakliai, 
esmė — lankykitės, bet saugoki Jų dėmesys nukreiptas į pačias 
tės ten budinčios komunistinės liečiams bet tas pats tinka ir ki- 
žvalgybos spąstų. Sako: gos smulkmenas. Kitas tikslas —-

“Daugumas prekybininkų ar įtraukti britų piliečius (šiuose į- 
kitų keliaunininkų nesusiduria spėjimuose kalbama tik britų pi- 
tenai su jokiais nesmagumais iš liečiams bet tas pats tinka ir ki-
žvalgybos pusės. Tačiau nė vie
nas negali tartis esąs užtikrintai 
saugus nuo žvalgybininkų dė
mesio”.

įspėjimų rinkinys esąs sudary
tas remiantis lankytojų faktiš- jiems naudingas, ir ar bei kaip 
kai įgytu patyrimu. Jame nuro- Ps galėtų būti sugaudytas ben- 
doma, su kokiomis rizikomis yra j dradarbiauti su jais.
susijusios kelionės kalbamuose! Svetimšalio “užkabinimas 
kraštuose, ir kaip reikia elgtis,
kad netyčia nepatektum i ne
malonę padėtį. Geriau, esą, iš 
anksto žinoti galimus pavojus, 
negu aklai nertis į riziką, kurios 
galima išvengti.
Komunistinių žvalgybų pobūdis 

Komunistinės žvalgybos skir
tingos nuo vakarietinių. Jos da
lyvauja savo valdžių politikos nu
statyme ir vykdyme lygiai savųjų 
piliečių, lygiai svetimšalių at
žvilgiu. Didžiausia ir veikliausia 
žvalgyba yra Sovietų Sąjungoj, 
bet ir kitų komunistinių kraštų

Apollo 11 astronautas Neil Arm- 
strong, kuris pirmasis išlips mė
nulyje. atlieka pasiruošimo darbus 
Houston, Tex.

Pagrindinis komunistų žval 
gybų tikslas yra gauti duomenų

tiems) į savo bendradarbių tink
lą, tegu net ir mažareikšmiams 
uždavinėliams atlikti. Todėl jie 
stebi kiekvieną svetimšalį, žiūrė
dami, kiek bei kaip jis gali būti

Vos tik svetimšalis paprašo 
komunistinio krašto vizos (išim
tis Jugoslavija, kuri daugumą sve 
timšalių įsileidžia lankytis be vi
zų), žvalgyba tuojau tiria duo
menis apie jį ir žiūri, ar tas sve
čias galėtų būti jiems naudingas 
ir ar nėra jo praeity kokių kab
liukų, kuriais jis galėtų būti “pri
kabintas”. Jeigu ir nieko nėra, 
svečias vistiek gali patraukti žval 
gybfininkų dėmesį jau atvykęs. 
Žvalgyba gali gauti pranešimą 
apie jo susitikimus, pasikalbėji
mus, elgesį ir betkurio sutikto 
asmens: to, ką jis lanko ar su 
kuriuo turi kokių reikalų, taip 
pat iš turistų vadovų, geležinke
lio konduktorių, viešbučio tar
nautojų ar net visai atsitiktinai 
sutiktų ir susipažintų asmenų. 
Naujos pažintys kartais “susida
ro” lyg ir visiškai netikėtai arba 
net kaip ir paties svečio iniciaty
va, nors jos gali būti specialiai 
parengtos ir vikriai “pakištos”. 
Jei toki nauji pažįstami nedrą
siai (arba kaikada net ir labai 
drąsiai) prasitaria apie politi
nius klausimus ne taip, kaip ofi
cialioji nuomonė kalba, tai tas 
dar nebūtinai reiškia, kad tas 

pašnekovas tikrai taip ir mano, 
ką sako. Todėl nepatartina to
kiais atvejais per lengvai įsileisti 
į “atvirybės” ir tokį naują pažįs
tamą “traukti už liežuvio”, 
kad jis imtų kaip nors skųstis esa
ma politine padėtim. Nes, juo
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Komunistų įtaka jaunimo sąjūdžiuose
FBI direktoriaus Hooverio įspėjimas

WASHINGTONAS. — Edgar 
Hoover, kuris sakosi dar neno
rįs iš tarnybos pasitraukti, skel 
bia, kad komunistai stengiasi 

■veikti nauja linkme, jie graso 
vidaus saugumui, organizuoda
mi jaunimą. Hooveris skelbia, 
kad komunistai turi sėkmingai 
infiltravę savo žmones į dau
gelį jaunimo organizacijų, ypač 
į tas, kurios save vadina nau
josios kairės organizacijomis. 
Iš tokių organizacijų didžiau
sia yra Democratic Society.

Hooveris pastebėjo, kad ko
munistų partija Amerikoje pa
matė, kad dirva yra Amerikoje 
taip vaisinga, kad planuojama 
suorganizuoti jaunimo organi
zacijas, tikintis gerų vaisių.

Edgar Hoover jau yra 74 m. 
amžiaus ir 45 metus yra FBI 
direktorius. Jis sakosi, kad kol 
Dievas jam duoda sveikatos, 
liks šioje vietoje ir jis neturįs 
kitų jokių planų.

Juodi, balti Ir raudoni
Direktorius pažymėjo, kad 

komunistų partija stengiasi 
kaip niekada sugriauti Ameri
kos demokratinį gyvenimą. Šau
kimo kortelių deginimas, nesi
skaitymas su jokia teise, riau
šės mokyklose yra komunistų 
partijos inspiruojamos ir ji vi
sa tai stengiasi kaip galima pla
čiau išplėsti.

Chicagoje skelbiama, kad mi
nėtoji Democratic Society, The 
Black Panther partija ir Young 
Lord ir Young Patiiots orga
nizacijos susijungė, kad galėtų 
toliau vieningai vykdyti Ameri
koje revoliucinį judėjimą. Vie
nos iš tų grupių yra baltos, ki
tos juodos, tačiau jos jungiasi

Įtartinos sovietų generolų mirtys
Per tris savaites mirė dešimt generolų

MASKVA. — Kaip praneša 
“‘Raudonoji žvaigždė”, vėl mi
rė sovietinis generolas, tai jau 
10 trijų savaičių laikotarpyje. 
Laikraštis praneša, kad mirė 
gen. Smirnov, 51 m., po trum
pos ligos. Tai jau šeštas gene
rolas per 13 dienų ,gi nuo ba
landžio 25 d., jau mirė 10 so
vietinių generolų. Įvairiai spė
liojama kokios tų taip gausių 
mirčių priežastys. United Press 
International žinių agentūra 
mano, jog galėjo būti koks nors 
raketų sprogimas ar lėktuvo ne
laimė, nes keli generolai turė
ję ryšių su aviacija ar raketo
mis, kiti generolai mirė po il
gesnių ar trumpesnių ligų, bent 
taip praneša patys sovietai ir 
tai kelia labai daug įtarimų.

Nuo balandžio 25 d. mirė šie 
generolai: gen. Popov, 67 m.,

Visur bėga nuo 
komunistų

TRELLEBORG, Švedija. — 
Trys Rytų Vokietijos vokietu
kai perplaukė Baltijos jūrą ir 
paprašė Švedijoj pabėgėlio tei
sių.

OSLO, Norvegija. — Penke
tas lenkų turistų išėjo iš liuk
susinio Batory laivo ir paprašė 
pabėgėlio teisių.

HONG KONG. — Komunisti
nės Kinijos pasienio sargyba 
nušovė moterį, bėgančią iš Kini
jos. Su ja bėgęs vyras pasislėpė 
ir gaudomas.

daugiau tokių klausinėsi, juo 
daugiau susidaro medžiagos tei
gimui, kad svečias arba šnipi
nėja, arba agituoja. (Elta)

| destruktyviniam darbui, kurių 
į geidžia raudonieji.

JAV konninistaj nori neramumų
Hooveris labai rūpestingai se

ka komunistų kėslus ir yra su
rinkęs daug medžiagos. Tik šie
met išėjo iš spaudos jo knyga 
“On Communism”. Šiame vei
kale jis primena, kad jau 1967 
m. lapkričio 4 d., švenčiant So
vietų revoliucijos 50 metų su
kaktį, Kremliuje buvo susirin
kę tarptautinio komunizmo są
jūdžio vadai. Tame pasitarime 
dalyvavo ir JAV komunistų va
das Gus Hali ir buvo pasveikin
tas, kaip pergalės susilaukiąs 
herojus. Buvo pabrėžtos tvirtos 
viltys dėl “socializmo pergalės 
JAV-se”. Gus Hali 1968 m. da
lyvavo komunistų partijos vadų 
suvažiavime Budapešte. Jis ten 
pasiūlė, kad raudonieji vadai pa 
siųstų savo sveikinimus ir pa

sensta dekanas Richard Russel 
(D.-Ga.) kalba spaudos atsto
vams, kad po švyti nimų kobalto 
spinduliais jo plaučiuose auglys 
dingo.

jis • miręs tragiškai, bet nepa
sakyta kokiose aplinkybėse. Ge 
nerolas Penkovsky, 65 m., miręs 
po ilgesnės ligos, gen. Kadom- 
cev, 49 m„ miręs tragiškai, ne
skelbiama kurią dieną, gen. 
Dmitrijev, 58 m., neskelbiama 
nei mirties priežastis nei data, 
gen. Antonov, 59 m., miręs po 
ilgesnės ligos. Nuo balandžio 19 
mirė šie generolai: gen. Poltor- 
žitsky, 75 m., gen. Naidjonov, 
71, gen. Rusakov, 72, gen. Stru- 
jev, 65 m.

Vyksta įvairiausių spėliojimų, 
tačiau niekas neabejoja, kad 
šios mirtys nėra tik atsitiktinis 
sutapimas, jos turi gilesnes prie 
žastis.

• Švedijos karalius Gustavas 
VI, 86 m., laikraščio Vecko - 
Joumalen išrinktas gražiausiai 
apsirengusiu vyru.

• Apollo 8 įgula,, astronau
tai Borman, Lowell ir Anders, 
'apskridę mėnulį, apdovanoti at- 
šižymėjimo ženklais.

• Buvęs prez. Trumanas ket
virtadienį tyliai atšventė savo 
85 m. sukaktį Independence, Mo.

KALENDORIUS
Gegužės 10 d.: šv. Antoninas, 

šv. Beatričė, Putnas Survaida.
Gegužės 11d.: Motinos diena, 

šv. Pilypas, šv. Principija, Skir- 
gaudas, Roma.

Gegužės 12 d.: šv. Nerijus, 
šv. Riktrūdė, Vaidutis, Viligailė. 

Saulė teka 5:38, leidžias 7:57.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šalto
ka, galimas lietus. Tempera
tūra daugiau 50 1.

ramos užtikrinimą Šiaurės Viet- 
namui, kuris, anot komunistų, 
kovojąs prieš “Amerikiečių ag
resiją”.

Tačiau Amerikos komunistai 
visai nelaiko agresija, kai Mask 
vos ir jos satelitų armijos o- 

*kupavo Čekoslovakiją. Priešin
gai, šioje srityje JAV komunis
tai palaiko Maskvą.

Hooveris savo minėtoje kny
goje apgailestauja, kad dabar
tiniu metu perdaug amerikiečių 
tyra įpuolę į ideologinį nusigink
lavimą, perdaug amerikiečių pa
sidavę komunistų įtaigojimams, 
besireiškiantiems naujojoje kai
rėje ir studentų maištuose. Hoo 
veris turi žinių, kad komunistų 
partija visiškai nėra užintere- 
suota, kad įvairios keliamos re
formos JAV-se būtų pravestos, 
peš tai tik sustiprintų esamą 
santvarką — “establishment”, 
o komunistai nori daugiau mai
šaties, drumsto vandens, kad jie 
.galėtų greičiau paviršiun už
plaukti ir laimėti revoliuciją.

Kambodijos ir Rytų
Vokietijos santykiai
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos vyriausybė skelbia, kad 
Kambodija yra užmezgusi pil
nus diplomatinius ryšius su R. 
Vokietija. Tai esą jau antra ne 
komunistinė valstybė šį mėnesį 
pripažįstanti Rytų Vokietiją. 
Prieš savaitę ambasadoriais su 
Rytų Vokietija pasikeitė Ira
kas.

Čekoslovakijos 
maldininkai Vatikane

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI specialioje audien
cijoje priėmė 700 maidinmkų 
grupę iš Bratislavos Čekoslova
kijoje. Sveikindamas maldinin
kus Šv. Tėvas iškėlė jų ištiki
mybę tikėjimui ir katalikų Baž
nyčiai. Patyręs, kad Slovakijos 
tikintieji yra pasiryžę pastatyti 
paminklinę bažnyčią savo tautos 
apaštalo šv. Kirilo garbei, Šv. 
Tėvas laimino jų pasiryžimą ir 
ragino visu krikščioniškuoju gy
venimu būti gyvaisiais savo ti
kėjimo ir savo tautos papročių 
paminklais. Šv. Tėvas kalbėjo: 
“Jūs turite nenustoti vilties ir 
ugdyti meilę, pasitikėjimą ir vie 
nybę, duodant geriausią pavyz
dį visiems, net ir atsiskyrusiems 
broliams”.

Barbara Baugh iš Chicagos demonstruoja mažiukus sumuštinius, ku
riais maitinsisi astronautai kelionėje j mėnulį. Tai pagamino Swift 
bendrovė. Taip pat matyti sušaldytas maistas viščiukai ir daržovės, 
šoninė, džius-as, jautiena ir kt. Apollo 10 astronautai į erdves išlėks 
gegužės 18 d., sekmadienį.
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Atmetė šildymą, 
sudaryti koalicinę

vyriausybę

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vyriausybė atmetė Š. Vietnamo 
vieną iš 10 punktų taikos pasiū
lymų, sudaryti koalicinę vyriau 
sybę. Užsienio reikalų ministe
rija paskelbė, kad galima būtų 
kalbėtis, dėl belaisvių pasikeiti
mo arba dėl demilitarizuotos 
zonos, nustatytos 1962 m. Ge
nevoje, atstatymo.

Planuoja 
vasaros ofenzyvą

SAIGONAS. — Š. Vietnamas 
planuoja vasaros ofenzyvą, kaip 
matyti iš pagautų slaptų doku
mentų. Juose skelbiama, kad 
komunistai turi būti agresyves
ni ir padaryti daugiau žalos a- 
merikiečiams ir P. Vietnamui, 
negu kad per vasario 23 d. o- 
fenzyvą, naikinti amerikiečių ir 
Pietų Vietnamo karius, žudyti 
kaimelių ir miestelių pareigū
nus.

Jugoslavijoj kunigas 
išrinktas į seimelį

BELGRADAS. — Kaip pra
neša Zagrebe leidžiamas dien
raštis “Vjesnlk”, pirmą kartą 
Jugoslavijoje į vietinį apskrities 
parlamentą atstovu buvo išrink 
tas katalikų kunigas. Laikraš
tis pastebi, kad šis faktas įro
do pilną demokratijos suprati
mą Jugoslavijoje.

