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"Pueblo"
atvejis
spaudos
šviesoje
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Kitas klausimas - ar komunistai
pasiryž- karinius veiksmus dar la
biau išplėsti į Azijos kont. ir
dar tuo metu, kai JAV esančios
smarkiai įsivėlusios Vietname? S.
Korėja ir Kinija bandytų Ameri
ką įvelti į kitą karą — Korėjoje,
tatai būtų galima aiškinti jų no
ru atpalaiduoti nuo spaudimo Š.
Vietnamą bei Vietkongo partiza
nus.

Kitas dienraštis “Chicago’s American” reiškia nuomonę, kad
pagrobus JAV žvalgybinį laivą
“Pueblo”, Šiaurės Korėja norinti
karo su Amerika, tuo būdu ati
traukdama šios pajėgas iš Vietna
mo, ir siekdama išvengti komu
nistinio pralaimėjimo Vietname.
Reikia viltis, kad tokie spėjimai
klaidingi ir kad tas pagrobimas
buvęs tik paskiras pamišėliškas
epizodas. Tačiau kiti įvykiai liu
dija, kad pirmasis spėjimas teisin
gas. Juk prieš sausio 23 d. veiks
mą buvo visa eilė paliaubų pažei
dimų, sausio 21 d. .Š. Korėjos tero
ristai buvo įsibrovę į Pietų Korė
ją, siekdami nužudyti prezidentą
Hee Park, piratų žygis kaip tik
sutampa ir su komunistų pradeda
ma didesnio masto ofenzyva šiau
rinėje Vietnamo srity. Kiekvienu
atveju būtų sunku suprasti, kad
komunistai tokius žygius vykdytų
be įsakymų iš viršaus bei iš anks
to nenumatydami visų galimų
pasėkų.
O dėl pasėkų abejoti netenka
— dienraštis pabrėžia — “Pueb
lo” laivas su jo 83 vyrais turįs
būti grąžintas. Jei tai nebūtų pa
siekta diplomatiniu keliu, tai teks
pavartoti jėgą. Taip, šis kraštas
nemėgsta karo ir tai stebėdami ki
ti kraštai, karą pradėję, nudegda
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JAV šaukia tarnybai 14.600 aviacijos, laivyno atsarginių — Vis tikimasi "Pueblo"
laivo krizę išspręsti diplomatinėmis priemonėmis — Tariamasi ir dėl J. Tautų vaid
mens — Prez. Johnson nuolat aptaria galimus ėjimus — Pentagono planai laivui
atgauti — Kap. Bucher ir jo tariamai tikras "pareiškimas" — Pentagonas paneigia ir
nurodo į komunistų propagandą — Sovietų žvalgybiniai laivai nuolat plaukioja ties
JAV Atlanto ir Pacifiko pakraščiais.
'

‘‘Pueblo”
kapitonas
Lloyd M.
Bucher. Jo tariamas pareiškimas
“prisipažinimas” paskelbtas š.
Korėjos komunistų. Washingtonas
tai laiko propaganda bei klastoji
mu.

Vatikanas apie
“Pueblo” krizę
Vatikanas. — Vatikano orga
nas “L’Osservatore Romano”
vakar paskelbė savo komenta
rus dėl naujosios krizės ryšium
su laivo pagrobimu Japonų jūro
je. Dienraštis reiškia viltį, kad
būsiančios dedamos visos gali
mos pastangos taikos būdu iš
spręsti konfliktą.
Esą, negalima leisti, kad Viet
name vykstąs karas būtų išplės
tas — čia paliečiami pasaulio
taikos interesai.

Laikraštis
įspėja
nedaryti
prieš 15 m. buvusių klaidų: nesi
velti į ilguosius pasitarimus su
komunistais. Juk anuomet siekta
paliaubų, kurias priešas nuolat
WASHINGTON. — Iš parei
pažeisdavo. Amerikiečiai turėtų į
gų
pasitraukė Johnsono vyriau
sidėmėti teisingus gen. McArthusybės
narys John W. Gardner,
ro žodžius apie tai, kad “laimėji
buvęs
sekretorium - ministeriu
mui nėra jokio pakaitalo.”
Komunistų žygis buvęs iš anksto
apgalvotas

CHICAGO, ILLINOIS 60629

"Pueblo" laivo krizė aštrėjimo keliu

Piratų veiksmas ir buvusios
klaidos
Spauda vienbalsiai pripažįsta,
kad tai, kas Japonų jūroje įvyko
sausio 23 d., yra piratų veiksmas
ir — normaliais laikais — tautai
reikštų karo veiksmą. Kaip paste
bi “Chicago Tribūne”, šiuo me
tu kyla klausimas — kokių žygių
griebsis JAV vyriausybė? Laikraš
tis spėja, kad neatneš teigiamų
vaisių nei protestai, nei diplomati
nio pobūdžio pastangos. Esą, Amerika buvo pažeminta tokio
krašto, kurį ji “galėtų, lyg vaba
lą, sutraiškyti”.

PENKTADIENIS, FRIDAY, SAUSIS, JANUARY 26, 1968

•

Washington. — Vakar pa
skelbta apie prez. Johnsono nu
tarimą pašaukti aktyviai tarny
bai 14.000 atsargos aviacijos
karių ir apie 600 laivyno atsar
ginių. Terminas jiems prisista
tyti — iki šios dienos 12 vak.
nakties. Tarnybos laikas — dve
ji metai.
Manoma, kad atsarginių pa
šaukimas siejamas su įtempta
padėtimi, ryšium su “Pueblo”
laivo pagrobimu. Tai atsargos
priemonė. Ar tarnybai būsią pa
šaukti ir sausumos kariuomenės
atsarginiai, Tautinės gvardijos
nariai, nepaskelbta, nors tai lai
koma galima.
Šen. Mansfield, Senato demo
kratų daugumos vadas ta pro
ga pareiškė: padėtis Azijoje yra
pavojinga ir grėsminga. Atst.
Rūmų pirmininkas McCormaek
nurodė: turėtų būti visiems aiš
ku, kad komunistai siekia vieš
patauti pasauly. Dėl to ameri
kiečių tarpe esama per daug
abejingumo.

WASHINGTON. — Vakar
prez. Johnsonas turėjo visą ei
lę pasitarimų su vyriausybės
atstovais, kelis kartus tarėsi ir
su JAV delegacijos vadovu J.
sveikatos, švietimo ir sociali Tautose amb. A. Goldbergu. Paniams reikalamsj grindinė tema: kuriuo būdu iš! laisvinti Š. Korėjos pagrobtą
vę pirštus. Šiaurinė Korėja nebū “Pueblo” laivą su jo 83 žmonių
siąs pirinas, ta prasme nusivylęs įgula. Linkstama įmanomai iš
kraštas.
'
naudoti visas diplomatinio po
būdžio
priemones ir vengti pa
Nusileiskite arba — pragaištin
naudoti jėgą. Jos būtų griebia
gos pasėkos taikai
masi tik paskutiniuoju atveju.
“Sun — Times” vedamajame Pasitarimai su Goldbergu įtai
taip pat pripažįsta, kad “Pueblo” gojo mintį, kad JAV svarstan
pagrobimas buvęs karo veiksmu. čios klausimą perkelti į J. Tau
Dienraštis mano, kad jei to ko tas.

munistų žygio tikslas buvęs pri
versti Ameriką pasiduoti Šiaurės
Vietnamui, tai toks planas jau yra virtęs niekais.
Esą, Azijos komunistai per daž
nai neįvertina Amerikos pasiry
žimo bei būdo, jie daro tą klaidą,
kurią, po Kubos įvykių, jau žy
miai rečiau rodo Sovietų Sąjun
ga. Tie komunistai neprivalėtų
laikyti “silpnybe” JAV žygių dip
lomatiniu keliu išlaisvinti “Pueb
lo”.
Lėktuvnešio “Enterprise” ir
dar kitų laivų pasiuntimas į Šiau
rės Korėjos vandenis, iš tikrųjų,
reiškia įspėjimą. Korėja privalė
tų suprasti (arba ji turėtų gau
ti nurodymus iš savo aukštesnių
jų bosų), kad jai belieka nusi
leisti ir atitaisyti savo neprotingą
veiksmą. Jei ji to neįvykdys, tai
pasėkos galėtų būti pragaištingos
ir pasaulio taikai ir pačiai Š. Ko
rėjai.

.i

Iš lėktuvnešio pukilę laivyno lėktuvai virš Šiaurės Vietnamo. Teigiama,
kad orinius puolimus sustabdžius, tai š. Vietnamą įgalintų į Pietų
Vietnamą pristatyti didelius pristatymus, ypač šaudmenų kiekius.

kurie galėtų būti palaikyti pro bei kitas galėtų būti pakaltinti
vokaciniais.
apsileidimu bei nesugebėjimu.
Vis dar tikimasi paramos
Kap. Bucher skelbia: jis prašąs
iš Sovietu Sąjungos...
pasigailėjimo...

Valstybės sekr. D. Rusk už
vakar pareiškė: “Mes norėtu
me, kad sovietai galėtų mums
suteikti paramą”. Washingtone
viliamasi, kad Maskva, kurios
žvalgybiniai laivai taip pat ne
są saugūs Atlante ar kitur, ga
lėtų panaudoti savo įtaką.

Š. Korėja vakar paskelbė, kad
“Pueblo” kap. L. M. Bucher sa
vo pareiškime — jis skaitytas
ir per radiją — prisipažinęs,
kad jo laivas vykdęs ČIA (cen
trinės žvalgybos įstaigos) žval
gybos uždavinius. Esą, laivas
turėjęs atlikti uždavinius “ties
rytiniais Sovietų S-gos ir Š. Ko
Kreipiamas dėmesys į tai, rėjos pakraščiais”.
kad, iš vienos pusės, Kremlius
Kapitonas dar pareiškęs, kad
neabejotinai yra skatinęs Š. Ko
ČIA
jam bei jo įgulai pasiū
rėjos komunistų vykdomus te
liusi
“
gausybę dolerių”, jei jis
roro ar paliaubų pažeidimo veik
sėkmingai
atliksiąs uždavinius.
smus, iš kitos — jis esąs prie
Be
to,
jis
nurodęs, kad laivas
šingas įvairioms demonstraty
buvęs
7.6
mylių
atstu mo Ko
vaus pobūdžio išsišokimams,
rėjos pakraščių. Jis toliau kal
kaip laivo pagrobimas.
Manoma, kad JAV ambasa bėjo apie “nusikalstamus veiks
dorius Thompson, šiomis die mus, mūsų vykdytą agresiją”.
nomis turįs jau antrą pasitari Jis prašėsi švelnumo, pasigai
mą su Gromyko pavaduotoju lėjimo ir pridūręs, kad “mūsų
Kuznecovu, galėtų iškelti tai, žmonos ir vaikai nekantriai lau
kad ateity, kaip atsikeršijimo kia mūsų sugrįžtant”.
priemonė, galįs būti pagrobtas Pentagonas: tai pačių komunis
ir sovietų žvalgybinis laivas.
tų darbas
Washingtonas dabar tariasi
Gynybos departamentas pra
su jam palankių kraštų vyriau
sybėmis. Neigiamu veiksniu lai nešė, kad tas pareiškimas, jo
koma tai, kad neturima tiesio stilius, kalba liudija, jog jis bu
vęs paruoštas ne amerikiečių.
Pentagonas griežtai pabrėžia,
kad “Pueblo” nepažeidęs teri
torinių Korėjos vandenų (12
km. nuo pakraščių).

Propaganda kvepia ir teigi
niai apie dolerius bei ČIA pa
vedimus. Laivas, pastebima,
vykdęs tik laivyno žinybos už
davinius ir neturįs nieko bend
ro su ČIA. Esą, dar Korėjos
karo metais visas pasaulis pa
žinęs komunistinės propagan
dos taktiką bei techniką ir tai,
Gen. Earle G. Wheeler
Savo ruožtu visa eilė JAV po
kaip priešas išnaudojąs belais
litikų, Kongreso narių reiškė įginio
kontakto
su
Š.
Korėja,
jos
vius.
Niekas neturėtų patikėti
vairias nuomones. Buvo ir pa
sostine
Pyongyang.
Tikima,
tokiam
suklastojimui.
sisakančių už skubų jėgos pa
kad,
gal,
satelitiniai
Maskvos
naudojimą, nes “komunistai te
Sovietiniai laivai “žvalgosi”
gali paklusti tik ryžtingai ro kraštai galėtų būti tarpininkais.
Atlanto pakraščiuose
Britai ir Kanada jau yra pa
domai jėgai”.
reiškę — jie negalėtų būti tar
Vakar Washingtone paskelb
Priemonės, jei diplomatiniai pininkais ar suvaidinti naudin ta, kad sovietiniai laivai atlieka
žygiai nepavyktų...
gą vaidmenį visoje šioje byloje. žvalgomuosius veiksmus ties
Gynybos departamento parei Neaiškus kapitono Bucherio JAV Atlanto pakraščiais ir ki
tur. Tokių laivų sovietai nau
gūnai svarsto žygius, kurių tek
vaidmuo
doja 40.
tų imtis tuo atveju, jei diplomą- j
Jie visi turi elektroninius įren
Gynybos
departamentas
—
tinės priemonės nebūtų pasie
gimus,
turi radijo ryšius su Mas
Pentagonas
šiuo
metu
nuo
vie

