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Husak

tebėra

mįslė

čekams
Ar Husak laimės krašto 

pasitikėjimą?

Greitu laiku laukiama Čekoslo
vakijos delegacijos, partijos vad. 
Gustav Husakui pirmininkau
jant, lankymosi Maskvoje. Pasita
rimuose svarbią vietą užims kraš
to ūkio klausimai. Tačiau, kada 
jie įvyktų ir kokie būtų jų pa
dariniai, viena aišku — paaiš
kės, ar haujasis partijos vadovas, 
Husak, priimtinas kraštui, ar 
bus jam reiškiamas pasitikėjimas, 
ir ne tik jam pačiam, bet ir jo 
vedamai politikai.

Husakas buvo pareiškęs, kad 
kraštas galįs tikėtis visiško su
verenumo, tik patenkinęs Mask
vos norą — parodyti čekų — slo
vakų “gerą valią”. Tuo tarpu 
kraštas Husakui dar nepritaria 
ir jis nėra tiek populiarus, mė
giamas kaip Dubčekas, jam ne
rodoma tiek pasitikėjimo, kiek 
buvo reikšta anam.

Gyventojai jį stebi su įtarimo 
žvilgiais

Čekoslovakijoje apsilankę JAV 
spaudos atstovai patyrė: krašto 
gyventojai Husaką vis dar 
įtaria, nors jo aplinkos žmonės 
paneigia spėjimus, jog jis esąs ru
sų bendradarbis ar net jų įran
kis.

Vis dėlto, Husakas pradėjo ko
vą su vadinamais pažangiaisiais 
ir pirmieji smūgiai buvo nu
kreipti prieš spaudą bei kitas in
formacijos priemones. Aišku - 
šioje vietoje atsiveria sunkūs lai
kai.

Kremlius vis dar nepatenkintas?

Gyventojai žino, kad Husakas 
pradžioje buvo laisvėjimo šali
ninku ir kad jis - stalininio tero
ro buvusi auka. Tai verčia spėti, 
kad, gal jis nebūsiąs aklu Mas
kvos įrankiu.
Krašte kalbama, kad jam nese

niai viešėjus Maskvoje, jis kalbė
jęs griežtai ir kai kuriais požiū
riais nepatenkinęs Kremliaus šei
mininkų.

Pagaliau, gyventojai teigia, 
kad Kremlius vis dar nepaten
kintas padėtimi Prahoje ir ypač 
pačioje Čekoslovakijoje. Dėl to 
jam su artimaisiais bendra
darbiais buvo pasiūlyta “viską 
pergalvoti” ir daugiau atsižvelg
ti į Maskvos reikalavimus.
Ir vis dėlto —- Husakas — mįslė 

čekams

Husakas čekams ir toliau lieka

G. Husak, partijos vadas Čekoslo
vakijoje (kairėje) netrukus vyks 
pasitarimams j Maskvą. Dešinėje 
— prezidentas gen. I* Svoboda

P

Vietnamo mieste

“Apollo 10” šiandien 
žemėje

Houston. — Trys astronautai, 
Stafford, Young ir Cernan, šeš
tadienį anksti rytą pradėję skry
dį atgal į žemę, įvykdę 54 valan
dų kelionę, šiandien 11,51 vai. 
vid. Amerikos (12.51 vai. rytų) 
laiku, dienos metu, nusileidžia į 
Ramųjį vandenyną, apie 400 m. 
atstu nuo Samoa salų. Ten jų 
laukia “Princeton” lėktuvnešis 
ir kiti laivai.

Prieš patekdamas į žemės at
mosferą (400.000 pėdų nuo že
mės), erdvėlaivis išvystys apie 
25.000 mylių per vai. greitį ir, 
išskleidęs tris parašiutus, nu
sileis į vandenį.

Nėra kliūčių pasiekti mėnulį
Erdvės tyrinėjimų įstaiga šiuo 

metu teikia daug vilčių žygio į 
mėnulį sėkmei. Tačiau gali būti, 
kad liepos 16 d. numatytas skry
dis (dviem astronautams nutu
piant mėnulyje) gali būti vienam 
mėnesiui atidėtas.

mįslinga politine asmenybe. Pri
pažįstama: jam trūksta šilto, 
nuoširdaus, žmogiško “spindu
liavimo”, kuris buvo pastebimas 
pas Dubčeką ar Smrkovskį. Pa
galiau, Husakas nepatenkina ir 
televizijos žiūrovų — jam trūks
ta laisvumo. Tačiau jo naudai 
teigiama: jis, vienintelis vadų 
tarpe, galįs kalbėti nepasiruošęs.

Daugiausia rūpesčio kelia tai, 
kad jo patarėjų tarpe yra nema
ža tų ultra — konservatorių, ku
rie vestų atkaklią kovą su bet ko
kiomis laisvėjimo apraiškomis. 
Gomulkos ar Kadaro pavyzdžiu 

Čekų ir slovakų pažangiuosius 
labiausia baimina mintis: ar Če
koslovakijos režimo “pavasaris” 
negalės išvirsti į lenkiško, gomul- 
kinio tipo santvarką — režimą, 
ar, geresniu atveju, Husakas ne
nuvairuos krašto Vengrijos Kada
ro pavyzdžiu. Nepriimtinas nei 
vienas, bet pastarajam tenka 
pirmenybė, kai prisimenama pas 
tarieji, šiokia tokia pakanta dvel
ktelėję metai Vengrijoje.

Kai skatinama atleisti išdavi
kams...

Kaip žinoma, sovietai teigė: 
partijos bei valdžios vyrai “mus 
pakvietė pas jus”. Nors rusai nė
ra minėję pavardžių, tačiau kraš
to gyventojams tie žmonės ži
nomi. Bent du jų pateko į parti
jos vadovybę ir bent du dalyvaus 
birželio m. Maskvoje numatyta
me kom partijų suvažiavime.

Čekai dabar raginami tuos 
žmones reabilituoti, juos laikyti 
“garbingais patriotais”, gi pati 
invazija jau verčiama laikyti 
“nesusipratimu”. Tai apraiškos, 
kurios erzina ir dėl kurių žvelgia
ma į Husaką. Juk jis pats pasi
sakė prieš partijos “kraštutinu
mus”. Tuo tarpu jis leidžia puo
limus, nukreiptus prieš visus pa
žangiuosius ir įgalina sustiprin
tą spaudos ir kitų informacijos 
šaltinių varžymą.
Kiek daugiau laisvės yra turiz-į

KOMUNISTAI TARIASI MASKVOJE
Maskvoje nuo penktadienio posėdžiauja apie 70 kom. partijų atstovų — Birželio 5 

d. suvažiavime nedalyvaus apie 15 partijų — Komunistai skyla, ryškėja neutra
liųjų grupė

Rusai skaičiavo atvykusius 
į pasitarimą

Maskva. — Artėjant birželio 5 
d. numatytam pasaulio kom. par 
tijų suvažiavimui, nuo praėj. 
penktadienio Maskvoje posė
džiauja “parengiamoji konferen
cija”. “Tass” agentūra paskelbė, 
kad vienas pagrindinių šio pa
sitarimo klausimų — busimojo 
suvažiavimo darbotvarkė.

Vienas didžiųjų rūpesčių ru
sams, tai — kiek dalyvių laukti
na birželio 5 d. suvažiavime, šiuo 
metu jau aišku, kad jei 1960 m. 
komunistų suvažiavime dalyva
vo 81 partija, tai šiais metais, 
aštuoneriems metams praslin
kus, geriausiu atveju lauktina 
nedaugiau 70 dalyvių. Tuo tarpu 
kvietimų buvo išsiųsta net 86.

Būdingas ir “parengiamųjų pa 
sitarimų” dalyvių skaičius. Kovo 
mėn. Maskvoje buvusiame pasi
tarime atstovautos 66 partijos, 
apie tiek dalyvauja dabar vyks- 
čiame, galutiniame, pasitarime.

Todėl ir aišku, kad rusai rū
pestingai ir... su rūpesčiu skai
čiuoja atvykstančius, nes vad. 
atkritusių ar atskalūnų didėjąs 
skaičius teigiamų pasėkų nele
mia.
15 partijų, kurios boikotuoja...

Kaip šiuo metu pakitęs vaiz
das, kai palygini su 1960 metais 
(anuomet suvažiavime dalyva
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Dviejų Marksų kova lems birželio 5 d. suvažiavimo abejotiną sėkmę

Naujausios žinios
Perversmas Sudane
Pašalino civilinę vyriausybę
Damaskas. — Žiniomis iš Su

dano, Afrikoje, vakar kariuome
nė nuvertė krašto civilinę vy
riausybę. Perversmas įvyko be 
kraujo praliejimo. Sudaryta Re
voliucinė taryba. Manoma, kad 
naujoji vyriausybė labiau pakry
pusi į kairę ir tikisi gauti ginklų 
paramą iš Sovietų Sąjungos. 
Prieš keletą metų Sudane buvo 
nuverstas karinis režimas ir jo 
vietoje valdė civilinė valdžia.

• Egiptas paskelbė: virš Rau 
donosios jūros numuštas vie
nas Izraelio lėktuvas. Tel Avive 
tai paneigta

me, keliavimų srity. Bet to nepa
kanka. Ir dėl to eilinis pilietis 
kraipo galvą, stebi partiją ir lau
kia - ką Husakas laimės besiderė
damas su Maskva, ar jis iškovos 
daugiau laisvių?

Laukti ir stebėti — šių dienų 
būdingasis bruožas okupuotoje 
Čekoslovakijoje

V. A.

vus beveik visoms partijoms) 
liudija jau tai, kad parengiamąjį 
pasitarimą ir būsimą suvažiavi
mą boikotuoja arbe nedalyvaus 
apie 15 pasaulio komunistų par
tijų. Jų tarpe yra šešios iš 14 
kom. partijų, kurios paskiruose 
kraštuose valdo. Tai Kinija, 
Šiaurės Korėja, š. Vietnamas, 
Albanija, Jugoslavija ir Kuba. 
Išimtį gali sudaryti Kuba ir ji 
į suvažiavimą gali nusiųsti jei ne 
delegaciją, tai bent stebėtojus.
L. Brežnevas gegužės 23 d. ta
rėsi su Kubos ambasadorium Pe- 
laez ir, neabejotina, aptarė ku
biečių dalyvavimo reikalą.

Du aiškūs Maskvos priešai
Kinija su Albanija yra aršios 

Sovietų S-gos priešininkės, Ko
rėja su Vietnamu bei Kuba rusų 
- kinų konflikte siekia būti neut
ralios, gi Jugoslavijos santykiai 
su Maskva, ypač šiai įvykdžius 
Čekoslovakijos invaziją, yra žy
miai atšalę.

Vakarų diplomatai bei spau
dos atstovai teigia, kad, pirmą 
kartą 50 m. komunizmo istorijo
je, nedalyvaujančių komunistų 
suvažiavime laikysena yra ne
mažiau svarbi negu tų, kurie at
vyks.

Ryškėja neutraliųjų komunistų 
kryptis

Komunistų stovykloje vis la-

Rusų - kinų derybos - 
birželio 18

Pasiūlė tartis birželio 18 d.
Maskva. — Dvi savaites del- 

susios, sovietų įstaigos pagaliau 
atsakė į Kinijos pasiūlymą: so
vietai sutinka birželio 18 d. pra
dėti tartis laivybos klausimais 
ginčijamose pasienio srityse. De
rybų vieta pasiūlytas Chaba- 
rovsko miestas.

Kinai betgi stato sąlygą: so
vietai turi liautis apšaudę pa
sienio sargybinius.

Rogers Irane
JAV valst. sekretorius W. Ro

gers savaitgalyje lankėsi ir ta
rėsi su Pakistano, Afganistano 
prezidentais. Šiandien, vykdyda
mas 17 dienų kelionę Pietryčių 
Azijoje ir Art. Rytuose, jis at
vyksta į Iraną.

• Peru — JAV santykiai ašt
rėja. Peru įsakius kraštą apleis
ti JAV karinei misijai, atšau
kiama numatyta prez. Nixono į- 
galiotinio kelionė į Peru.

biau ryški neutralioji kryptis. Ji 
atsirado po buvusio, 1960 m. su
važiavimo, tačiau labiausia iš
ryškėjo po Maskvos invazijos ir 
kovo mėn. pradžioje kilusių kinų 
- sovietų susirėmimų ties Ussu- 
rio upe.

Italijos komunistų partija, pa
ti stipriausia Vakaruose ir Ja
ponijos, pati galingiausia Azijo
je, neseniai pasmerkė rusų įvyk
dytas permainas Čekoslovakijoj. 
Abi partijos sovietų “įsikišimą” 
laiko tautų suverenumo pažeidi
mu ir kinų-rusų ginče jos siekia 
išlaikyti neutralią laikyseną.

Trečia neutralioji šalis, tai 
Rumunija, tačiau, vengdama 
Maskvos jautrumo, ji savo pa
žiūrų atvirai neskelbia.