Italai apie dviveidišką 
komunizmą

ROMA. — “L’Osservatore del- 
la Domenica” komentare apie 
dabartinę padėtį Čekoslovakijo
je rašo: “Čekoslovakija yra ge
riausias pavyzdys, kaip marksiz 
mas - leninizmas supranta tautų 
apsisprendimo teisę. Ten, kur 
komunistai nesėdi valdžioje, vi
sur jie reikalauja tautų apsi
sprendimo teisės ir ją paneigia 
tautoms, kurias valdo. Todėl — 
rašo “L’Osservatore della Do
menica” — reikia aukštai įver
tinti čekoslovakų laikyseną, ku
ria jie “apsnūdusiam pasauliui” 
parodė tikrąją tautos didybę ir 
garbę.

— Amerikos ir P. Vietnamo
delegacijos Paryžiuje svarstė 
Š. Vietnamo taikos 10 punktų 
pasiūlymą, dėl kai kurių punktų 
esą galima tartis.
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Toronto ateitininkų šventėje čikagiškiai L. Alenskas ir V. Valaitis 
kalbasi su MAS centro valdybos pirm. Alg. Puteriu.ATEITININKŲ ŠVENTĖ TORONTE

Atrodė lyg koks jaunimo kon
gresas. Niekad dar nesame turė
ję svečių iš tiek daug kitų miestų, 
kaip šiais metias. Jau ankstų 
šeštadienio, balandžio 19-tos, 
rytą traukiniu atvyko 29 Chica
gos Lipniūno kuopos moksleiviai- 
Stotyje juos pasitiko torontiškiai 
ir paėmė į savo globą.

Šeštadienį nuo pietų vyko re
gistracija. susipažinimas ir atski
ri susirinkimai jaunučiams, jau
nesniesiems ir vyr. moksleiviams. 
Jaunųjų susirinkimą pravedė 
E. Gudinskienė iš Hamiltono, o 
vyresniųjų susirinkime kalbėjo 
dr. A. Damušis. Jo praeities pri
siminimai, surišti su asmeniškais 
pergyvenimais, buvo ypatingai 
įdomūs. Iš moksleivių girdėjo
si, kad panašūs pasikalbėjimai 
duoda daug daugiau nau
dos, negu sausos paskaitos. Pasi
baigus susirinkimui visiems buvo 
bendros Mišios Lietuvių vaikų

Toronto ateitininkų šventėje vaiz
duojami rašytojai: Maironis, Že
maitė, Pečkau&'kaitė.

namų salėje (pas seseles) ir jų 
metu giedojo patys moksleiviai, 
pritariant gitarom.

Ir taip atėjo visų lauktas šešta
dienio vakaras. Jaunimas rinkosi 
į Prisikėlimo parapijos salę šo
kiams, o tėvai ir sendraugiai 
į sendraugių valdybos organizuo
tą vakarienę. Vakarienėje daly
vavo būrys studentų ir nemaža 
tėvų. Dr. A. Damušis vėl kalbė
jo vakarienės metu apie Šių die
nų jaunimo ir suaugusiųjų prob
lemas'. Pokalbis buvo gyvas, įdo
mus ir sukėlė nemaža klausimų. 
Meninę programą vakarienės me
tu atliko kun. J. Staškevičiaus 
suorganizuoti moksleiviai.

Gretimoje salėje sienos beveik 
griuvo nuo triukšmingos muzi
kos. Ten jaunimas linskminosi.

Nevisiem buvo lengva atsikel
ti sekmadienio ryte. Bet jau 9:30 
vai. ryto Prisikėlimo parap. salė- > 
je visi tvarkėsi atsivežtas vėliavas 
ir ruošėsi pamaldom. 10 vai. Mi
šias atnašavo ir pamokslą sakė 
MAS. c. v-bos dvasios vado pa
dėjėjas kun. J. Staškevičius. Vėl 
skambėjo gitara, vėl jaunimas Mi 
šių metu giedojo. Gana įspūdin
ga buvo aukojimo procesija, ku
rioje dalyvavo jaunučių, vyr. mok 
sleivių, studentų, sendraugių, tė
vų komiteto ir globėjų atstovai 
ir atnešė kunigui viską, kas bu
vo reikalinga turėti Mišių metu 
ant altoriaus.

Po Mišių vėl visi rinkosi pas

seseles į tėvų komiteto paruoš
tus užkandžius. Užvalgius vyko 
atskirų kuopų pranešimai. Pradė
jo V. Merkys, Chicagos Lipniū
no kuopos pirm., toliau gražus 
Clevelando pranešimas, kurį pa
darė A. Bielinis. Detroitas buvo 
gana originalus, nes pranešimą 
darė net 3: A. Smalinskaitė, M. 
Baltrušaitytė ir P. Kuras. Sekė 
kaimyninis Hamiltonas ir kuopos 
pirmininkė N. Beniušytė kvietė 
visus į jų šventę, Alma Staškevi- 
čiūtė iš Montrealio pasakojo sa
vo vargus ir, visų nustebimui, O. 
Milašauskaitė pranešė net iš Ra
cine, Wisc. at-kų veiklos. Roches 
terio kuopos pranešimą darė J. 
Krokytė ir New Yorko (buvo ir 
iš ten) Rasa Navickaitė. Prane
šimus užbaigė Eug. Girdauskas 
su Toronto kuopos pranešimais. 
Įdomu buvo stebėti, kaip visur 
dar matosi jaunimo entuziazmo.

Po pietų, 4 vai. prasideda iš
kilmingas posėdis, kurio oficialią 
dalį pravedė Laima Gustainytė. 
Maldą sukalbėjo kun. dr. Gaida, 
įnešamos vėliavos ir prasideda 
įžodis. Įžodį atsikirai davė jau
nučiai, jaunesnieji, vyresnieji 
moksleiviai ir pabaigoje net 12 
studentų. Čia reikia paminėti, 
kad įžodžiui egzaminai šiais me
tais buvo ypatingai pagriežtinti. 
Vyr. moksleiviams reikėjo pasi
ruošti atsakyti net į 70 įvairių 
klausimų ir parašyti vieno pus
lapio rašinėlį, o studentai priva
lėjo parašyti net 900 žodžių re
feratą.

Kuopos pirm. Eug. Girdauskas 
perskaito visų, išlaikusių egza
minų kandidatų, pavardes, dva
sios vadas kun. Ambrozijus Pra- 
kapas, O.F.M. pravedė įžodį, o 
ženkliukus ir juosteles įteikia dr. 
A. Damušis, padedant atskirų 
būrelių globėjąms.

Sveikino Lietuvos gen. kons. dr 
J. Žmuidzinas, Toronto sendrau
gių pirm. B. Sakalas, skautų at
stovas J. Karasiejus ir MAS. Cv- 
bos pirm. A. Puteris. Raštu gau
ti sveikinimai iš Toronto apylin
kės valdybos, SAS pirm. A. Raz- 
gaičio, Fed. vado dr. J. Pikūno ir 
MAS dvasios vado tėv. Ged. Ki- 
jausko,S.J.

Pristatomi kai kurie svečiai: 
Chicagos Lipniūno kuopos globė
jas R. Pauliukonis, Detroito glo
bėjos — p. Damušienė ir p. Sma- 
linskienė, Rochesterio — B. Kro- 
kys, Hamiltono — p. Gudinskie
nė ir J. Pleinys, Kanados lietuvių 
bendruomenės pirm. dr. S. Čepas 
ir torontiškiai ateitininkai vete
ranai, dalyvaują at-kų veikime 
nuo pat įsikūrimo dienų: p-lė O. 
Pabedinskaitė, p. Grajauskienė, 
J. Matulionis.

Pagrindinį kalbėtoją dr. A. Da 
mūšį pristatė V. Kolyčius. Dr. A. 
Damušio paskaita nebuvo ilga, 
bet aktuali salėje buvusiam jau
nimui ir tėvams. Jis paminėjo a- 
teitininkų vaidmenį ir organiza
cijos gyvumą Nepriklausomybės 
laikais ir perėjo prie šių dienų. 
Trumpai paminėjo, kas būtų tai
sytina, kartu iškėlė ir aukšto i- 
dealo svarbą šiandien. Tai buvo

AT-KŲ SUVAŽIAVIMAS RYTUOSE

Atvelykio savaitgalį įvyko Ry
tinio pakraščio moksleivių studi
jų dienos Patersone, N.J. Šv. Ka
zimiero parapijos patalpose.

Suvažiavo moksleiviai iš 
Bostono, Brocktono, Worcesterio, 
New Haveno, New Yorko, Phi
ladelphijos, Baltimorės ir Wa- 
shingtono. Iš viso apie 40. Į Stu
dijų dienas atvyko trys centro 
valdybos nariai iš Toronto; Algis 
Puteris, pirm., Gabija Juozapavi
čiūtė ir Laima Gustainytė.

Kiek susipažinę, pradėjome sa
vo darbą. Rytą išklausėm dviejų 
paskaitų- Seselė Viktorija mums 
kalbėjo apie organizacinės veik
los užsiėmimus. Aiškino įvairius 
susirinkimų pobūdžius, stovyk
los gyvenimą ir apie visuomeni
nę veiklą. Antrą paskaitą skaitė 
K. Kudžma, tema: “Organiza
cijos administracija’’- Susipaži
nom su organizacinės veiklos pa
grindais: veiklos planavimas, pa
rengimas, vykdymas, kontrolė 
ir organizacijos atstovavimas. Po 

pietų truputį pailsėję toliau tę
sėme savo dienos darbą- V. Ra- 
dzivanas kalbėjo mums apie iž
do tvarkymą ir knygų vedimą. 
Jis vaizdžiai išaiškino kuopos iž
dininko pareigas ir rodė, kaip 
vesti atskaitomybės knygas. Po 
trumpos pertraukos kun. V. Da- 
busis supažindino mus su ateiti
ninkų vadais ir žymiais veikėjais. 
Paskutinė šios dienos paskaita 
buvo A. Sabalio apie kuopos su-

kaip modernus žmogus turi bū
ti pilnai sąmoningas, rūpestin
gai rinkdamasis kelią į pilnutinį 
gyvenimą.

Po kalbos įvyko užbaigiama
sis posėdis. Atsisveikinimo žodžius 
pasakė pedagogas A. Masionis, 
L.B. atstovas A. Rugys, c-valdy- 
bos pirm. A. Puteris, Rytinės apy
gardos pirm- J. Gaila ir kursų va
dovas K- Kudžma. Su šiuo po
sėdžiu baigėsi dvi moksleiviams 
įspūdingos ir darbingos dienos. 
Skirstėmės namo, žadėdami vėl 
susitikti vasaros stovyklose.

Likome dėkingi visiems, kurie 
prisidėjo prie šių kursų pravėdi
nto: J. Gailai, kursų vadovui K. 
Kudžmai, lektoriams už naujaš 
ir įdomiai perduotas mintis, cen
tro valdybos nariams, Kęstučiui 
Čižiūnui už nakvynių suskirsty
mą, šeimininkėms už skanius val
gius ir ypatinga padėka kun. V. 
Dabušiui ir parapijos klebonui 
už tokį nuoširdų mūsų priėmimą- 

Rimas juzaitis

IŠVYKA Į TORONTĄ

Trisdešimt kun. Alf. Lipniūno 
kuopos narių bal. 18 d. vyko 
traukiniu į Torontą, dalyvauti 
Stasio .Šalkauskio kuopos šventė
je. Keletą savaičių ruošęsi, mok
sleiviai susirinko stotyje, kur jų 
laukė privatus vagonas.Traulį!- 
nio kelionė truko 11 valandų, 
et tos valandos labai greitai

Nuo 1967 metų ji pasivadino 
Mergaičių miestu, panašiai kaip 
Omahos apylinkėje veikiantis 
Berniukų miestas. Beplėšdamas 
savo veiklą, Mergaičių miestas 
šiais metais pradės statyti naują 
buveinę į vakarus nuo Omahos, 
prie Elkhorno upės. Tema buvo 
aktuali nr sukėlė dalyvių susido
mėjimą.

Besidalinant vietinėmis aktu
alijomis, Jurgis Damas padarė 
pranešimą apie parapijos susirin
kimą, įvykusį bal. 19 d., sušauk
tą išklausyti susidarančiai para
pinių mokyklų krizei. Kylant mo
kslo išlaidoms ir mažėjant vie
nuolių mokytojų skaičiui, gali 
prisieiti ir savos parapijos mokyk
los klasių skaičių mažinti. Para
piečiams tenka susirūpinti savos 
mokyklos likimu.

Ateitininkų skyrius, kaip ideo 
loginė organizacija, neoperuoja 
stambesnėmis pinigų sumomis, 
bet iš savo kuklaus iždo pagal 
reikalą prisideda prie visuomeni
nių darbų parėmimo. Pernai me
tais paskyrė chorui 25 dol., o šia
me susirinkime nutarė skirti 20 
dol. ateitininkų įsteigėjo, Sibiro 
kankinio, prof Prano Dovydai-

Dirbame. MAS studijų dienose Pa
tersone. Nuotr. J. Gailos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIPT PARCEL SERV. 
2608 «9th 'St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi- . 
cagos tiesiai į Lietuvą..

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių.
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year outside Cook County, $18.00 toreign ,

Prenumerata:
Cook County. Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny

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

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

U metų 
9.00 
8.00 
9.50

3 mčn. 1 
5.00
4.50
5.50

mčn.
2.00
1.75
2.25

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

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

Pietiniame rajonečio monografijos išleidimui pa
remti.

Po susirinkimo namų šeimi
ninkė Izabelė Pabilionienė daly
vius šauniai pavaišino. J.D.

_  Sveika® kaip ridikas kiau
ru viduriu. (Pušalotiskių patar
lė).

Nuo valgymo nebūsi toago- 
tas, tik pilvotas. (Kupiškėnų pa 
tarlė).

Naujas lenkiškas
filmas!

Tik 6 dienas
šiokiom dienom nuo 6 v. v., 

šeštad. nuo 2 vai. Sekmadieni 
nuo 12-tos vai.

Pagal, istorinę tiesą. Didvy
riški pergyvenimai nepalau

žiamos 182 vyrų įgulos 
ir kiti įdomumai.

— o —
Spalvota legenda apie garsų 

altorių senoje Krokuvoje

Grupė vyresniųjų MAS studijų dienose Patersone. Iš kairės: A. Ru
gys, J. Gaila, L. Gustainytė, G. Juozapavičiūtė, A. Masionis, A, Pu
teris, I. Eivienė. Nuotr. A. Juzaičio

sirinkimus. Susirinkimai turi bū
ti geria suplanuoti ir kiekvienas 
narys turėtų vis ką nors naujų 
išmokti. Jie turi būti įdomiai 
pravedami-

Po sunkios, bet be galo įdo
mios protinės mankštos, visi nu
džiugome gavę progos išjudin
ti sustingusias kojas. Tuoj po va
karienės prasidėjo linksmava- 
karis — šokiai.