kusios tikslo. Iš tokių “jėgos
kva
ir
nuolat plaukioja, 12-50
šosios
nuomonės
dar
slepia
vipriemonių” svarbiausiomis tek
mylių
atstu
ties Atlant o pak ras
i
są
eilę
faktų,
kuriais
domisi
tiek
tų laikyti:
politikai, tiek ir Kongresas su čiais tarp Maine bei Floridos
— Vykdyti invaziją į Korėją, visuomene.
valstijų. Kiti laivai plaukioja
bet tai paskubintų Sovietų ir
ties
Amerikos Ramiojo vande
Pentagono pareigūnai aiški
Kinijos įsikišimą ir sukeltų pa na, kad kariniai vadai Ramiojo nyno pakraščiais.
saulinį karą.
vandenyno srityse nedavę įsa
4,000 vadinamų sovietinių
— Pastangos įsiveržti į ko kymo skubėti laivui į pagalbą,
žvejybos laivų...
munistų Wonsan uostą ir jėga be to, iš viso nesanti numaty
atgauti pagrobtą laivą.
ta nuolatinė tokios rūšies laivų
Be šių 40 laivų, reikia priskai
— Sulaikyti ar sunaikinti vie apsauga.
tyti dar daugiau kaip 4,000 so
ną ar daugiau Š. Korėjos laivų,
Esą žinoma, kad kapitonas vietų tariamai žvejybai skirtų
kaip “keršto” priemonę ar kaip Bucher pradėjęs naikinti lai- laivų, plaukiančių vandenynuo
įkaitą derantis su komunistais. I vo elektroninius ir k. įrengimus se. Jų tarpe 400 operuoja Siau
— Oro keliu subombarduoti i bei žinias. Gen. štabo viršinin rės ir vidurio Atlante ir jų di
bei sunaikinti Wonsano uoste kas gen. Earle G. Wheeler kon delė dalis “žvejoja”, pvz. P. Caesantį “Pueblo” alivą, tuo bū greso nariamst uo tarpu paaiš rolinos valst., ties Charlestonu,
du sutrukdžius komunistų žval kino, kad tiems įrengimams su kur veikia “Polaris” laivų bazė
gybos organams toliau tirti lai naikinti reikia tarp 2-3 valan ar ties Pietų Kalifornijos pa
vo elektroninius bei kitok. žval dų laiko.
kraščiais, kur stebimas pirmo
gybos įrengimus.
Dar vis paslapties skraiste jo JAV laivyno judėjimas. Tas
— Laivynui užblokuoti Won- : apgaubtas tas 1 vai. 45 min. pats vyksta ir Viduržemio jū
san ar ir kitus Š. Korėjos uos tarpas, kai “Pueblo” laivas bu roje ir kitur.
tus.
vęs užkluptas korėjiečių laivų ’
JAV nesikiša, liet seka
Į
ir kai komunistai atsirado ant j
JAV žvalgybiniai lėktuvai
Sovietų žvalgybiniai laivai ap
j “Pueblo” denio.
virš Š. Korėjos
Daug klausimų tegali atsa rūpinti radaru, radiju bei gar
Laivą pagrobus, jau kitą die kyti pats kapitonas, tačiau jis sus sekančiais aparatais ir iš jų
ną virš Š. Korėjos buvo pasiro ir jo žmonės yra Š. Korėjos ko mažiausia 12 skirta žvalgybai
dę JAV žvalgybiniai lėktuvai. munistų rankose. Bucherio ir ties abiem Amerikos pakraš
Jiems bei laivyno vienetams į- aplamai laivyno laikysena — čiais.
sakyta vengti tokių veiksmų, J tai raktas išaiškinti, ar vienas
JAV nebando trukdyti tų lai-

Lėktuvnešis ‘‘Enterprise”, atplaukęs netoli š. Korėjos pakraščių,
šiuo metu laukia įsakymų ir tolimesnių įvykių eigos. Be šio ir kitų
laivų, iš Okinavos į P. Korėjos bazes perkelta visa eilė lėktuvų —
būti pasirengusiems įvairiems galimumams.

Aviacija smarkiai
puola priešo telkinius
SAIGONAS. — Priešo arUitrija jau antrą dieną iš eilės
smarkiai apšaudo Khe Sanh ba
zę su marinų įsistipriniinais.
Priešas pirmą kartą naudoja
152 mm patrankas. Marinų nuo
stoliai siekė 7 užmuštais ir 77
sužeistais.
JAV bombonešiai vakar ir už
vakar smarkiai puolė priešo tel
kinius bei artilerijos lizdus ties
neutraliąja zona. Per tris die
nas numesta 6,000 tonų bombų.
Šiuo metu, priešui astuonias
dienas telkus naujas pajėgas,
aiškėja, kad priešo puolimas
ties Khe Sanh laukiamas kiek
vieną dieną. Esą, nebeišvengia
mos smarkios kautynės.
Kariniai sluoksniai pastebi,
kad priešo jėgų suteikimas ties
Khe Sanh kiek primena 1954 m.
komunistų pasirengimus Dien
Bien Phu mūšiui, kai buvo ap
supta 12,000 prancūzų. Šiuo me
tu pabrėžiama, kad tarp Dien
Bien Phu ir Khe Sanh panašu
mas esąs daugiausia tas, kad
Khe Sanh bazę tegalima dali- ;
miais sustiprinti tik oro keliu.
Žemės drebėjimas vakar vėl
palietė vak. Siciliją. Žuvo keturi
asmenys.

Mirė rež. I. Tvirbutas
HARTFORD, Conn. — Sau
sio 24 d. po sunkios ligos mirė
Lietuvos valstybinio teatro ak
torius - režisierius Ipolitas Tvir
butas. Velionis buvo gimęs 1899
m. rugpiūčio 10 d. Petrapilyje,
kur jo tėvas vertėsi gydytojo
praktika. Baigęs dramos stu
dijas, kurį laiką dirbo Čechovo
vardo teatre. Į Lietuvą kartu
su motina grįžo 1922 m. ir kurį
laiką ūkininkavo tėvo tėviškėje
Surviluose, Čekiškės vals., Kau
no apskr.

1924 m. pradėjo dirbti Kauno
teatre, vaidindamas daugely
dramos veikalų. Paskiau vaidi
no ir režisavo Šiaulių ir Klaipė
dos teatruose. Pasitraukęs Vo
kietijon, Kassely suorganizavo
dramos studiją ir teatrą, išau
ginusį naujų teatralų. Atvykęs
į JAV taip pat kurį laiką dirbo
savo srityje, bet nuo 1960 m.
dėl nesveikatos iš teatralinio
darbo pasitraukė. Laidojamas
Hartforde.

KALENDORIUS
Sausio 26 d.: šv. Polikarpas,
šv. Paulė, Rimantas, Singa.
Sausio 27 d.: šv. Jonas Auks.,
šv. Devota, Auksuolis, Vėjūnė.

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien
debesuota, šilčiau, galimas snie
gas ar lietus. Ryt — vėl šalčiau,
galimi sniego krituliai.
Saulė teka 7:09, leidžias 4:57.

vų judėjimo, tačiau juos seka
iš lėktuvų, povandeninių laivų
ir kitais būdais.
Amerikoje manoma, kad tie
laivai neperžengia trijų mylių
— nuo pakraščių — ribos. Bū
dinga tai, kad JAV paskelbus
laivų manevrus, netoliese be
matant pasirodo ir sovietų lai
vai.
Trumpai — žvalgyba jūroje
— įprastas reiškinys, o “Pueb
lo” pagrobimas — atvejis, už
kurio slepiasi kas kita, bet ne
noras “kompromituoti” žvalgy
bą atliekančius.

H. H. Fowier, JAV iždo vadovas
įspėjo Kongre&'o narius nesiprie
šinti mokesčių kėlimui,- nes, prie
šingai kraštas turėtų
finansinių
sunkumų.
Kongreso narių tarpe
nuomonės skirtingos.

Į centro valdybos prezidiumą
(jį sudaro 3 asmenys) balsų dau
guma išrinkti: Algirdas Bielskus,
Algis Motiejūnas ir Aušra Barzdukaitė. Kandidatais liko Kazi
mieras Karalis ir Vytautas Jokū
baitis.

Redaguoja J. Soliūnas,
6641 S. Albany, Chlcago, UI. 60629

ATVIRAS LAIŠKAS REDAKTORIUI
Mielas Jonai, visų pirma nuo praardytas. Nors nedaug, nors
širdūs sveikinimai Naujų Metų tik iš grindinio tik vienas akmuo
progai O linkėjimai? Va, čia rei išluptas, nors ten tik maža duo
kalas jau keblesnis... Galima bu butė liko, bet Tu žinai seną revo
tų išsiversti pigiai, trafaretiškai liucionierių svajonę — išlupti
ir “pripažintomis ir patvirtinto nors vieną akmenį is kelio pradė Al. Lauraitis, dr. Edmundas Ringus, Edmund Mitchell, Harry Petraitis ir
P. Petrutis sausio 18 d. susirinkę Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus pa
mis” normomis, bet trumpai ir ti revoliucijai. Paskiau jau viskas talpose
svarstė kaip reiktų išrinkti išskirtinį lietuvį sportininką, kuris yra
drūtai būtų: neužsičiaupk
ir eina lengvai. O gal abejoji revo ne tik geras sportininkas, bet ir kaip lietuvis palaikąs Lietuvos laisvės
šiais metais! Tu stovi kaip Jas, pa liucionierių skaičiumi? Ar Tu dvasią.
skutinis mohikanas. Dar vis budi manai, kad šiai išvykai pritarė
ni ir šlami lyg ta Grainio liepa tiktai pasiskelbę liepos 13 die
laukdama kirvio. Kirvio, paaštnn nos “Drauge”? Tik apsidairyk! Suvažiuoja 12-17 žmonių, įskai Jeigu kas neaišku — rašyk. Ban
to modernių, ekumeninių, laikų Ne be reikalo aną vakarą telefo tant ir cv narius ir paskelbia vi dysiu pasiaiškinti. Daug sėkmės
šūkiais, iškalbinga, bet apgaulin nu buvau “apšviestas’ ir paklaus suomenei “istorinius sprendi Tau ir kitiems einantiems į dide
gą retorika ir vis vardan laisves, tas ir patartas — reikia pradėti mus”. Kaip kai kieno jau anks lį darbą.
Tavo
vis vardan suartėjimo su kraštu galvoti kitaip. Ar man nieko ne čiau rašyta. Ir dar vienas reikalas
A. Biržys
(tarsi mes. jaustumus kada nors pranašauja Eąpo 67 ir meninin — kas bus, kada mūsų žaidynių
nutolę nuo krašto) ir vardan kų ir vilniškių svečiavimasis Mo metu kai kurie klubai atsisakys
SEKMADIENI KREPŠINIS
(žmoniškumo. Paaštinto
ntrealyje? Girdi — “ar tu pasi žaisti su tuo klubu, kuris rengė
ško Rubašovo (prisimeni Nuli ruošęs sutikti naujus laikus ir ir dalyvavo išvykoje? Aš jau šiek
Šį sekmadienį, sausio mėn. 28
tiek apie tai girdėjau. Ar tokiems
ir begalybę” ir Rubašovo liūdną naujus uždavinius”?
klubams bus užskaitytas pralai d., Marąuette Parko vyrų krepši
likimą?) erudicija ir paaštrinto
Matai, Jonai, dar daug yra pa mėjimas? Gal paaiškinsi kodėl? nio lygoje žaidžiama:
tiktai iŠ vienos pusės — kairės.
sislėpusių, dar daug yra tokių, Kokia padėtis ateityje bus Dirvo12:15 vai. — Neris — Lituani
Taigi, manau, reikalą supranti ir
neapsipaoka daugiau nei dailinti. kaip anas žydas, kuris Dievui ro nio, Germano ir Mieželio minėto ca.
dė špygą kišenėje. Tu nemanyk, įsteigto komiteto? Koks jo santy
1:30 vai. — Neo-Lituania —
Pereitą penktadienį radau parė
kad Santaros dvasios vadas yra kis su Šalfu, lietuviškais klubais? Orland Park.
. jęs iš darbo “Draugą” su Tavo
vienas ir tik jis supranta,^ kad bol Nejaugi steigėjai pranešė IllinoAbejos rungtynės turėtų būti
straipsniu ir CV pranešimą Nr.
ševizmą reikia “apeiti iš kairės . jaus valstijai, kad jau šis “sporti- gan įdomios. Orland Park yra
89 dėl suvažiavimo ir darbotvar
Ar Tau aišku tokia strategija? Ar | nis ir kultūrinis” vienetas savo už stipriausia amerikiečių komanda
kes. Nenusimink! Nieko jame įnebuvo tokia pat mįslė Rubašo- davinį atliko ir mirė? Nemanau, lygoje. Gi Neo-lituanai, ir jų tai
domaus nėra. Jeigu prisimeni dar
vui ir “gramatinė” fikcija? Mįs j Ar suvažiavimas žygį palaimins kininkai amerikiečiai, dar nėra
botvarkes, buvusias prieš dešimt
lė? Daug yra ir pas mus mįslių.
metų, tai ji tokia ir dabar. Ži Mįslė pvz. nėra “Vienybė”. Bet į ir paskatins tolimesnei ir vaisin pralaimėję nė vienų rungtynių.
gesnei ateičiai ar juos pasmerks? Visa Chicagos lietuvių visuome
nai — rezoliucijų komisijos rinki
mįslė pvz. yra “Dirva .., nes jei Ir jeigu palaimins, tad kokie Šal- nė kviečiama atsilankyti.
mai, pranešimai, pabaltiečių rei
gu jos orakulas Los Angeles pcr- fo santykiai su L. bendruomene
i
x
kalai, na, ir pagaliau klausimai
šala, tai Dirva pradeda čiaudėti. ir veiksnių nutarimais Clevelan
NAUJIEJI ŠALFASS-os
ir sumanymai.
Ir nemanyk, kad tai jau ir viskas. de? Ar dar toliau eiti?
CENTRINIAI ORGANAI
Nors ir nesu veikėjas, nei dar
Tai matai, kuo Tave N. Metų
O gal manai, kad čia reikalas
buotojas, vis dėlto, pasigendu dar
ŠALFAS.S-os garbės teismas pra
botvarkėje punkto, kuris ką nors susitvarkytų pasikalbėjus su krep proga užverčiau. Nepyk. Žinau,
kalbėtų ar žadėtų tarti dėl buvu šininkais? Klysti. Krepšininkai ne Tavo vieno čia reikalas, bet ir neša, jog sausio 9 d. pasibaigu
sios išvykos Lietuvon, nes jau buvo tik įrankis. Tiesa, kad ke kitų, ypač čikagiškių, nes tikiuo siuose centrinių organų rinki
Chicagos pašonėje gyvenąs V. letas senųjų, kaip tie medžiokli si, kad jie bus išrinkti į c. valdy muose dalyvavo 13 sporto klubų
Kasaitis, vilniškiam “Sporte (nr. niai seni šunes, dar kartą norėjo bą. Tik apsaugok, Viešpatie, nuo su 53 balsais, iš kurių 1 sporto
41) ir jo lūpomis pranašauja ii dalyvauti medžioklėje greta jau Clevelando genijų. Jie savo suge klubas su 9 balsais nebuvo užskai
daugiau išvykų. Gal būt, dabarti nųjų skalikų. Deja, jiems grei bėjimus jau parodė. Nerūstauk, tytas, nes pavėluotai atsiuntė
nė CV čia elgiasi ir vėl “saliamo čiausia plyšo smilkiniai nuo į. kad nepasirašau tikrąja savo pa balsavimų duomcfiis.
Už Chicagos viątovę pasisakė 5
niškai” — laikas nuplaus buvu tampos ir todėl jie buvo tėviškai varde. Matai, ten, kur taip “lais
sias bėdas. Nesistebiu nei noru nuvežti į... Druskininkų kurortą vai” kvėpuoja žmogus, dar yra gi klubai su 14 balsų, o už Clevelan
dabartinės cv ir vėl sėdėti « ant poilsiui... Tai senas ir veiksmin minių. Žinai, ten už atvirą širdį dą balsavo 7 klubai su 30 balsų.
dviejų kėdžių, ir vėl išeiti šva gas numeris anapus, lygiai „kaip ir atvirą žodį uždeda visai gimi Todėl sekančioji ėentro valdybos
riais”, nes kas gi įgalino išvykos senas yra Kentucky kocas A. nei antsnukį. Jie taip ten vadina. būstinė bus Clevelande.
idėjos realizavimą? Ar ne “eku- Rupp. Ir ne kiekvienam pailsu
meniška” jos dvasia ir pragaištin siam skalikui jo idėjas krepšigas rankų nusiplovimas? O jeigu nyje įgyvendinti.
vėliau jau ir buvo susigriebta, tai
Kaip matai, aš nekalbu apie
jau šaukštai buvo po pietų. Są
išvyką nei teigiamai, nei neigia
žinė pabudo per vėlai Taigi ne
mai. Kalbu tik, kad reikia reika
rimas ima ne dėl dabartinės cv
lauti iš suvažiavimo vienokio ar
padėties (jie savo darbą jau atli
ba kitokio nutarimo.
ko), bet dėl būsimosios, kurioje,
kaip manau, linkėčiau ir Tau at
Reikia, nes ką darysite, jeigu
sisėsti. Žodžiu, nemanau, kad ir daugiau atsiras klubų norin
naujajai c. valdybai reikėtų per čių, įsteigti “American Lithuani
imti viską į savo rankas tol, kol an Sports and Cultural Activities
panašių išvykų reikalai nebus su Committee?”, spiauti į SALFAS,
važiavimo vienaip arba kitaip nu spiauti į-statutus, einamą kelią
ir paskelbti “naujus laikus ? Ju
tarti, ...
O gal Tau neaišku, kodėl ne- šiais laikais “crusader’ių” nerei
perimti? Gal Tu manai, kad nau kia sėti. Jie patys auga. Ir ar toks
joji valdyba viską perims ir su suvažiavimas be specialaus Pasl"
tvarkys? Klystumei, jeigu taip ruošimo ir dar tokiu laiku sušauk
galvotumei, nes pirmąja išvyka tas pajėgs išspręsti šią problemą?
mūsų einamas kelias buvo jau Neatrodo. Bus kaip ir anksčiau.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