Panašaus atspalvio neutralu
mas pastebimas ir visoje eilėje 
partijų Vak. Europoje, šveicarų, 
austrų ir norvegų partijos atsi
sakė pareikšti savo numonę Us- 
surio ginče. Olandų, norvegų, 
švedų ir islandiečių partijos 
siekdamos likti neutraliomis, pa- 
siryžusios arba visai nedalyvauti 
birželio 5 d. suvažiavime arba te- 
pasiųsti stebėtojus, bet ne dele
gatus.
Žvilgsnis į Azijos kom. partijas

JAV užsienio politikai daugiau 
rūpi Azijos bei ypač Pietryčių 
Azijos kom. partijų laikysena. 
Kinija nekelia jokių abejoji
mų — ji nedalyvaus. Tačiau kaip 
su Šiaurės Vietnamu ir Korėja? 
Ar jos lieka Pekino sparne?

Nebūtinai. Įvykiai Maskvoje 
ir tuose kraštuose įvykdė savo
tišką permainą — tie kraštai iš 
kinų stovyklos nuriedėjo neutra
lumo kryptimi.

Š. Korėja, Chruščiovą nušali
nus, Maskvai jau draugiškesnė. 
Tuo tarpu Šiaurės Vietnamas 
vien dėl Vietnamo karo palaiko 
draugiškus santykius su Maskva 
ir su Pekinu, nes jie abu teikia 
karines medžiagas.

Todėl šiuo metu aišku, kad 
jei suvažiavime nedalyvautų Ku
ba, tai komunistines, valdančias 
partijas atstovaus, be Rusijos ir 
Mongolijos, tik sovietinis blo
kas Europoje, būtent: Čekoslo
vakija, Bulgarija, Rumunija, 
Lenkija, R. Vokietija ir Veng
rija.

uIšprašo” rusų
žurnalistų

Atkirtis JAV žurnalistą 
ištrėmus

Washington. — JAV vyriau
sybė penktadienį pranešė sovietų 
ambasadai, kad per 48 valandas 
JAV-bes privalo apleisti “Tass” 
agentūros atstovas Washingto- 
ne, Viktor Kopytin. Tai šio 
krašto atkirtis, rusams įsakiup 
per 48 valandas Sovietų S-gą ap
leisti “Washington Post” atsto
vui, A. Shub’iu.

Valst. departamentas nurodė, 
kad ideologiniai abiejų kraštų 
žurnalistų pažiūrų skirtingumai 
negali būti priežastimi įsakyti 
jiems išvykti iš krašto, kur jie 
dirba. Be to, sovietų laikraštinin
kai JAV-se turi žymiai daugiau 
laisvės, kaip amerikiečiai Rusi
joje.
15 rusų korespondentų JAV-se

Kopytinas šiame krašte dirbo 
nuo 1964 m. Sovietai JAV-se iš 
viso turi 15 spaudos atstovų. Iš 
jų 10 įsikūrę New Yorke (du 
yra JAV piliečiai), gi penki gy
vena Washingtone. JAV-bės lig-
šiol nebuvo “ištrėmuaios” nei j JAV spaudos atstovus.

Kaina 10 e.

Tebevykstant “Apollo 10” žygiui erdvėje, jau rengiamasi pačiam svar
biausiam, liepos m., skrydžiui nutūpti mėnulio paviršiuje. Šiomis dieno
mis Cape Kennedy, Floridoje, skrydžiui rengiama “Saturno" raketa su 
pačia kapsule viršūnėje.

VOKIEČIAI PERTVARKYS 

ŽVALGYBĄ
Tikslas: ryžtingai kovoti su so

vietų šnipais

Bonna. — Parlamento (Bun
destago) nariai reikalauja iš pa
grindų pertvarkyti kontržvalgy
bos veiklą, nes reikalas verčia 
ryžtingiau, veiksmingiau kovoti 
su sustiprinta sovietų šnipų veik
la.

Bundestage sudaryta speciali 
komisija ir ją organizuoti priver
tė padažnėję špionažo atvejai.
Tai sukėlė kritiką nuteiktą prieš 
vyriąusybę, saugumą. Abi Vo
kietijos virto sovietų špionažo ži
diniu — Bonnos vyriausybė tei
gia, kad šių dienų Vokietijoje vei 
kia daugiau šnipų, kaip kuriame 
nors kitame Vak. Europos kraš
te.

Čekoslovakijoje
Kėsinosi žudyti ir prievartauti
Praha. — Karinis teismas Pra

hoje nubaudė rusą seržantą 11
m. kalėjimo bausme. Jis buvo 
kaltinamas, būdamas girtas, kė
sinęsis įvykdyti žmogžudystę ir 
išprievartavimą ir šaudęs į tris 
čekus.

“Svobodno Slovo” laikraštis 
pažymėjo, kad kaltinamasis, I.
F. Zinčuk, teisme kalbėjęs: “Aš 
esu kaltas ir turiu būti nubaus
tas.” Jis prašęs jo pasigailėti.

• Skyrybų skaiči.i-, Indijoje 
kyla. 1954 m. jų krašte buvo 
trys, gi 1967 m. — jau 296.

KALENDORIUS
Gegužės 25 d.: šv. Pilypas 

Nėr., šv. Paladija, Algimantas, 
Kinta.

Gegužės 27 d.: šv. Beda Ven., 
šv. Restituta, Gindas, Neringa.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoj 

ir jos apylinkėse šiandien iš da
lies saulėta, kiek šilčiau, temp. 
sieks 60 ir daugiau 1. F., ryt — 
šilčiau, iš dalies saulėta.

Saulė teka: 5:22, leidžias 8:14

vieno rusų žurnalisto. Tuo tarpu 
toks likimas nuo 1956 m. buvo 
ištikęs nemažiau kaip septynis

Nr. 123

Aiškina buv. ats. admirolo nusi
žudymą

Vokietijos parlamento nariai 
šiuo metu stropiai tyrinėja ats. 
admirolo Hermann Luedkės, 
NATO aukšto pareigūno Pran
cūzijoje, nusižudymo aplinky
bes. Jis nusižudė praėjusių metų 
spalio m., jį prieš tai įtarus šni
pinėj us sovietų naudai.

Parlamentarai šiuo metu skel
bia, kad Luedkės bylos tyrinėji- 
jimas buvęs nerūpestingas. Dėl 
to jie dabar pasiūlė, kad pats par
lamentas prižiūrėtų kontržval
gybos veiklą. Socialistai prie
šingi, ir jie nurodo, kad komu
nistinių kraštų žvalgybos veikla 
veiksminga tik dėl to, kad jie 
veikia “be atodairos, jų darbas - 
centro vadovaujamas ir visiškai 
nepriklauso nuo parlamento prie
žiūros”.

Nauja įtampa santykiuose su 
Bonna

Maskva. — “Izviestijų” dien
raštis paskelbė: Fed. Vokietijos 
ambasada Maskvoje esanti špio
nažo, subversijos ir spekulia
vimo prekėmis židinys.

Laikraštis kaltina šnipinėjimu 
antrąjį ambasados sekretorių
W. Neuerį ir nurodė, kad net 
devyni vokiečių ambasados tar
nautojai, su buv. ambasadorium
H. Groeperiu priešaky, vykdę 
neleistinus veiksmus, nė špiona
žo neišskyrus.

Hermann Luedke, NATO pareigū
nas, pernai nusižudęs
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STIPRINKIME LIETUVYBĘ 

PER STOVYKLAS

Putnamo seselės ryžtasi įruošti naują stovyklavietę 
Viktoro Vaitkaus kalbos nuotrupos

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

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

Stovyklos vyksta gamtos ap
linkoje ir stovyklautojui teikia 
naujų įspūdžių bei nuotykingų 
išgyvenimų. Stovyklautojas 
pratinamas manytis paprastes
nėse sąlygose ir tuo ugdomas 
jo savarankiškumas. Atatinka
momis programomis stovyklau
tojai išmokomi naujų ir naudin
gų dalykų.

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

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

Amerikoje pirmoji lietuvių 
stovykla suruošta 1944 m. Put
name, Conn. Stovyklą įsteigė 
Ir jai vadovauja Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserys. Nuo 
to laiko mergaičių stovyklos čia 
vyksta kas vasarą. Per 25-rius 
metus per jas perėjo daugiau 
kaip 3000 lietuvaičių.

Stovyklas berniukams, jau 
visa eilė metų ruošia tėvai pran 
čiškonai Kennebunkporte, Mai
ne ir tėvai jėzuitai prie Chica
gos.

Skautai kasmet traukia į į- 
vairias stovyklas. Jie turi įsigiję 
nuosavų stovyklaviečių Ameri
koje ir Kanadoje. Ateitininkų 
moksleivių, studentų ir sendrau 
g:ų stovyklos vyksta Dainavo
je, Kennebunke, Baltijoj, Vasa- 
goje ir kitur.

Paminėtos stovyklavietės 
prieš keletą metų buvo lietuvių 
organizacijų įkurtos jaunimo 
stovyklavimui. Tai gražaus už
simojimo ir didelių pastangų 
vaisiai. 'į

Bet jos visos randasi per toli 
nuo mūsų gyvenamų vietovių. 
Dainavos gerai įrengta stovykla 
patogiai naudojasi Detroito, Cle 
velando ir Chicagos lietuvių jau 
nimas. Baltijos, Vasagos ir ki
tos stovyklos Kanadoje yra į- 
kurtos Kanados lietuvių. Jomis 
gausiai naudojasi tenykštis jau
nimas.

Naujosios Anglijos ir viso ry
tinio Amerikos krašto gausių 
lietuvių kolonijų jaunimas ne
turi galimybės nei vienoje iš jų 
stovyklauti. Todėl nenuostabu, 
kad Putnamo seselių vadovau
jama mergaičių stovykla daro
si kasmet daugiau ir daugiau 
perpildyta, o daugybė norinčių 
negali jon patekti. Tai teikia 
nusivylimo pasiryžusiai stovyk
lautojai ir jų tėvams, nekalbant 
apie žymiai blogesnes sąlygas 
berniukų stovyklavimui.

Iki šiol Immaculatos stovykla 
glaudėsi seserų vienuolyno pa
talpose. Lietuviškoji visuome

nė dėkinga seselėms už globą 
lr prieglaudą. Tačiau reikalavi
mai kyla, seserys ir tėvai jau
čia būtiną reikalą naujos sto
vyklavietės, su pritaikintomis 
stovyklavimui patalpomis, rei
kalinga erdve ir gamtinėmis 
sąlygomis.

Tokiai stovyklai puiki vieta 
prie ežero ir jau kuris laikas 
nupirkta, bet jos įrengimui ir 
reikiamais pastatais apstaty
mui reikalinga nemaža suma, 
kurios sukaupimui ieškoma e- 
fektinga visuomenės parama.

Reikalas yra tiek svarbus, 
kad jis turi būti visos lietuvių 
visuomenės rūpesčiu. Statybos 
vajun turime jungtis visi, ne 
tik stovyklaujančių tėvai. Lė- 

’šų telkimo iniciatyvos kolonijo
se turi imtis bendruomenės a- 
pylinkių valdybos, jaunimo or- 
'ganizacijos ir pavieniai asmenys 
Mes negalim pasiteisindami pa
sakyti, kad tai tėvų ar seselių 
reikalas.

Turime pasidžiaugti, kad jau
nimo, kuris domisi lietuviškomis 
organizacijomis ir stovyklomis 
turime apsčiai ir jų tarpe nė
ra jokių hipių ar jipių, iš kurių 
negalėtume tikėtis nieko gero 
lietuvių tautos labui.

Didelės patirties stovyklų vadovė 
Kotryna Marijošienė ir sesuo M. 
Paulė po seimo Putname planuoja 
rudens parengimus...

Džiugu, kad prieš kurį laiką 
keltas sumanymas — organizuo 
ti tėvų komitetus kolonijose, 
jau realizuojasi. Tai dėka se
selių gausių pastangų ir kelio
nių į apylinkes. Bet reikia ko
mitetų daugiau ir visur, kur 
tik randasi gyvenančių lietuvių. 
Gerai pastatyta ir tinkamai įren 
gta stovykla (tai priklausys 
nuo mūsų visų), bus naudinga 
ir reikalinga visai lietuvių vi
suomenei. Juk ir seselės tar
nauja lietuvių visuomenei.

Seselių rūpesčiu statomoji 
Neringos stovykla daug padės 
lietuvių visuomenei. Be mūsų 
vaikų stovyklų, čia bus galimy
bės susiburti lietuviams įvai
riomis progomis, ruošiant šven
tes, išvykas, suvažiavimus. Ga
lės stovyklauti ir berniukai, o 
taip pat pasinaudoti ateitinin
kų, skautų ir kitų jaunimo or
ganizacijos savo sąskrydžiams, 
studijų dienoms ir pan.

Taigi turėtume pasirūpinti, 
kad kiekvienoje mūsų koloni
joje būtų sudaryti statybos va
jaus, tėvų ar rėmėjų komitetai,

' kurie skleistų informaciją ir 
aktyviai imtųsi lėšų telkimo ini
ciatyvos savo apylinkėje. Or
ganizacijos galėtų šiam reikalui 
suruošti vakarus ar kitokius 
parengimus ir gautą pelną pa
skirti naujos stovyklavietės į- 
ruošimui.

Sukelti sumą, kuri įgalintų 
seseles pastatyti stovyklą, yra 
mūsų visų pareiga, o ją atlikę 
galėsime kartu su skautuku tar 
ti: “padarėme gerą darbelį”!