Sekmadienį organizuotai daly
vavome šv. Mišiose, Šv- Kazi
miero bažnyčioje, kurias atnaša
vo kun. V. Dabušis- Po pusry
čių vėl rinkomės į salę paskuti
niam pokalbiui. Salvinija Gedvi
laitė skaitė paskaitą apie jauno 
ateitininko misiją. Ateitininkas

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nno ugnies ir niitnmn 
hllio pas
FRANK ZAPOL1S

8208% VVest 95th Street 
Chlcago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 ir GR 0-4339

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

Šalia pagrindinio žemėlapio 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiii 
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 
METALO IR
STIKLO:
Tvoros, Sto- 

Durys 
Ryn-

os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

8-2781

geliai.
Langai,

Senoviški papročiai, gražūs 
rūbai ir VVatvrzyka neišven
giamai pririša žiūrovų dėmėsi.

H I W A Y
Teatre

6329 S. VVestern Avenue
tarp 6S-čios ir 64-tos gatvių 

TEL. — 476-0802
Šalia didelė aikštė mašinoms

M O V I N G

APDRAUDŲ

I. B A C E

AGENTŪRA 
Namu, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsL 
mokėjimo są
lygos.

V I č I US
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

StiprtnOTfės. 13 ĮVIAS studijų dldhų Patersone. Nuotr. A. Juzaičio

žodis kokio visi laukė.
Meninę dalį pravedė J. Vaške

vičius ir ją atliko išimtinai vyr. 
moksleiviai. Pirmiausia buvo pa
vaizduoti lietuviai rašytojai. Sce- 
non po vieną įėjo vykusiai nu
grimuoti mūsų senieji rašytojai, 
o tuo metu buvo skaitomos jų 
raštų ištraukos. Toliau buvo su
vaidinta V. Krėvės “Gilšė” ir pa
baigai — šianditniniais lietu
viškais motyvais suvaidintas -Ro
meo ir Julieta.

Visiems padėkojus, šventės da
lyviai buvo pakviesti tėvų komi
teto paruoštom vaišėm. Panašūs 
susibūrimai parodė, kad ateiti- 
ninkiškas jaunimas dar tikrai 
gyvas.

Rita K.

prabėgo. Vieni berniukai buvo 
pasiėmę gitaras, tai buvo muzi
kos, kiti turėjo radijo aparatus.

Dainavom, miegojom, labai 
labai linksmai praleidom naktį 
ir saugiai atvykom Kanadon. 
Mus pasitiko Toronto kuopos at
stovai ir keletą giminių. Mus 
nuvežė į parūpintas nakvynes. 
Papusryčiavę išėjom pamatyti 
miesto.

Laiku visi susirinko Vaikų na
muose, kur įvyko registracija. Tą 
popietę buvo paskaita, diskusi
jos, užkandžiai, ir tada vėl visi 
išsiskirstėm pasiruošti šokių va
karui. Dalyvavome visoje sekma
dienio programoje, kuri aprašy
ta kitame straipsnyje.

Dešimtą valandą jau turėjome 
būti stotyje. Nenorėdami sulipom 
į traukinį pradėti ilgą kelionę 
namo.

PAS OMAHOS ATEITININ
KUS

Felikso ir Izabelės Pabilionių 
bute bal. 20 d. įvyko Omahos a- 
teitininkų sendraugių pusmeti
nis susirinkimas. Programos cen
trinę dalį sudarė Mergaičių mies
to (Girls Town) kapeliono kun. 
Leonardo Musteikio pagrindinė 
kalba apie tą mergaičių auklėji
mo įstaigą, kurioje jis kaip kape
lionas darbuojasi, Benamių, pa
simetusių ir nuo tiesaus gy
venimo kelio nuklydusių mergai
čių mokymo ir auklėjimo mokyk
la veikė nuo seniai Gerojo Gany- 

I tojo vienuoliu seserų globoje.

illllllliiiiiimimimimiiiiiiiiiiimiiiiliiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll

“Drauge” jau galima gauti nau 
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

M O V I N G
Apdraustas perkranstymaa 

(vairiu atstumu

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

ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J, BUBNYS — Tel. RE 7-516&

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontai,
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiiiiiiimimiiiiimimiiiiiimimmimim

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija 
darbas ir užsiėmimas.

ciui, xad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
būtu patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtasUETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio narte, gS ^“ 

daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo. P
Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 

pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra io 
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti. b ‘

sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jauį 
KNYGOSdKLUBĄS neiStodamas i LIETUVIŠKOS

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tankito įsitikinkite patys kaip malonu turėti savo knįg^e na'te 
jaustus lėtintus buri susipažinusiam su lietuvteXra”ika 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.



Tautos gyvybe —

LAISVĖS PAGRINDAS

Tauta yra tiek subrendusi, 
lek ji sąmoningai sugeba su

prasti savo skirtybes ir savi
tumus. Ji yra tiek laisvės ver
ta, kiek supranta laisvės ver
tę ir pajėgia dėl laisvės auko
tis. Kad tauta būtų sąmonin
ga tautiniu požiūriu ir supras
tų tikrąją laisvę, jai reikia il
gai bręsti, savyje išryškinti 
tautinį sąmoningumą ir susily- 
dinti j darnų tautinį vienetą, 
siekiantį tų pačių tikslų. Ki
taip tariant, tauta pirmiau tu
ri tapti gyvu tautiniu organiz
mu, kad paskiau galėtų'siekti

| valstybinės nepriklausomybės.
Tautos gyvybė yra pagrin

das jos laisvės, kurios tegali 
siekti tik sąmoningu apsispren 
dimu. Tie, kurie apsisprendžia 
už kitą tautą, negali būti nau
dingi savai tautai. Kai sveti
ma * valstybė pavergia kuri 
kraštą, tai ji priverčia savo 
tikslams tarnauti ir paverg-

* tuosius. Bet tai nėra sąmonin
gas apsisprendimas už paver
gėją, bet tik prievarta, nes 
pirmiau reikia išlikti gyvam, 
kad paskiau, sąlygoms pasi
keitus, galėtų kelti net ir pa
vergėjui laisvės reikalavimus. 
Tačiau ir pavergtieji gali iš
laikyti laisvės viltis ir jas per 
duoti savo vaikams, kad iš kar 
tos į kartą eitų tautinio savi
tumo supratimas ir tautinis

I apsisprendimas.
Prievartą išgyvena nūnai ir

lietuvių tauta komunistinės 
vergijos pančiuose. Ir jų už
davinys šiand'en yra išlaikyti 
gyvą tautos daugumą ir per
duoti naujosioms kartoms gy
vus laisvės idealus, šį tautos 
laisvės pagrindą — tautinę gy
vybę turi išlaikyti ir išeivija,

W liudijanti pasaulio sąžinei pa
vergtiesiems daromas skriau
das ir tautos troškimus. Išlai- 

’dii tautos gyvybę — tai iš
laikyti kuo daugiau dvasine ir 
fizine prasme nesužalotų lietu
vių pavergtoje tėvynėje ir iš
eivijoje. Tai sąlyga, kuri turi 
apspręsti mūsų veiklos priemo
nes tikslų siekimuose.

*
Kai po paskutinio Lietuvos 

padalinimo (1795) tauta ga- I lutinai prarado laisvę, — nors 
tikros laisvės ji jau anksčiau 
buvo nustojusi, — tai to meto 
valstybės viršūnė — bajorija 
tetroško susigrąžinti tik pra
rastą praeitį. Net 1831 m. su
kilime lietuvių liaudis beveik 
nedalyvavo. Tautos kamienas 
daugiau reiškėsi 1863 m. suki
lime, bet jo tikslas buvo išsi
laisvinti iš baudžiavos. Ryš
kesni lietuviško gyvenimo vei
dai tepasirodė tik Daukanto 
ir vysk. Valančiaus asmenyse 
ir veikloje, bet jie jau buvo 
subrendę vergijos laikotarpy 
ir mėgino žadinti tautinę są
monę kituose, iš istorinės pra
eities keldami gyvus tautos
didybės vaizdus.

Didesnis skaičius lietuvių 
tautos žadintojų atsirado tik 
daugiau kaip pusšimtį rusų 
vergijoje esančios tautos ei
lėse. Jau Lietuva nešė 56 ver
gijos metus, kai gimė Basa
navičius, 57 metus — kai gimė 
Kudirka, 63 m. — kai gimė 

* Maironis ir 74 m. — kai gimė 
Vaižgantas. Tik šios kartos 
laikotarpy jau galime priskai

Spaudoj ir gyvenime

ŠVILPIA VĖJAI DARBININKŲ NAMUOS
Sovietinė spaudos agentūra APN, 

arba kiti bendradarbiai, gana daž- 
| nai parūpina ir Vilniaus laikraš

čiams iš amerikinių ar Vakaru Eu 
ropos laikraščių atpasakotų istori
jų apie darbininkijos kančias nuo 
šalčio ir kitokių trūkumų jų nuo
mojamuose butuose, išnaudotojų 
kapitalistų namuose. Pasakoja tas 
istorijas ir vis primena, — žiūrėk, 
kaip bloga darbininkams išnaudo
tojiškoj santvarkoj.

Bet tuo pačiu metu atsiranda ko 
papasakoti ir apie gyvenimą “Savuo

čiuoti daugiau lietuvių šviesuo
lių, kilusių iš liaudies ir mė
ginančių ieškoti priemonių tai 
liaudžiai pažadinti iš tautinio 
snaudulio, iškelti naujų pas
katų kovoti už savo teises ir 
laisvės prošvaistes. Šio laiko
tarpio knygnešių ir kūrėjų 
skatinama tauta jau turėjo pa
kankamai žmonių, kurie pliko
mis rankomis, bet dideliu ryž
tu ėjo į kalėjimus, į Sibiro ka
torgą, kad tik tauta susilauk
tų laisvesnio gyvenimo.

Jei vergijos pradžioje dau
gelis tuometinių šviesuoliu bu
vo priblokšti tautos nedalios, 
tai vėlesnioji karta jau pra
dėjo rasti savyje paskatų ryž
tui, kuris išaugo į sąmoningą 
tautinį subrendimą. Kai išmu
šė laisvės valanda, tauta jau 
buvo prisiauginusi tiek vadų, 
kad jie galėjo visų vardu skelb 
ti nepriklausomybę ir raginti 
savanorius kovai už jos išlai
kymą. Tai kaip tik yra mūsų 
viltis, kad ir dabar atsiras nau
jų kūrybingų vadų laisvės troš 
kimams paversti tikrove.

*
Praeities didvyriai, kovoto

jai už laisvę ir tautinės sąmo
nės žadintojai — kūrėjai yra 
ir šiuo metu paskatas sieki
mams. Tačiau paskatų neuž
tenka. Reikia ryžto išlaikyti 
gyvą tautos sąmonę ir gyvus 
laisvės troškimus. Tie, kurie 
laisvę turi, tegali laisvės trokš
ti tik pavergtiesiems. Bet ir 
laisvėje gyveną turi perduoti 
tautinę gyvybę ir atsparumą 
prieš aplinką, kuri gali tauti
nį apsisprendimą iškreipti. Nė
ra abejonės, kad laisvės laikus 
prisimeną yra suaugę su tau
ta gyvais ryšiais. Bet yra tik
ras pavojus, kad tiek tautos 
dvasią žalojančio okupanto idė 
jų įtaka, tiek ir didelė laisvė 
išeivijoje gali daugelį nukreip
ti tautai nenaudinera linkme. 
Užtat dabarties uždavinys — 
'diegti jaunimui kuo daugiau 
tautinių pradų, kad išaugu 
naujų kovotojų ir naujų kū
rėjų.

Dar nesena mūsų tautos 
istorija turi būti pavyzdys, ku
riuo galėtų sekti jaunesnioji 
karta, kaip Basanavičiui ar 
Kudirkai tam tikslui tarnavo 
istorinė Lietuvos didybė. Ta
čiau dabartis turi būti visų 
veikimo dirva, kurioje būtų au
ginamos naujos idėjos, ieško
ma naujų priemonių ir veiklos 
būdų pažadinti savo pareigas 
tautai atlikti dabarties sąlygo
se ir savo aplinkoje. Praeitis 
nesugrąžinama, todėl reikia 
kurti ateitį, atsiremiant da
bartimi. O dabartis priklauso 
tiems, kurie kūrybiškai gali 
reikštis dabartyje ,kad iš jos 
išaugtų nauji vadai, galį vesti 
laisvės bylą ir brandinti tau
tinį sąmoningumą.

Visais galimais būdais rei
kia išlaikyti gyvą tautą, kad 
kuo mažiausiai nubyrėtų nu
džiovusių šakelių, nes tik tau
tos gyvybė, jos išlaikymas fi
ziškai bei moraliai sveikos ir 
nepalūžusios yra pagrindas, 
ant kurio jau dabar statomas 
laisvės rūmas. Dėlto visą mū
sų veiklą reiktų kreipti į kū
rybingus užmojus, vieningai 
žadinant tau'.'tui budrumą ir 
atsparą. Pr. Gr.

se — visos liaudies namuose”. Štai 
paveikslėlis balandžio 5 d. “Tiesos” 
priede:

“Kai su statybos valdybos Nr. 1 
viršininko pavaduotoju A. Tamašau 
sku viduržiemy pasirodėme Skaru
liuose, mus pasitiko darbininkai.

—Duokit elektrą, — rėžė j akis. 
— Mokame už ją po keturis rub 
liūs, o net radijas neveikia.

Pasirodo, gamybinių įmonių 
kombinate, kuris tiekia šilumą, ka
tilinė smarkiai susidėvėjusi, ir šiuo
se namuose dažnai būna šalta. Žmo

Vietnamo karo lūžio svarstymai
Maskvos ar Pekino persvara

Nixono vyriausybės šimto die
nų valdymo išvakarėse Wash- 
ingtono politikos sluoksniuose 
ėmė plisti kalbos, kad poros mė
nesių tarpsnyje bus pasiektas 
neįprastas Vietnamo karo rei
kalų lūžis. Pol’T kų žinių komen 
tatorių kalbose įsakmiai nebu 
vo minimi “kritiški tarpsnio" 
pagrindai ar planai. CBS tele
vizijos politinis komentatorius 
prie Valstybės departamento A. 
Kalb prakalbo atviriau, nuro
dydamas, kad šešiasdeš:mties 
dienų laikotarpyje nevieša kom
binacija Washingtone, Saigone, 
Hanojuje ir Paryžiuje parodys 
Vietnamo karo ateitį, taikos ar 
kovų sustiprėjimo galimybes.