Californijoj keliuose bandomas įrengti 32 colių aukščio vidurinė linija,
kad mašina šokdama į kitą kelią sulėtėtų ir taip būtų išvengiama prie
FERNS- Spital (Harvardo univ.), pakro kinio susidūrimo. Tie pakilimai taip pat padeda mašinai sugrįžti į savo
liniją.
skelbia: vęs 13-3 tš.

— ICC F organas
C1IACII
oficialiai
“Hans Berliner (USA) Fernschach — Weltmeister”, nors
pirmenybės tebėra nebaigtos.
Berlineris pakrovęs 12 V2 -1%
su nebaigtom, užsitikrino pa
saulio čempiono karūną ir didmeisterio titulą. Pavyti jo nieks
nebegali. Iš Berlinerio gavome
žinią, kad jo partija su didmeisteriu Zagarovskiu (Sov), baig
ta lygiomis, taigi, taškų Berli
neris dabar turi 13 - 2. Praeitų
p-bių nugalėtojas Zagarovskis
užbaigė su 10 - 6 tš.

Komandines varžybas laimė
jo Califomijos univ. 2. Columbia 3-4. Harvardo univ. ir To
ronto. 5. MIT. Dalyvavo per 20
universitetų.
— Boston S. Globė, sausio
21 d. Worcesterio lygos lente
lėje įvardina Maironio Parko
lietuvių komandą 9 v. iš 13.
— Bostono tarpklubinėse, sau
sio 26 d. abi lietuvių komandos
rungiasi namuose, So. Bostono
Lietuvių Pil. draugijoj. Lietu
vių I su Cambridge I, o Lietu
vių
B su Massachustts univer
— JAV tarpkoleginėse pasi
sitetu.
žymėjo Botsonas. Pavienes pir
— Pillsbury vardo turnyrą,
menybes, kuriose buvo 164 da
Bostone,
sausio 19 - 21 d. d. lai
lyviai, laimėjo Carl Wagner
(MIT), surinkęs 7% - % tš. Tre mėjo meisteris John Curdo su
čią vietą dalijosi William Ro- R. Murphy, surinkę po 4i/2 - %
tš. Lietuvių komandos talkinin
bertie (Harvardo univ.) su ki
kas, latvis Juris Ozols baigė su
tais, surinkę po 6^ tš.
3 tš., Algis Leonavičius su 2 tš.
Žaibo varžybas laimėjo Robin
Kazys Merkis

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ

BERNIUKŲ

Revizijos komisiją, kurios būs
tinė bus Chicagoje, sudaro: Vy
tautas Grybauskas, Algirdas Vi
sockis ir Antanas Kareiva. Kandi
datais liko Zigmas Žiupsnys ir Jo
nas Bagdonas.

Garbės teismas dėkoja visiems
sporto klubams, aktyviai dalyva 
vusiems rinkimuose.
Vaclovas Kleiza
ŠALFASS-os garbės teismo pirm.

— Anglijos karalienė Elzbie
ta, pagerbdama daugelį kraš
tui nusipelniusių asmenų, Britų
Imperijos ordinu atžymėjo Nau
josios Zelandijos katalikų vysk.
Liston ir seselę vienuolę Dolores uz jos nuopelnus jaunų mer
gaičių auklėjime.
DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES ligos
PltĮTAIKO akinius

2858 Mest 63rd Street
Vok.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta
Ligoniai
priimami
susitarus.
Ofiso telefonas: PK 8-3220
Res. telef. VVAIbrook 3-5070

Rez. tel 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

K e n n e b u n k p o r t e,

Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISfiM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru
pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama
lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams
įstoti į kolegijas.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04046

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily |j
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian “
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Subscription rates: $16.00 per yr. in Chicago, Cicero & foreign
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada
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Metams
metų 3 mėn 1 mėn.
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00
$8.50
$4.50
$1.75
JAV ir Kanadoj
$14.00
$7.50
$4.00
$1.50

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

3424 W. 63rd St.,

ALERGIJA

GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir “oon2761 M’est 51 st Street
taet lenses".
Valandos: antradieniais, penktadie
Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—3:30
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p.p.
Kitom valandom susitarus.
Ligoniai priimami pagal susitarimų.
Uždaryta anttad. ir trečia’d.

Ofa. 736-4477, Re». PR 8-6960

DR. A. PUSTELNIKAS

DR. L DECKYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

SPEC. VIDAUS LIGOS
TeL ofiso PR 6-78OO: Namu «25-76®1

SPECIALYBE — NERVU I»
EMOCINES LIGOS
ORAWEORD MEDICAL BLOG.
644® So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimų

5159 South Damen Avenue
Valandos: f—9 vai. p. p.
Išskyrus trečiadienį

Rez. GI 8-0873

Tel. 423-2660

DR. W. M. EISIN-EISINAS

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ava

Akušerija Ir moterų Ilgos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne VaL. plrmad., antrad., ketvlrtad. D
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. TreČ. Ii
atsiliepia, Bkambinti MI 3-0001
šešt. 8 v. r. iki 8 v. popiet.
Ofiso HE 4-1414.

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
Specialybė akušerija Ir moterų ligoti

2454 Mest 71st Street

DR. S. BIEŽIS

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — '■ &00, šeštadie
niais — 8:30
12:00.

DR. FRANK PLECKAS, OPT.

DR. M. BUDRYS

Priima ligonius pagal Susitarimų.
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-1222
Ofisas 3148 West 63rd Street
Tel.: PROspect 8-1717
Rezld.: 8241 Weet 68th Plaoe
TeL: REpublic 7-7808

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30. šeštadieniai.
8:30 — 12:00.ftK' » Į
’

ASSOCIATE OPTOMETRIHT8
Lietuviškai kalba

Ofiso — HE 4-6768.

6449 S. Pulaskl Road (Cratvford
Medical Building) Tel. LU 5-6446

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(71-oe ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak.
šeštad. 12—8 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PKospect 8-®081

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC,

ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 M’est 69th Street
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine
VAL.: plrmad., antrd., Ketv.. penkt
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kits
talku susitarus telefonu:
Telef. REpublic 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ PCSLfiS IR I’KOSTATf
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
CHIRURGIJA
CHIRURGAS
J O K š A
Ofisas 2454 Mest 71at St
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; tre
GYDYTOJA IR CHIRURGE
čiadieniais uždaryta. Antradlenlate Ir
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
VAIKU LIGOS
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai
ketvirtad. nuo 6—8 vak
2650 West 63rd Street
Plrmad., antrad. ketvlrt. ir penkt.
Ofiso telef. 776-2880
DR. VL. BLAŽYS
nuo 12 Iki 8 v. ir nuo S iki 8 v. v.
Rez
telef , PR 9-6730
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
2801 West 03rd Street
DR. ALDONA ŠIMKUS
Of«. PB 6-6022
Rez. PR 8-6960
Kampas 88-člos ir California
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak
AKIŲ
LIGOS IR CHIRURGUj
DR.
E.
JATULIS
šeštad. 2—4 vai.
frečiad. Ir kitu laiku pagal susi ta:
PRITAIKO AKINIUS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Ofiso telef. 470-4042
15542 S. Cicero, Oak Forest, H
Bendra praktika
Rezld. tel VVAIbrook 6-3048
Kabineto tel. 687-9030
2815 W. 7Ist Street
Namu tel, 839-1071
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.;
DR. C. K. BOBELIS
5ešt. nuo 9 Iki 12 vai,; arba susi
Vizitai pagal susitarimą
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija tarus.

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street

Koute 25, Elgin, DUnois
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 888-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71nt Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
entr., penktad. I-S, treč. Ir šešt. tik
maltam.

Nauja, labai įdomi R. Skipičio
atsiminimų knyga

„N epriklausoma
Lietuva“

Ofa. PO 7-0000

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 Weat 63rd Street

Kaina — $7.00

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

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 80, 49th Court. Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7.
Ir šeštad. tik susitarus.

Trečlad.

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

3925 Mest 59th Street

MEDICAL BUILDING
7166 South VVestern Avenue
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt.
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir naa
6 — 8 vai. vakare.
Trečlad. nuo
11 vai ryto iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.
Ofiso tel. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
Kiekvienam pasauliečiui, AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
ypač šiais laikais, yra labai
2817 M’est 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545
įdomi
Myk. Krupavičiaus knyga

KUNIGAS
DIEVO IR ŽMONIŲ
TARNYBOJE

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tek REUanoe 6-4410
Rez. tel. GRovehUl 6-0617
pirm. Ir' ketv. nuo 12 1
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 Valandos:
2 v. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v.
an
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta Ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p.
vakarais pagal ' Susitari ma.
Ofiso Ir buto tel. OLymplc 9*1381

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir
Knyga apima 1914—1940
metų penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
laikotarp).
Ruošdamiesi švęsti Ne vai. vak. šeštad. 12-8 vai., o trečlad.
priklausomos Lietuvos 50 metų jubi uždaryta.
liejų, visi norime prisiminti bei ži
noti, kaip buvo atstatyta Lietuvos Pel. ofiso ir buto OLy. įpie 9-4159
valstybes nepriklausomybe, koks bu
vo atstatytos Lietuvos valdymas, koks
DR. P. KISIELIUS
buvo mūsų valstybes plotas,
kokių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
puikių vaisių davė mums
Lietuvos
nepriklausomybe tautinio
susiprati
4938 W. 15th Street. Cicero
mo, kultūros ir ekonomijos srityse,
kaip gražiai buvo pakilęs nepriklau Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 va., vak.,
somos Lietuvos bendravimas su už
Išskyrus trečiadienius.
sienio lietuviais ir kita.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Knygoje yra daug pavardžių, datų
ir skaičių, kuriuos sunku atsiminti
DR. IRENA KURAS
tik vieną karta knygų perskaičius,
todšl patariame “Nepriklausomų Lie
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
tuva” įsigyti ir turėti ja savo kny
IR VAIKU LIGŲ
gynėlyje.

MOKYKLA —

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500

(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimų
Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-478S

DR. A. MACIŪNAS

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURC
Bendra prfiktika ir chlrurgl
Ofisas 2750 IV. 71st Street
Telefonas 925-8206
Valandos. 2-8 v. v., penktad.
v. r., 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v.
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta
Rez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ĮR CHIRU1
BENDRA PRAKTIKA IR MC
UGOS

Ofisaa ir rez. 2652 W. 59ti
Tel. PKospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., tr
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 1
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet t
laiku — pagal susitarimą.
(«. tel. HE 4-2123. Namu GI

DR. V. TUMASON
C HIRURGAS
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Mūsų laisves kovos

KALINIAI TALKININKAI

JAV ir Sovietų susitarimo spragos
Susitarimas branduoliniams ginklams varžyti iššaukė prieštaringas nuomones

VEIKLAI REIKIA SURASTI TVIRTA
PAGRINDĄ

Kartais mums atrodo, kad nešvankiausias konservatyvus
JAV ir Sovietai žino, kad sa
GEDIMINAS GALVA
gelis klausimų, kurie gali sukel Dr. Broniaus Nemicko pranešimo LB tarybai santrauka
tikrai Vakarų laisvasis pasau režimas žemėje, senos, išsigan
vo
įtakos
plėtimu
yra
peržengę
ti
nesutarimus. Tarptautinė nu
lis rieda pasilaidojimo linkme, dusios, besiginančios klikos
džiai. Pasitarimai buvo paspar siginklavimo priežiūra pavesta
ribas.
Washingtonas
įstrigo
ne
Kalbėti apie Lietuvos valstybės vykdymo būdus, t.y. kaip pada
apie ką savo laiku buvo kalbė pirmiausias uždavinys kaip
tinti po JAV - Sovietų 1963 m. tarptautinei branduolinės ener nepriklausomybės 50-ties metų ryti, kaip suderinti atskirų orga
tik
Vietname.
Jų
santykius
net
jęs Chruščiovas. Daugelis va- nors išsilaikyti valdžioje. Nuo
susitarimo po atviru dangumi
kariešių demokratijos vardan latinis kalbėjimas apie krašto su draugingomis valstybėmis branduoliniams ginklams ban- gijos įstaigai, kurios būstinė sukakties programą, man atrodo, nizacijų veiksmus, kad minėji
yra Vienoje. Ar ši įstaiga pa yra šiek tiek vėlu, nes visos mū mai būtų sėkmingesni ir jų re
atlieka kartais ir be blogos va pažangumą jos gyventojus vis drumsčia nesutarimai. Maskvai
nevyksta
pašalinti
nuomonių
1
dyti.
Sutartį
pasirašius
buvo
jėgs atlikti jai pavestą uždavi sų organizacijos jau yra sudariu zultatas paveikesnis Lietuvos lais
lios komunistam pas.tarnavi mažiau įtikina”.
daromi bandymai žemėje. Kini nį? Dar sutarties nepasirašius, sios šio istorinio įvykio minėji vinimo bylai.
skirtumų
su
satelitinėmis
res

mą. Tie, kurie gerai pažįsta
Visa tai mes jau daug kartų
ja ir Prancūzija tebetęsia atvi
Mūsų dabartinėmis sąlygomis,
komunistinę grėsmę ir tikro akcentavome, tačiau reikėjo publikomis. Abu kraštus slegia rus branduolimų ginklų bandy jau kai kurie kraštai, pvz. Itali mo planus. Tačiau ir pavėluotas
skirtingo
pobūdžio
slogučiai
ūšio
klausimo
svarstymas
dar
turi
ja,
nuogąstauja,
kad
tarptauti

kai
tauta velka istorijoje neregė
vę, neretai sunkiai gali įsi anų vyrų teismo, kad į tai at
mus.
kio
bare
ir
gyventojų
tarpusa