Šias kelias mintis baigiu ne
seniai Motinėlės Aloyzos rašy
tais žodžiais: “Pastatykime jau 
nimui stovyklą erdvią, šviesią, 
pilną saulės ir džiaugsmo, o 
Lietuva jaunimo vaizduotėj taps 
šviesi ir graži!

' šiais šeimos ir švietimo me
tais, mūsų vertingiausia dova
na jaunimui ir tėvynei Lietuvai 
lai būna stovykla Neringa!

Roselando lituanistinės mokyklos mokiniai, Chicagos lituanistinių 
mokyklų jubiliejinių metų užbaigimo programoje Jaunimo Centre, 
išpildė vaizdelį ‘ Lietuva — mano tėvų žemė’'. Iš k. į d.: L. Lazaus
kas, L. Dagys, V. Sutkutė, G. Lazauskaitė, L. Grišmanauskąitė, L 
Grišmanauskas, R. Inovskytė ir D. Kaušaitė. (Nuotraukoje nesimato: 
B. Pilipauskaitės, G. Inovskytės, D. Sutkutės, R. Krutulytės, D. Sa
dauskaitės ir D. Gsevičiūtės). Nuotr. J. Lintako

KANADOS ŽINIOS
Toronto Ont.
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Gegužės 17 d. 2 vai. p.p. Pri
sikėlimo par. bažnyčioje, Toron
te, buvo sutuokti dr. Arūnas 
Paulius Dailydė su pedagoge Vi
da Marija Tamulaityte.

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

Pamaldų metu giedojo sol. V. 
Verikaitis. Gražų ir reikšmingą 
pamokslinį žodį pasakė Šv. Jono 
par. kleb. kun. P. Ažubalis, įžan
gai panaudodamas citatą iš ra
šyt. Vytauto Tamulaičio (jau
nosios tėvelio) kūrinio. Pamo
kslininkas pastebėjo, kad čia lietu 
viškos pasakos susipynimas su 
gražia ir reikšminga tikrove. Esą, 
jaunieji, nors būdami intelektu
alai ir labai gerai žinomi lietu
viškosios visuomenės bei organi
zacijų veikėjai Toronte — skau
tai ir ateitininkai, taip lygiai ir 
jų tėvai — kūrėjai ir visuomenin- 
kai, bet, kartu, būdami ir kuklūs 
nai, choras, solo giesmės, šv. Mi- 
vykį praleisti ir paminėti gana 
kukliai. Vienok — išėję kitaip: 
pilna bažnyčia žmonių, vargo
nai, choras, solo giesmės, Šv. Mi
šių koncelebracinė auka, jungtu
vės, po jų Šv. Komunija duonos 
ir vyno pavidaluose.

Tą pačią dieną Town and 
Country — Balmoral salėj (145 
Mutual Stl Toronte (įvyko vai
šės, kuriose iš Amerikos, įvai
rių Kanados lietuvių kolonijų ir 
Toronto dalyvavo per 300 sve
čių. Jų tarpe buvo PLB-nės pirm. 
Barzdukaš (jis p.p. Tamulaičių 
giminė), prof. ir dr. Ramūnai iš 
Otavos ir daugelis kitų. Vaišių iš 
kilmės konferuotoju (ceremoni
jų meisteriu) buvo inž. Arvydas 
Barzdukaš. Jaunuosius keliomis 
telegramomis sveikino iš Lietu
vos — Kauno ir kitų miestų, 
taip pat Amerikos ir kit. vietovių, 
žodžiais gi sveikino: PLB -nėš 
pirm. St. Barzdukaš, kleb. kun. 
Placidas, OFM, kun. P. Ažu
balis ir kt. Kalbėjo taip pat jau
nųjų tėvai — rašyt. Vyt. Tamu- 
laitis ir agr. Viktoras Dailydė, o 
galiausiai — jaunasis dr. A. Dai
lydė.

Dabar — po žodį kitą apie 
jaunuosius:

Vida Tamulaityte, čia moks
lus baigusi pedagogė, dabar dir
banti atsakingą darbą Toronto 
Education Board’e. Ji veikli atei
tininkų veikėja ir šeštadieninės 
lit. mokyklos mokytoja.

Dr. Arūnas Dailydė — dantų 
gydytojas, skautų veikėjas ir Ka
nados armijos kapitonas. Būda
mas kariuomenėj su kanadiečiais 
kariais jis yra lankęsis ir buvojęs 
Turkijoje, Egipte ir kitur.

Dabartiniu metu savo prakti
kos (dantų gydytojo) kabinetą 
(bene dvigubą) jis turi OŠavos 
mieste. Kasdien tenai į darbą jis 
važinėja ir vėl grįžta Torontan. 
Čia, Toronte, abu jaunavedžiai 
jau turį nusisamdę apartmentą. 
Atšventę savo sutuoktuves ir ves
tuves ir po to sekusią valstybinę 
šventę — Victoria Day — abu

vėl griebės savo pareigų ir dar
bo

Į “povestuvinę kelionę” — gal 
kada vėliau...

Džiugių, gražių metų.
Pr. Alš.

SUTVIRTINIMO SAKRAMEN
TAS

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

Šv. Jono parap. buvo suteiktas 
sutvirtinimo sakramentas 11 vai. 
pamaldų metu, o Prisikėlimo pa
rap. 4 v. p.p. Šv. Jone Garbingasis 
Ganytojas atlaikė Šv Mišias (jam 
asistavo kleb. kun. P. Ažubalis 
ir kun. J. Staškevičius), suteikė 
jaunimui sutvirtinimo sakra
mentą ir pasakė reikšmingą pui
kų (ypač pamokantį) bei jauni
mui suprantamą pamokslą.

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

Vysk. V. Brizgys pamoksle, be 
kita ko, itin iškėlė ir pabrėžė sa
vosios tautybės (lietuvybės) 
puoselėjimo reikalą, nurodyda
mas ir mūsų dvasiškuos svetur 
pastangas toje srityje. Esą, sten
giamasi daryti viską,kad tik lietu
viškumas būtų iškeltas ir pager
btas. Visiškai neseniai vienoje iš 
lietuvių parapijos bažnyčių JAV 
-bėse (ne katedroje) buvęs į 
šventintas naujas kunigas (jėzu
itas Saulaitis, SJ). įšventinimo 
apeigas atlikęs lietuvis vyskupas 
ir jos buvusios atliktos — tik lie
tuvių kalba.

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

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

Pr. Alš.

M. GILO PASKAITA
Žinomasis Jugoslavijos ra

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AITRŲ. NOSIE? TR 

GERKT.ER LTGOS
PRITAIKO AKINUS 

2858 VVest 03rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai Ir 7—9 v 
vak šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
dien) nSdarvts T.ieonial priimami su
■d tarų n

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez telef WAlbmnk K-5O76

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA TR MOTERŲ TJOOS 
OTNEKOTOGTNfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimo. 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. R. BOBELIS ~

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25. Elgin. TIHnois

Ofisas 3148 VVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVeet 0«th Plaoe 
Tel.: REpubUc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čioe ir California 

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

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

Resid. tel. VVAlbrook 5-3048
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Redakcija stiaipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie-

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
tusi tarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
t.lgonlal priimami pagal ausltarlma.

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPEOIALYBtt — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS

Cravvford Medical Building 
0440 So. Pulaski Road

Valandos pagal ausltarlma 

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
Glnekologlnč Chirurgija

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad.. antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo B iki 8 v.v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6060
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 7Ist Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tr bato tel. OLymplo 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
tr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 8-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8926 VVeet 59th Street 

Vai.: ,lrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.uždaryta,
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPEOIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7150 Soutb VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 280-2910

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

COflao lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—-8 vai., 
antra lr penikt. t—4 vafc 

PrlimlnSja tik susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą - 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 025-7007

6159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. U 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lt 
šeštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DB. ZIGMAS BUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidenc )
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
CNKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI.

Kabineto tel. 087-2020 
Namu tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GltovehlU 0-0017 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 va) 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.n
tr vakarais pagal susitarimą.

DB. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 
Rezid. tel. VVA 5-3000

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 69th St. 

Tet PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč. Ii 

penkt. nuo 2 lkl 4 vat lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tet HE 4-2123, Namu GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2464 VVest 71 st Street

PrlimlnSja Ugonlus tik susitarus
VaM į-—4 p. p. tr 0—8 v. rak.

uždarytaTrečiad. lr

Tel. PRospect 0-0400
DB. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAftK 4
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai
va i; .lr 2—< popietlr kitu laiku pagal susitarimą,

Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą •

Ofiso tel. 767-2141. Namu 630-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

» j, . . • d-s v. yŠeštadieniais 11-1 vai. popiet



Kraitis ateities kartoms —

ERDVIŲ KELIONĖS
Atsiplėšti nuo žemės, pakilti 

j erdves ir “pasiekti žvaigždes” 
— sena žmonių svajonė. Jau 
senosios graikų legendos pasa
koja apie Dedalo sūnų Ikarą, 
kuris, bėgdamas iš Kretos, pa
sidaręs paukščio sparnus, ne
paklausęs tėvo peraukštai pa
kilo į viršų; saulė ištirpdžiusi 
vašką, kuriuo plunksnos bu
vusios sulipdytos, sparnai su
irę, Ikaras įkritęs j jūrą ir pri
gėręs. Tėvas jo lavoną sura
dęs ir palaidojęs nedidelėje sa
loje, kuri ir dabar Ikarija va
dinama.

*
Pakilti virš žemės žmonės 

stengėsi ir vėlesniais laikais. 
Jau apie X a. kiniečiai žinojo 
ir naudojo kietus sviedinius ir 
ugnies strėles — raketų pradi
ninkus. XIII a. šie išradimai 
oasiekė Europą ir buvo tobuli
nami pamažu gerinami. Ir 
mūsų lietuviai šia kryptimi ne
maža darė, raketinių tyrimų 
srityje nemažą indėlį sudėję: 
artilerijos specialistas Žemai
čių bajoras Kazimieras Seme- 
navičius 1650 m. Amsterdame 
(vėliau ir kitur) išleido savo 
paties parašytą knygą “Artis 
Magnae Artilleriae — Studio 
et opera Casimiri Siemenowicz, 
Eųuites Lithuania”. Savo kny
goje ir pateiktuose brėžiniuo 
mini grupinį artilerijos sviedi
nių (raketų) galimą panaudo
jimą. Astronomijos mokslo da
lykas Vilniaus univertete buvo 
dėstomas XVII a. Jau 1639 m. 
unversiteto auklėtinis parašė 
mokslo veikalą “Centuria ast- 
ronomica”. 1753 m. įsteigta 
astronomijos observatorija. 
Tuojau po 1807 m. pradėtas 
dėstyti Koperniko mokslas. 
Teoretinės ir praktinės astro
nomijos paskaitos Vilniaus 
universitete buvo ligi 1832 m., 
kai rusai jį uždarė. XIX a. vi
duryje garsėjo užšišpyręs že
maitis Aleksandras Griškevi
čius (miręs 1863 m. Viekšniuo
se), lietuvių aviacijos pradi
ninkas, sukonstravęs ir 1843— 
1850 m. paskelbęs keletą 
skraidymo aparatų projektų ir 
juos aprašęs 1851 m. išleis
toje knygelėje “Žemaičio ga- 
rolėkis”. Tai buvo svarbus 
žingsnis nuo aerostatų ligi lėk
tuvų.

Nepriklausomybės metais lie 
tuviai garsėjo tiek gerais la
kūnais, tiek savo konstrukci
jos lėktuvais (ANBO ir ki
tais). Atmintinos JAV lietuvių 
pastangos aviacijos srityje — 
lakūnų Dariaus, Girėno, Vait
kaus transatlantiniai žygiai.

Tai rašome, norėdami pa
brėžti, kad mūsų tauta labai 
domisi viskuo, kas vyksta ae
ronautikos srityje ir pagal iš
gales stengiasi savo įnašą 
duoti.

*
Mus jaudina ir patys pasku

tiniai JAV laimėjimai erdvių 
tyrinėjimo srityje. Kaip žino
me, pirmasis aplink žemę skrie 
jęs satelitas buvo 1957 m. ru
sų paleistas, bet jau 1958. I. 
31 JAV paleido savo satelitą. 
Taigi erdvių tyrinėjimo rung
tynės vyksta jau 12 metų. Di
džiuojamės JAV astronautų 
drąsa, sumanumu, stebimės 
erdvės tyrinėjimus vykdančių 
mokslininkų išmintimi.

Erdvių tyrinėjimas yra la
bai išlaidingas dalykas ir tik 
turtingi kraštai gali tokias 
programas vykdyti. JAV juos 
vykdo, nes yra kraštas, kuria
me sutelktos geriausios šios 
ir artimų mokslo sričių moks
linės jėgos, medžiagos ir drau
ge šviesiausi protai. Rusai, kad 
ir neturėdami šiam reikalui at

AUKOS MISIJOMS

Šveicarijos katalikai, praei
tos gavėnios metu pravestoje 
rinkliavoje, katalikų misijų ir 
ūkiniai atsilikusių kraštų reika
lams, paaukojo virš devynis 
milijonui šveicarų frankų, žy- kentėjusietms nuo neseniai įvy- 
miai viršydami visas anksčiau kusio žemės drebėjimo.