.Amerikos kariuomenės 
atitraukimas

Vienas respublikonų senato
rius viešai prabilo ir reikalavo, 
kad JAV kariuomenė būtų pra
ėjėta palaipsniu: atitraukti iš 
Vietnamo. Jo nuomonei pritarė 
ir daugiau respublikonų senato
rių ir kongresmanų. Kalboms 
prasidėjus apie karių atitrauki
mą, gynybos sekr. Melvin Laird 
ir jungtinio štabo viršininkas

nės įsijungia elektrines plyteles. 
Taip perkraunami saugikliai. Bet 
kad tai būtų tik vienintelis trūku
mas. Keliuose pastatuose nėra van
dens. Jj gyventojai neša iš šulinių.

Kai Skaruliuose apsigyveno keli 
šimtai darbininkų, pro medinių na 
mukų plyšius skverbėsi vėjai. Ne
buvo vandentiekio, kanalizacijos, ap 
šildymo, elektros. Bet žmonės gyve
no ir nesiskundė: visi suprato, kad 
iškart visko negalima padaryti, kad 
tai laikini sunkumai.”

Žinoma, to nesiskundimo priežas
tis čia nurodyta reporterio nuožiū
ra, ne tų gyventojų pasiklausus. 
Vis dėlto, sako, tiems gyventojams 
“išseko kantrybė, Ir kreipėsi žmo
nės j redakciją”... O ši, lyg nelabai 
tesitikėdama sugraudinti “darbinin
kų valdžią” darbininkų nemalonu 
mų papasakojimu, gąsdina ją nuo
stoliais (kaip išnaudotojus kapitalis 
tus). Esą, “Kas Jonavoje skaičiavo, 
kiek dienų nedirbta dėl ligų perša
lus neapkūrentam kambary, kas ban 
dė išaiškinti, kiek laiko tuščiai pra
leista dėl girtuokliavimo.”

Padėties vaizdas baigiamas įspė
jamuoju pranašavimu:

“Jonava — ateities miestas. Nuo 
to, kokioje aplinkoje gyvena ir for
muojasi darbininkai, priklauso ne 
tik pačių statybininkų, bet ir viso 
miesto ateitis”...

Sprendžiant iš “Tiesos” papasako 
to tų aplinkybių vaizdo, Jonavos 
(o gal ir visų miestų Lietuvoj?) 
ateitis atrodo visiškai nešviesi...

(Elta)

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Ne, ne, Milda, tai netiesa, — pertraukė Char

lottė, — Vytautas yra garbingas vyras.
— Nepasitikėkite vyrais. Vyrai yra tol sąžiningi, 

kol neturi progų, aš juos gerai pažįstu.
— Vytautas yra kitoks, — sušnabždėjo Charlottė.
Milda nieko nebeatsakė ir ilgą laiką nė viena ne

besurado žodžio. Po to Charlottė padėjo į šalį prosą, 
priėjo prie Mildos ir pradėjo nedrąsiai kalbėti:

— Ponia Milda, jūs esate išmintinga ir miela mo
teris. Jūs man jau seniai patikote. Aš myliu jus kaip 
savo tikrą seserį- Todėl ir šiandien čia atėjau, norėdama 
su jumis atvirai pasikalbėti. Ir dar yra viena priežas
tis, bet šiandien negaliu apie tai kalbėti. Gal būt, aš blo
gai įsivaizduoju, aš nežinau, — ji buvo susijaudinusi.

Milda jaudinosi taip pat. Staiga ji šūktelėjo:
— Žiūrėkite, kas ten, — parodė pro langą.
— Ponas Wood, — sušuko Charlottė.
Abi moterys pribėgo prie lango. Donaldas sustab

dė džipą prie verandos, iššoko ir nuskubėjo prie durų.
— Sveika, Milda. O ir Charlottė yra čia. Kaip se

kasi?
— Ačiū, gerai, — pasisveikino.
— Kur gi Vytautas, kur mama ir vaikai? — sku

biai klausinėjo Donaldas, spausdamas ranką Mildai.
— Malonu, Donaldai, jus vėl susitikti, — tarė Mil

da, — Vytautas rytą išėjo į konsulatą, panelė Charlot
tė ir mes gavome pakvietimą. Mes labai jums dėkoja-

K. TAUTKUS

gen. E. Wheeler neviešai porą 
dienų tarėsi su aukštais JAV 
karo vadais ir civiliniais parei
gūnais. Praeityje sekr. Laird 
teigdavo, kad kalbų apie kariuo
menės atitraukimą nėra reikalo 
vesti tol, kol tebeina pasitari
mai Paryžiuje. Po pasitarimų 
sekr. La'rd pareiškė, kad gali
mas JAV armijos atitraukimas 
iš Vietnamo, jeigu bus priimtos 
trys sąlygos: susitarimas ati
traukti JAV ir Š. Vietnamo ka
riuomenes, sustiprinti P. Viet
namo kariuomenę taip, kad jie 
galėtų vieni kovoti prieš komu
nistinį agresorių arba esmingai 
sumažėtų Vietkongo puolimas 
Vietname. Šios sąlygos jau yra 
anksčiau svarstytos P. Vietna
mo, ir viena iš tų sąlygų, jeigu 
būtų priimta ar įvykdyta, jau 
būtų pakankamas pagrindas 
pradėti JAV kariuomenę ati
traukti iš Vietnamo.
Slapta saugumo kombinacija

Washingtone kalbama, kad 
prez. Nixonas galėtų priimti 
slaptą susitarimą su Hanojum: 
dėl karių atitraukimo. Tačiau 
reikia taip paruošti, kad susita
rimas būtų saugus, kad susita
rimo vykdymą būtų galima pa
tikrinti, kad komunistai susita
rimo neaiškumus negalėtų ape5- 
ti ir vienašališkai a'škinti. Tik 
tada susitarimu su Hanojumi ga 
Įima pasitikėti, jeigu Sov. Rusi
ja garantuotų susitarimo vyk
dymą.

Iš kalbų atrodytų, kad rimto 
atitraukimo karių iš Vietnamo 
plano JAV dar nėra paruošta, 
plano sudarymo gairės nusta- 
tinėjimo fazėje. Paskutiniu me
tu taikos reikalai Paryžiu je ėmė 
įgauti mažų vilčių teikiantį po
būdį, kai Vietkongo atstovas 
Bim K:me pareiškė, kad jo de
legacija sutinka sėsti prie de
rybų stalo su “kitomis partijo
mis”, atseit, su P. Vietnamo vy
riausybės delegąpija, kuriai va
dovauja Pham Dang Lam.

Tačiau VVashingtone kalbama, 
kad prez. Nixonas yra pasiryžęs 
kantriai ir tvirtai siekti tinka
mo ir garbingo sprendimo Viet
namo karo reikaluose.

P. Vietnamo prezidento 
pareiškimas

P. Vietnamo prez. Van Thieu 
gegužės 3 d. dėl Amerikos ka
rių atitraukimo iš Vietnamo pa
darė įdomias išvadas. Spaudos 
atstovams Thieu paskelbė (Da- 
lat mieste, 150 mil. nuo Saigo- 
no), kad Amerikos karių ati-

j traukimas iš Vietnamo prasidės 
l rugpiūčio mėnesį. Anksčiau jis 

minėdavo, kad bus pradėta ati
traukti tik šiais metais. Jis pa
minėjo, kad P. Vietnamas vra 
pilnai pajėgus vienas kovot1 su 
Vietkongo partizanais ir jų pa- 
gelbininkais iš Š. Vietnamo. Pie
tų Vietnamo prez. Van Thieu 
tokį pareiškimą padarė po susi
tikimo ir pasikalbėjimo su JAV 
delegacijos Paryžiuje koordina
toriumi Lawrente Walsh ir am
basadoriumi Bunkeriu. Pasitari
muose dalyvavo ir P. Vietnamo 
taikos delegacijos Paryžiuje vir 
šininkas Pham Dang Lam. Dėl 
karių iš Vietnamo ištraukimo 
gegužės 7 d. pareiškė ir P. Viet
namo viceprez. Ky, kuris pripa
žino, kad komunistų reikalavi
mai be sąlygų atitraukt! Ame
rikos kariuomenę iš Vietnamo 
skubiai prez. Nixono nevykdo
mi. Tai priverčia komunistus 
apsigalvoti ir padaryti savo iš
vadas.

Hanojaus politbiuro nario 
sugrįžimas į Paryžių

Įtakingas ir galingas Hano
jaus komunistų partijos politi
nio biuro narys Le Duc Tho il
gai buvo Hanojuje, tarėsi su 
min. pirm. Pham Van Dong, 
krašto apsaugos min. gen. Giap 
ir diktatoriumi Ho Chi Minh. 
Kalbėdamas per Hanojaus radi
ją Š. Vietnamo min. pirm. Van 
Dong pasakė (IV.30 d.), kad 
Hanojus sutinka tartis su “ki
tomis partijomis”. Tą patį pa
kartojo ir Vietkongo delegac- 
jos atstovai Bim Kime ir Than 
Vin Paryžiuje.

Padarius visų keturių vietų 
skirtingus pareiškimus, tektų 
prileisti, kad kritiškas tarpsnis 
gali duoti vienokių ar kitokių

(Nukelta į 4 pusi.)

Dartmouth universiteto studentai Hanover, N. H. buvo užėmę uni
versiteto pastatus, bet policija, keletą jų areštavusi, likusius išsklaidė

• me, ponas Donaldai. Mama su vaikais išėjo pasivaikš
čioti. Sėskitės, prašau, — kalbėjo ji linksmai.

— Tai puiku. Aš kalbėjausi su konsulu nelabai 
seniai. Aš esu tikras, kad jūs netrukus išvyksite į Ameri
ką. Ir jūs taip pat, Charlottė.

Ačiū, aš manau, kad konsulate praeis viskas
gerai.

— Nėra jokios abejonės. Kada grįš Vytautas, Mil
da?

— Nežinau tikrai, bet manau, kad šį vakarą tikrai
griš.

— O tai blogai, aš negaliu tiek ilgai laukti.
— Gal turite kokią jam žinią? — paklausė Milda.
— Taip, aš norėjau su juo asmeniškai pakalbėti. 

Aš turiu kitą gerą žinią.
— Ar jūs negalite mums tos geros žinios pasakyti?

— paklausė Charlottė.
— Ne, ne, tai mano labai asmeniškas su Vytautu 

reikalas. Gerai, aš atvyksiu kurią kitą dieną. Dabar jau 
turiu važiuoti. Tai jums, Milda, — jis ištiesė dėžę.

— Labai ačiū, tokia didelė dėžė. Kiekvieną kartą, 
kai jūs atvažiuojate, vis ką nors atvežate.

— Aš nugabenau dvi dėžes į jūsų namus, Charlot
tė. Vieną jums, o kitą Hildergardei ir jos tėvams. Bet 
jūsų namuose kažkas keista. Aš radau visas duris užra
kintas. Tik vienas langas buvo praviras, taigi aš dėžes 
per jį sumečiau ant jūsų lovos. Atsiprašau, bet turiu 
važiuoti, — jis žvilgterėjo į laikrodį.

— Ačiū, ponas Wood, už viską,—pasakė Charlottė,
— Hildergardei bus malonu vėl jus kada sutikti, nedels
kite ilgai.

— Aš atvyksiu netrukus. Milda, pasakyk Vytautui, 
kad aš norėjau jį sutikti.

— Taip, pasakysiu.
— Iki pasimatymo, ponios, — jis pamojavo ir ap

sisuko eiti. Jis nuskubėjo pro duris, įšoko į mašiną, iš 
kiemo vėl pamojavo ir dingo už vartų.

— Aš nustebinta, šiandien Donaldas ypatingai 
geros nuotaikos.

— Aš stebiuosi taip pat, ponia Milda, ir man įdo
mu, kad jis kalba apie Hildergardę.

— Taip, ji labai puiki mergaitė.
Abi moterys vėl pradėjo laidyti skalbinius- Diena 

jau lėtai sukosi į popietę.
— Žiūrėk, Milda, jis sugrįžo, — sušuko Charlottė.
— Kas, Vytautas?
— Ne, ponas Wood ateina.
Tuo metu mašina vėl sustojo kieme. Donaldas iš

šoko ir iš jos padėjo išlipti poniai- Budrienei. Abu vai
kai išriedėjo pro kitas duris.

— Žiūrėk, Milda, ten yra ir Hildergardė.
— Tikrai ji. Nuostabu.
Donaldas nebeužtruko. Jis pamojavo iš kiemo ir 

nuskubėjo pro vartus.
— Tai puiku, aš pirmą kartą matau Donaldą ir 

Hildergardę kartu. Jie abu tokie geri žmonės, — Milda 
buvo patenkinta, — aš manau, kad vieną dieną jie pa
darys gerą susitarimą.

Durys atsidarė. Motina įžengė į vidų ir jos veidas 
linksmai švietė.

Abu vaikai pralenkė ją ir puolė prie pilnos do
vanų dėžės.

43
Donaldas ir Hildergardė pasuko Gunz namų link
— Hildergardė, tu verdi maždaug dešimčiai šei

mų. Aš asmeniškai nekenčiu virimo.
— Kodėl? Aš mėgstu virti. Aš pradėjau virti dar 

būdama tik aštuonerių metų, — kalbėjo ji palengva, 
— ir dabar, va, truputį druskos. Šiandien mes išsivirsime 
labai gerą, riebią sriubą. Motina ir tėvas tokią sriubą 
labai mėgsta. Aš mėgstu sriubą taip pat. O dabar pora 
babaliukų morkų, — ji vėl kalbėjo, — bulvių, aš ma
nau, pakanka. Ar jūs norite truputį į sriubą pipirų?

£Bua datuzUuJ

Rimties valandSJei

REIKIA PAŽINTI DABARTIES 
NEGALES

Vengrijos sostinėj Budapešte ' net stipriai užrakintuose na-
radijo pranešėjas be pykčio ir 
pagiežos pranešinėjo įvykius: 
rusų tankai rieda visomis gat
vėmis, o jų vikšrai traiško jau
nų vengrų patriotų šiltus ar dar 
gyvus kūnus. Gatvėse ir šaligat
viuose klanai kraujo. Mes esa
me išduoti. Vakarų demokrati
jos negirdėjo mūsų šauksmo, 
nesuprato padėties ir paliko 
mus Dievo ir rusų valiai. Visa
me mieste ir aplink namą tra
ta kulkosvaidžiai, sprogsta gra
natos ir girdėti paskiri šūviai. 
Namo koridoriuj šūviai. Girdžiu 
rusų komandą ir žingsnius prie 
durų. Demokratiniai vakarai, 
mes nebeprašome jūsų pagal
bos. Pervėlu. Melskitės už mu..., 
žodis nutrūko, pasigirdo serija 
šūvių, o jo balsas visai nutilo.