šiokios
tokios
reikšmės,
nes
dar
nė
priežiūra
gali
tarnauti
šni

to
nuožmumo
priespaudą, kai
sprausti į amerikiečių spaudą. kreiptų dėmesį ir didžioji spau
Branduoliniams ginklams var pinėjimo tikslams. Kas nutiks yra neišaiškintų visa eilė detalių valstybė okupuota, Lietuvos val
vio
santykiuose.
Dažnai beveik prokomunistiš- da.
Prezidentas L. B. Johnsonas žyti talkininkavo komisija nu su Euratomo organizacija, sie ir toli gražu dar nėra suderinti stybės nepriklausomybės atstaty
ki veiksmai Amerikos televizi
*
sausio
17 d. kalboje kongrese siginklavimo reikalams. Sausio kiančia to paties tikslo Europo visų organizacijų veiksmai. Pra mo 50-ties metų sukakties minė
joje ir spaudoje suranda dau
Prisiminus tai, kaip sunku nurodė: “Pokalbyje su pirmi 18 d. Sovietų atstovas Aleksėj je? Sovietai padarė nuolaidų su- nešimo pagrindinis tikslas bus jimai negali būti džiaugsmo ir
giau dėmesio, negu tą kraštą patekti į amerikiečių laikraš
A. Roščinas pranešė, kad pri
ginančios kalbos ai' demons čius iškeliant Lietuvos reika ninku Aleksėj Kosyginu sie tariama sutarties projektui, ku kiršintil JAV su kai kuriais paskatinti pasvarstyti programos tautinių laimėjimų manifestaci
kiau,
jei
ne
susitarimo,
bent
tar
ja. Tokiomis aplinkybėmis minė
kraštais, o ypač Eederaline Vo
tracijos. Be abejo, šie įvykiai lus ir demaskuojant kruvinojo
rį paruošė komisija.
pusavio
reikalų
supratimo
”
.
blogybes reikia apvaldyti ir vėl jimai įgyja ir kitoniškus uždavi
kietija.
rodo demokratijos didybę, komunistinio režimo užmačias,
Sovietų pritarimas sujudino
JAV
prezidentas
laiko
laimė

ją užtrenkti. Negandas kyla ne nius. Man norėtųsi pagrindinius
nors ne retam tai atrodo silp tenka ne tik džiaugtis tomis
jimu
1967 m. konsularinės ir tarptautines organizacijas ir Nusivylimas Feder. Vokietijoje dėl sutarties vykdymo, bet dėl uždavinius nusakyti šiaip:
numu. Ne kartą ir tikrajam žiniomis ir tais straipsniais,
kraštus. Šiaurinio Atlanto san
L reikia sustiprinti laisvės ko
Ryšium su branduolinio apsi jos nevykdymo, nes galybės ap
demokratijos rėmėjui gali at bet tenka ir jais pasinaudoti kitų sutarčių su Sovietais su tarvės vadovybė susirinko po
vos
ryžtą ir jos paveikumą ir
darymą. Jis tikisi, kad netru
ginklavimo varžymu Federalinė spręs jos vykdymo raidą.
rodyti, kad taip važiuojam sa lietuviškam reikalui, nors iš
sėdžio.
Nusiginklavimo
komisi

2.
reikia sutverti naują tvirtą
Nepasitikėjimo šešėliai kyla
vęs pasilaidojimo gatve, ku tikrųjų nėra išskirtinai lietu kus galėsiąs senatui pateikti su jos kraštai turi pranešti savo Vokietija pateikė Washingtonui
bazę,
į kurią būtų galima ateity
rios gale — laisvojo pasaulio viškojo reikalo, o yra tik bend tartį su Sovietais branduoli nuomonę iki kovo 15 d. Galimas eilę klausimų, kurie iki šio me net kai kuriuose kraštuose, ku je atsiremti Lietuvos laisvinimo
to neatsakyti. Iškyla Vokietijos rių atstovai prisidėjo prie su
kapas. Tačiau tie tariami de ra kova prieš komunizmą, ku niams ginklams varžyti.
Sovietai staiga pakeitė nuo dalykas, kad kovo mėn. vidu ■ saugumo klausimas. JAV, An tarties rašymo. Sutarties 4 ir 5 ir lietuvybės išlaikymo kelyje.
mokratijos silpnumo ženklai riam griuvus išsispręs ir pa
Kaip žinia, mūsų organizaci
monę dėl minėtos sutarties, ku ryje bus sukviesta Jungtinių
liudija laisvės didybę ir rei vergtųjų tautų klausimas. Šių rią ilgai vilkino. Maskva savo Tautų pilnatis sutarčiai svars glija ir net Prancūzija atitrau straipsniuose suteikiamos ypa jos jau turi nustatytą savo veik
kia dalį savo kariuomenės. Tau tingos teisės JAV ir Sovietams.
kia manyti, ne kas kitas, o tik nuteistųjų vyrų talka tenka
nuomonę tepranešė apie sutiki tyti.
pumo
sumetimais sumažintas Ar sutartį pasirašius sustiprės los 1968 metų programą, ir nėra
tai suteikia drąsos Sovietų Są pasinaudoti ir mums, besiver mą sutartį pasirašyti tik po JA
jokio reikalo mėginti istorijos ra
Wasliiugtono svyravimai
Vokietijos karių skaičius. Gink pasitikėjimas šiais kraštais?
jungos intelektualams eiti į ka žiant į amerikiečių radijus ar
tas
atsukti -— toji programa, su
Valstybių prezidento kalbos,
Prancūzija gražiais žodžiais
Sutarties svarstymas užtru lų pirkimas JAV atidėtas.
lėjimus.
tarta
buvusiose bendrose konfe
spaudą su savo reikalais, iške kad jis šio įvykio nepanaudotų ko ne tik dėl Maskvos užsispy
Federalinė Vokietija, pasira pasveikino susitarusias šalis, ta rencijose, persvarstyti ar keisti.
*
liant, kad ne nuo dabar ko vidaus politikos tikslams.
rimo, bet ir dėl Washingtono šydama sutartį, turėtų aukoti čiau sutarties nepasirašys, iki Tačiau kiekvienu atveju ji gali
Tie Sovietų Sąjungos cirki munistinis režimas žudo ir tre
svyravimo.
JAV siekė pasirašy- ' savo saugumą. Panašioje pade svarbiausi branduolinių ginklų būti dar papildyta, suefektyvinta
Varginantys pasitarimai
nių teismų nuteistieji rašytojai mia, kad teisė visą laiką ir įka
ti
sutartį
branduoliniams
gink- j tyje yra Japonija ir Indija. Ar valdytojai nenusiginkluos.
ir intelektualai, kaip jau anks lino tūkstančius lietuvių ir ki
Branduoliniams ginklams var
ir gal daugiau įprasminta, kad
Kinija susitarimą vadina im ji pasidarytų brandesnė, o jos
lams
varžyti,
tačiau
bandė
taiks ' šie kraštai, neturinti branduočiau nuteistieji Siniavskis ir tų tautų inteligentų. Reikia žyti JAV ir Sovietai paruošė
Daniel, atskleidžia pasauliui prisiminti, kad šimtai plunks sutarčių projektus jau 1962 m. tytis Vokietijos reikalavimams. linių ginklų, pasikliaus tarptau- perialistinių valstybių suokal vaisiai našesni.
biu. Ji lengva ranka neišsižadės Išeinant iš Lietuvių bendruome
Sovietinės diktatūros menkys nos žmonių jau anksčiau buvo Nuo to meto įvyko 357 posė- Sutarties reikalas buvo pasku ! tiniu susitarimu ?
branduolinių
ginklų gamybos nės požiūrio, 1968-tais Lietuvos
Sovietai
tebelaiko
Federalinę
bintas
ne
santykiams
su
Mask

tę ir žiaurumą. Jeigu lietuviai, komunizmo teisiami slaptai.
laimėjimų,
kur
;e atsiekti JAV valstybės atstatymo sukaktuvi
Vokietiją
karo
kurstytoja,
tu

o ir kitos grupės retai kada Kas dabar vyksta Maskvoje, langelio baltu chalatu apsivilkęs vy va pagerinti, bet rinkimų me
išmokslintų
kinų
pastangomis. niais metais atlikti darbai ir žy
rinčia
užmačias
atsiskaityti
už
tais, kai aiškiai reiškiasi nepagalėdavo įsibrauti į amerikie tai vyko Baltijos kraštuose riškis.
Sumoku brangiau ir sekančią sitenkinimas dėl Vietnamo ka- , praeities skriaudas.
Branduoliniams
ginklams
var giai yra trijų rūšių:
tiškąją spaudą, iškeldami So jau prieš ketvirtį šimtmečio. dieną žadintuvą atsiimu. Priedo
L Lietuvių bendruomenės vie
vietų Sąjungos barbariškumą, Norint komunistus demaskuo gaunu kvitą su garantija šešiems ro, skelbti: aš pajėgiu karą ves- I Branduoliniams ginklams su- žyti sutartis tarnaus JAV ir
Sovietams,
jei
galybės
nesieks
ti
ir
taikos
siekti.
tarčiai
reiktų
pritarti.
Sandoros
nos
savarankiškai vykdysime ar
šiandien tai padaro pačios Ru ti laisvojo pasaulio spaudoje, mėnesiams. Nesulaukęs ryto, ža
nusiginkluoti
ir
nenusiginkluos.
Sutarties
projekte
apeita
daudėžutę
pravėrus
išsiveržusias
dintuvas
sustoja.
Nešu
atgal.
Sto
jau
vykdome;
sijos gyventojai. Pasaulis kaž reikia naudotis laisvojo pasau
už vienuoliktos nugaros ir lau
2. bendrai su kitomis lietuvių
kaip labiau mėgsta dalykišku lio laikraščių pranešimais ir ju
kiu.
organizacijomis
atliktini ir
mą ir tikslumą. Kada paver straipsniais, pažymint, kad šis
— Palikite, atsiimsite rytoj, —
3.
pagalbinė
Lietuvių bendruo
giamos ištisos tautos ir kada laikraštis tiesą rašo apie ko atsako laikrodžių priėmėjas.
menės
talka
darbams,
vykdysi
Tačiau
ir
rytojaus
dieną
žadin

visas Pabaltijis įkištas į sovie munizmo žiaurumą, tačiau ta
tuvas
tiksėjo
tik
mano
krepšyje,
miems
lietuvių
kitų
organizacijų.
tinį kalėjimą, pasaulio spauda tiesa nepilna, nes jis nutyli, ką kol parnešiau namo, o padėtas ant
Norėčiau mesti žvilgsnį į JAV
ne tiek dažnai tai prisimena, komunistai jau seniau daro pa stalo, vėl nutilo.
Lietuvių
bendruomenės ir kitų
tačiau asmenišką kovą prieš vergtuose kraštuose.
Einu trečią kartą. Vėl stoju už
mūsų
organizacijų
suplanuotus
kažkelintos nugaros. Laukiu.
tironiją labai įvertina ir iške
*
darbus,
kurie
bus
vykdomi
ry
.
—
Išardyšime,
pažiūrėsime.
Už

lia tų didvyrių vardus. Jeigu
eikite
poryt,
—
išgirstu
tą
patį
bal
šium
su
Lietuvos
valstybės
atsta

Tie jauni vyrai, gimę ir au
seniau nuteisti rašytojai Si
są.
tymo
50-ties
metų
sukaktimi
ir
niavskis ir Daniel, tebebūdami gę komunistiniame režime,
Ateinu.
paakinti pasvarstyti būdus, kaip
— Dar nesutaisėme. Ateikite po
koncentracijos stovykloje, ir trokšta laisvės, ir tą troškimą
geriau
juos atlikti ar kaip pavei
šiandien tam tikra prasme te- didina laisvės pavyzdžiai Ame sekmadienio.
kiau
į
jų vykdymą įsijungti. Vi
Ateinu. Meistrai ilgai neranda nei
bekovoja už žmogaus ir tautų rikoje, kur koks nors boksinin žadintuvo,
nei garantijos. Į talką
sų
pirma
paminėsiu didžiąsias
išsilaisvinimą, nes pasaulio kas Clay, ne tik nestoja į ar ateinu pati. Šiaip taip pavyksta su
manifestacijas,
suplanuotas Lie
laikraščiai nenustoja apie juos miją, bet dar per televiziją ieškoti vos beįskaitomą kvitą.
tuvių
bendruomenės,
kaip Kul
— Žadintuvas išardytas, bet dar
rašyti, tai nauji Maskvos nu aiškina, kodėl Vietnamo karui
tūros
kongresą
su
dailės
paro
teistieji papildo jų gretas. Ne jis nepritaria. Visa tai kaip nesutvarkytas. Užeikite... — šyp
da
ir
koncertu
ar
dramos
pasta

sosi baltas chalatas.
seniai nuteistųjų rašytojų A. tik liudija Vakarų pasaulio
Po mėnesio ir lygiai trijų dienų
tymu,
Pasaulio
Lietuvių
ben