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

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

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

i*
Šie Amerikos laimėjimai la

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

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

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

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

su rinktas aukas.
Roma: Tarptautinė katali

kų artimo globos organizacija 
neseniai pasiuntė specialų lėk
tuvą su vaistais bei rūbais pa
dėti Turkijos gyventojams, nu-

RAUDONOS REPLES APLINK EUROPA
Rusų laivynas įsigali pasaulio jūrose ir vandenynuose

Kremlius užpildo kiekvieną 
tuštumą. Prancūzų karo laivy
nas Viduržemio jūroje, pasi
traukdamas iš kelių vietų, pali
ko tuštumas, kurias tuojau už
pildė rusų karo ir prekybos lai
vai. Gera valia jie niekada iš 
ten nepasitrauks. Baltijos jū
ra po karo virto “raudona jū
ra”. Europa tuo būdu yra pa
imta į “raudonas reples”. Tas 
pats pročesas šiuo laiku vyks
ta Azijoje. Didžioji Britanija 
1971 m. visiems laikams pasi
traukia iš Indijos vandenyno. 
Kremlius ten telkia savo jėgas. 
Mūšiai dėl okeanų yra prasidė
ję. Rusų iššūkis arba agresy
vumas pasidarys dar didesnis. 
Rusai braunasi. Vakarai trau
kiasi. Procesas vyksta. Vaka
rietiška gyvenimo erdvė darosi 
vis mažesnė. Vakarai praras 
žaliavų rezervus ir rinkas. Ka
ras bus pralaimėtas be karo.

Rusų karo laivynas Vidur
žemio jūroje užima grynai ka
rines pozicijas. Rusai siekia pa
imti į savo rankas visą Vidur
žemio jūrą. Prekybos laivynas 
vra tik priedanga. Rusų preky
bos laivynas yra karo laivyno 
avangardas. Karo laivyno plėti
mas Maskvos plane šitaip atro
do : 1965 m. pastatyta 8 mil. to
nų, 1970 bus pastatyta 12 mil. 
tonų, 1980 metais yra numa
tyta pastatyti 25 mil. tonų. Bri
tų laivynas, vienas didžiausių 
pasaulyje, sudaro tik 21 mil. to.

Baigia pralenkti Vakarus
Vakaruose beveik yra negir

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

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

Rusų prekybos laivų statyba 
daugiausia vyksta savame kraš 
te.

Didelės laivų statyklos yra 
Leningrade. Bet Kremlius už
sako laivus ir kapitalist'niuose 
kraštuose: Suomija, Danija, D. 
Britanija ir Japonija vykdo 
Kremliaus laivų statybą.

Rusų prekybos laivynas yra 
aprūpintas moderniškom prie
monėm. Personalas gerai paruoš 
as. Mokyklos kiekvienais me-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas 
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Bet moters kakta dabar buvo raukšlėta, jos veidas 
buvo pilnas nuovargio. Savo rankose ji laikė šilko apa
tinukus. Ji pakėlė galvą ir pradėjo ramiai kalbėti vo
kiškai:

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

— Žiūrėk, Charlotte, ši prekyba ne man, ar tu- 
norėtum tuos drabužius pirkti? Jeigu ne, tai einame 
į stovyklą, — jis darėsi nekantrus.

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

Dabar jie buvo visai arti moters-
— Ponia, jūs prašote perdaug, — viena moteris 

iš stovyklos kalbėjo laužyta vokiečių kalba. — Ketu
ri svarai sviesto tai labai aukšta kaina.

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

— Kiek jūs siūlote?
— Trys svarai taukų ir trys pakeliai amerikietiš

kų cigarečių. Tai viskas, ką dabar turiu. Rytoj ašį 
išvykstu iš Vokietijos, — pasakė moteris. 1

VLADAS IJTAS

tais išleidžia 5000 diplomuotų 
jūrininkų. Laivo kapitonas ir 
inžinierius kiekvieną mėnesį gau 
na 1400 rublių atlyginimo. Mat
rosas per mėnesį uždirba 450 
rublių. Mokami įvairūs priedai.

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

Rusų prekybos laivynas vi
same pasaulyje naudojasi lais
vos rinkos principu. Prekybos 
laivyno politika yra grynai ofen 
zyvinė. Rusai nori pasidaryti pa 
šaulio okeanų viešpačiais. Rusų 
prekybos laivynas vykdo sis- 
tematišką dumpingą: nuolaida 
tarp Europos ir Tolimųjų Rytų 
siekia 10-20 %, tarp Turkijos 
ir šiaurinės Europos 15%, Pietų 
Amerikos kraštams jie daro 
nuolaidą už važmą net ligi 70 
proc. Bakalewas įspėjo: “Vaka
rų prekybos laivynas nori išlai
kyti monopolį ir lupti dvigubą 
tarifą. Sovietų prekybos laivy
nas lupikavimui padarys galą”. 
Rusų prekybos laivynas dideliu 
tonažu nori aplaužyti vakarie
tiškas prekybos laivynų “tradi
cijas”. Vakarų laivynams tas 
gali reikšti didelį tarifų kriti
mą: Vakarų prekybos laivynai 
turės dirbti dideliais nuostoliais. 
Rusai pasiūlys minimalinius ta
rifus. Rusų prekybos laivynas 
vieną dieną privers Vakarų val
stybių laivynus pasilikti uostuo 
se ir atleisti daug personalo. 
Amerikos prekybos laivynas 
šiuo laiku perveža tik 9% A- 
merikos prekių. Prieš 20 metų 
jis perveždavo daugiau kaip
50%

Prez. Nixon kalbasi su naujuoju Aukščiausio teismo pirm. Burger.

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

Ruošia smūgį Vakarų 
transportui

Vakarų egzistencijos priklau
somybė nuo jūros kelių yra la
bai didelė. Be užjūrinio impor
to ir eksporto gyvenimas yra 
neįmanomas. Vakarų Europa iš 
užjūrių turi importuoti arba
tą, kavą, kakao, prieskonius ir 
kt. Bet ir pagrindinių maisto 
produktų gamyba (duonos, mė
sos, cukraus) negali apseiti be 
užjūrinės pagelbos: milijonai 
tonų fosfato trąšoms iš užjūrių 
atplaukia į Vakarų Europos uos 
tus. Vakarų Europos žemės ū- 
kis be dirbtinų trąšų Vakarų 
Europą neišmaitintų: žemės ū- 
kio produkcija kristų daugiau 
kaip per pusę. Vakarų Europa 
turi importuoti energetinių me
džiagų, pvz. naftą (gazoliną). 
1967 m. Vakarų Europa sunau
dojo 416 mil. tonų importuoto 
kuro, kurio 50% iš Artimųjų 
Rytų. Vakarų Europa turi im
portuoti aprangai medžiagų: 
medvilnės, vilnos, celiuliozės ir 
kt. Bet ir sunkioji industrija 
nėra įmanoma be importo iš 
užjūrių: Vakarų Europa iš už
jūrių importuoja vario, nikelio, 
chromo, cinko ir kobalto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Jūs esate našlė?
— Ne, Fraulein, nesu. Mano vyras Rusijoj, ne

laisvėj.
— Mano brolis taip pat nelaisvėj, jis yra kapito

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

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

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

— Jūs esate laiminga, jūs važiuojate į turtingą 
kraštą, — šypsojosi ponia-

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

— Labanakt, ponia, — pasakė Charlottė.

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

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

Kubos pavyzdys, kuris nie
kada negali būti užmirštas, štai 
kaip atrodo: rusų prekybos lai
vynas 1962 m. Kubai gabeno 
kariuomenę, municiją ir rake
tas. Kennedy reagavo griežtai. 
Chruščiovas sutiko atitraukti 
iš Kubos kariuomenę ir rake
tas su viena sąlyga; Amerika 
nedarys invazijos į Kubą. Taip 
įvyko. Komunistinė sistema Ku
boje galėjo ramiai įsitvirtinti. 
Maskva iš Kubos atitraukė 9000 
kareivių. Bet pasiuntė 17,000 
“mokytojų ir patarėjų”. Iš sa
los Maskva nepasitraukė.

Suskilę vakariečiai turėtų 
vienytis

Vakarai yra suskaldyti ne
vieningumo: jie nepajėgia iš
vystyti bendrą ir efektyvią po
litiką prieš komunistinį pasau
lį. Vakarams trūksta globali
nės strategijos, Globalinė stra
tegija gali būti išvystyta ir 
įgyvendinta tik milžinišku lai
vynu. Laivynas XX amžiuje yra 
nemažiau svarbus kaip ir ki
tais amžiais. Kremlius pasimokė 
iš Hitlerio, pseudostrategijos, 
kurio galvosena buvo grynai 
kontinentalinė. Pekingas taip 
pat intensyviai stato laivyną. 
Kinų ir rusų prekybos laivynų 
išsivystymas privertė Tokio im
tis tiesiog sensacingų pastan

gų: 1986 m. japonai pastatė 8 
mil. tonų, 1980 metais yra nu
matyta pastatyti 40 mil. tonų.

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

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

POPIEŽIAUS ŽODIS 
DARBININKAMS

Popiežius Paulius VI Šv. 
Juozapo Bažnyčios ir darbinin
kų globėjo šventėje, kalbėda
mas įvairiomis kalbomis (loty
niškai, angliškai, prancūziškai, 
vokiškai ir ispaniškai) iškėlė 
šv. Juozapo pavyzdį visai ka
talikų Bažnyčiai ir ypač pasau
lio darbininkijai. “Pats Kristus 
buvo darbininkas — pabrėžė 
popiežius. Jis buvo vadinamas
“filius fabri” _  darbininko
Juozapo 3Ūnus. Per trisdešimti 
savo paslėpto gyvenimo metų 
jis dirbo, prakaitavo ir vargo, 
suteikdamas darbo sampratai 
naują prasmę. Darbas nėra pa
žeminantis dalykas, bet kilnus 
bendradarbiavimas su Dievu, 
keliant visos žmonijos gerovę 
ir visokeriopą pasaulio pažan
gą. Todėl ir (Bažnyčia gerlbia 
darbą, ar tad būtų rankų dar
bas, ar amatininkų, menininkų, 
tedhnikų, mokslininkų ar kitų. 
Ji laimina darbą kaip žmogiš
kojo bendradarbiavimo įrankį 
matomai išreiškiantį broliškos 
pagalbos ryšį apjungiantį visą 
žmoniją. Todėl — pabrėžė po
piežius — Bažnyčia darbą lai
ko tikrosios artimo meilės di
džiąja mokylkfla...

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

Labanakt, Fraulein, linkiu jums laimingos ke
lionės.

Charlottė atsisveikino ir priėjo prie Vytauto, kuris 
nuošaliau laukė-

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

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

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

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

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

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

čiai-
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Jie iš stovyklos išvažiavo kitą rytą ir ilgu traukiniu 
pasiekė Šiaurės Vokietijos uostą Bremerhaveną.

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

Perkėlimas iš traukinio į laivą tęsėsi keletą valan
dų. Pirmiausia senos moterys, mergaitės ir motinos 
su mažais vaikais įėjo į laivą. Po to sekė vyrai. Tūks
tantis sielų ir kūnų, pažymėtų DP ženklu, lipo į di
delį laivą.

IBu daturianl
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BALFo Chicagos apskrities vajaus apyskaita
(Dėl rastų netikslumų rašyti ar skambinti: A. Glntnerls, 3221 VV. 

61st Street. Chicago, Illinois 60029, lelef. 1IE 6-1(191)
(Tęsinys)

$5. — V. Šarka, I. Shimkus, P. Ta- 
mulionis, B. Užusienis, K. Vaitkevičius, 
S. Vainoras, J. Vedegys, V. Zirgulevi- 
čius.

$3. — S. Ambrazaitis, P. Bedulskis, I 
W. Eidietis, M. Išganaitis, T. Jankus. Į 
J. Gončius, K. Lietuvninkas, Z. Miku
žis, D. Petraitytė, A. Baleišis, P. Ra- j 
dis, A. Rūkas, J. Stumbrys, P. Toto
raitis, T. Vildžienė, J. Vilutis.

$2. —J6 asmenų, po $1. — 15. Iš 
viso — $583.00.

Kosto Repšio seniūnijoje:
$50. — Jz. Vaineikis.
$20. — U. R. Kosmonas, Morkūnas

F. G. Co.
$15. — A. Žakas.
$10. — J. S. Petrauskas, J. Kaunas, 

P. S. Norkus, Pr. Paulauskas, A. Ston
kienė, Pr. Ei. Sidzikauskas, J. Kirvai
tis

$6. — V. Vepštas.
$5. — Dauvila, dr. Jz. Dauparas, 

E. V. Pocius, E. Petrauskas, A. Riš
kus, R. Fabijonas, V. Povilaitis, J. M. 
Jablonskis, Edv. Točilauskas, J. Ka
valiūnas. Iš viso — $231.00.

Adomo Didžbalio seniūnija:
$50. — dr. Jz. Bartkus.
$25. —- P. Dūda.
$20. — dr. Juozevifrius, dr. J. Jak- 

ševičius, Žebrauskas.
$15. — dr. Kizys, J. Stankūnas.
$10. — dr. K. Rimkus, Jz. Rapšys, 

V. Rapšys, V. Vaitkus, Jz. Polikaitis, 
A. Didžbalis, E. Praninskas, B. J. Brie
dis, dr. Žilinskas, Z. Kuprionis, dr. Gu
daitis, St. Surkus, M. Karaitis, V. 
Adamkevičius, Lesevičių šeima, dr. O. 
Mironaitė, Alf. Grybauskas, Pr. Pakš
tas, P. Stelmokas.