Melskitės už mus. Jau dau
giau nei dešimtmečiui praėjus 
nuo tos didžios vengrų tragedi
jos, visi galime kartoti prane
šėjo žodžius. Patrankų ir bom
bų sprogimai girdėt visuos kon
tinentuose. Kulkosvaidžių sal
vės ir paskiri šūviai aidi miestų 
gatvėse. Net bažnyčiose tariasi 
jaunimas, kaip paimti gyvenimą 
į savo kraujo trokštančias ran
kas. Raudonais kaspinais ant 
rankovių ir su raudonomis ar 
juodomis vėliavomis saujelė 
jaunuolių diktuoja įsakymus 
universitetų vadovybėms, mies
tų galvoms ir net vyriausy
bėms. Jie nekalba apie visų 
žmonių laisvę ir žmogaus žmo
gui meilę, — kalba apie sunaiki
nimą sistemos, kuri pastoja ke
lią sauvalei, žudymui. Jie šau
kia už tuos, kurie iš pasalų žu
do net moteris ir vaikus. Nebe- 
saugi naktis miesto gatvėse ir

muose.
Nesuverskime kaltės vien 

tiems, kurie žudo, ypatingai 
tiems, kurie yra alkani ir api
plyšę. Kaltos blogos idėjos, kal
ti teismai, kurie gina nusikaltė
lį labiau negu nukentėjusį, kal
tos vyriausybės, kurios nesiima 
priemonių taisyti gyvenimą ir 
panaikinti priežastis, vedančias 
pasibaisėjiman, kalti įstatymų 
leidėjai, kurie žiūri pro pirštus 
i gyvenimą, kalti bažnyčių va
dovai, kurie nemato, kas vyksta 
net jų šventoriuje, kalti politi
kai, kurie prekiauja žmonėmis 
ir tautomis, o svarbiausia, — 
esame kalti visi. Ką padarėme, 
kad mažoj vaiko širdy bujotų 
gėrio diegas, kad skirtų gera 
nuo blogo? Ar mokome, kad 
reikia mylėti savo artimą, kaip 
save? Vieni nežino kaip švais
tyti turtą, o kiti nežino, iš kur 
gauti duonos kąsnį ar rūbą. 
Prie žuvusio Vengrijos radijo 
pranešėjo “Melskitės už mus" 
mes turime pridėti; “Savo ge
rais darbais pasaulis turi įro
dyti žmoniškumą, teisingumą ir 
meilę savo artimui ir broliui”. 
L’epsnoja Azija, dunda Arti
mieji Rytai, Pietų Amerikos 
vargstančių masės, nors ir ti
kinčios, kelia akis nebe į dan
gų, o į tuos, kurie nesidalina 
vergų jiems sukrautais turtais 
ir nedaro reformų. Amerikos di
delė medžiaginė gerovė ir smun
kanti moralė graso visiems.

Gegužės 13-ji Lietuvos vys
kupų paskelbta Maldos ir atgai
los diena. Visą gegužės mėnesį 
lietuvis meldėsi Taikos Karalie
nei Marijai, gėlėmis puošė jos 
paveikslą. Dabar reikia ne tik 
lietuviui, bet ir visam pasauliui 
melstis ir prašyti teisingos tai
kos. Reikia, kad visas pasąulis 
ne tik melstųsi, bet ir dirbtų 
žmogaus prisikėlimui iš baisių 
idėjų ir darbų.

Mums reikia stebuklinga viso 
pasaulio malda, kad žmogus 
virstų pilnutiniu žmogum. Rei
kia Mums žmonių, kurie supras
tų šių dienų pasaulio, riedančio 
j bedugnę, pavojingą padėtį.

P. Žičkus

— Caracas mieste, Vene- 
zueloje, vyriausybė leido gat
vėje vienas kitą apkabinti ir pa
sibučiuoti Ligi šiol toki veiks
mai buvo piniginėmis ar arešto 
bausmėmis baudžiami. Ta proga 
viena jauna porelė pareiškė: 
“Labai gaila — dabar toki da
lykai neteks žavumo ir įdomu-

s mo



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužes mėn. 10 d.

Vietnamo karo. . .
(Atkelta Iš 3 pusi.)

netikėtumų poros mėnesių lai
kotarpyje. Kadangi Tran B m 
Kime ir Lee Duc Tho j Paryžių 
atvyko per Pekiną ir Maskvą, 
aišku, kad jie turėjo pasitari
mus su Pekino ir Maskvos ko
munistų vadais ir yra gavę lai
kysenos Paryžiaus taikos de
rybose nurodymus. Iš komunis
tų taikos pasitarimuose laikyse
nos ir susitarimams sąlygų sta
tymo paaiškės, kas turi Hano
jaus delegacijai ir Vietkongo 
atstovams daugiau Įtakos — 
Pekinas ar Maskva.

REAL ESTATE

. 2646 VVest 7Ist St. 
Krautuvė plius 3 butai ir naujas 2 
maš. mūro garažas.
Envin J. Michaels 254-8500

Prie 72 ir Lavvndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 68 Ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai tr patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43.500.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 pc 
5 kamb. lr butas rūsy 8-jų kamb. 
$28.900.

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

REAL ESTATE

Evergreen Pk. arta mokyklą, 3-jų 
mieg. k. tnūr. namas su mūro ga
ražu. įrengtas bsmt., modern. sti
liaus rezidencija. Kreiptis į savi
ninką po 6 v.v. Tel. GA 3-6386.

LIUKSUSINIS NAMAS
6 metų. 30 butų. Visi išnuomoti. 
$56.000 pajamų per metus. Be- 
verley apylinkėj. Kreiptis į Bruno 
Gramont.

TRIEZENBERG & COMPANY 
2917 VV. 95th Street 
Tel. — GA 2-5800

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

Naujas 6 butų namas su maudy
mosi baseinu. Air conditioned. Ki
limai, šaldytuvai, virimui kronys. 
Pajamų $11,000 per metus.

8439 VVEST 95th STREET 
Susitarimui skambinti 598-5549

Marųuette Pk. — 2450 W. 71 St. 2-jų 
aukštų namas 3 metų senumo. Pir
mam aukšte biznio patalpa; ir 2 kamb. 
butas užpakaly; 6 kamb. viršuj. Skam
binti 737-4576.

RETA PROGA
Vienas iš gražiausių mūr. namų 

Marųuette pke. — 71 ir Sacramento, 
15 metų, 7 dideli kamb., 4 mieg., 2 
vonios, ekstra įrengtas kamb. por- 
čiuose, 2 auto garažas, platus lotas, 
kilimai, alumin. langai, fl. kontrolė ir 
daug kitų priedų. Šaukite A. Kairį

ARCHER REALTY COMPANY 
3118 West 59th Street 

471-0770
Ask for Mr. A. Kairys

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av.. CL 4-7450

Laiškas Jums
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

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

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

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

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

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

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

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

HELI' VVANTED — MOTERYS

SEVV1NG MACHINE OPERATORS
Pleasant werking conditions.

40 hour week.
Blue Cross Insurance obtainable. 

Company benefits.
Mušt speak English.

Chicago Flag & Decorating Co.
823 So. VVabash IIA 7-3960

GENERAL OFFICE
NO SHORTHAND 

GOOD OPPORTUNITY 
MERIT RAISES 

PAID VACATIONS AND 
MANY OTHER BENEFITS 

STATE FARM INSURANCE CO. 
8530 W. Irving Park Road

TEL. — 583-2300 
Mr. Zander or Mr. CarrolI

KEYPUNCH OPER.
2 yrs. exper. Good benefits. 2-week 
vacation after 1 yr. Siek Days —- 
paid holidays. Opportunity to advance 
ąuiekly.MADISON CHEMICAL CO. 
35 South 19th St. Mayvvood, III.

See TERBI KATSLL1S_______

GIRL FRIDAY 

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

MR. LAKE 

Tel. -- 0L 6-4000

Skubiai reikalinga tvarkinga šeimi
ninkė prižiūrėti senelę našlę. Gali 
būti pensininkė, turės gyventi vie
toje. Apie sąlygas susitarsime. Arti 
Marąuette pko. Skambint 586-2356 
arba RE 5-5654.

HELP VVANTED — VYRAI

SHIPPING & RECEIVING 
CLERK

0R WAREHOUSEMAN

j Permanent employment. Good 
working conditions. We offer su- 
perior fringe benefits. Excellent 
starting pay.

Robert Bosch Corporation
2800 So. 25th Avė., Broadvieiv, III. 

Tel. — 681-5000

HELP VVANTED — VYRAI

WAREHOUSEMAN
Gaad starting rate wlth automatic 
inereases, paid vacations hospitaliza
tion, retirement plan. siek leave and 
paid holidays. Good opportunity for 
ąijelified man. Contact:

KELLY SPRINGFIELD 
TIRE COMPANY

301 N. Srd Avė., Dės Plaines 
Call George Neivman: 209-7788

DELIVERY BOY
Mušt have drivers license and 
know area. Full benefits.

BERNS AIR KING
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

IIEIJP VVANTEI) — VYRAI
uiuiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiuiiiliiiimiiiMrtbiiiiiM

MAINTENANCE
MECHANIC

Mušt have ability to repair 
punch press and other metai 

I fabricating eąuipment.
BERNS AIR KING

3067 No. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

DIE SETTER
Mušt have metai fabrication 

experience.

BERNS AIR KIRO
3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

MAINTENANCE MAN
Pult time — age 30 and up. Gen
eral maintenance of plating plant

ALL RITE FINISHING CO.
4616 W. Fullerton Avė.

Phone — 489-5240

WAREHOUSEMAN
MAN

Permanent position with small com
pany, in business 78 years, for mov- 
ing and packing Fluid Products. Mušt 
be Physically and Mentally adept. 
read and speak English. Day shift 
only above average. Pay and benefits. 

Phone 733-4400 For interview 
Appointment.

iiiiiiaaaiaaaiaaiiiiaiaiiaiciaiiiiaaaaaaaaiaaiitaai

Men and Women
Maisto krautuves su namu ar nuo

moti patyrusiam ar pradedančiam 
Teiraukitės.

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

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

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. B9 ir Kedzie. 
175,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

2787 W. 43rd St. CL 4-2890

5 kamb. namas $12,000, 6 kamb. 
gražus $16,500.

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

2- Jų liūtų 5 ir « kamb. $20,000
3- jų butų 2 pa 4 ir 6 kamb.

$28,000.
4- ių butų po 2 miegam uosus 5 

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

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

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

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

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

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

Tel. 257-6675

GENERAL
FACTORY

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

910 Custer Street
EVANSTON, ILLINOIS
An Eąual opportunity employer

Fork Lift Operator |
Mušt have experience i 

Day Shift
BERNS AIR KING Į

3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

.įiiiiHiiiiiiiimiitiiiiMiuiiiHttuimiiiiiimiiiniiiiiiHMaaoMiii

MECHANIC
Typewriters. Experienced. 

Central Typewriter Exchange
CALL CE 6-1820

JANITOR
VVANTED AT ONCE

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

Call Mrs, Bakula
UNITY SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
4242 N. Harlem Avė.
Norridge, 111., 456-0400

TOOL & DIE MAKERS
TOP RATES 
OVERTIME

Good Benefits

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

Fork Lift Operator
Mušt have experience.

Day or night shift.
Day shift. Good company

benefits.
BERNS AIR KING

3067 No. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

IIIIIIIIHUIIIIIIII1111111111111lllllll

Design Engineer
liSDue to continued expansio|n, we are 

in need of a Design Engineer, withj
1}: or vvithout degree, who has a back-|Įi 
lilground in recessed lighting fixture jj 
iildesign or related experience

sil

BERNS AIR KING
3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

JANITOR-
2nd SHIFT

All benefits, good pay.
Shift differential.

PACKAGING CORPORATION 
OF AMERICA

5950 VV, 51st Street

Ullllllllllillllllllllllllllll

JANITOR
VVATCHMAN
with a good past employment 
record needed for nites, 11 P.M. 
to 7:30 A.M.

Call after 4:30 P.M.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

VERTICLE MILLING
MACHINE OPERATOR

Some Experience reąuired.
Top wages and Benefits.

PHONE — 681-4850

PRINCIPAL MFG. CORP.
2701 Gardner Road. Ilroadview, IU.

FACTORY WORK — MALĖ
Age open. Want light interesting 
work in corrugated Industry? New 
growt.li dlvision of a natlona.1 Con
tainer corp. needs mature responstble 
produetion peaple. Shift open. Apply 
ln person.

GENERAL BOX COMPANY 
CHEMPOAM DIV.

600 S. Industrial Drive 
ST. CHARLES, ILLINOIS

SECURITY *

PLANT 
G U A R D

Prefer industrial security ex 
perience. Excellent company 
benefits and salary. Day shift.

BERNS AIR KING
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

0 I L E R
Exper’d Eąuipment Lubricator 
Reą’d for Nites 4:30 p.m.-l a.,m.

BERNS AIR KING 
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

HELP VVANTED VYRAI

IMMEDIATE OPENINGS

LAYOUT AND FIT-UP MEN 
Also DETAILERS

Mušt Be First Class Permanent Employment
ForTTeavy and light structural field fabrication interested in relocating 
in Utah. Salary $3.47 per hour. Fringe benefits include paid hOliday, vaca
tion, siek pay and group insurance.
— Please list past work experience —

Phone 801-225-5240 or write

MOUNTAIN STATES STEEL COMPANY
P. O. Box M, PROVO, Utah 84601

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

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

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

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas •— Income Taz

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

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

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

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

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

5% kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge’ .

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas lie 
mvių dienraštis. G* skelbimą kai

'■įsemš' prieinamos

HELP VVANTEI) — VYRAI

2735 VV. 71st St.

STATE
Tel. 925-6015

NERIS REAL
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

......................................................................................................................................

SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

ember of U L.fl.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Maln Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
orime šimtus namą Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti t mūsų įstaigą
Išsirinkti Iš katalogo.

SUUHUUUUUMUlUlIlUIIUIIUiiUMUIMt

VYRA!
UŽDIRBA IKI

$3.35 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

NAKTINĖS PAMAINOS
3:30 POPIET IKI 11:30 VAL. VAKARO IR 

11:30 VAL. VAK. IKI 7:30 VAL. RYTO 
N E ATLEIDŽIAM E Iš DARBO

Kreipkitės f MR SPIESS 

Tel. — ES 8-1000

INSPECTION
Electro - Mechanical

Finai inspection positions avail
able. Both advanced and train- 
ęes. ,Exposure to blue prinjts or 
assembly dravvings reąuired.

Day or night shift
BERNS AIR KING

3067 No. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

Platinkite “Draugę”.