Ginsburgo, J. Galansko, A. pranašumą ir sugundo laisve skubus laikrodžio remontas buvo
druomenės seimą, Tautinių šo
Dobrovolskio ir V. Laškovos ir gyvybe rizikuoti Sovietų Są baigtas. Laikrodininkas, kaip ir pa
ku} šventę ir kit. Šie darbai yra
vardai skamba visame pasau jungos žmones. Šie antiameri- prastai, išlydėjo su šypsena. Nusi
planuojami Lietuvių bendruome
ir aš — nuo šios dienos
ly. Apie juos rašo ne taip jau kiniai pasireiškimai veda pro- šypsojau
nės
centrinių institucijų ir vyks
rytais birbs du žadintuvai: senasis
labai greitai sovietiniu smurtu amerikietiškąją propagandą. po remonto ir naujasis, kurį prieš
jų iniciatyva. Tačiau pasiseki
pasipiktinąs "New York Ti Ir lietuviai, kai išeina demons porą savaičių, praradusi bet kokį
mas pareis nuo to, kiek pastan
mes” ir kiti dienraščiai, te truoti ir ginti pavergtųjų rei tikėjimą aplamai bet kokioms ga Pietų Vietname netoli Kambodijos sienos šarvuotis rieda visai netoli vadinamos vandens skylės, šio di gų jiems skirs kiekvienas lietu”
levizija leido kalbėti Svetlanai kalų, savo plakatuose ir savo rantijoms, padovanojo bobutė.
INukelta j 4 psl.)
J. Zvilb. džiulio šulinio vanduo esąs labai skaidrus. Šarvuotis medžioja komunistų karius.
raštuose
turėtų
mažiau
akcenAlellujevai ir prašyti protes
tais remti nuteistuosius. Nu tuot, kad tai Lietuvos reikalas,
mūsiškiai. Danutė buvo tam pačiam skyriuj su Vyga, nuotaiką nori išdalinti mums.
teistieji, o ir pora jų draugų, bet kalbėti visų pavergtųjų
Jos draugavo.
Tuo laiku Aldona pajunta, kad ant jos galvos krin
kaip P. Litvinovas ar Danie vardu. Amerikiečiai, matydami
— Įdomu, kaip jos pavardė. Gal ir sutikau, kai ta pagalvė ir pasigirsta Majos balsas!
liaus žmona Larisa, iškelia ko tik lietuviškus plakatus, daž
lankiausi Lietuvoje, — sako Duoba.
— Jei nemoki siūti, turi pasiieškoti kito darbo!
nai mano, kad tai mažos tau
munizmo menkystę.
Romanas
—
Mergautinės
neprisimenu,
o
dabar
ji
yra
ŠlikieČia
tau
ne vaikai mokyti!
tos
maži
reikalai.
Todėl
ypač
Komunistinis režimas atsi
O.
NENDRĖ
nė.
Adelė
Šlikienė.
— Ji įrodo mano žodžių teisingumą! — pasipikti
duria prieš didelę dilemą, — dabar, kada kaliniai kovoja už
— Gaila, jokios Adelės kaimynės neprisimenu!
nusi
sako Rūta. — Turėtum, Aldona, pasiskųsti unijai.
laisvę,
reikia
skelbti,
kad
to

jeigu jis dar tęs toliau areštus
49
—- Kada lankeisi Lietuvoje? — klausia susidomėjęs
Aldonos
akyse renkasi ašaros: niekas iki šiolei su ja
kiais
kovotojais
yra
visa
Lie

tų, kurie šią bylą atskleidė
Julius.
nebuvo
taip elgęsis.
Vytauto
Daržą
Duoba
palieka
vienas
iš
paskutinių

tuva,
kai
matome
Vietnamo
Vakarams, tai kalinių skaičius
— Trisdešimt trečiais vasarą! Motociklu apvažia
— Ne mano, bet Tavo valia! — kartoja mintimis.
ir tuo pačiu kovojančiųjų prieš žudynes, reikia skelbti, kad jų. Važiuodami kalba apie sutiktus pažįstamus, išgirstas vau visą Lietuvą. Buvau manęs persikelti gyventi į Lie
naujienas.
Vaikai
pasakoja,
kas
juos
sužavėjo.
Sutiko
ir
Kilstelia akis prieš save ir sutinka Belinos besi
komunizmą didės eilės, jei taip vyko Lietuvoje ir kitur
tuvą, bet nesuradau galimybės, tai vėl grįžau į Ameri šypsančias akis. Nusiima pagalvę, varto ir žiūri, kas ne
jie
pažįstamų
iš
buvusios
stovyklos.
Pasakoja,
kur
kas
paliks nebaustus, jaunimas dar jau dešimtis metų. Kada kai
ką.
gyvena, ką tėvai dirba.
gerai. Pagaliau suranda šone skylę. Mašina nutraukė
drąsiau stengsis numesti ko kurie rašytojai laisvajame pa
— Tuo laiku daugelis amerikonų, taip mes vadi siūlą ir siuvo toliau. Būtų atradusi Ona kišdama vatą,
—
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munistinius pančius. Išsilais saulyje ar Lietuvoje siūlosi į bai nori tave, mamyte, sutikti. Ar ji rado tave? — nome iš Amerikos grįžusius lietuvius, bandė kurtis Lie
Aldona būtų ramiai pataisiusi, bet Maja norėjo paro
vinimo procesas didėja ir au tarnus pavergėjui pačių rusų klausia Algis.
tuvoje. Jie buvo įkūrę Kaune fabriką. Kiti bandė verstis dyti, kad yra gera inspektorė, viską mato.
ga. “Chicago American” dien auklėtiniai rašytojai eina už
žemės ūkiu. Bet labai maža dalis jų pasiliko, daugelis,
— Gaila, nemačiau jos. Kada jie atvažiavo?
— Nesu mačiusi, kad kuriai kitai taip grąžintų
raštis sausio 15 d. paskelbė ve visų pavergtųjų laisvę į kalė
— Prieš dvi savaites! Gyvena visai netoli nuo mū pajutę artinantis karą, grįžo atgal į Ameriką, — pasa taisymui seto dalį. Kodėl Belina jai nieko nesakė, o pa
damąjį “Sovietų nauja begė jimą ir mirtį. Tokių mes galė sų. Rimas davė adresą, galėsime aplankyti.
koja Julius.
tenkinta šypsosi? — galvoja Aldona.
dystė", kuriame rašo, jog tume išvardinti labai daug. Jie
Namus pasiekia Aldona su vaikais jau po devintos.
— Aš kalbėjau su Danute. Jie atvažiavo tik per
Susiuva pagalvės šoną, atiduota Majai. Ta susi
“toks teismas rodo aiškų fak būdami koncentracijos stovyk eitą savaitę. Jos mama taip pat ieškojo tavęs, — sako Pasidžiaugia, kad taip puikiai praleido dieną, kad Die raukusi vėl apžiūri ir pakabina prie seto. Aldona jau
tą, kad Sovietų vadai nori pa lose gina visų laisvę, ir mes Vyga motinai.
vas tiek leido pajusti savo globą, visi ramūs eina ilsėtis. čia, kad didelis sunkumas spaudžia jai krūtinę. Ji pir
sislėpti patys nuo savęs. Tai lietuviai turime šių kalinių tal
— Džiaugiuosi, kad jau atvažiavo, nes ji labai bi Jie junta džiaugsmą, ramybę, meilę vienas kitam ir mą kartą darbo metu kreipia savo žingsnius į prausyklą.
Al. B. jojo, kad jos nepraleis gydytojai, ji buvo sirgusi džiova. visiems žmonėms.
rodo, kad Sovietų Sąjunga yra ka pasinaudoti.
Uždariusi duris tyliai kukčioja. Jai pasidaro lengviau.
— r Ačiū Dievui, nes čia gal pasiseks išmokyti vaikus.
Nusiprausia veidą, paprašo Dievo pagalbos ir grįžta prie
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Spaudoj ir gyvenime

OKUPUOTOJ LIETUVOJ PAS
LAIKRODININKĄ
Sovietinis biurokratizmas persi
metęs net į smulkesnes okupuotos
Lietuvos įstaigas. Būdingą šia te
ma aprašymą randame Vilniuje lei
džiamos “Tiesos” gruodžio 14 d.,
289-mę. nųntęry, Cią. jūĮįetė. apra
šo savo nuotykius pas laikrodinin

ką: “Gal sutaisytumėte žadintuvą,
— prieš porą savaičių kreipiausi
j Komjaunimo gatvėje esančią laik
rodžių remonto dirbtuvę.
— Jei norite rytoj, mokėkite
hrangįay, o . jgį. ne — užeikite po
dešimties dienų, — atsakė prie

— Daviau Danutei mūsų adresą, jos tikriausiai at
eis pas mus!
— Labai gerai padarei Vygute! Žinai, Jonai, ji ir
tave pažįsta. Vieną kartą sakė, kad esate kaimynai. Jos
vargšės gyvenimo kryžius tikrai sunkus. Pati sirgusi
džiova, labai tikinti, buvo mokytoja, vyras taip pat mo
kytojas, ją ir vaikus labai mylėjęs, tai užėjus bolševi
kams drebėdamas dėl šeimos, stengėsi komunistams įtikti ir viską darė, ko tik iš jo kompartija reikalavo.
Kai, karui prasidėjus, traukėsi komunistai, jam nebu
vę kitos išeities, kaip su jais drauge į Rusiją. Žmona
liko viena su trimis vaikais. Jie panašaus amžiaus, kaip

Po trijų dienų poilsio Aldona jaučiasi laiminga. Ji
su meile ir užuojauta žiūri į Mają, kuri yra ypatingai
irzli, grąžina daugeliui darbą. Darbininkės su ja gin
čijasi, šaukiasi Beliną, kad ta nuspręstų, ar setas turi
eiti, ar turi būti perdirbtas.
— Kodėl Maja šiandien tokia nelaiminga? —
klausia Rūtą Aldona.
— Ji mėgsta stikliuką! — tyliai šnibžda Rūta. —
Matyt, perdaug paėmė.

— Vargšė! — užjaučiamai kalba Aldona.
— Dar didesnės vargšės esame mes! Ji savo blogą

savo mašinos. Diena praeina ramiai. Vakare, išėjusi iš
fabriko pajunta savyje laimę, kokios iki šiolei ji ne
jautė.
— Ačiū, Viešpatie, už šią dieną! — sako pakėlusi
akis į mėlyną, baltais debesėliais išmargintą dangų.

Grįžusią pasitinka vaikai! Vaikai pasakoja, kad
šiandien visi buvo parke, nes mokykloje pamokų nebu
vo. Seselės sakė, kad mirė kažkoks parapijos geradaris,
dėl to mokiniai dalyvavo pamaodose, o paskui paleido
namo.
(Bus daugiau)
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mas. Pagrindinis kalbėtojas Al
girdas Kasiulaitis, svečias iš Cle
velando. Meninę programą iš
pildys choras, solistai: kun. L. Ja
nuška, Birutė Cypienė ir Vlada
Sabalienė. Minėjiman yra pakvie
sti JAV kongreso atstovas Frank
Horton. miesto meras ir kiti auk
šti miesto pareigūnai.
Sb.

DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. sausio mėn. 26 d. New York, N. Y.

Vasario 16 minėjimai
Dayton, Ohio
Daytono lietuvių draugijų są
ryšio ruošiamas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 metų
minėjimas bus vasario 18 d. Sve
čias kalbėtojas bus jaunas gabus
lietuvių veikėjas kun. Gintautas
Sabataitis, SJ, kuris dabar tęsia
psichologijos studijas Ksavero universitete Cincinnati, Ohio. O
Gk velando jaunųjų šokėjų gru
pė “Grandinėlė”, kuriai vadovau
ja Liudas Sagys, atliks meninę
programą.
Specialios tą dieną lietuviškos
Mišios bus laikomos 1 vai. p.p.
Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Iš Clevclando atvykstantieji šokėjai ir
apylinkių lietuviai bei svečiai ga
lės dalyvauti tose pamaldose, po
kurių 2:30 vai. p.p. Lietuvių klu
bo salėje vyks iškilmių progra
ma.
Daytono lietuviai jau senai gal
vojo pasikviesti choro ar šokėjų
ansamblį, pagaliau ryžosi tai pa
daryti šiais jubiliejiniais metais.
52 šokėjų ir orkestrantų atvyki
mo išlaidų apmokėjimui organi
zuojamas fondas, kuriam aukas y
ra paskyrę Sąryšis, vietos L. Vy
čių kuopa ir pavieniai asmenys
ir jų draugai, o Lietuvių klubas
duoda nemokamai salę.
Clevelando “Grandinėlė” yra
sėkmingai pasirodžiusi jau dauge
lyje lietuvių kolonijų ir nelietu
vių parengimuose. Ta grupė gra
žiai aprašyta Clevelando ameri
kiečių spaudoje. Liudui Sagiui
gi upei vadovauti ir programos iš
pildymo paruošą padeda: Alek
sandra Sagienė, Jonas Pažemis, Li
vija Kasperavičiūtė, Aldona Raulinaitytė, Giedrė Mozoliauskaitė,
Nijolė Palubinskaitė, Pranas Nei
manas. Grandinėlė yra Clevelan
do vysk. Valančiaus lietuvių šeš
tadieninės mokyklos dalis.
Tikimasi, kad į šią nepapras
tą programą atvyks ne tik Day
tono, bet ir Cincinnati, Colum-

bus, Springfieldo, Limos, Sidney, Chillicothe ir kitų apylinkių
lietuviai. Bus daug svečių nelie
tuvių. Jaunojo kalbėtojo žodžiai
ir jaunimo tautiniai šokiai mus
sustiprins Lietuvos laisvinimo ko
voje.
J.A.

St. Petersburg, Fla.
Fla. liet. klubas ir jo choras, ve
damas muz. A. Mateikos rengia
si jubiliejiniam Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji
mui. Meninę programą rengiatvarko muz. Mateika. Daininin
kų jėgos padidėjo prisidėjus keletai jaunų vyrų su stipriais, melo
dingais balsais. Išgirsime jų ir vi
so klubo choro dainas minėjime
Fla. klube (4880 — 46th Avė.
N.), vasario 18 d. (sekmadienį).
Bus duodami pietūs ir nepapras
ta programa pritaikinta svarbiai
50-ties metų nepriklausomybės at
kūrimo sukakčiai prisiminti. Tik
rai dera visiems lietuviams susi
rinkti į tokias iškilmes. Kviečia
me visus.
Korespondentas

Norwood, Mass.
Lietuvos nepriklausomybės ak
to 50 metų jubiliejinė sukaktis
Nortvoode iškilmingai bus mini
ma vasario 25 d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių draugijos salėje.
Pagrindiniu kalbėtoju bus inž.
Kazys Barūnas iš Bostono.
Meninę dalį atliks lietuvių vi
suomenei gerai pažįstami solis
tas Benediktas Povilavičius ir
muz. Vytenis Vasyliūnas.
Rengėjai daro didelių pastangų,
kad minėjimas visiems būtų įspūdingas. Norwood lietuvių vi
suomenė yra prašoma tą dieną
nedaryti kitų įsipareigojimų, o su
kaupti visą dėmesį šios kilnios lie
tuvių tautai šventės minėjimui.
Minėjimą ruošia vietinis Ame
rikos Lietuvių tarybos skyrius.
K. Š.