$5. — P. Tamošiūnas, L. Vieraitis, 
P. Kazlauskas, V. Bildušas, A. Sam- 
kovas, E. V. Tutlys, Br. Raziūnas, J. 
Krutulis, S. Gotceitas, J. Maskoliūnas, 
V. Girdauskas, Alb. Peny, Jz. Sko
mantas, J. M. Kaziūnas, M. Kaziūnai 
tė, E. Kubilienė, A. Sadauskas, P. Ga
lėnas, Edv. Markulis, N. Banienė, K. 
Veitas, L. Traška, J. Beliūnas, J. Sa
vickas, L. Virkutienė, A. Virkutis, Z. 
Gražienė, J. Jasaitis, S. SL Cinikas,
L. Valančiukas, Alf. Kviecinskas, VI. 
Overlingas, St. Stravinskas, K. Bau- 
melienė, P. Staniūnas, F. M. Tarulis,
M. D. Markūnas, A. O. Stukas, Ad. 
Dančiauskas, P. Sondas, Kriaučiūnas, 
L. Ramanauskas, Jz. Stulga, J. Pocius, 
O. Daškevičienė, T. Rymantas, A. L. 
Švažas, Daugirdas, M. Lukas, T. Blins- 
trubas, Bileišis, Macijauskas, V. Ru- 
kuiža, Br. Shotas, Jz. Guzulaitis, Alf. 
Indreika, P. Dapkus, P. Stakė, St. 
Džiugas, O. Siaudikis, J. Paškus, A. 
Titėnas.

$4.‘— S. Toliušionė.
$3. — P. Cickevičienė, Jz. Bagdžius, 

A. A. Motuzas, A. Damkus, J. Berna- 
dišius, St. Tumosa, Šilingas, V. La
banauskas, A. Pupius, V. Bačinskas, 
A. Alminauskas, Gr. Vaičaitienė, Mar- 
tinkus, Pr. Jokūbaitis.

$2. — 18 asmenų, po $1. — 10 asm. 
Iš viso — $452.00.

V. Čepaitienės seniūnija:
$35. — inž. A. Vitkus.
$25. — dr. Ign. Labanauskas.
$10. — A. Kašubą. E. E. Trečiokas, 

dr. A. L. Paulius.
$5. — V. Miklius. J. Gvildys, O. 

Rcjznikienė, P. Kaminskienė, V. K. Če
paitis.

$3. — B. Mikėnas.
$2. — A. Murauskas, J. Kasčiukas,

G. Cepaitytė. IŠ visa — $124.00.

K. Micevičienė, E. Likanderis, Pr. Na
rys, M. Jaras, J. Valaitis, A. Rėklaitis, 
l'r. Strachius, J. Sugintas, M. Rėklai
tis, J. Abraitis, L. Rumšą, K. Micevi
čius, Rimkus, K. Skripkus, VI. Skrip- 
kus, A. Andziulis, S. Kašelionis, VI. 
Bartuška, P. Gedvilą, P. Venclova. St. 
Žiupsnys, J. Laurušonis, Ad. Dirgėla, 
Rukuiža, A. Valiukaitis, A. Sprindys, 
A. Bruškys, Tirva, S. Parokas, B. Vin- 
dašius, A. Snarskis, St. Vanagūnas, F. j 
Braun, B. Lukošiūnas, Peža, Nenys, A. 
G. Sirutis, J. Prunskis, Velža, A. Bo- 
nesevičius, Br. Minkevičienė, M. Mar
cinkus, K. Ramonas, M. Strumskis, J. 
Aluzas, D. Uogintas, Z. Kolba, J. Juod- 
gudis, St. Mikašauskas, J. Antanaitis,
J. Laukaitis, L. Janulevičius, P. Ruitos, 
G. Vėžys, A. Grybauskas, E. V. Mika
lonis A. Celkauskas, V. Kazlauskas, J. 
Zubrickas, Ir. Truškūnas, K. Veselka, 
V. Putrius, V. Ausevičius, K. Dakne- 
vičienė, F. Valinskas, P. Kopūstą,

$4. — V. Dzinkus, V. Vilkavickas,
$3. — Šerkšnys, Baronaitis, J. Ūsas,

K. Stirbis, Ed. Slapšys, V. Doba, V. 
Namikas, R. Kazlowski, Br. Acalinas, 
R. čemerka, P. P. Putna, Kažemėkas, 
Iz. Straukas, Budrys, Micevičius, J. 
Žvirblys, A. Paskačimas, U. Vingely
tė, P. M. šatulis.

$2. — 40 asmenų, po $1. — 41. — Iš 
viso — $1131.00.

(Bus daugiau)

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

Šalia pagrindinio žemėlapio 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologini stovi 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.

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES 

Juzės Daužvardienės
4-ji pagerinta, Iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėms.

Kaina — $2.50
llllimli State gyventojai prie kalnui

turi pridėti 5% taksu. 

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 West 68rd Street 
Chicago. Illinois 60629

PARDAVIMUI

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS f S 1 G V K 1 T E DABAR R E A 1. E S T A T E

S T^A L I a 7
ALBINAS HOFMANAS ii 

JUOZAS JAKUBAITIS
SPECIALIZUOJASI: Virtuves spinte
lės lr pan. įkainavimas nemokomai. 
Skambinti —

376*0818 arba 927-5284
Prieinamos kainos ir garantuotas 
specialisto darbas.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EKPRESS 

MARO17E1TE GIFT PARCEL SERV. 
2608 OOth St. TeL WA 5-2787
2601 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. TeL 254-3820 
IHdelis jvalrių prekių pasirinkimas

E. ir V. ŽUKAUSKAI

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutėa pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

APDRAUDŲ

J. BACE
6455 So. Kedzie Avė.,

AGENTŪRA 
Mamų, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios IšaL 
mokėjimo sų 
lygos.
I 6 I U S

PR 8-2233

llllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai. Sankabos, Transmisijos, 
Tune-uj>s lr Motoru Remontas

8759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533
llllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir taškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllltlllllt

MOVING

PARDUODAMI 
IS MODELINU NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 VV. 63rd St. — Tel. 434-0421 

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

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

j. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

“rTovTNG
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, IUinois

REAL ESTATE

PUIKUS PINIGŲ 
INVESTAVIMAS

10 butų mūr. labai gerai užlaikytas 
namas, Brighton Park rezidencinia
me rajone, arti bažnyčių, mokyklų 
ir krautuvių. $70,000.00.
2x4 med. su pilnu basm. moderni
zuotas: naujas šild., vonia, tiles, 
virtuve ir spintelės. Alum. lan
gai, garažas. $18,400.00

ŠIMKUS — CL 4-7450

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

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

2- jų butų 5 ir 0 kamb. $20,000
3- jų Imtu 2 po 4 lr 6 kamb.

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

met. senumo $49.500.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut. 

garažas $28,000.
0 kamb. rezid. 2 aut. garaža- 

$29,00.
3 geri bizniai: Žuvų - Viščiukų 

ir Gėrimų, Žuvų — du ežera.i pilni 
žuvies gu 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. 257-0675

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-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tai 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233
Prie 72 lr LaunrĮale — 6 kamb., 

9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. $28,500.

Prie 08 ir Westem 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 
butai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $4v,500.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. ir butas rūsy 3-jų kamb 
$28,900.

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

““par v i m uj^
Parduodamas vartotas KimbaII 

(uprigbt pianinas). Skambinkite: 
486-4949 po 5 v. V.

I REZIDENCINIAI, 
Kl H KOMERCINIAI,
M | MEDICINOS IR 
St g KITOKĮ PASTATAI!

J 2457 VVest 69tb filzeet 
J TeL HE 4-7482

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING & SHEET MITAI 
4444 8. VVestern, Chicago B, UI.

Telefonas VI 7-3447.

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 jį LVest B5t-1, Street 
Chicago, IUinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433U

DĖMESIO!
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HELI WANTEI) — VYRAI

LABORERS
Contracting firm Hervlng municlpa- 
litiot, thruoul the country has lm- 
mediate openings for men. Steady 
year-round employment. Appllcantt’ 
mušt be able to wodk out of totvii 
for periodą of u-p to 30 days.

Drlvors license roąulrod. Apply 
9 a. m to 12 noon

National Power Rodding 
Corporation 

HMM) S. Western Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

AUTOMOTIVE MACHINIST
Mušt Have Experience In 

Automotive Shop
See Mr. Flscher. Tel. 384-4141 

AUTO PARTS & GEAR CO. 
2437 Mihvaukee Avė., Chicago

Jono Tijūno seniūnija:
$20, — T. Miečius.
$15. — N. J. šumskis.
$12. — Gabrusevičius.
$10. — K. Černiauskas, P. Žolynas, 

M. Galeckas, R. Gaigalas, Br. Jančys,
V. P. Rumšą, K. Jukštas. J. Vailokai
tis, M. Kuras.

$5. — M. Purvinas, P. Bagdonas, P. 
Maskolaitis, B. Kubilinskas, J. Mote- 
kaitiš, H. Morkūnas, A. Mikšys, M. 
Varskienė, J. F. Jarošius, J. Lintakas, 
A. Ramonis, B. Veiveris, Alb. Matulis, 
R. Šerėnas,, J. Juozaitis, A. Kruklys, 
Jz. Naujokaitis, K. Steponskas, R. Gu
daitis, Br. Abraitis, K. Miliūnas, Fr. 
Gudaitis, Jz. Rūkys, J. Jankus, J. To. 
liušis, L. Žėruolis, Ad. Venckus, K. 
Leknickas, Jz. Bosas, F. D. Gresys, V. 
Augustaitis, Pr, Račiūnas, A. T. Anta
naitis, J. Tijūnas.

$4. — Gal. Šilingaitė.
$3. — Ign. Beleckas, St. Palubeckas,

VI. Žukauskas, A. Janulienė.
$2. — 14 asmenų. Iš viso surinkta 

— $418.00.
Kazio Rožansko seniūnija:
$20.— VI. Civinskas — Terra.
$15. — A. S. Jelionis.
$10 — G. Vėžys. P. Subačius, J. 

Širka, Z. Dailidka, N. čepulkauskienė, 
Ig. Petrauskas, VI. Šimaitis, J. A. Ba- 
taitis, A. Salys, P Laurinavičius, E. 
Venclovas, Alb. Girdauskas, Pr. Prtik- 
šaitis, S. Radzys, P. Grigaitis, V. Ma- 
čiulaitis, V. Čepėnas, B. M. Žukaus
kas, J. Račkauskas, A. B. Žukauskas, 
K. Vaičaitis J. Lekas. L. K. Balzaras, 
J. Paliliūnas, St. Ramanauskas, L. Bik- 
nevičius, A. A. Liulevičius, E. Žitkus, 
J. Turčinskas, Br. Liškus, P. Dirde 
P. Aleksa, J. Puodžiukas.

$7. — Alf. Aniulis.
$6. — J. Vėbra.

— j. Civylis, J. R. Ivanauskas,
M. Jakušovas, EI. Grigaliūnienė, K. 
Jurgėla, B. Sebastijonas, A. Lingis, K. 
Rožanskas, R. Kėkštas, D. Šukelis, VI. 
Garbenis, P. Mikalojūnas, J. Zinkus, M. 
Ankudaitė, K. Bradūnas. St. Kazlaus-- 
kas, E. Paliokas, N. Dumbrytė V. No
reika, Z. Šefferis, A. Vaičiulis, K. Bar- 
tašiuš, V. Jankaitis, Izokaitis, Fr. 
Stumbris, J. Karpavičius, K. Baranaus
kas, D. M. Tallat-Kelpšaitė. A. Mišelis, 
A. Regis, A. Balčiūnas, Pr. Razminas, 
A Estka, J. Pužauskas, P. Balzaras, 
K Avižienis, A. Juknis, A. Slivinskas, 
V Uulgyičius, Ed. Žygaitis, J. Žitkus,

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
828 VVEST 341 h PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

MIIIIIIUIIIIihllllllltiniillllllllM

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kaa jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai
AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00 
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50
MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos pa
tenkins beveik kiekvieno skaitytojo lūkesčius.

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

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 PUBUC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450
brighton parke

2 po 4 kamb. med. Visas atnau
jintas. 2 prlegonkiai. Garažas. 
$16,000.

švarus 2 po 4 kamb. inur. Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo Šilima, 
$22,000

5 lr 6 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6. 4 ir 2-jų kamb. med. 3 kamb. 
rūsy. žemi mokesčiai $18.500.

riu mūro namai — 16 vienetų po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $15,000 pajamų. PraSo $55.000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

U metų, 2 po 5$Jį kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras Šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tav 

Notary Public

278* VV. 43rd St. — OL 4-2390

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

0 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovv. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr.

1 įi ankšto, 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.), 3 kamb 
rūsy. Mūr Prie 67 tr California 
$28,600.5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 tr California. $19,000.