FABRIKO 
DARBAMS 
REIKALINGI

MAŠINŲ 

OPERATORIAI
PATYRIMAS 
NEBŪTINAS 

MES IŠMOKYSIM

MOTERYS
UŽDIRBA IKI

$2.92 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

BŪNA ANTVALANDŽIŲ
(Mokama už laiką ir pusę ir dvigubą laiką) 

REIKALINGA SUPRASTI ANGLIŠKAI 
(Pas mus dirba daug lietuvių)

arba
©CORPORATION

4625 W. Van Buren Street

W A N T E D
MACHINISTS 8i INSPECTORS 

MACHINIST TRAINEES
We are one of the world’s largest niauufncturcrs of heAvy eąuipment.
We are seekiųg young men who are interested in machine trades for 

our Chicago Sųbsidiary located in the Nortlinest suburbs. You wiU 
receive on-the-job training as a machinist on various machine tools. 
hehio'ti"UiiSeiVe autonlatic wa«e inereases ąnarterly vvhile you are

In addition to good vvages, vve offer a benefit program that includes 
eoniplete Insurance coverage, » paid holidays, paid vacations, penslon. 
!.Uoii<I” “t“l many othcrs. The ideąl applicant for this position
,ų!Li k K ' selKM,,A. «la4h,nt<!- have bis miiiiary obligatioiLs oom-
s1..1 L 7 £ <lua“,’r> <XMno 1,1 11,1,1 see us... Alondny tliru I’i-idav,
cv ti. III. IO i> JJ, IU.

SEREN MACHINE PRODUCTS CORP.
9500 AINSLEE SCHILLEK PARK, ILLINOIS

An eąual opportunity employer

MEN
DAY SHIFT

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

MACHINE OPERATORS

Ejficellent working conditions, good starting salary. New mod
ern plant. Steady job. Raises and overtime. Paid vacation and hoii- 
days. Free life insurance and hospitalization. Attractive profit 
sharing plan.

COMET TOOL INC.
880 Nicliolas Boulevard

ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS 

TEL. 569-2310
■ —........ ...................—•

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

IMMEDIA1E OPPORTUNITIES FOR
DIRECTOR 0F INSERVICE EDUCATION

B. S. degree preferred and general duty. R.N. experience Excellnt salary 
and fringe benefits. Position avalable immediately. —

ALSO OPENINGS AVAILABLE FOR
REGISTERED NURSES

Ali shifts open. — Shift differential.

MEDICAL TECHNOLOGIST
REGISTERED A.S.C.P.

FOOD SERVICE DIRECTOR
Background of Home economics desirabte, būt not necessary.

Full benefit program including retirement plan. Excellent Salaries.

Write (ir Gali collect: 206-583-0450 
D1BECTGK OF NURSING SERVICE

SJiINT JOSEPH'S HOSPITAL
Box 229 ABERDEEN, WASHINGTON 98520
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Gaisras sunaikino Clearview aukšt. mokyklos pastatus Lorain, Ohio, 
po to kai 25 negrai studentai atliko vandalizmo veiksmus. Nuostoliai
siekia 0.5 mil. dolerių.

JAV 57, KANADA 21
1

Kas aiškėja, tęsiant jaunųjų premijos balsavimus

Eglutės prenumeratorių 
skaičius auga

Nuo sausio mėn. iki balan
džio prisidėjo virš šimto naujų 
šeimų. JAV-bėse šiuo tarpu Eg
lutę gauna 1,013 šeimų (57 
nauji prenumeratoriai). Kana
doj — 231 šeima (prisidėjo 21 
nauja šeima). Visam pasauly 
Eglutė lanko 1,458 namus.

Pažiūrėjus į mokinių skaičių 
lituanistinėse mokyklose vaiz
das toks: JAV-bėse yra 3,217 , 
mokinių. Eglutę gauną 31%. 
Kanadoj lituanistines mokyklas 
lanko 1,200 mokinių. Eglutę 
gauna 20%.

Mokyklose Eglutė naudojama 
nevienodai

Vienur mokytojai niekad nė
ra naudojęsi Eglute pamokoms 
paįvairinti, kitur Eglutė naudo
jama vietoj vadovėlių (“Paban
dėm ir visiems taip geriau pati
ko, — kas mėnesį vis gaunam 
naujos medžiagos!” ). Eglutė 
skaitoma nuo viršelio iki virše
lio su visom mįslėm, visais gal
vosūkiais, juokais įr žaidimais.

J Eglutės rašinių vertinimą 
— Jaunųjų premijos balsavimą 
kol kas įsijungė tik JAV-bių 
lietuviškas jaunimas. Ir tai mo
kyklos reagavo į šį bandymą la
bai nevienodai. Vienos suorga
nizavo kuone visus mokinius, ki
tos tik vieną skyrių, dar kitos 
nesugebėjo kol kas įsijungti.

Įdomus klausimas
Kyla įdomus klausimas. Už

davinys visoms mokykloms tas 
pats, kodėl jis taip skirtingai 
atliekamas? Reikia tikėtis, kad 
šis klausimas bus keliamas mo
kytojų studijų savaitės metu, 
kada suvažiuos mokytojai ir iš 
pilnai įsijungusių ir iš vos šiaip 
taip įsijungusių ir visai neįsi
jungusių mokyklų. Atsakymai į 
šį klausimą turėtų atidengti 
daug nežinomų dalykų: kaip 
mokyklos žiūri į Švietimo tary
bos pasiūlymus, kaip mokytojai 
reaguoja į jiems neįprastą už
davinį, kokiems vaikams Eglu
tė per sunki, kaip galima Eglu
te naudotis mokiniams suįdo
minti ir pan.

Iš mokytojų, kurie atsiunčia 
balsus, susidaro įspūdis, kad 
balsavimo darbą labai apsunki
na du dalykai. Vienas tai tas, 
kad ne visi mokiniai gauna Eg
lutę. Kodėl negauna? Mokyto
jai sako, kad tėvai nenori vai
kams užprenumeruoti!

Parengimų gausumas
Kita priežastis trukdanti mo

kytojams įtraukti mokinius į 
balsavimą — tai parengimų gau 
sumas. Pasiruošimas parengi
mams užima visą laiką, kurį 
galima skirti “pašaliniams da
lykams”, t. y. bet kam, kas nė
ra mokymas nustatytų dalykų. 
Kalėdų Eglutė, vasario 16 d., 
Motinos diena — kiekvienam 
reikia paruošti atskirą progra
mą. Ne tik paruošti, bet taip 
pat sugalvoti, rūpintis.

Teisybė, kad minėjimai yra 
tradiciniai, vertingi, svarbūs, 
tačiau nė kiek nemažesnė tei
sybė, kad juos sunku “šviežiai” 
pristatyti ir kad jie sunki naš
ta mokytojams. Ar nėra būdų 
mokytojus nuo jų, jei ne visai 
atleisti, tai bent truputį atpalai
duoti? Pasidalinus darbu, jau 
būtų lengviau, būtent, Kalėdų 
Eglutės programa paruošiama 
tik jauniausių mokinių, Vasario 
16 d. — tik vyriausių, Motinos 
dienos minėjimas — tik viduti
nių. Kiekviena grupė gautų pil
niau pasirodyti (daugiau šokių 
pašoktų, dainų padainuotų ir t. 
t.), o mokytojams reiktų rūpin
tis per metus ne apie tris pa
rengimus, bet apie vieną.

Neperkrauti darbu ir atsako
mybe mokytojai būtų imlesni ir 
“pašalinėm naujovėm”, k. a. 
Jaunųjų premijos balsavimams.

Elona Vaišnienė

P. S. Yra mokyklų, kurios su
prato, jog visus balsus reikės 
atsiųsti tik balsavimams pasi- ; 
baigus. Ne. Norėtumėm gauti 
balsus po truputį, nes visuome
nei įdomu sekti, kokios mokyk
los įsijungė, o balsuotojams, — 
kaip skirstosi balsai (kai kurie 
mokytojai spaudoje pasirodan
čius rezultatus prisega ant skel
bimų lentos).

Chicagos žinios
GELBĖS FIELD MUZIEJAUS 

MOKSLININKAMS
Dešimtis studentų laimėjo 

Shinner fundacijos mokslo — 
darbo stipendijas, kuriomis 
gaus $300 mėnesiui už pagelbė 
jimą Field muziejaus moksli
ninkus antropologijos, botani- 
jos, geologijos, paleontologijos 
ir zoologijos srityse. Jų tarpe 
yra ir Illinois universiteto Chi
cagos skyriaus studentas Ed- 
ward Valauskas iš Dolton, III., 
kuris paskirtas į geologijos sri
tį.

KOMERCINIŲ GRYBŲ 
AUGINIMAS

Grybų augintojų sąjunga, 18 
S. Water Market, praneša, kad 
Illinois valstija atsilieka ko
mercinių grybų auginimu. Pir
moje vietoje yra Pennsilvanijos 
valstija, kur pernai užauginta 
62 procentai Amerikoje užau
gintų 181 mil. svarų grybų. 
Šių grybų piniginė vertė siekia 
38.2 mil. dolerių.
KIEK NEGRŲ TARNAUJA

JAV-IŲ KARIUOMENĖJE
JAV-ių 5-tosios kariuomenės 

administracijos štabas iš Port 
Sheridan praneša, jog karo tar
nyboje šiuo metu yra 312,819 
negrų, atseit 9.2 proc. viso 
uniformuoto personalo. Viet
namo karo lauke tarnauja 66,- 
036 negrai, atseit 10.7 proc. 
visų ten esančių kareivių.

RIZIKAVO IR LAIMĖJO 
PERKANT AKCIJAS

Laike švietimo televizijos 
stoties WTTW pereitą savaitę 
pravesto pardavimo varžytinių 
būdu, pasiūlyta tos korporacijos 
100 akcijų, kurios pirmos bus 
parduotos penktadienio rytą 
New York biržoje. G&M kompa 
nijos pareigūnai iš Franklin 
Parko pasiūlė $6,000. Sekantį 
rytą, jie už savo riziką gavo 
$13,525. Tada parduota 100 
akcijų Mission korporacijos, 
turinčios 71 proc. Skelly Oil 
kompanijos nuosavybių. Už vic 
ną akciją mokėta $135.25.
PRIEMIESČIŲ MOKESČIAI

DIDESNI UŽ CHICAGOS
Norį iš Chicagos kraustytis 

į priemiesčius ir ten įsigyti nuo 
savybės turėtų gerai žygį ap
galvoti. Apie trečdalyje visų 
priemiesčių, nuosavybės mokes
čiai yra didesni už Chicagos 
pagrindinį mokestį, $6,27 už 
kiekvieną $100 nuosavybės 
vertės.

Paieškojimas

Ieškomas KAROLIS ZADLAUSKAS 
(gal ZADLANSKAS), s. Karolio, gimęs 
apie 1908 — 1910. Kilęs iš Ukmergės 
apskr. ir vaisė., Felinkos kaimo. Jis 
pats arba apie jį turintieji žinių pra
šomi atsiliepti adr.: DRAUGAS Adv 
6675, 4545 W. 63rd St., Chicago, Il
linois 60629.

K E A L ESTATE

$16,900
Moderniškas 6 kamb. mūras su 3- 

mis dvigubais miegamais. Pilnas rūsys. 
Graži kabinetų virtuvė. Keramikos ply
telių vonia. Gaila, bet nėra garažo. 
Sklypas ilgesnis negu paprastai. Gra
žioje vietoje j vakarus nuo Cicero Avė. 
ir j pietus nuo 63-čios. Išsimokėjimui, 
pgiau negu nuomą mokėti. Kreipki
tės j Miracle Man. Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

1 Parduodamas 8 butų naujas namas 
Marąuette parke. $13,6000 pajamų. 
Priims mažą namą mainais.
 Tel. HE 4-2323.

Mūrinis — 8 metų. 3 butai — 6, 6 
ir 4 kamb Butai turi po 2 brangias vo
nias. Kabinetų virtuvės. 3 miegamieji 
ir valgomasis. Dvigubas sklypas. Mūro 
garažas. Marąuette pke, PR 8-6916.

LAIME YRA
turėti tikrai modernišką, tikrai švarų 
namą. Pukus 5 kamb. mūras su valgo
muoju kamb. Patraukli virtuvė. Lė
lės namas kieme. l*/a maš. garažas, 40 
p. sklypas. Arti 71 ir Kedzie, bei pui
kaus Marąuette Parko. Laimingas gy
venimas tik už 20,900. Nepraleiskite 
progos. Kreipkitės į Mracle Man. 
Skambinkite dabar.

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

51/2 kaimb., 11 metų švarus mūr. 
bungalovv prie 63 ir Kostner. Alu
min. langai, virimo kepimo pečiai, 
kilimai. Garažas. Galima tuoj už
imti. $28,900. WĄ 5-6015.

GERAS PIRKINYS! TIK $9,900. 
2 butai po 4 kamb. Gazu apšild. 2 
maš. garažas. Apyl. Tripp ir 27th 
(Pietvakariuose). SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.'_________

Marąuette Parke savininkas par
duoda geram stovy namą. 2 butai 
po 4 kamb., 2 maš. garažas.
PR 6-7328.______________________
CICERO. Geras mūrinis, 3-jų bu
tų namas. Apyl. Cermak ir 50 
Avė. 4—4—2% kamb. Pajamų 
$200 plius butas savininkui. Labai 
geras pirkinys. $23,500. SVOBO
DA, 2134 S. 61st Ct., BI 2-2162. 
Jei neatsako skambinkit LA 1-7038

DidyourMother 
take you for 

your lašt 
checkup?

IEŠKO NUOMOTI

Dviejų asmenų šeima ieško 4 ar 3 
didesnių kambarių butą Marąuette 
parko apylinkėj. Skambinti tel.
471-1680

Reikalingas 4 kamb. butas (ne rū
sy) venam asmeniui. Brighton pke.

Skambint 778-5027.

Pensininkei su dukra 
reikalingas mažas butas. 

Skambinti 927-3196

NORI PIRKTI

IEŠKAU PIRKTI MARQUETTE 
PARKE BUNGALOVV

su 3-mis miegamais ir garažu. 
Tarp 59-os ir 71-os; tik ne kampi
nį. Kampinio nenoriu, nes negali
ma nuo valkatų atsiginti. Atsi
liepti tel. HE 4-8431.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams.
Best Agency, 2825 W. 63. PR 8-6032 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
tarnavimo nemokamai.

PARDAVIMUI

MUZĖJAUS RETENYBE!
Baigiančios pranykti Neprkl. Lie

tuvos sidabrinės monetos pardavi
mui: 5 litai J. Basanavičius, 10 litų 
Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraštis — pa
reikalavus. P. Zablockis, 2333 Onta- 
rio St., Vancouver 10, B, C„ Canada

MISCELLANEOUS

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
Ir kt.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HUdLe GfJ.INYČlA 

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

Finest TRANSMISSION Service 
IN THE AREA

Expert Workmanship Satisfaction 
Guaranteed. Auto air oonditloner? 
instalied & serviced. All makes & 
models.
Action Automatic Transmission Co.
4300 W. 63rd SL Tel. 735-4536

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiimiiiiiimi
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina

DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gegužes mėn. 10 d. 5

A. A.
į Vet. Dr. ANTANUI NIKŠAI 

Ž mirus, jo žmonai, mielai EJLIZABETRI, dukroms — 
■ IRENAI ir GENUTEI mano nuoširdžiausia užuojau-
I ta.