“Kai Lietuva prabyla” —žy
miųjų lietuvių rašytojų kūrybos
montažą perteiks mūsų scenos ve
teranai —Vincė Jonuškaitė ir He
nrikas Kačinskas — iškilmingo
nepriklausomybės paskelbimo 50
metų sukakties iškilmingame mi
nėjime New Yorke. Montažą pa
ruošė poetas Nyka-Niliūnas, reži
suoja — akt. A. Blekaitis.,Muziki
nę programos dalį atliks solistas
S. Baras, pianistei A. Kepalaitei
akompanuojant. Pagrindinę kal
bą pasakys Vliko pirm dr. J K.
Valiūnas. Minėjimas, rengiamas
New Yorko A.L. Tarybos, įvyks
vasario 18 d. 4 vai. Washinton
Irving mokyklos erdvioje salėje,
40 Irving Place, Manhattane. Sa
le pasiekiama išlipus Union Square požeminių traukinių stotyje.
Šiemet minėjimo metu rinklia
vos nebus. Užtai rengėjai tiki,
kad kiekvienas atvykęs į minėji
mą prie įėjimo paaukos ne ma
žiau 5 dol. (jaunimas — 2.50
dol.) Kas aukos daugiau bus įrašytas į specialų aukų lapą.
Sv. Patriko katedroje Manhat
tane (5 Avė. ir 55 St.) tą pat die
ną 10 vai. ryto įvyks iškilmingos
pamaldos vysk. E. Swanstrom celebruojamos. Pamokslą pasakys
tėvas G. Kijauskas, S J., lietuvių
jėzuitų provinciolas. Pamaldose
lietuvių organizacijos dalyvaus
su vėliavomis. I jas yra kviečiami
konsularinio korpuso nariai ir at
stovvbių prie J. Tautų vadovai.
S. Dz.

(Atkelta iš 3 psl.)
vis. Tas pastangas, suprantama,
teks visomis galimomis priemo
nėmis skatinti visiems Lietuvių
Bendruomenės padaliniams, tu
rintiems įtakos į didelius ir visai
mažus atskirų gyvenamųjų vie
tovių lietuvių telkinius.
Bendrose mūsų organizacijų
konferencijose sutartų ir JAV
Lietuvių bendruomenės prisiim
tų leidinių paruošimas jau vyks
ta. Centro valdybos pastangomis
jų išleidimą reikia remti visiems
lietuviams ir visiems bendruome
nės padaliniams, telkiant tam rei
kalui lėšas per Jungtinį finansų
komitetą.
Lietuvių bendruomenės laukia
dar didelis uždavinys, tai yra se
nosios imigracijos lietuvių, ypač
lietuviškai jau nebekalbančio
jaunimo, patraukimas
savęsp.
Centro valdyba, įtempusi savo ir
visų Bendruomenės padalinių jė
gas, turėtų išnaudoti sukaktuvi
nius metus šiam reikalui ir pa
ruošti šiam darbui atitinkamą
planą. Siekiant įgyvendinti šį už
davinį, reikėtų ieškoti vertingos
paramos Lietuvių Kunigų vieny
bėje, lietuviškų parapijų vado
vuose ir Lietuvos vyčių organiza
cijoje, nes šios institucijos, mano
giliu įsitikinimu, yra natūralūs
ir gali būti labai veiksmingi tal
kininkai.
Genocido parodomis galime
svetimiesiems vaizdingai parody
ti Lietuvai Sovietų Sąjungos pa
darytąją skriaudą, įgyti jų sim
patijų mūsų tautos laisvės reika
lui ir paramos Lietuvos išlaisvi
nimui.
Teks veikti ir įtaigoti ir fede
ralinės bei vietinės valdžios pa
reigūnus ir įstaigas, kad atitinka
momis progomis iškeltų Lietuvos
laisvės bylą, teigiamai pasisaky
tų jos reikalu, pasmerktų Sovie
tų Sąjungos agresiją prieš Lietu
vą ir reikalautų atstatyti Lietu
vos valstybės suvereninių orga
nų veikimą. Šios didelės reikš
mės darbas reikės atlikti vienur

Lietuvių bendruomenei vienai,
kitur — drauge su kitomis lietu
vių organizacijomis.
Lietuvai Sovietų Sąjungos pa
darytąją skriaudą išgarsinti vi
suomenėje nepaprastai didelės
reikšmės turi televizija ir radijas.
Sumanymas pasirodyti visame J
AV televizijos tinkle su atitinka
ma gerai paruošta programa ne
turėtų būti atidėtas į šalį.
Vyriausias Lietuvos išlaisvini
mo komitetas paruoš peticiją, ku
ri bus įteikta greta kitų kraštų
ir Jungtinių Amerikos Valstybių
vyriausybei. Tą peticiją turėtų
pasirašyti galimai didesnis žymių
šio krašto asmenų — mokslinin
kų, rašytojų, menininkų, politikų
ir kit. — skaičius.
Sukaktuviniai 1968-tieji metai
yra gera proga lietuvių tautos as
piracijoms skleisti akademinėje
visuomenėje. įvairiose JAV aukš
tosiose mokyklose skaičiuojame
šimtais lietuvius dėstytojus ir tūk
stančiais lietuvius studentus. Jie
vienur mažiau, kitur daugiau tu
ri įtakos į aukštųjų mokyklų ad
ministraciją ir studentiją. Jie,
panaudoję savo ir savo kolegų įtaką, daug kur galėtų paskatinti
paskaitų, simpoziumų, diskusijų,
pašnekesių organizavimą Lietu
vos ir kitų Pabaltijos valstybių
temomis.
Baigdamas itin norėčiau pa
brėžti dvi sąlygas, kurios yra bū
tinos ir nieku būdu neišleistinos
iš akių, siekiant našesnio rezul
tato mūsų laisvės kovos kelyje.
1. Visų mūsų bendrinių orga
nizacijų glaudus bendradarbiavi
mas, aiškus darbo pasiskirstymas
ir sutartas bendras veiklos pla
nas;
2. Sustiprintas Lietuvos laisvi
nimo organizacijos autoritetas,
atremiant jį į visą laisvųjų lietu
vių visuomenę per Lietuvių ben
druomenę. Nujaučiu, kad antro
ji mano vaizduojamasi našios vei
klos sąlyga kai kam gali atrody
ti nuodėminga idėja. Tačiau aš
tikiu j šią idėją ir jaučiu, kad
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Amerikietis karys stiprina savo bazę netoli Khe Sanh Pietų Vietname prie demilitarizuotos zonos, iš kur
puola komunistai, įvedami iš Šiaurės Vietnamo.

rašytoja Katryna Grigaitytė - tės kelio nuo L.A.P. klubo.
Graudienė yra specialiai parašiu- Į Minėjimas bus- vasario 18 d.,
si patriotinio turinio eilėraščių, i sekmadienį. Šventė prasidės 10
kurie bus perkelti į sceną ir jai pa1 vai. lietuvių parapijos bažny
čiai bei jaunajai aktorei Birutei l'čioje. Šv. Mišias aukos ir paVaičiūnaitei vadovaujant-režisuo i mokslą pasakys klebonas kun.
jant skaitys Rūtelė Graudytė, Au; Juozas Matutis. Mišiose dalydronė Bartytė ir kit.
! vai. ryto pamaldomis Šv. TreNumatoma minėjime daly- vaus skautai ir veteranai su vėvaus ir kalbą pasakys Lindeno Į liavomis- Giedos Hartfordo “Aimiesto mayoras John T. Grego- do” choras’ diriguojamas muz.
rįo
j Jurgio Petkaičio.
Visą iškilmių eigą sutiko nufo| P° pamaldų bus eisena nuo
tografuoti bei filmuoti Marija ir bažnyčios į Bushnell parką, ir
Antanas Balčiūnai.
I ten Prie Laisvės paminklo bus

Minėjimą ruošia Alt. Lindeno
skyrius, visoms lietuvių organi
zacijoms talkininkaujant, ir kvie
čia
visus Lindeno ir jo apylin
Linden, N.J.
kių lietuvius gausiai šiame minėjime dalyvauti.
Iškilmingas 50 m Lietuvos ne
V.T.
priklausomybės atkūrimo minėji
mas įvyks Lindene vasario 25 d.
3 vai. p.p. Lietuvių Laisvės Parko Hartford, Conn
salėje 340 Mitchell Avė. Pagrindi
nę kalbą pasakys Vliko narys Ro
Paskelbus 1968 metus Lietu
mas Kezys. Meninę programą
vos laisvės kovos metais, visur
atliks solistės Irena Stankūnaitė
ir visi lietuviai sukruto šiuos
ir Ona Zubavičienė ir muzikės S.
Mulks-Cerienės moterų sekstetas. metus ypatingai atžymėti — ko
Solistėms akompanuos žinomas vą . už Lietuvos išlaisvinimą su
muzikas — kompozitorius Juozas aktyvinti. Todėl ir Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo diena
Stankūnas.
Be to, šiam minėjimui poetė - norima kuo iškilmingiausiai pa

VEIKLAI REIKIA PAGRINDO

Pavel Litvinov. 28 m., buvusio so•' etų komisaro anūkas, daug rūpi
nosi Maskvoje teisiamaisiais rašy
tojais. Dabar jis paleistas iš darbo.
Visi seka. koks bus tolimesnis jo
likimas.

jos įgyvendinimo atidėliojimas
silpnina mūsų darbo paveiku
mą, retina darbininkų gretas, ver
sdamas juos ieškoti kitų kelių, ku
rie ne visada veda į tikrąjį tiks
lą. Tatai turėdamas galvoje, to
dėl
neiškenčiu atitinkamomis
progomis to reikalo viešai nepri
minęs. Manau, kad sukaktuvi
niai 1968-tieji metai turėtų la
biau suaktualinti ir šį klausimą.
Žinau, jo tiesioginis svarstymas
yra Pasaulio Lietuvių bendruo
menės dalykas, bet manau, kad
jis neturėtų būti svetimas visiems
juo labiau, kad ir Lietuvių charta, paskelbta Vyriausiojo Lietu
vos išlaisvinimo komiteto 1949
m. birželio 14 dieną, mums už
deda nepriklausomos Lietuvos
valstybės apgynimo pareigą, ją
išreikšdama šiais žodžiais: “Dar
bu, mokslu, turtu ir pasiaukoji
mu lietuvis kovoja, kad apgintų
ir išlaikytų nepriklausomą Lietu
vos valstybę”.
Jei šias abidvi sąlygas įsteng
tume veikiai įgyvendinti, tikiu,
mūsų organizuota veikla ir suka
ktuviniais 1968-taisiais metais ir
ateityje būtų kur kas našesnė.

— Pagal Gallupo instituto
duomenis JAV-se paskutiniais
metais žymiai padidėjo suau
gusiųjų tikinčiųjų bažnyčios
lankymas. 66% katalikų ir 39%
protestantų tikinčiųjų regulia
riai kiekvieną savaitę lankosi
pamaldose.

minėti.
Hartforde Lietuvos Neprikl.
jubiliejaus iškilmėms rengti ini
ciatyvos ėmėsi L. B. Hartfordo
apylinkės valdyba. Ji sušaukė
visų organizacijų atstovus ir
sudarė jubiliejaus iškilmėms
rengti komitetą. Komitetas pa
siskirstė sekcijomis, kurios smar
kiai veikia. Ypatingas uždavi
nys duotas propagandos sekci
jai, kurios rūpestis Lietuvos rei
kalus nušviesti per radijo ir te
leviziją amerikiečiams. Vadina
si, nepakaks tik “Tėvynės Gar
sų” lietuvių radijo valandų, bet
žengiama ir tariamasi ir su ki
tomis amerikiečių radijo ir te
levizijų stotimis.
Lietuvos neprikl. jubi'iejus —
susirinkimas norima padaryti
daug platesnis, negu kitais me
tais. Net ir vieta parinkta su
didesnėmis patalpomis, nes ti
kimasi sutraukti apie 500 - 600
žmonių ne tik iš Hartfordo, bet
ir iš tolimesnių apylinkių: Waterburio, New Britaino, Manchesterio, Windsoro ir iš kitur.
Hartfordo Board of Education
(Mokslo įstaiga) palankiai lei
do naudotis D. Burns mokyklos
auditorija, 195 Putnam St., Har
tford, Conn.. Tai tik kelios minu

padėtas vainikas.

Oficialioji dalis, kuri bus dau
giausia anglų kalba, prasidės
3 vai. p. p. minėtos D. Burns
mokyklos auditorijoje. Vyriau-

siu kalbėtoju pakviestas gene
ralinis konsulas Anicetas Simu
tis. Šią dalį tvarkys teisėjas Pra
nas Mončunas (Frank Monchun). Į iškilmes pakviesti:
Connecticuto gubernatorius J.
Dempsey, miesto meras, kongresmanai ir kiti aukšti valdžios
atstovai.
Antroji dalis, jau tik lietu
viškai, bus meninė programa.
Dainuos solistė Irena Stankū
naitė ir “Aido” choras. Be to,
manoma, bus ir tautinių šokių
Paskutinioji dalis — kuklios
vaišės L.A.P. klubo patalpose,
227 Lawrence St., Hartford.
(Conn. Norintieji vaišėse daly
vauti, prašomi užsiregistruoti
,pas klubo šeimininką Adolfą
Maslauską ar pas L.A.P. klubo
valdybos narius.
Tikimasi, kad Conn. guber
natorius paskelbs proklamaciją
ir leis kapitoliuje iškabinti Lie
tuvos vėliavą.
Todėl visi Hartfordo ir plal čiųjų bei artimesnių apylinkių
i lietuviai prašomi šių jubiliejinių
metų iškilmėse Hartforde kuo
gausiausiai dalyvauti. Atvykime
pasakyti pasauliui, kad mes pa
smerkiame Sovietų Sąjungą už
Lietuvos nepriklausomybės su
žlugdymą.
J. Bernotas
iihiiiiiiiiiuhi ji

Rochester, N. Y.