6 K kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk $18.600

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St Tel. 925-6015

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 1 % akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Highway, Lemonto $50,000.00.

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.

0 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 
vonioa kabinetų virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 
auto garažas. $55,900,

12 bntų, 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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321
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SALES > MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of ML.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Maln Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, III. Tei. OL 6-2233 
Turime šimtus namą Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose prfemieečtaose. Prašome užsukti 1 mūsą ištaigą 
h* Išsirinkti Iš katalogo.

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus h 
kitus daiktus. Ir Iš toli miesto' lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

tlllllllllllllllllmlllllllmmililllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto- 

Durys 
, Rym

os, Turekliai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIt

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisomo mūrų. “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas
darbas garantuotas.
LR 1-6047 arba PO 2-8778

geliai.
Langai

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairią atstumų

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

SHIPPING & 
RECEIVING
RELIABLE MAN 

TOK W1IOI,ESALER
Some experience helpful būt not 

necessary
Secure permanent position. 

Many fringe benefits 
Nr, Lincoln & Irving

Phone — 281-4845

MACHINIST

MILLING MACHINE 

LATHE OPERATOR
FULL TIME STEADY JOB —

OVERTlMfe — TOP PAY
Good vvorking cond’s Paid vaca- 
tions, holidays and hospital insur
ance. Small sl)9pr in Glenview, III.

TEL. 724-7200

"lIELP VVANTED 7L MOTERY}?

GEN L OFFICE
Mature Woman. Permanent Work. 
Typing. Diversified Duties. Good 
Starting Salafy. Southvvest Area.

Call CL 4-0717
GENFRAI. OFFICE

Varied lntcrcHting duties. Mušt have 
light typing Modern small Office. 
Hours 9-5 p m. 5 day week.

SALARY OPEN
Call only if you deslre fuil tlme, 
steady position.

CALL: M. ADEL, VVA 2-8404

CLERK - TYPIST

Diversified and interesting duties. 
Good Salary to a willing worker. 

Permanent
CALL A. KRUEGER, BU 1-5335

GAERTNER SCIENTIFIC 
CORPORATION

1201 Wrlghtwood, Chicago
An Eąual opportunity employer

HELP VVANTED — VYRAI

TRANSPORTATION 
H A N G U P ?

Starting Monday, May 26th, buses will be available to our door 
for all shift^. RIDE FREE FOR INTERVIEVV.

W E S T I L L OFFER:
• Opporlunltles for advancement • Security—rNo Layoffs
• 9 paid holidays • Many more benefits

OPENINGS IN PRODUCTION ON ALL S SHIFTS
APPLY N0W AND COMPARE 

Call Personnel Dept. ai 446-4000 for details

BORDEN INC. 
CHEMICAL DIVISION

MYSTIC TAPĖ
1700 Winnetka Avė.
Northfield, UI. 60093

An Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENING

T Y P I S T
General Typing — Order Processing

Full Time: Permanent Position! Good Starting Haisry 
Congenial Office

CALL MRS. P0WERS , 826-5353



SDS SEPTYNERIŲ METŲ 

SUKAKTIS
Destruktyvi organizacija, remianti JAV priešus

J. VENCKUS, sj

Kai tik kuriame nors universi
tete kyla triukšmas, tuojau iš
girsi SDS ir kovotojų už negrų 
teise vardą. Šiuo atveju pakal
bėsime apie pirmąją organizaci
ją. Pilnas jos vardas — Students 
for Democratic Society (trum
pai SDS). Si draugija įsikūrė 19 
62 metais, taigi šiemet tai jai su
eina jau septyrieri. Įsikūrė Port 
Huron, Michigan.. Tada iš vie
nuolikos kolegijų buvo susirinkę 
59 studentai, išleidę manifestą, 
kur yra paskelbtas draugijos tik
slas: “Asmeniško dalyvavimo de
mokratija (democracy of indivi- 
dual participation). Dabar ta 
draugija veikia mažiausiai 350 
universitetų ir priskaičiuoja
ma apie 70,000 narių. Veiklos 
priemonės kaip patys galim pas 
tebūti, yra įvairios: skelbia strei
kus universitete, reikalauja atsta 

| tyti kokius profesorius, net univ. 
prezidentus, kad negrų skaičių 
profesūroje padidintų, kad mo
kesčius už mokslą nekeltų, kad 
ROTC (Reserve Officers Trai- 
ning Course) būtų panaikintas, 
kad jaunų vyrų į kariuomenę ne
imtų. Smerkiamas Vietnamo 
karas, kuris esąs ir morališkai 
neleistinas. Reikalaujama, kad u- 
nivenaitetai nepirktų namų ap
linkui kur profesoriai ir studentai 
galėtų arčiau prie universiteto 
gyventi, nes vargšai žmonės tu
rį kitur keltis ir pan. Studentai į-, 
sibriauja į universiteto patalpas, 
daugiausiai administracijos, kur 
visoki dokumentai , yra sudėti. 
Studentai ruošia eisenas su val
džios pareigūnus užgaunančiais 
plakatais. Visus šitokius veiks
mus SDS vadina “militant ac-

» tions” (kariški veiksmai), kurie 
labai trukdo ramų universiteto 
mokslo darbą. Yra sena univer
sitetų tradicija neįsileisti polici
jos ir nepažeisti universiteto au
tonomijos, bet kai kur nebeiš
kenčia ir pasikviečia ją tvarkai 
atstatyti.

SDS centras yra Chicagoje, 
West Madison Street. Per pasku
tinius šešis mėnesius jie suruošė 
apie 200 “militant actions”. Pas- 

£ kutiniuosius savo “veiklos“ me
tus jie laiko sėkmingiausiais. 
Šios organizacijos žmonės sten
giasi įsibrauti į bet kuriuos val
džios ir administracijos organus, 
kad gautų teisę balsuoti, nori vi
sur turėti savo atstovus, kitaip 
sakant nori decentralizuoti uni
versitetų valdžią. Jie labiausiai 
neapkenčia “kariuomenės susibi
čiuliavimo su industrijos kapita
lu”. Kariuomenės nelaimė, kad 
jai nepasisekė kariškai išrišti 
Vietnamo klausimo. Istorija tu
rės išspręsti, kas buvo kalti — 

politikieriai ar kariuomenė. Gal 
kariuomenė būtų ir išsprendusi 
Vietnamo klausimą, jeigu politi
kieriai būtų leidę, bet faktas lie
ka faktu, kad kariuomenė ne
išsprendė, todėl tam tikra mo
kesčių mokėtojų dalis nebenori 
duoti pinigų net antiraketiniams
įrengimams.

Be to, patys universitetai pasida 
rė ar pavirto į “profesionalų fa
brikus”, kuriuose nebeliko auk
lėjimo, žmogiško elemento. Har
vardas tuo didžiavosi, labiausiai 

Wr nukentėjo. Naujas judėjimas 
visų institucijų autoritetą panei
gė. Žmonės nebepasitiki senomis
institucijomis, net ir religinė
mis. Niekas nebenori klausyti 
nei įstatymų, nei įsakymų, kurių 
sudaryme patys nedalyvavo. 
Viršininkai su pavaldiniais turi 
dialoguoti. Institucijų autoritetas 
labai nukentėjo ir labai buvo 
pažemintas.

SDS problemos

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

paslaptingai pasirodo, paslaptin
gai ir dingsta. Priešas viską žino, 
ką amerikiečiai daro, o ameri
kiečiai aklai eina į kovą.

Kitas SDS sunkumas yra, kad 
studentų masė jiems pradžioj^ 
nepadeda, betgi nepadeda ir ad
ministracijai. Dažnai pasitaiko, 
kad žmonės nemėgsta viršinin
kų, mano, tegul jie patys apsi
gina- jie turį daugiau priemo
nių.

Didžiausias SDS priešas yra 
FBI, turįs savo agentus. FBI ren
ka visus duomenis, fotografuo
ja visus karingus dalyvius, užra
šo visas pavardes. Kas areštuo
tas tas yra areštuotas. Jei patekai 
į FBI sąrašą, turėsi daug sunku
mų vėliau, kai ieškosi atsakin- 
gesnės tarnybos.
Bet jaunas studentiškas idealiz
mas ir entuziasmas, dažniausiai 
neatsižvelgia į įprastas materia
liškas pasekmes. Žinomas yra jų 
pasakymas: “Gyvensime duona, 
druska ir svogūnais. Tegyvuoja 
revoliucija”.

SDS yra organizuota naciona
liniu pagrindu. Vienas SDS vadų 
Jeff Rice, Northvvestem Univer
sity, aiškiai sako, kad or-ja dabar 
pergyvena lemiamą laikotarpį (a 
crucial period of transition).

SDS ryšiai su kitomis organiza
cijomis

Tikrumoje prie SDS priklauso 
ir taip vadinama Maoist Progres
sive Labor Party. Ta partija lai
kosi Mao taktikos ir, be to, jun
giasi su darbininkų ar proletarų 
partijomis. Tai radikali partija. 
SDS dažnai nenori tokio radika
lizmo. Negrų grupėms SDS ne
patinka, nes nėra pakankamai 
griežta kovoje. Negrai prikiša, 
kad SDS baltieji — “they don’t 
have their own good issues”, kad, 
negrų ideologoja esanti aukštes
nė, jie kovoja už savo rasės lais
ves; tautiški judėjimai visados y- 
ra stipresni ir labiau motyvuo
ti. Puerto Rico studentai ir pa
prasti žmonės eina dažniau su 
negrais.

Ar svetima valstybė remia SDS?

SDS judėjimui yra dažnai da
romas priekaištas, kad jis yra ko
kios svetimos ideologijos tarnybo
je, pav. galėtų būti Maskva, Ha
vana, Peking, Hanoi. Tikrumo
je, šaukimo kortelių suplėšymas, 
atsisakymas eiti į kariuomenę, vi
soki protestai su eisenomis prieš 
karą Vietname išeina priešo nau
dai. Daugelis teisinasi, kad jie 
yra “conscientious objectors” 
prieš kiekvieną karą. FBI ir pa
prastoji policija, kuri seka SDS 
judėjimą, sako, kad nesą įrody
mų, kad SDS būtų svetimoje 
tarnyboje. Pastebėta, kad SDS 
mažai turi pinigų savo veikimui.

Kaip vertinti SDS judėjimą? 
Studentai universitetuose triuk 

Šmavo visais, laikais, nuo pat vi-

duramžių; kada universitetai pir
mieji įsisteigė Italijoje. Studentai 
gražiausis jaunimas turi turėti 
išlieti savo energiją. Ispanijoje 
studentai ilgais ploščiais užsime- 
tę, gitaromis apsikabinę naktimis 
prie kokio balkono savo serena
das dainuoja savo “dulcinėjoms”. 
Paprastiems piliečiams tas nepa
tikdavo, nes neleisdavo miegoti.

Pačioje Amerikoje žinome, 
kad 1825 metais Virginijos uni
versitetas šaukėsi policijos, kad 
apsaugotų profesorius nuo “as
meniško pavojaus”. Reikia atsi
minti, kad mūsų studentai yra 
gerai išmaitinti, stiprūs,, turi 
savo automobilius, savo mergi
nų. Ko jie bijo? Negaus univer
siteto diplomo, eis bet kur tarnau 
ti.

Gal pats giliausias pasikeiti
mas — savotiškas autoriteto ir 
valdžios supratimas. Vietoje 
paklusnumo reikalauja dialogų. 
Pirmiau autoritetas buvo laiko
mas nuo Dievo (non ėst potestas 
nisi a Deo). Vienuolijose virši
ninko balsas buvo Kristaus bal
sas. Tėvų autoritetas buvo ket
virtas Dievo įsakymas. Popie
žiaus autoritetas buvo paties Kris
taus. Kristaus žodžiai: Tu es 
Petrus... Kas tave klauso, manęs 
klauso. SDS kaip tik parodo ką 
nori, sakydama :“a democracy of 
individual participation” arba 
"participatory democracy” — 
reiškia, jie nemano pildyti tų įsa
kymų ir įstatymų, kurių sudary
me ir nutarime jie patys neda
lyvavo. Jie nori patys valdyti kar
tu ir klausyti.

NAUJAS LITURGINIS 
KALENDORIUS

Popiežiaus Pauliaus VI-jo 
specialiu raštu — motu proęprio 
“Mysterii Paschalis” paskelb
tas naujas liturginis kalendo
rius, Ikuris pradės galioti atei
nančių metų sausio 1 dieną. Li
turginiai arba bažnytiniai me
tai savo struktūroje lieka tie 
patys tik labiau išryškinama

POVILAS KRAUCHUNAS
Cyn'no 0024 S. Mapleuood Avenue, Chicago, Illinois, 

ilire ■d” sulaukęs m. amžinus.
apskrities ir parapijos,Gimė Idėtuvoje. Kilo ii Panevėžio 

Preidžių kaimo.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elzbieta <Stasiiilyfė), 2 

broliai: Petras ir Kazys, 3 sūnėnai. Jonas Krauchunas su žmona 
Sylvia, ir Petras Krauchunas, sesuo Stefanija Lietuvoje, švogerka 
Anelė žilis. Jos vyras John. dukterėčia — krikšto duktė Aldona 
Ijoszaeh su vyru Robert ir seimą, dukterėčia Anne Kusi) su vyru 
Walter lr šeima, sūnėnas Walter Kuzavinas su žmona Marge ir 
šeima, krikšto vaikai Robert Knack ir Ronald Thinski, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyč., 2523 W. 71 St.
Ijaidotuvės jvyks untrad.. geg. 27 d. IS koplyčios ii vai. ryto 

bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, ku
rioje jvyks geidingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, BROLIAI, SESUO IR KITI GtMINfiS.
Laidotuvių direktorius S. Petkus ir Šūdus. 'tel. 476-2345.