Bronė Pračkienė

VIEN ERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
š. .m. gegužės mėn. 12 d. sueina vieneri metai, kai mirė 

.mano mylima žmona

A +A. ELENA PETRONIENE
Gegužes 17 d., šeštadienį, 8 vai. iš ryto '$|v. Andriejaus bažny
čioje, Philadelphijoje, už jos sielą bus atlaikytos šv. Mišios, 
į kurias maloniai prašau atsilankyti draugus bei pažįstamus ir 
maldoje prisiminti velionę.

JUOZAS PETRONIS

VIENERIU METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

FRANK BAKŠINSKIS
Jau suėjo vieneri metai, kai ncKiiilcstingu mli-tts atskyrė Iš mūsų 

tarpo mylimą, vyrą. tėvą ir seneli, kurio netekome 196K m„ gegužės 
13 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti, lai 
gailestingas Dievas suteikia jant amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos geg. mėn. 13 <1. 7:30 v. 
ryto ftvč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje; gegužės 13 d., 

S:3O v. ryta T. Jėzuitų koplyčioje; ir gegužės 17 d., 7 vai. ryto T. 
.Marijonų koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir įHižjstnmus da
lyvauti pamaldose ir pasimcLsti už a. a. Frank llnSkšinskio sielą.

Nuliūdę: ŽMONA, ŠONUS, MARTI IR ANCKAI.

1969 m. kovo mėn. 13 d. Kaune, A. Panemunėje, sulaukusi gi
lios senatvės — 96 metų amžių, mirė mūsų mylima motina

A. -Į- A.
Brigita Tikniūtč -- Grybauskienė,

kilusi iš Joniškio m., Šiaulių apskr.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Beverly Shores, Ind-

LITUANIKOS PARKO 
REIKALAI

Indianos spaudoje vėl links
niuojamas Lituanikos parko var 
das. Ryšium su artėjančia vasa
ra vietos lietuviai sukruto veik
ti ir telkti jėgas pastatyti Ne
priklausomybės paminklą. Skulp 
turą sukūrė Juozas Bakis, 25 
pėdų aukščio. Ji projektuojama 
pastatyti vietos pagrindiniame 
parke, pavadintame Lituanika 
Park vardu. Šis didelis ir ambi
cingas projektas vietos gyvento 
jų tarpe sukelia gyvų diskusijų 
(kiek panašių kaip Chicagoje 
statomas Picasso projektas). 
Miesto administracija yra pa
skyrus lėšų parko pagerinimui ir 
bendrai yra patenki šio projek

to įgyvendinimui. Lėšų teikimo 
vakarienė ruošiama vietos “Red 
Lantern Inn” restorane. Ji ski
riama profesionalams ir biznie
riams. Vytenis Jonynas pasiūlė 
savo sodą ir svetainės sales tam 
pačiam tikslui, kaipo auką, vi- 
durvasariniam piknikui.

PIRMOJI GEGUŽINĖ

Atėjo laukiamas pavasaris, 
užklodamas žemę žaliu kilimu, 
papuošdamas medžius ir krūmus 
margaspalviais žiedais. Tai gra 
žiausias ir sveikiausias metų lai 
kas, tik vieną kartą per metus, 
duodantis galimybę plaučius pa
pildyti sveiku oru ir pasigrožėti 
gamtos grožybėmis.

Kam rūpi sveikata ir malonus 
laiko praleidimas tarp savųjų, 
kviečiame visus Ctoieagtekie.fi Ir

plačios apylinkės lietimus nepa
tingėti atsilankyti Beverly-Shcr- 
res Balfo 18 skyriaus ruošiamon 
gegužynėn, gegužės mėn. 18 die 
ną 1 valandą po pietų, Jonyno 
žydinčian sodan, kur bus gali
mybės kukliai užkąsti ir troš
kulį numalšinti.

Balfo 18 sk. valdyba

Worcester, Mass.

JUBILIEJINIS KONCERTAS
Gegužės 23 d. 8 vai. Holy Na

me High School auditorijoje 
(Granite Str.) Šv. Kazimiero 
parapija, savo deimantinio jubi
liejaus proga, rengia dviejų iš 
tos parapijos kilusių operos so
listų — kontralto Lilijos Mer- 
nik - Mickevičiūtės ir baritono 
R. Kazio Jakučio koncertą. Pro
grama plati ir įvairi, pradedant 
lietuvių dainomis ir baigiant 
operų arijomis.

Po koncerto solistų pagerbi
mo vakarienė rengiama Mairo
nio parke. Bilietų kaina vien į 
koncertą $3.00, o į koncertą ir 
vakarienę $5.00. Kvietimus ga
lima gauti Šv. Kazimiero klebo
nijoje ir pas kolektorius. Kon
certas rengiamas ne vien tik Šv. 
Kazimiero parapijos nariams, 
bet visiems Worcesterio miesto 
ir jo apylinkių lietuviams. Tad 
prašoma pasinaudoti retai pasi
taikančia tokia Worcesteryje 
menine proga ir kuo gausiau 
koncertą -AMyrktiti.

YVhat is it about grown- 
ups? Don’t they know 
annual ęheckups are the 
first line of defense 
against cancer? It’s nica 
to find out you’re as 
healthy as you feel. Sea 
your doctor. You’ll find 
that peace of mind beats 
lollipops any day!

Help yourself with a 
checkup. And others tvith 
a check.

American | 
Cancer 
Society

THIS SPACE CONTRIBUTED BY THE PUBUtHU

GYVAS PRISIMINIMAS
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 VV. CERMAK ROAD AREA CODE 312 247-2425

AREA CODE 312 247-2425

j REZIDENCINIAI, 
KIhkomerciniai,
M 3 MEDICINOS IR 

| kitokį pastatauJ 2457 West 69th Street J Tel HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 
4444 S. Wc.stem, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
•MiiBiaijiBiiiJiiiiitfisiiiaiiiiiiiiiiiuiiiiiaMiijiiiiaijiaiiiniaimiia

Skelbkitės “Drauge”.

Visagalis Viešpatie Dieve, būk gailestingas Jos sielai ir tebū
nie lengva Jos palaikams šventoji Lietuvos žemelė.

Tu pas mus nebesugrįši, o mes pas Tave anksčiau ar vėliau nu- 
nueisime. Kol gyvi būsime, mintyse ir maldose Tave lankysime.

Lietuvoje liūdi: duktė Genovaitė, sūnūs Donatas, Benediktas, Jo
nas ir J.A.V. —Juozas.

Skausmo valandoje pareiškusiems užuojautą nuoširdžiai dėkoju: 
p. Stasei Grigaliūnienei, p. Raimundui Grigaliūnui, pp. Sigutei ir Juo
zui Žemaičiams, LSST Centro Valdybai, Vytauto D. Kuopai ir kūrė
jams savanoriams Konstantinui Petrauskui ir Pijui Venclovai.

SONUS

A

HELEN SHILLING
SAMUILYTĖ

Gyveno Valparaiso, Indiana. Anksčiau gyv. Chicagoje.
Mirė geg. 9 d., 1969.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė La Verne Kanschat, 

žentas Edvvard, anūkas Ronald, šrvogeris Vincent Joseph ir 
kiti gimines, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas sekmad. Lackawicz koplyčioje, 
2424 W. 69 St.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.
Nuliūdę; Duktė, žentas ir anūkas.

Laidotuvių direktorius Lackawicz ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 2.00

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys 3.00

Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,
4 dal. kiekviena po 5.00

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00

Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

t
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gogužče mftn. 10 d. /S AR n IR TOL!

X Kan. V. Martiukus, Bal
fo pirmininkas, parašė laišką 
Draugo redakcijai, dėkodamas 
už sveikinimus jubiliejaus pro
ga, kartu primindamas, kad 
* Balfo organizacija, ‘ išdirbusi 
šalpos darbą dvidešimt penke
rius metus, nesiruošia ilsėtis 
ant garbės laurų, bet nori ii' 
toliau tęsti artimo meilės veik
lą. Kol tėvynė neturi laisvės, 
o jos vaikai neša vergijos naš
tą, tol Balfo darbas yra būti
nas ir taip pat reikalingas visų 
lietuvių talkos”.

X Petras Maldei kis jau -ku
ris laikas serga ir šiuo metu 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
prižiūrimas dr. G. Bylos. Ligo
nis rengiamas sudėtingai ope
racijai. Šiuo metu Draugo spaus 
tuvėje yra surinkta jo knyga 
apie meilę šių laikų gyvenime 
ir greitu laiku pasirodys knygų 
rinkoje.

x Jonas Preikšaitis, “Drau
go” spaustuvės tarnautojas, ge 
gūžės 20 d. išvykstąs į kariuo
menę. “Drauge” išdirbo trejus 
metus. Daugiausia dirbo eks
pedicijos skyriuje. Penktadie
nio vidurdienį “Draugo” tar
nautojai buvo susirinkę atsisvei 
kinti su Jonu. “Draugo” mode
ratorius kun. Pr. Garšva, MIC 
visų vardu padėkojo jam už 
malonų bendrą darbą ir palin
kėjo sėkmės naujoje tarnybo
je. Mok. E. iSpačkauskienė, taip 
pat dirbanti “Draugo” ekspedi
cijoje, paskaitė jautrų ir drau
ge humoristinį atsisveikinimo 
raštą. J. Preikšaitis jau yra gi
męs JAV-se, Omahoje. Atsi
sveikindami su mielu bendradar 
biu, “Draugo” tarnautojai įtei
kė dovanų laikrodėlį.

X Ar nepramėgojot: Moti
nos Diena jau rytoj, Gradinsko 
krautuvėj pirkta dovana bus 
puošniai supakuota, beliks tik 
įteikti. 2512 W. 47 St., telf. 
FR 6-1998. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Viskas iš papuošalų —
aukso apyrankės, medalionai, 
sagės; auksiniai žiedai, žiedai 
su deimantais ir kt. brangiais 
akmenimis, gintaro puošmenų, 
kultūriniai perlai ir kt. Terra 
3237 W. 63 Str., Chicago, UI. 
434-4660. (sk.)

X Visam vasaros sezonui iš- 
nuom. butai Union Pier., Mich., 
Vilią Baltija vasarvietėje. Dėl 
informacijos skamb. 436-4898.

(ak.)
X “A Cabaret Party” — 

Šokius su programa geg. 17 d., 
8 v. v., Vyčių salėje rengia 
112-ta Vyčių kuopa. Kviečia 
vyčius ir jų draugus. (pr.)

X Orientalinis tyrimo Insti
tutas prie Chicagos universite
to, plačiai visame pasaulyje ži
nomas, šiomis dienomis atšven 
tė savo 50 m. sukaktį. Suruoš
tame iškilmingame pobūvyje iš 
lietuvių buvo pakviesti ir da
lyvavo St. Balzekas su žmona. 
Apie tai rašė “Chicago Daily 
News” V. 8 d. laidoje, atspaus
dindamas jų nuotraukas.

X Cicero Katalikų dukterų 
draugija ruošia kavutę Šį antra
dienį, geg. 13 d., 7:30 v. v., pa
rapijos salėje, pasveikinti kun. 
Joną Vyšniauską, jo 25 metų 
kunigystės sukakties proga. 
Vokeliai išdalinami sekmadienį 
bažnyčioje, jei kas norėtų jam 
įteikti dovanėlę. Visi kviečiami 
į kavutę, pasveikinti parapijos 
vikarą, gerą pamokslininką, 
veiklų lietuvį.

X Thomas Dambrauskas,
mūsų skaitytojas Ann Arbor, 
Mich., pratęsdamas prenume
ratą pridėjo 5 dol. spaudai pa
remti. Labai ačiū.

x Motinos dienos minėjimą
ruošia Cicero LB apylinkė. Vi
si kviečiami į parapijos salę sek 
madienį tuoj po sumos, 12:30 
valandą.

x Dariaus - Girėno lituanis
tinės mokyklos Motinos dienos 
minėjimas bus gegužės 10 d. 
Gage Parko salėje (55 St. ir 
Westem avė.). Programą atliks 
mokiniai. ISol. Alė Kalvaitytė 
padainuos dainų apie motiną. 
Tėvai ir svečiai kviečiami atsi
lankyti.

X Marijonų bendradarbių
Chicagos apskr. susirinkimas 
įvyks šį antradienį, geg. 13 d. 
7 v. v. Marijonų vienuolyne prie 
Draugo. Prašome nepamiršti, 
kad mūsų bendradarbių žaidi
mų popietė bus kitą sekmadie
nį, geg. 18 d. 2 v. marijonų vie 
nuolyne. Bus įvairių laimėjimų, 
bus vaišės. Šio pobūvio pelnas 
skiriamas paa-emti Marijonų 
vedamas misijas Argentinoje.

X Liublino unijos 400 me 
tų sukakties minėjimas, kurį 
ruošia Liet. istorikų draugija, 
įvyksta šį šeštadienį 5 vai. 
vak. Jaunimo centre. Paskaitą 
skaitys Jonas Damauskas. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti.

x Kun. B. Suginto pagerbi
mo metu, kuris įvyksta šį sek
madienį 3 vai. po p. Vyčių sa
lėje, pagrindiniu pranešėju pa
kviestas spaudos darbuotojas 
Jurgis Janušaitis.

X Savanoriai - kūrėjai iškil
mingai ruošiasi švęsti savo pir 
mosios priesaikos Kaune prieš 
50 metų sukaktį. Jų šventė i- 
vyksta gegužės 11 d. prie Ne
žinomojo kareivio paminklo 
prie Jaunimo centro, koplyčio
je; programa bus atlikta salė
je. Kviečiami visi lietuviai da
lyvauti ; ypatingai kviečiami 
kariai, šauliai, skautai.

X Muz. Jonas Čižauskas 
Gedimino ordino ženklą, kurį 
jam buvo davusi Lietuvos vy
riausybė, padoįvanojo Lietuvos 
muzikologijos archyvui. Atsiun 
tė per adv. N. Rastenį.

X Amer. liet. Montessori d
ja kviečia visus priešmokykli
nio amžiaus vaikų tėvus susi
pažinti su sekančių mokslo me
tų Vaikų namelių vedėja Do
me Petrulyte. Nepilnai susipa- 
žinusiems su Montessori auklė
jimo sistema bus puiki proga 
peržiūrėti auklėjamają medžią 
gą jaukioj, lietuviškoj Vaikų 
priimamos registracijos 1989-19 
namelių aplinkoj. Taip pat bus 
70 mokslo metams. Lankymo 
laikas: sekmadienį, gegužės
18 d., nuo 10:00 v. r. iki 3:00 
v. p.p. Adresas: 2743 W. 69th 
IStreet.