1

Elizabeth, N. J. policijos vadas Byrnes gavo .mokljlo! laipsnį Rutgers 
universitete. Čia matyti jo žmona ir dukterys. Aukštesnę mokyklą 
policijos vadas baigė prieš 37 m.

atskirų laikotarpių bažnytinė 
mintis. Taip trys savaitės prieš 
gavėnią, vad. “Septuagesima” 
panaikinamos, priskiriant jas 
paprastųjų metų sekmadienių 
eilei. Taip pat panaikinamos dvi 
Kančios savaitės — “Dominioae 
Passionis”, įjungiant jas į gavė
nios sekmadienių eilę. Didesnių 
pakeitimų susilaukė įvairių 
šventųjų šventės. Naujajame li
turginiame kalendoriuje labiau

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

fllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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A. -Į- A.
LOUIS JUŠKA

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

74 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 .metus.

. Giliai nuliūdę liko: žmona Della, trys dukterys: Lorraine 
Grant, Rose-Mary Larson, žentas Oscar ir Eleanor Talmontas, 
žentas Gerard, sūnus Raymond, marti Diane, devyni anūkai: 
Cynthia, Susan, Deborah Grant, David Larson, Kathryn, Lin
da, Steven Talmontas, Mark ir Lynne Juška ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 26 d. 6 vai 
vak. Lackawicz ir Sūnų koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 28 dieną iš koply
čios 9 vai. ryto į Aušros Vartų parap. bažnyčią ir iš jos į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdusi lieka ŠEIMA.
Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs, Tel. VI 7-6672.

A. -f- A.
MARY MAŽEIKA

PO TfiVAIS NAVICKAITE
Gyveno 4544 South Talman Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė gegužės, 24 d„ 1969 m., 10:30 vai. vakaro.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59 metus.
Giliai nuliūdę liko: duktė Veronica Camelly, anūkai Jean 

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

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

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

Praneša nuliūdę: GIMINES.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Tel. RE 7-8600.

A. -J- A.
ANDREW S. WASTAK, Sr.

Gyveno 1512 So. 49th Avenue, Cicero, Illinois.
Mirė gegužės 24 d., 1969 m., sulaukęs 69 metų amžiaus.
Giliai nuliūdę liko: žmona Josephine, po tėvais: Bajori- 

nas, sūnus Andretv Jr. su žmona Cecilia, sesuo Grace Carol, 
kazimierietė, Catherine, jos vyras Chester Klesžewski, trys 
anūkai, brolis Alphons, jo žmona Helen-Ann Kristie, seserva 
Sophie Putrim, Harriet su vyru Ludwig Streck ir daug kitų 
giminių, draugu ir pažįstamų.

Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post Nr. 271, 
Raud. Rožės Klubui, Cicero Kareiviams ir Cicero Eagles, 
nr. 1935.

Kūnas pašarvotas! A. Petkaus ir Sūnaus laid. koplyčioje, 
1410 So. 50th Avė., Cicero, Illinois. Laidotrfvės įvyks antrad., 
gegužės 27 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. An
tano parap. bažnyčią ir iš jos į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdusi lieka: Žmona ir giminės.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. 863-2108.

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

ė L ė Spo darbininkų globėjo šventė 
gegužės pirmąją, atskiros šv. U 
Archangelų Mykolo, Gabrielio ir kt? 
ir Rafaelio Šventu mjratau. J „įJUį
į vieną šventę, bet paliekama 2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois 
atskira Angelų Sargų šventė. PR 8-0833 — PR 8-0834

Mūsų brangiam Bičiuliui

A. -f- A.
KĘSTUČIUI KUDŽMAI

netikėtai išsiskyrus iš mūsų tarpo, jo žmoną GIN$, 
sūnus LIN# ir DARIŲ, gimines bei artimuosius giliai 
užjaučiame.

Maldoje ir liūdesy prašome Aukščiausiojo 
A. + A. KĘSTUČIUI amžinos dangaus ramybės.

Lietuviu Fronto Bičiuliu Vyr. Taryba 
ir Centro valdyba

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7Ist Street Tei. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
2424 W. G9th STREET Tel. REpublic 7-1213
2814 W, 23rd PLACE__________________Tek Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ._________ Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel, OLympic 2-1003

UWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tet 630-2920'
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X Žuni. Vladas Ramojus,
išleidęs apie mūsų herojus — 
— Lietuvos partizanus — kny
gą, kuri su dideliu pasisekimu 
'buvo mūsų visuomenės priimta 
ir tuoj išpirkta, paruošė aktu
alų staipsnį lietuvių rezistenci
jos tema, kuris bus atspausdin
tas programiniame leidinyje 
mūsų tautos kovotojų pagerbi
mui religiniame koncerte su 
Sasnausko “Reąuiem” birželio 
14 d., kuriame dalyvaus Chica
gos ir apylinkių lietuviai.

X Fel. Sereičikas, plačiai ži
nomas Brighton Park veikėjas, 
Balfo gegužinėje tvarkys ad
ministracinius reikalus.

X Rašyt. Charles Angoff 
ateinantį šeštadienį keliom va
landom atvyksta į Chicagą, 
kur sakėsi mielai pabendrau
siąs su lietuviais rašytojais. 
Šis amerikietis profesorius yra 
didelis lietuvių bičiulis ir ne 
kartą gausiom auditorijom pa
lankiai kalbėjęs apie lietuvių 
kultūrą.

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

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

X Moterų Sąjungos apskri
tis rengia išvažiavimą birželio 
8 d. 9 vai., r. Autobusas bus 
prie mokyklos. Vykstama į kar 
melitų, kunigų sodą, iMunster, 
Ind. Norintieji dalyvauti gali 
bilietus įsigyti pa© nares, aps
kričio pirm. Oną Paurazas, Ma
rijoną Paukštis, Nataliją Šatu- 
nas, Oną Ivinskaitę, Mary Ge
nis. Prašome registruotis, nes 
reikia žinoti, kiek bus dalyvių.

X Feliksas šereičikas, Balfo 
vicepirmininkas, direktorius ir 
apskr. valdybos vicepirminin
kas, bus (Vyriausiu šeimininku 
Balfo gegužinėje - piknike, bir
želio 1 d. Jis kviečia visus ge 
raširdžius lietuviu piknike daly
vauti ir žada visuis gerai pavai
šinti. (Pi\)

X Bilietai į vysk. A. Deksnio
pagerbimo vakarienę, įvykstan
čią birželio 29 d. Martinique 
salėje, yra gaunami, parašant 
laišką O. Gradinskienei, 2512 
W. 47 St., Chicago, IU., 60632, 
arba paskambinant telefonu 
FR 6 -1998, taip pat Marginiuo 
se, 2511 W. 69 St., tel. PR 8- 
4585. Organizacijos kviečiamos 
organizuoti stalus, (pr.)

X Kad “šviežias” oras ne- 
visada šviežias, čikagiškiai ge
rai žino. Gerieji Emerson vėsin
tuvai turi puikius filtrus orui 
košti. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. (sk.)

X Kad tinkas nekristų rūsy, 
įsigykite patį geriausią drėg
mės išimtuvą (dethumidifier) 
Oasis. Gradinško (vėsintuvų, T. 
V. ir radijų krautuvėj, 2512 W. 
47th St., FR 6 -1998.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $17,500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 108 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 86 dol., sutau
pydami 22 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

X Pranešama, kad Lietuvių 
paštininkų knygai išėjus iš 
spaudos, visos paskolintos nuo
traukos iš daugelio asmenų, 
jau pradėtos grąžinti atgal. Bu 
vo gauta iš įviso nuotraukų apie 
400, kurių apie 300 buvo panau 
dota knygos pagyvinimui. To
dėl reikia pakantos ilki visiems 
bus išsiuntinėti laiškai su pas
kolinta medžiaga.

X Kun. A. Raškauskas, 
Brooklyn, N. Y., pratęsdamas 
“Draugo” prenumeratą, pridė
jo 5 dol. auką spaudai paremti. 
Dėkojame.

X M. Dambrauskas, mūsų 
skaitytojas Phoenix, Ariz. pri
siuntė 5dol auką mūsų spaudos 
reikalams. Nuoširdus ačiū.

X Juozas Ugianskas, “Drau
go” prenumeratorius Grand 
Rapids, Mich., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 5 dol. au
ką spaudos reikalams. Dėkoja
me.

X šv. Kazimiero kapinėse 
(kapų puošimo dieną šv. Mišios 
bus 10:30 v. r., kurias atnašaus
kun. J. Kuzinskas, giedos Švč. metinė šventė įvyks birželio 22 
P. M. Gimimo parap. choras, d. Pamaldas laikys kum. dr. K. 
vaid. V. Baltrušaičio širvaitis. Pagrindinis kalbėto

jas bus dr. V. Vygantas.
— Dr. Jonui Kašubai, Ohio

State egzaminų komisija pas
kutinėj savo sesijoj suteikė pro
fesinio inžinieriaus teises. Ta 
proga Ohio Society of Professio 
nai Engineers jį atžymėjo kaip 
gavusį egzaminuose iš mecha- 

| ninės inžinerijos aukščiausią 
laipsnį iš visų laikiusių tos sri
ties egzaminus Ohio State. Dr. 
Kašuba dirba Battelle Tyrimų 
institute, Columbus, Ohio.
— Apie kun. Adolfą Sušinską

rengiamai monografijai savo 
prisiminimus parašė kun. dr. 
Juozas Prunskis, Pranys Alšė- 

Patrieia Raman gavo Lietuvių Pre- nas, Vytautas Svilas, dr. Vy-
kybos rūmų stipend ją. 500 dol. tautas Majauskas. Fotografijų 
Ba'gia Marijos aukšt. mok. Pla- , . , . . lr T, i • * n -
„ „ t atsiuntė Alfonsas liekis, A. Pasnuoia studijuoti Lojolos universi- ( ’
tete. j komis, dr. V. Majauskas, A. Su-

CHICAGOS ŽINIOS
MINĖJO SUKILIMĄ

Chicagoje apylinkėse gyveną 
600,000 graikų šeštądienį minė
jo 148-tals metines sukilimo, iš
sivysčiusio į nepriklausomybės 
karą (1821-29) prieš Turkiją.

MOKYTOJŲ STREIKAS 
BAIGTAS

Derybomis, kurioms vadova
vo meras Richard Daley, už
baigtas Chicagos mokytojų 
streikas prieš viešąsias mokyk
las. šiandien mokyklos jau vei
kia.

PRAGYVENIMAS
BRANGSTA

Darbo departamentas iš Wa- 
shingtono praneša, kad Chica

Amerikos kariai Vietname savo artie.miesiems atsiunčia iš fronto įkalbėtus 
sveikinimus, tačiau jie nedaug turi magnetofonų ir todėl jiems pirkti Su
ruoštas vajus. Tarp aukotojų yra ir Chicagos Lietuvių kultūros muziejaus 
savininkas St. Balzekas, įnešęs pusantro šimto dolerių. Čia matyti serž- 
Watson bekalbąs į vieną tokį magnetofoną. Antroj eilėj Charlottė Davis, 
St. Balzekas ir pulk. A. ,W. Gustafson.

Kristijono Donelaičio Lituanistinių Mokyklų skyrių ir klasių globėjos 1968-69 mokslo (metais. Iš kairės 
į dešinę sėdi: Irma Kalinowski — Ib skyrius, Stefa Grybauskienė — VIII klasė, Birutė Matutienė — Va 
klasė, Zina Pocienė — parengimų vadovė, Vida Kotmonienė — parengimų vadovės pavaduotoja, Emilija 
Kielienė — Ilb skyrius. Iš kairės į dešnę stovi: Eleonora Giečienė — V skyrius, Regina Petraitienė — 
vaikų darželis, Irena Jurgelienė — VI klasė, Dana Balčienė — IVb skyrius, Nina Jurkšaitienė — VI 
skyrius ir Dana Žukauskienė — Ūla skyrius. Nuotraukoje trūksta: Danos Karužienės — la skyrius, 
Nerutės Gaižutienės — lia skyrius, Rasos Kleizienės— Hlb skyrius, Reginos Kučienės — IVa skyrius, 
Laimos Aleksienės — VI skyrius, Irenos Rimavičienės — Vb klasė ir Karolinos Miečienės — VII klasė.

Nuotr. V. Noreikos

I S ART! IR TOL!

J. A. VALSTYBĖSE
Philadelphijos ateitininkų

goje balandžio mėn. pragyve
nimas vėl pabrango vieno pro
cento penktadaliu. Palyginant: 
kas 1957-59 kainavo $10, da
bar kainuoja $12.64. Anglijoje 
dar prasčiau. Ten, palyginus 
su 1962 metais, kas tada įkai
navo $10, dabar kainuoja 
$13.17.