X Lietuvos himną grojantį 
žadintuvą Lietuvių muzikologi
jos archyvui padovanojo Vacį. 
Romanas - Ramanauskas. Lie
tuvos himno melodiją žadintu
ve buvo įtaisęs Vilniuj Vaduo
ti sąjungos Klaipėdos skyrius. 
Laikrodis buvo 1932 m. pirktas 
Kaune.

X A. a. Marija Girniūtė-Ta- 
mošiūnienė įamžinta Lietuvių 
Fonde. Velionės vardo įnašui, 
jos artimieji ir draugai, suau
kojo 8100. Petras ir Ponia Ma- 
letai, lydimi V. Noreikos š. m. 
gegužės 7 d. atsilankė LF būs
tinėje ir šią auką įteikė Fondui. 
Aukojo: Simas Velbasis, Vincas 
Tamošiūnas, Frank Vaitkus, 
Pranas ir Julija Beinorai, Simas 
Kašelionis, Petras Maleta, Fabi
jonas Mintautas, Jonas Pečiu- 

i lis, E. ir K. Vaišvilai, J. Ilčiu- 
kas ir Pranas Eigelis. (pr.)

X Oro vėsintuvai (air condi- 
tioners) nuo 5 tūks. iki 60 tūks. 
BTU, įvairių voltažų, 5 metų 
garantija. Spalvotos TV, radi
jai, plokštelės ir dovanos. Jei 
iko tik reik. tai pas Balį Braz- 
džionj užeik — 2646 VV. 71st 
St., telf. PR 8-5374. (sk.)

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
WO 8734 (sk.)
x A. Ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai. Šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom. — 
Skambinti telef, 436-0446. (sk.)

X Jurgis Kasakaitis, buv. 
teisėjas nepriklausomoje Lie
tuvoje, prieš 19 metų atvykęs 
į JAV ir dabar vedąs knygyną 
ir informacijos skyrių St. Balze- 
ko kultūros muziejuje Specia
lios Chicago miesto komisijos 
buvo išrinktas Chicagos mies
to nusipelnusių vyr. amžiaus 
piliečių garbės nariu. Ta pro
ga jis, drauge su kitais išrink
taisiais, gegužės 20 d. bus ati
tinkamai pagerbtas.

X L. Vyčių 112-ta kp., ge
gužės 17 d., šeštad., 8 v. v., 

'Vyčių (vėsinamoje salėje ir ža
liuojančiame sodnelyje, 2455 W. 
47 ISt., rengia pasilinksminimą
— “A Cabaret Party”. Kviečia
vyčius, jų draugus ir visus lie
tuvius mėgstančius linksmai 
praleisti laiką. (pr.)

X Lietuvių Fondo vakarie
nėje š. m. gegužės 25 d. Jau
nimo Centre meninę programą 
išpildys Alice Stephens vado
vaujamas Aidučių Meno An
samblis, kuris vakarienės pro
ga įstojo į Lietuvių Fondo na
rių eiles. Vakarienei užsirašyti 
galima LF būstinėje arba pas 
savo apylinkės LF komiteto na
rius bei įgaliotinį. LF būstinė: 
6643 So. Maplewood Avė., Chi
cago, III. 60629, telf. 778-2858.

(pr.)
x Zita Kevalaitytė - Visoc- 

kienė, mūsų iškili visuomeninin
ke ir kultūrininkė, maloniai su
tiko pravesti visą programą 
Lietuvių Fondo vakarienės, 
kuri įvyksta š. m. gegužės 25 
d., 3 vai. Jaunimo Centre.

(pr.)
X Pablogėjus sveikatai esa

me priversti parduoti savo krau 
tuvę, 2640 W. 69th St. A. ir B.
— URBONAI, (sk.)

Švč. M. Marijos) Gimimo bažnyčioj kan. V. Zakarauskas palaimino Liu
cijos Virpšaitės ir Viliaus Hofmano .moterystės sakramentą. Vaišės 
įvyko Šv. Kryžiaus bažn. parapijos salėje. Nuotraukoje jaunieji prie 
vedybinio torto. Nuotr. V. A. Račkausko

KANKINIŲ KAPAI LIUDIJA 
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS GEDĄ 

Akademija komunistų ir nacių kankiniams pagerbti

Buvę politiniai kaliniai, jų ar- 
i timieji ir kiti laisvės kovotojai 
gegužės 11 d. Jaunimo centro 
didžiojoj salėj rengia akademiją 
pagerbti lietuviams kankiniams, 
nukankintiems ir žuvusiems 

, bolševikų bei nacių kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose.

Lietuva} tautos naikinimas ir 
nekaltų žmonių kančios prasi
dėjo su laisvės netekimu. Sovie
tų Rusija ir Hitlerio Vokietija 
buvo išgarsėjusios darbo vergų 
stovyklomis. Abu suokalbinin
kai sutarė pavergti Pabaltiio 
kraštus Prasidėio lietuviu tau
tos naikinimas. Lietuvių tautos 
naikinimo pradininkas buvo 
Hitleris. Smurtu atplėšęs Klai
pėdos kraštą i koncentracijos 
stovyklas pradėjo vežti Mažo
sios Lietuvos brolius Sovietų 
Rus’iai pavergus Lietuva nva-

’ aidėjo nekaltu žmon:ų priversti
nės keliones i šiaurę ir mirti. 
Pirmoji sovietinės okupacijos 
<”’ka ^al bus atsargos majoras 
Tomkus nukankintas Kauno 
sunkiu ių darbų kalė jime pirmo- 
s!os sovietų okupacijos pradžio
je. Atsimenam baisiuosius bir
želio trėmimus, žudynes Pra
vieniškėse. kankinimus Rainių 
miškelyje, skerdynes Červenėje.

x Spauda — stiprus lietuvių
išeivių ginklas. Tai supranta 
skaitytojai ir ją remia. “Drau- 

igui” aukojo: po 3 dol. — V. 
j Pagirys, Ona Narusevičienė, 
iPov. Lingis, V. Pajeckas; po 
2 dol. — J. Gaižutis, R. Micha- 
lauskas; 1 dol. — C. Montvilas, 
Visiems dėkojame.

X Jau beliko tik dvi savaitės 
iki “Lietuviai Televizijoje” ren
giamo, Baliaus-Bauketo, kuris 
įvyks š. m. gegužės m. 24 d., 
Jaunimo Centre.

Užsisakę staliukus ar vietas, 
prašomi, apmokamus kvietimus 
atsiimti, iki š. m. gegužės m. 15 
d. “Lietuviai Televizijoje” stu
dijoje, adresu 2615 W. 43rd 
Str. Ohicago, telf. 254-2233.

Esant dideliam pareikalavi
mui iir trūkstant vietų, neatsi
imti kvietimai, iki aukščiau nu
rodytos datos, bus perleisti ki
tiems. Rengėjai (pr.)

Amer. liet. Montessori d-jos Vaikų namelių auklėtiniai kiekvienas dir
ba pagal savo tuometinį polinkį ir sugebėjimą.

Nuotr. Vi. Juknevičiaus

Ten kentėjo ir mirė nekalti ir 
neteisti lietuviai. Hitlerinės Vo
kietijos okupacija pasirinko so
vietinį pavyzdį. Senoje prūsų 
žemėje, vadinamame “Dievų 
miške”, buvo įsteigta Stutthofo 
koncentracijos stovykla. Pra
džioje Stutthofe didžiąją vergų 
masę sudarė lenkai. Greitai atė
jo diena, kada ir lietuviai turėjo 
įsitikinti, kad Dievų miške gy
vena ne žmonės, bet pikčiausi 
žvėrys. Pirmoji didesnio'! 49 
lietuvių grupė į Stutthofą iš
vežta 1943 m. kovo 26 d. Grei
tai ją sekė apie 30 asmenų va- 
dnamoji “žurnalistų grupė”. 
1644 m. gegužės 21 d į Stutt
hofą išvežta daugiau kaip šim
tas Plechavičiaus rinktinės vy
rų — karininkų ir kareivių 
Kankinimus ir išgyvenimus 
Stutthofo koncentracijos sto
vykloje aprašė kun prof. Sta
sys Yla ir Balys Sruoga buvę 
tos stovyklos kankiniai

Prisinrnkim nors keletą Stutt
hofe nukankmtų lietuvių inte
lektualų vardų: I. Budrys, P. 
Kerne, K. Bauba, V. Tumėnas, 
A. Tumėnas, Z. Masaitis. St. 
Puodžius, Br. Grigas A. Janu- 
ševičius. kun. A. Lipniūnas, A. 
Sapalas. J Bacevičius ir daug, 
daug kitų. Kiti išsigelbėjo, bet 
kankin:mų išvarginti greitai at
siskyrė su šiuo pasauliu — J. 
Noreika (bolševikų sunaikin
tas) B. Sruoga, prof. J. Jurgu
tis, pulk. Andriušaitis ir daug 
kitų Lietuvos sūnų. Neseniai 
miręs didis Lietuvos laisvės ko
votojas E. Simonaitis paliko tes
tamentą: “Kacetų milžinkapiai 
liudija mūsų tautos tragediją ir 
dvidešimtojo amžiaus gėdą”.

Dalyvaukime akademijoje sa
vo tautos kankiniams prisiminti 
ir pagerbti. Atsiminkime, kad 
gyvieji kalba už mirusiuosius. 
Akademijoje kalbės prof. M. 
Mackevičius ir kun. prof. St. 
Yla, buvę Stutthofo koncentra
cijos stovyklos kaukimai.

Akademijos rengėjai prašo 
jos dalyvius salėje neploti.

St. Daunys

— Sveikas būdamas gali ir li
gą pakelti. (Mažeikiškių patar
lė).

J. A. VALSTYBĖSE
_  Elizabeth, N. J., miestas

pagerbė pereitais metais mirusį 
prel. M. Kemėžį, pavadindamas 
prie bažnyčios ii- klebonijos gat 
vę Msgr. Kemezis Place.

KANADOJE
— Kun. dr. Viktoras Skilan- 

(ižifinas, kanadiečių parapijos 
South Mardn klebonas ir Otta- 
wos lietuvių kapelionas, gegu
žės 7 d. atšventė kunigystės 
sidabrinę sukaktį. Taip pat ge
gužės 3 d. jam suėjo 50 metų 
amžiaus. Ottawos lietuviai šių 
sukalkčių proga jį pagerbė vie
šu pristatymu kovo 30 d. Ener
gingas ir visiems pagelbstin- 
tis kun. V. Skilandžiūnas su
kakčių proga gavo daug sveiki
nimų.

ARGENTINOJ
— Žuvo pavyzdingas lietuvis.
Pavyzdingas 26 metų amžiaus 

lietuvis, Buenos Aires universi
teto inžinerijos fakulteto studen 
tas Jurgis Stančikas žuvo auto
mobilio nelaimėje 1969 sausio 
22 d. Į jo vairuojamą auto atsi
trenkė priešinga — klaidinga 
kiyptimi važiavęs. Su J. Stanči
ku važiavęs jo draugas Adolfas 
Mažeika sunkiai sužeistas.

Velionis J. Stančikas sūnus 
Marijos Radzevičiūtės ir Prano 
Stančiko. Priklausė lietuvių or
ganizacijoms Argentinoje. Buvo

Autra Mačiulaitytė-Zerr, pabal- 
tiečių vakaro pranešėja. Ji yra 
naujoji LB Phila. apylinkės valdy
bos sekretorė. Nuotr. K. Člk°to

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas VVnbash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

t

BAL
gurate ir

Muzika Juozo Gruodžio

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

MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS AUDITORIJOJE 
Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road 

ir California Avė., Chicago, Illinois
Choreografija: Birutė Nagienė, Mezosopranas Aldona Stempužienė 

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

Toronto Univ to Modernaus Šokio Ansamblis 
Jaunimo Teatras

Simfoninis Orkestras 
Dirigentas: Darius Lapinskas
BILIETAI GAUNAMI: 

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

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

Užsakant paštu, prašoma čekius išrašyti Margučio vardu. 
Bilietų kainos: Parteryje: $8.00, $6.00, $5.00. Balkone: $7, $5, $3.

Rengia MARGUTIS

uolus sportininkas. Puikiai kal
bėjo, skaitė, rašė lietuviškai.. Ne 
paprastai gero, paslaugaus būdo. 
Uolus rėmėjas, veiklus įvairių 
lietuviškų reikalų palaikytojas, 
skatintojas.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
Argentinos lietuvių, atstovaujan 
čių įvairias organizacijas. Prie 
velionies karsto garbės sargybą 
ėjo kolegos iš fakulteto. Padėta 
gražių ivainikų, pasakyta kalbų.

Palaidotas Chacarita kapiny
ne, kur prieš 9 metus buvo pa
laidotas jo ' brolis Kastantas 
Stančikas, pirmo kurso studen
tas, miręs po operacijos. Alg. G,

DID. BRITANIJOJ
_ Motinos dieną Londono lie

tuviai minėjo V. 4. Buvo pa- 
„ maldos, procesija. Parapijos ko
mitetas suruošė gražų pobūvį— 
arbatėlę, kurios metu pagerbtos 
motinos.

— Vyskupo Antano Deksnio
paskyrimas Europos lietuvių 
vyskupu Anglijos lietuvių buvo 
labai palankiai sutiktas. Tikima
si, kad netrukus po konsekraci 
jos naujasis vyskupas aplankys, 
todėl jau dabar ruošiami vaikai 
sutvirtinimo sakramentui.

— J. šateikis, birminghamiš- 
kis lietuvis, vakare 6 v. buvo vy 
riškio ir 2-jų merginų užpultas. 
Šateikis - senyvas vyras ir už
puolėjai iš jo atėmė piniginę su 
10 svarų pinigų. Tačiau anglų 
policija netrukus užpuolikus su
gavo. Sateikj užpuolęs vyriškis 
buvo nuteistas 18 mėnesių ka
lėti.

— Ketteringo lietuviai gra
žiai paminėjo motinos dieną. 
Drauge paminėta ir Ketteringo 
lietuvių bendruomenės 20 m. 
veiklos sukaktis.

_  Kun. A. Geryba skaitė pa
skaitą Motinos dienos minėjime 
Derby liet. kolonijoje.

— Bradfordo lietuviai gražiai 
paminėjo dr. V. Kudirkos 110 
metų gimimo sukaktį.

— DBLS Macbesterio Jauni
mo skyrius V. 3 suruošė iškil
mingą mointos dienos minėjimą 
su gražia ir nuotaikinga prog
rama. Programoje pasirodė Not- 
tingbamo jaunimas, Irenos Ja- 
kubaitytės vadovaujamas skau
čių kvartetas.

TAS