SIŪLO PREMIJAS UŽ 
DIDŽIAUSIĄ ŽUVĮ

Aldermanas Donald Swinars 
ki parūpins premijas jaunuo
liams sugavusiems didžiausias 
žuvis McKinley parko kūdroje 
prie Damen ir 38-tos. Šiomis 
dienomis parkų distrikto žuvi
ninkystės skyrius į kūdrą įlei
do tūkstančius žuvų.

šinskas, P. Narutis. Labai lau
kiama daugiau atsiliepimų iš 
kun. ISušinsko draugų ir jo bu
vusių daugelio mokinių. Su
šinsko knyga “šviesos ir šešė
liai” jau suredaguota. Prie to 
rengiama trumpa monografija. 
Redaktorius bus laibai dėkingas 
už atsiųstą bet kokią medžia
gą: atsiminimus, laiškus, foto
grafijas. Ar kas nežino, kur 
galima būtų gauti Sušinsko ra
šyti prisiminimai “Gyvenimas 
mirtyje”? Paskubėkite pagel
bėti išryškinti “Maršo jaunys
tei” autoriaus asmenybę. Šią 
vasarą manome viską galutinai 
paruošti spaudai. Savo prisimi
nimus ar 'kokią kitokią medžia
gą siųskite kun. IT. Narbutui, 
1922 Leo st., Dayton, Ohio 
45404.

— “Laisvės žiburio” radijo 
programa New Yorke prade
dant birželio 8 d. bus girdima 
sekmadienio rytais nuo 9 iki 
10 vai. Laikas yra keičiamas 
perduodama per WHBI stotį 
radijo klubo narių. Ši progra
ma lietuvių ir anglų kalbomis 
perduodamos per WHBI stotį 
105.9 FM banga.

Sesuo Elena Teresė, Omahos Šv. 
Antano parapijos mokyklos vedėja

VOKIETIJOJ
— Stasys Ralys mirė vasa

rio 3. Palaidotas vasario 6 
Schvvetzingeno kapinėse. Laido
jimo apeigas atliko kun. Br. Liu 
binas. Prie atviros duobės atsi
sveikinimo žodį tarė 8591 LS lie 
tuvių kuopos vadas kapt. J. K. 
Valiūnas. Laidotuvėse dalyvavo 
didžioji dalis tos kuopos narių, 
velionio ilgamečių bendradarbių. 
Vainikus atsiuntė taip pat kitos 
lietuvių US kuopos ir eilė arti
mųjų bei bičiulių. Stasys Ralys 
iš Lietuvos pasitraukė kario 
uniformoje. Jau 1946 jį sutiri 
kame LS daliniuose, o nuo 1950 
rugpiūčio 10 d. — 8591 LS kuo
poje, pradžioje Darmstadte, vė
liau Schvvetzingene.

Buvo gimęs Jonišky 1920 
rugpiūčio 6. Buvo vedęs, bet 
vaikų neturėjo. Schvvetzingene 
liko liūdinti žmona.

— Augustinas Česnys mirė 
1968 gruodžio U. Palaidotas 
Memmingeno kapinėse (Wald- 
friedhof).

— Kun. D. Kenstavičius ma
loniai sutiko nuolat sumokėti 
mokslapinigius /vienam ir -Kiniui 
Kas mėnesį jis atsiunč’ * 70 mar 
kių.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Nebėra tokios drausmės. 

Komunistų partijos sugalvotuo
se veikimuose Lietuvoj nebėr 
tos drausmės, kurios būdavo 
anksčiau. Štai ką apie tai rašė 
Vilniaus Tiesa kovo 1 dieną: 
“Tuščios kėdės, šią savaitę Vil
niaus salėse ikaip niekada gau
su pasitarimų, plenumų, konfe
rencijų, posėdžių. Ne vieną iš 
mūsų pagerbė kvieslys, gražus 
pakvietimas. Ir štai — renkasi 
pakviestieji. Žmonių gausu prie 
paradinių durų, prie registraci
jos staliukų, kur dar ir knyge
lę gauni atminimui. Nestinga 
klausytojų iškilmingoj įžangoj. 
Tik pasigrožėti galima susikau
pimu, kuris palydi pagrindinį 
pranešimą. Visa tai trunka va
landą — pusantros. Na, o pas
kiau ima tviskėti tuščios kėdės. 
Ypač anksti pradėjo skirstytis 
ir Vilniaus m-to pirmosios kultu 
ros darbuotojų konferencijos da 
lyviai. /Tartum jų nebūtų lietę 
svarbūs miesto kultūrinės atei
ties klausimai, tartum ne apie 
jų pareigą ir darbus čia būtų 
kalbėta”... Ši konferencija, iš 
kurios dalyviai pasiskubino iš
nykti, buvo viena iš konferen
cijų, kuriose kultūrininkai ren
giami “tinkamai prisidėti prie 
Lenino jubiliejaus pagerbimo.”

(EJ

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ŠAULIŲ VISUOTINO

SUVAŽIAVIMO REIKALU
Šiemet LŠST c. v. svarstė 

klausimą, kada ir kolkiu būdu 
daryti sekantį šaulių kuopų at
stovų suvažiavimą. Mat, šaulių 
kuopos yra išmėtytos po visą 
Ameriką ir Kanadą.

Kaip žinoma, šauliai renka 
savo valdomuosius organus kas 
treji metai. Iki šiol toki suva
žiavimai įvykdavo Chicagoje. 
Buvo vienas korespondentinis 
suvažiavimas. Įdomu, kad už 
korespondentinį suvažiavimą 
pasisakė šios kuopos: DLK Al
girdo, J. Daumanto, St. But
kaus ir Vytauto Didžiojo kuopa 
Chicagoje.

Už akivaizdinį suvažiavimą 
pasisakė: VI. Putvio kuopa, J. 
Vanagaičio, DLK Kęstučio, LK 
Mindaugo, DLK Gedimino, M. 
Jankaus, jūros — gen. Daukan
to, Klaipėdos, Švyturio.

Vietovė: už Chicagą — 2
kuopos, už Detroitą — 3, be 
vietos nurodymo — 4.

Todėl nutarta šaukti 1970 
m. gegužės 30—31 d. Dainavoje 
akivaizdinį šaulių kuopų atsto
vų suvažiavimą, kaip pusiauke
lėje tarp Kanados ir Amerikos 
miestų. Apie tai reikalinga šau 
liams pagalvoti iš anksto ir pa
sirengti laiku išsirinkti savo 
atstovus, kurie atstovautų visas 
šaulių kuopas. Laiko daug, 
bet iš anksto reikia višką ži
noti ir pasiplanuoti.

Antanas Gintneris

— Amerikoje 1968 m. dirbo 
28 mil. moterų, 35% visų dir
bančiųjų.

Pažvelgę į ne savoje žemėje 
gyvenusių ir gyvenančių mūsų 
kultūros kūrėjų savo tautai 

i kraunamus kūrybos lobius, ra
sime, kad bent praeityje di
džiausią įnašą davė muzikai. Jų 
tarpe randame ir vieną pirmų
jų mūsų, sakyčiau, tautinio pri
sikėlimo laikotarpio muziką kū
rėją Česlovą Sasnauską (gimė 
1867 m. birželio 19, mirė 1916
sausio 5, Petrapilyje).

C. Sasnauskas vargonininkas, 
chorvedis, muzikas kūrėjas. 
Pradinį muzikinį mokslą gavo 
iš tėvo ir iš vargonininko dė
dės. Vėliau mokėsi ne tik Ru
sijoje, bet ir vakarų Europoje.

Č. Sasnauskas priešingai sa
vo amžininkui kompozitoriui 
Juozui Naujaliui (1869 balan
džio 10—1934 rugsėjo 9) gy
venusiam Lietuvoje, visą savo 
gyvenimą praleido Rusijoje, 
daugiausia Petrapilyje. Jo kū
rybos įnašas žymesnis pasau
lietinei muzikai, tuo tarpu J. 
Naujalio — bažnytinei, nors 
abudu buvo /vargonininkai, to 
laikotarpio žymiausi mūsų mu
zikos įkūrėjai.

Kūryba nesensta
Č. iSiasnausko kūriniai Kur 

bėga Šešupė, Jau Slavai suki
lo, (žodžiai Maironio), Karve
lėli, Lėk, sakalėli ir kiti plačiai 
chorų dainuojami ir dabar. Vie
ną didžiųjų ano meto lietuviš
kos muzikos veikalą Č. Sasnaus 
ko kantatą Broliai prieš kelis 
metus gražiai išpildė Chicago
je meno ansamblis Dainava.

Č. Sasnauskas pasižymėjo ir 
bažnytinėje muzikoje. Ir, štai, 
birželio 14 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo (Marąuette Parke) lie
tuvių parapijos šventovėje turė
sime progos išgirsti C. Sasnaus 
ko didingą kūrinį Reąuiem.

Tik ypatingomis progomis
Vieną penktadienio valkatą 

Jaunimo centran sukviestiems 
lietuvių spaudos ir radijo dar
buotojams JAV LB Chicagos 
apygardos valdybos pirm. An
drius Juškevičius pranešė, kad 
skaudžiųjų birželio įvykių pro
ga, lietuvių tautos tragedijos 
aukoms ir kančiai prisiminti 
ir pagerbti Marąuette Paiko 
lietuvių parapijos šventovėje 
suskambės didingasis C. Sas
nausko kūrinys ’ Reąuiem.

Šį ypatingą baiutos golgotos 
paminėjimą rengia Chicagos 
apygardos valdyba. Programą 
išpildo parapijos choras, vado
vaujamas muziko Vlado Baltru j 
šaičio. Visa menine programa 
rūpinasi choro valdyba.

A. Juškevičius nušvietė orga
nizacinius darbus ir rūpesčius. 
Choro pirm. Vaclovas Momkus 
supažindino su programa. Be 
choro programoje dalyvaus ir 
solistai. Išpildyti Č. Sasnausko 
Reąuiem — didelis užsimojimas 
ir didelis darbas. Energingas 
choro pirmininkas tikisi, kad 
choras tinkamai pasiruoš ir 'vi
sus pasitaikančius sunkumus 
nugalės. Be pirm. V. Momkaus, 
dalyvavo ir choro valdybos na
riai dr. E. Ringus ir Vyt. Kaz
lauskas. Programiniui leidiniui 
paruošti pakviestas Vytautas 
Radžius.

Plačiau apie Reąuiem kalbė
jo choro vadovas muz. Vladas 
Baltrušaitis. Lietuvoje Č. (Sas

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVTZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

nausko Reąuiem tebuvo išpil
domas tik ypatingomis progo
mis _  dažniausia didžiųjų as
menų laidotuvėse. Išpildydavo 
operos choras. iMuz. VI. Baltru
šaičio svajonė buvo C. ISasnaus 
ko Reąuiem su choru išpildyti. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos choras pajėgus šiam už
daviniui įvykdyti.

Ne vien tik jų reikalas
JAV IjB Chicagos apygardos 

valdyba, choro vadovas ir val
dyba užsimojo įvykdyti didelį 
uždavinį, bet tai ne vien tik jų 
reikalas. Tai reikalas visos lie
tuvių visuomenės.

Birželio 14 d. vakare visi 
susirinkime Marąuette Parko 
lietuvių parapijos šventovėn, 
kur lydint galingos muzikos ir 
giesmės garsams susi'kaupsim 
ir prisiminsim mūsų tautos 
tragediją ir pagerbsime žuvu
siuosius ir nukankintus.

J. Alksnė

PRANAŠAUJA ŽMONIJOS 
PRAŽŪTĮ

Dean Rusk, buvęs valstijos 
sekretorius Kennedžio ir Jchn- 
sono administracijose, kalbėjo 
ketvirtos Tarptautinio sveika
tingumo konferencijos daly
viams — gydytojams La Šalie 
viešbutyje. (Tarp kitko pasakė: 
“Nuo dabar iki šimtmečio galo 
sužinosime ar žmonės tikrai pro 
tingi ir galės išlikti, o gal jų 
aistros juos pražudys.”

Gintaras Stončius gavo 25 dol. 
Chicagos Lietuvių prekybos rūmų 
stipendiją, skirtą Metropolitan 
banko. Baigia De La šalie aukš/ 
mokyklą, studijuos Illinois univer- 4 
sitete. .

NETIKRI DOLERIAI

Kolumbijoje vėl pasirodė ne
tikrų JAV dolerių gaminamų 
5, 10 ii’ 20 dol. vertėmis. Jie 
gerai atspausdinti, sunku at
skirti nuo tikrų dolerių. Polici
jos žiniomis doleriai spausdina
mi Cali mieste. Spausdintojai 
turi eilę agentų, kurie juos pla
tina po visą kraštą. Nemaža jų 
išeina ir į Ameriką. Tarptauti
nės policijos agentai pripuola
mai surado pirmuosius pėdsa
kus. Vienas platintojas pardavė 
vienam prekybininkui keletą ne
tikrų dolerių, kitą dieną tas 
pats agentas nuėjo vėl pas tą 
patį biznierių pasiūlyti daugiau 
dolerių. Bet prekybininkas jau 
buvo pastebėjęs, kad nupirkti 
doleriai yra netikri. Agentui 
atvykus pasiūlyti daugiau do
lerių, jis paskambino policijai, 
kuri agentą suėmė. <