TELEVIZIJAS
paprastas

Lietuvos nepriklausomybės 50
J. MIGLINAS
metų atstatymo minėjimas įvyks 2549 W. 69 St.. n auk.. PR 6-1068
vasario 18 d. Šv. Jurgio lietuvių
katalikų parap. salėje, 555 Hudson Avenue. Minėjimo programo PARDUODAMI♦ ♦ ♦Iš♦ MODELINIŲ
je: 9:30 vai lietuvių radio valan NAMŲ BALDAI SU 30% IKI
dėlės programą angliškai ir lietu
50% NUOLAIDA.
viškai praves R. Kiršteinas. Ji bus Galima pirkt dalimis Ir Išsimokėtinai
APTARNAUJA LIETUVIS
paskirta Lietuvos nepriklausomy
BEN GRIGONIS
bės 50 metų paminėjimui. 11 vai.
6154 South Halsted Street
šv. Mišios už mirusius ir gyvus
Telef. — TR 3-0086
Lietuvos laisvės kovotojus. Mišių
Atdari 6 dienas savaitėj, o sekmad.
metu visos lietuviškos organiza einame i bažnyčia- Pirm. Ir ketv.
nuo 9-8 vai. vak.; Antrad.,
cijos dalyvauja organizuotai ir su atdara
trečlad., penktad. ir SeStad. nuo 9-6
Prie krautuves yra
savo vėliavomis, giedos vietos L vai. vakaro.
“FREE PARKING”.
B apyl. choras, vad. Jono Ado
maičio.
3 vai. p.p. Šv Jurgio liet. pa
10% — 20% — 30% pigiau mokėsi.
rapijos salėje iškilmingas minėji- už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio

pas

ZAPOLIS

FRANK

M O V I N G

3208^ VVest »5th Street
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433#

Apdraustas perkraustymao
įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS
Ilgų metų patyrimas
Apdraustas perkraustymas
WA 5-9209
Chicago, Illinou

z****************!** *♦**»•*?>:»
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Š

FRANK’S TV and RADIO, INC.

3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, Į
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO ]
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

H I G

4.75x
on

per annum
regular savings

per annum
on investment bonus

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

aniiHiiiiiinHiimuHiiiu
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5515 S. DAMEN AVĖ.

ALL PHONES WA 5-8202

JANUABY - SAUSIO MEN. 25, 26 ir 27 D. D.
DUJARDIN IMPORTED V.S.O.P.
GEBMAN BRANDY

Fifth $3.98

MONNET V.V.L. COGNAC

Fifth $4.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P

Juzės Oaužvardienės

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES
4-ji pagerinta, iliustruota laida
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų
receptų anglų kalboje.
Puiki dovana lietuvėms ir nelietuvėms

Kaina — $2.50
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

Fifth $5-49

CUSENIER THBEE STAR COGNAC
Imported

Amerikietis rankraščių specialistas
Howard Haring skelbia, kad Va
karų Vokietijos prez. H. Luebke
pasirašė raštą, nacių režimo metu
dėl koncentracijos stovyklos kali
nių barakų statybos Saksonijoj.

Ir spalvotas nebrangiai

taisau Už patarnavimą vietoj $3,
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys.
Pasiteiraukite apie naujas

Fifth $4-89

BICCADONNA IMPORTED
VERMOUTH dry or sweet 30 oz. Bottle

MEDUOLIS LIQUEUR

$1.39

Fifth $4.39

LOVAI, CANADIAN, 6 yr. old 86 Proof
Imported CANADIAN VVHISKY
Fifth $4-79

FORBIDDEN FRUIT LIQUEUR

Fifth $5-29

Imported 1964 Vintage SAINT - EMELION
or H AUT MEIKK WINE
Fifth
Case of 24—12 oz. T. A. Bottles

Case

S 1.79

95 ’

KATALIKŲ IR ANGLIKONŲ
SESIJOS
Maltos saloje sušaukta miš
rios katalikų ir anglikonų Baž
nyčių komisijos darbų trečioji
sesija. Pirmosios dvi šios komi
sijos darbų sesijos įvyko praė
jusių metų sausio mėnesį Itali
joj ir Didžiojoj Britanijoj. Komi
siją sudaro po dvylika narių iš
katalikų ir anglikonų pusės. Ka
talikų delegacijai vadovauja
krikščionių vienybės sekretoria

RADIJO BANGOMIS APIE
LIETUVĄ

| paskambinimų su klausimais ir
| komentarais į radijo stotį tuoj
po programos ir sekančios die
Philadeiphijos - Pietinės New nos “Night Talk” programos
Jersey Jubiliejinių metų ko metu, kurie buvo pertransliuoti
mitetas aktyviai veikia. Gruo “atviro mikrofono” programos
džio 28 j 29 dienos vidurnaktį, dalyse radijo bangomis.
artėjant jubiliejinių metų išva
karėms, pralaužti pirmieji ledai,
SUDARYTAS GARBES
siekiant ir radijo bangomis pa
KOMITETAS
garsinti Lietuvos vardą ameri
kiečių visuomenėje. Jack McJubiliejinių metų komiteto pa
Kinney “Night Talk” radijo pro
stangomis yra sudarytas sekan
gramos, perduodamos per žino čios sudėties garbės komitetas:
miausią Philadeiphijos stotį WC
Garbės pirm. kard. J. J. Krol,
AU (Columbia Broadcasting Philadeiphijos
arkivyskupas,
Systėm), dalyviais buvo iš New garbės vicepirm. J. Rajeckas —
Yorko atvykęs Vliko narys dr. Lietuvos atstovas VVashingtone,
A. Budreckis ir Philadeiphijos J. H. J. Tate, Philadeiphijos
- Pietinės New Jersey Jubilie miesto meras.
jinių metų komiteto informaci
Garbės nariai: kun. dr. C. Banės komisijos narė Teresė Ge
čienė. Vieną valandą užtruku tutis — Šv. Kaziimero parapi
sioje pasikalbėjimo forma per jos klebonas, V. A. Carroll —
duotoj programoj klausytojai Common Pleas ir Quarter Sesbuvo supažindinti su Lietuvos sions teismų vyr. teisėjas, K.
praeitimi, kalba, nepriklausomy Cheleden — Liberty Federal Sa
bės laikotarpiu, Lietuvos užgro vings & Loan Ass’n preziden
bimu, tragikomiškais “rinki tas, P. D’Ortona — Philadeiphi
mais' , šiuo metu vykdoma ru jos miesto tarybos prezidentas,
sifikacija, ir, liečiant jubilieji kun. J. Degutis — Šv. Andrie
nius metus, su planais Philadei jaus parapijos klebonas, J. Faphijos apylinkėse įspūdingai pa cenda — VVCAU-TV žinių pra
minėti jubiliejinę sukaktį. Mū nešėjas, Columbia Broadcasting
sų programos dalyvių pasireiš System, W. Thacher Longstreth
kimą šioje diskusinėje progra — Philadelphia Chamber of Co
moje tenka vertinti teigiamai, mmerce vykdomasis viceprezi
nors dėl laiko stokos genocido dentas ir miesto tarybos narys,
klausimo jiems ir neteko pla T. Mack — Luzerne County disčiau panagrinėti. Pačios progra trict attorney, adv. S. F. Man
mos sėkmingumą įrodė faktas, kąs — Pennsylvanijos respubli
jog po valandos pertraukos sto konų lietuvių sekcijos pirm.,
tis tą pačią programą vėl per prel. dr. V. Martusevičius, Šv.
transliavo. Taip pat susilaukta Jurgio parapijos klebonas, L.

CLEVELANDO
PIRMĄ KARTĄ

ŽINIOS

to sekretorius olandas arkivysk.
Willebrands. Mišri katalikų ir
anglikonų komisija, kaip žino
ma, buvo sudaryta 1966 metais
su tikslu pasiekti nuoširdaus dia
logo katalikų ir protestantų
Bažnyčių tarpe, remiantis Šven
tuoju Raštu ir bendromis praei
ties tradicijomis. Komisijos dar
bai jau yra davę konkrečių vai
sių, turint prieš akis bendrą ide
alą: tą tikėjimo vienybę, už ku
rią meldėsi Kristus savo kan
čios išvakarėse.

Philadeiphijos radijo stoties WCAU bangomis apie Lietuvą. Iš k. j d.: J. McKinney, programos prave
dejas, dr A Budreckis ir T. Gečienė
Nuotr. K. Čikoto

nuoširdžia talka prisidėjo D. čiau suminėtos šv. Mišios už
Drag'ūnienė, E. Bendžiūtė, dr. Lietuvą bus aukojamos katedJ. Puzinas, dr. A. Salys, skulp I ros reguliarios sumos metu. Šie
torius P. Vaškys, dail. R. Viešu kiant šiais Jubiliejiniais metais
las, A. Vaškelis, K. Cikotas, G. su mūsų Tėvynės kančiomis su
Surdėnas, A. Gečys ir ypač p. pažindinti nelietuvius katedros
O. Jurskienė. Padėka tenka ir j lankytojus ir pasiekti jau lietudešimtim lietuvių, noriai pasko Į viškai nekalbančią ateivių gene
— Paroda, knygų anglų kal linusių parodai eksponatų. Šios raciją, pamokslas bus sakomas
ba apie Lietuvą, paįvairinta mū parodos mecenatais yra dr. A. anglų kalba. Vietos lietuvių or
sų tautinio meno išdirbiniais, Šmulkštys (Riverside. N. J.) ir ganizacijos yra kviečiamos ka
atidaryta sausio 22 d. Free D. Brauklys (Reading, Pa.), sa tedroje dalyvauti su savo vėliaCentral Library of Philadephia vo stambiomis aukomis parėmę f vomis. Didelė padėka tenka viegalerijoje, Logan Sąuare (N. 20
parodos rengimo darbus ir įga j tos lietuvių parapijų klebonams
ir Vine Sts.). Paroda tęsis iki
už suteiktą pritarimą pamaldas
kovo 31 dienos ir jos ekspona linę knygų užpirkimą bibliote už Lietuvą organizuojant.
kai.
tai užima 22 vitrinas. Parodą
— Nepriklausomybės šventės
— Pamaldos už Lietuvą. Šv.
galima aplankyti darbo dieno
minėjimas.
Iškilmingas nepri
mis nuo 9 vai. r. iki 9 vai. v.; Mišios Pavergtosios Lietuvos ir
klausomybės
šventės minėjimas
šeštadieniais nuo 9 vai. r. iki 5 mūsų kenčiančių bei žuvusių
įvyks
vasario
11 d., 3 vai. p. p.
vai. v. ir sekmadieniais nuo 2 tautiečių intenciją bus aukoja
Drexel
Institute
of Technology
vai. iki 6 vai. p. p. Taip pat mos Šv. Petro ir Povilo kated
pranešame, jog šios parodos iš roje (18th & Parkway St.) š. m. didžiojoje auditorijoje. 32 &
davoje centrinė bibiloteka yra vasario 11 d. (sekmadienį) 11 Chesnut St. Pagrindiniais kal
papildžius savo lentynas naujo vai. ryto. Mišias laikys šiom bėtojais bus šiuometinis JAV
mis anglų kalba išleistomis kny iškilmėm iš Chicagos atvykstąs kongreso narys ir dabartinis
gomis apie Lietuvą, kurias ga vysk. V. Brizgys, o pamokslą respublikonų partijos kandida
lima trijų savaičių laikotarpiui i pasakys Tautos fondo pirm. tas į JAV senatorius R. Schweipasiskolinti. Didžiausią dalį šios prel. J. Balkūnas iš Maspeth, ker ir iš Chicagos apyFnkių at- i
parodos rengimo darbų naštos N. Y. Mišių metu lietuviškai gie vykstąs Lietuvių fondo valdy- į
ir atsakomybės nešė komiteto dos “Vilties” choras, vadovau bos pirm. dr. A. Razma. Meni
kultūrinės sekcijos narė Snie jamas L. Kaulinio ir solistai. nę dalį išpildys solistė I. Stankų
Norima atkreipti mūsų visuo naitė, “Vilties” choras, vadovau
guolė Jurskytė. Prie galutinio
parodos apipavidalinimo savo menės dėmesį į faktą, jog aukš- jamas L. Kaulinio ir “Žilvino”
I šokių grupė, vadovaujama Vil
ties Puzinienės. Minėjimo vieta
i':uti -. B.
1.00 patogiai pasiekiama elevatoriu
AUKOS SPAUDOS REIKALAMS
J.
1.00 mi, autobusais ir traukiniais.
Sukis Veronika
$6.00 Vaičiulenas John
1.00
Kuliešius Vincas
5.00 Dambrauskas Petras
Sag.
1.00
Weinrott — Common Pleas
Court teisėjas.
Philadeiphijos - Pietinės Jer
sey Jubiliejinių metų komitetas
prašo visuomenę savo dalyva
vimu parodyti tinkamą dėmesį
sekantiems parengimams:

tams ir moksleiviams po $5.00)
gaunami pas V. Žilionytę — tel.
CLEVELANDE
486-5275, P Skardį — tel. 461Vasario 10 d. Ateities klubo ba 6978, J. Gyvą — tel. 681-5314 ir
liuįe dainuoja sdflistt* (lyr.-dram.) baliaus dieną nuo 6 vai. prie įė Šukys Juozas
5.00
sopranas Violeta Cižauskaitė-Bal- jimo. Pradžia 7:30 vai.
Rasys J.
5.00
čiūnienė, Detroite gyvenančių E.
5.00
Ankus-Ankienė Ona
VAIDILOS TEATRO
ir V. čižauskų duktė, kuri atudl
Daunys K.
4 00
PREMJERA
Varskys Augustinas
4.00
javo St. Mary of the Woods ko
štuopis
Jurgis
3.00
legijoj, Terra Haute, Ind. Ją bai
2.00
Sausio 27 d. šeštadienį, 7 vai. Tamosiunas Elena
gusi bakalauro laipsniu, laimėjo
2 00
vak. Šv. Jurgio parapijos salėje Kukarskas Juozas
kard. Spellmano stipendiją ir stu
Kaklauskas
J.
200
Vaidilos teatras Clevelando lie Lukošius Anicetas
dijavo muziką Pijaus ĖII Institu
1 00
tuviams pateikia naują premjerą, r. Bie iauskas V. J.
1.00
te, Florencijoj, Italijoj. Ten daina1
Antano Rūko penkių veiksmų vai 'a par nekas Antanas
1.00
vimo ir operos mokėsi pas žymų|
dinimą “Keturi keliauninkai”.
Italijos dirigentė maestro Bruno
Visiems aukotojams nuoširdžiai
Sekmadienį, sausio 28 d. 4 vai. p. dėkojame už paramą.
Rigacci. Institutą baigė magistro
p. vaidinimas bus pakartotas toje
laipsniu. 1966-7 m. studijavo Bos
“Draugo” Administracija
pat salėje.
tono muzikos konservatorijoj (oVaidilos teatras su savo rež. Pe
peros tvorkshop stipend.). Perei
tru Maželiu šį vaidinimą auko
AUKOS UŽ KALENDORIŲ
tą vasarą studijavo dainavimą
ja Lietuvos 50 metų nepriklauso Tamulionis Pianas
$5:00
pas garsiąją konservatorijos momybės sukakčiai paminėti. Graži Dumbrys J.
3.00
ir prasminga mintis mūsų Lais Baras Stasys
3.00
vė? kovų metams įamžinti. Ne Ivanauskas M.
2.50
2.00
tik pati veikalo mintis, bet ir Kaklauskas J.
2.00
pats pastatymas puikiai tinka šiai Borušienė M.
lickus Pranas
2.00
garbingai sukakčiai atžymėti.
■ ns'iis J.
2.00
Lietuvis autorius, lietuvis reži yd lis Stefa
2.00
sierius, lietuvis dekoratorius, lie
poč us Jonas’
2.00
tuvis choreografas, kostiumų kū ė inis Alfonsas
2.00
2.00
rėjas, šviesos efektai ir, aišku, vai Rėklys Eduardas
Doanbrava
B.
2.00
dintojai.
Grajauskienė K.
2.00
“Keturiuose
keliauninkuose” Raštikis H
2.00
vaidina trys kartos artistų: pra Verbyla Vladas
200
dedant seneliais, baigiant septy Palubinskas Matas
2.00
2.00
nių metų vaikais debiutantais. Narbutas S. J.
2.00
Vaidinime matysime senuosius Daunoras J. A.
Kataitis Helen
2.00
Vaidilos teatro veteranus Igną Šnekutis Petronė
2.00
Gatautį, Zigmą Peckų, Gražiną Didžbalis Ad.
2.00
Plečkaitienę, Aldoną Zorskienę, Gruzdys A. K.
2.00
Violetą Žilionytę, Vytenį Gatau Butėnas F.
2.00
2.00
tį, Rūtą Jokūbaitytę ir Petrą Ma Prokurot J
V. Čižauskaltė
2.00
tulevičių. Sveikinsime naujuosius Dunda S. B.
2.00
kytoją Gladys Childs Miller kon teatro debiutantus Egidijų Mar Tupetis K.
’
’
~VfJk
’
s
Monika
2.00
servatorijos vasaros mokykloj Ca cinkevičių, Arūną Ciuberkį, Ra
T~kubhitė M.
1.50
stle Hill (New England Conser- mūną Švarcą, Šivilę Kliorytę, P. Sirutis Aloyzas
1 50
vatory of Music stip.). Dabar te- Balčiūną, Mindaugą Leknicką, Kaulnkis Stella
1.00
bestudijuoja dainavimą Bostono Mindaugą Gatautį, Paulių Alšė- Daunys K.
1.00
100
konservatorijoj ir privačiai su Cla ną, Viktutę Lenkauskaitę, šokė ė~. M. Felicija
šonas M.
100
ra Shear.
jas Dalią ir Astą Bložytes ir Rūtą
- Ignas
100
Violeta koncertavo 4 kartus Skrinskaitę ir mažiausias šokė ’z-'a
arekojis Ed
100
Florencijoj Workship operoj dai jas — Lidiją ir Danutę Balčiū '■n-'a”,nus’cas Eug.
1.00
navo 4 kartus. Bostono Muzikos naitės, Kristiną Kuprevičiūtę ir "'"finas D.
1.00
VVasukonis K.
1.00
konservatorijos Weberio operos Rūtą Maželytę.
Naujokas M
1.00
Freischuetz pastatyme dainavo
Watkins
Geo. J.
1.00
“Keturiais keliauninkais” susi
pagrindinę Agatos rolę. ra dai
Paulikas
J.
1.00
navusi Terre Haute, Columbus, domėjimas didelis. Atvyksta sve Matulis W
1.00
Detroite, New Yorke, Bostone, čių ir iš kitų miestų. Norintieji Adamonis S.
1 00
Waterbury, Lake Ariel, Dainavos užsitikrinti salėje vietą, prašomi Švėgžda Juozas
1 00
bilietais apsirūpinti iš anksto. Sį Sniuolis Juozas
1.00
stovykloj.
P’
’
nskas
Ignas
1.00
šeštadienį
dar
galima
gauti
“
Dir
Koncertas-balius su šokiais bus
Baliunas E.
1.00
voje
”
.
Kasa
bus
atidaryta
nuo
6
Sv. Jurgio parapijos salėje. Rengė
Žakas J.
1.00
jai prašo gerb. svečius užsisakyti vai. vak. Šv. Jurgio parapijos salė R-bokienė E
100
stalus po 10 asm. iš anksto. Kvie je.
Kilikauskas K
1.00
VR. Mataitis Bronė
1 00
timai po $7.50 (nedirb. studen

*
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KrisčiuneVičius Vikt.
Nemanius A.
Duoba Juozas
Shats Ona
Gasiunas Adolfas
Uksas Jurgis1
Zulpa Kazys
č us Juozas
Mikuckis V.
Bacviriskas Simoh

Ablomienė Petronėlė
Grigaitis Albinas
Janciukas Pranas
Matusevičius Vincas
Krakauskas A
Lažaitis A.
Mereckis Aleksandras
Skudra Jokūbas
Januskis Alizabeth
Abromaitis John
Stanulis John
Butkys Vaclovas
Sa.jonas Juozas
Lisauskas Mikas
Achenbach Mary
umgaudis Vladas
Lazdauskas A.
Stumbras Ona
Černius Filomena
Matulionis VI.
esc'nskas A.
Vedeckas A
Zupkienė Anastazija
Frejeris PTauchas Frances
Vaičiulis Frank
Burba Adolfina
Vieraitis M
Rupinskas Joseph
Simukonis A.
Kašėta Anella
Liutkevičius A.
Ramanauskas A.
Smolskis Jurgis
Dekeris J
Blozys V.
Paulaitis R
Matusaitis J.
Norkeliunas A
M'selis Anthony
r,ekae Joseph J.
Savickas Jonas
Vanaennas

’-onas Elvyra
Vitkus Juozas
Keturakis A.
Mažeika Ona
Velza Vladas
Blinstrubas Catherine
Margis M
Tesuit Fathers
Balsis Domicėlė
Sa’naitienė Agota
Balsevičius Povilas
Valeckienė
Janulis Frank
Kraujalis Andrew

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 00
1.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
1.00
1.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai
dėkojame už paramą.
“Draugo” Administracija

* ^1 » *
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Ka. tik turi gerą skonį,

viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER,

INC.

MARQ(IETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėja* — I. LIEPONIS
ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Pirmadiemais

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. oopiet

J. Narūnės parašytas —

BIRUTES RYTAS
Draugo rūmuose nušvito !
Kaina — 95 centai............. kas puslapis
iliustracija.

Paskubėkit įsigyti!
Gaunama DRAUGE, 4545 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60623

» • » V-A—,

• *-*—• *

»

* • K..K • •

L* •

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme

dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad
turėsite skanius valgius, skubą patarnavimą, kaip ir mūsų pir

mame restorane.

Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois
(2 blokai | rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800
Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas
VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI
NUO l'O IKI 800 ASMENŲ.
Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet

atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto.

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street

(63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65

Kiton'

IR

$2.25

JOKIO LAUKIMO -

GREITAS PATARNAVIMAS

TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 * 4622
Atdara sekmad ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto. Penktad
ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

H

DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. sausio mėn. 26 d.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
lė draugija, kuri be savų reika
lų, rūpinasi lietuviškais reika
lais.
Pr. Fab.
Šiomis dienomis Brighton
CICERO KOLONIJOJ
Parko Namų savininkų draugi Šiomis dienomis penki lietu
jos valdyba išspausdino laiškų viai gavo pilietybę. Tai Ignas ir
pavyzdžius rašytinus preziden Aldona Ruginiai, Stasė ir Stetui Johnsonui. Paraginkime laiš pas Paulauskai ir J. Breivė. Tai
kais prez. Johnsoną, kad jis im į labai svarbu rinkimų
atveju,
tųsi iniciatyvos įgyvendinti kon įneš renkant miesto pareigūnus
greso priimtą rezoliuciją — Hou teks balsuoti ir už mūsų tautie
se Concurrent Resolution 416. tį P. Kimbarką. Nėra abejonės
Ilgo laiško prezidentui rašyti už jį nauji piliečiai atiduos sa
nereikia, tik trumpai ir aiškiai lvė balsą. Senosios kartos atei
priminkime jam, kad jis turėtų viams buvo sunku dalyvauti po
imtis iniciatyvos įgyvendinti litikoje, tačiau turėjome keletą
JAV-bių kongreso priimtą re tautiečių miesto tarnyboje. Da
zoliuciją Pabaltijo kraštų laisvi bar kas kita, lietuvių prieaug
nimo reikalu. Kas norėtų gauti lis ir yra naujų ateivių išmoks
laiškų pavyzdį, prašome kreiptis lintų vyrų, kurie gali užimti
į d-jos pirm. A. Marmą, 4601 So. aukštas pareigas, tik reikia vie
Talman Avė., tel. 927-7220, ar nybės.
ba ižd. J. Simanavičių — 4531
Cicero D.
So. California Avė., Chicago,
III., prisiuntus sau adresuotą ► ♦ ♦ ♦ ♦ MISCELLANEOUS ♦-♦-♦♦♦-4
voką su pašto ženklu. D-jos su ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
sirinkimas bus vasario antrą
sekmadienį, parap. mokyklos
\Smcfmr)
salėje, po 10 vai. mišių — 11 v.
MCHMOND
LįįV SERVICE
r. Klebonas leido dalinti lape
lius prie bažnyčios ir paminės Kampos Rlchmond lr 63rd Street
per pamokslą. Tai bene vieninte Užsieninių lr vietinių automobilių
BRIGHTON PARKO NAMŲ
SAVININKŲ II-JOJ

.0

-♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦

M1SCELLANEOUS
PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% Iki 50% nuolaida. Galima pirkti
dalimis ir išsimokėtinai. ,

SOUTHWKST FURNITURE CO.
6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421

Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

VISUOTINIS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

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

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI
Ekspertlškaai uždedam naujus 1- tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA

J conditions

*•*■ **'■* **** »

lių. gyvybes,
sveikatos, biznio.

LEO’S SINCLAIR SERVICE

Patogios išslmokėj imo sąlygos.

5759 So. VVestern Avė.

Salary open, excellent

Kaip ir kiekvienais metais, i company benefits.
valdyba ir susirinkimo dalyviai
pasidalins pereitų metų nuveik į CONSOLIDATED STAMP
MANUFACTURING C0.
tais darbais, užsibrėž ateinančių
metų vagą ir ta proga bus iš
1123 VVcst VVashington St.
rinkta nauja valdyba bei revi
TEL. — SE 8-0300
zijos komisija.

REAL

ESTATE

LAIKAS ATĖJO
7 kamb. liuksus rezidencija, g me
tų gelsvas mūras apie 28x65
pėdų,
gazu “baseboard”
šild.,
karpetai,
aukšta pastoge, 2 auto mūro gara
žas, su nuolaida $36,000.
3 butai lr biznis. $3,600 nuomos,
platus lotas, maži taksai. $21,400.

Apie 30 pėdi,

lotas ir

Biznio zona. $11,000.

garažas.

Atvykite — visi laukiami

VALDIS REAL ESTATE

T YPI S T

Steno Order Service derk

l’lione lor appt.867-8040

GENERAL CABLE CORP.
______ 4820 N. Harleni Avenue_____

GENERAL OFFICE
Interesting position vvith expanding
company located in Rosemont. Good
typing and diversified duties. Excellent starting salary. Liberal company
benefits. Permanent position.

Apply

Personnel

Office

F.J.R. MIDVVEST, INC.
5255 Michigan, Rosemont, Illinois
Tel. — 678-8560

IŠNUOMOJAM — FOR KENT

dekoruotas, kilimai nuo sienos iki
sienos. Viengungiams vyrams ar
moterims. Marąuette pke. Tel.
778-5993, skambinti po 6 v.v.

IŠNUOM. miegamasis kamb. dir
bančiam vyrui 70th ir Talman.
Marąuette Parke£ 737-4631.______

IŠNUOM. apstatytas 2-jų kamb.
♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ * butas tvarkinga^ vyresnio am
$22,000 met. pamajų.
Naujas de žiaus asmeniui. 6615 S. Talman
luxe 12 butų, Oaklaivn. Duokit pa Avė.

71 ir California. $19,500. arba pasiū
lymas.
Naujas
"deluxe” 2 aukšti,
mūr.
Marąuette Pk. 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos mokėti skolai.
$75,000.

Akordinis darbas
PRIME PACKING COMPANY
4170 SO. UNION AVĖ.
TEL. 247-5335

VYRAI IR MOTERYS

INSPECTOR

,>osltiou

for esncrienced

Company located in Rosemont. Excellent starting salary, good company
benefits. perm. position. Apply Per
sonnel Office.

F. J. R. MIDVVEST, INC.
5255 Michigan, Rosemont, 111.
TEL. 678-8560

REIKALINGA MAŠINŲ OPER.,
SIUVĖJOS IR PROSYTOJA1
Išmokysime.
Puiki proga. Kreiptis — Markin &
Company, 1220 W. Van Buren St.,
5-tas aukštas, Trouser Shop.

For our houskeeping dept. Hours
3 p.m. to 11 p.m.

Varied duties many co. benefits. Good
■salary for ability to organize work.
Moving to Touhy and Mannheim approadmately April lst.

IŠNUOM. 5 kamb. butas, 2-me
aukšte. Gazu apšild. Suaugusiems.
1634 S. Mozart St,

LEVI STRAUSS & CO.
Call (901) 947-1161
7 a.m. to 5:30 p.m.. or write to
Norval CoUins, Manager
2136 So. 3rd Street
Meimphis, Tennessee

GENERAL AUTO SERVICE
1117 No. Clarfk Street

Apply —

SCREW MACHINE
ENGINEERING COMPANY
6425 No. Avondale Avenue

MACHINIST
FLECTRICA L

MODEL MAKER

ASSEM IU J .lt

Good starting salary.
Excellent fringe benefits
Days: 7:30 A.M. to 4 P.M.

APPRENTICE
If you are ąulck to learn and have a
strong deslre to ailvance \ve \vlll train
you to become a higbly skilled sbop
technician.
Good šhop math some
knovvledge of metai working mach.
and good mech. Aptltude are the only
reąuirements.
Excellent
starting
salary, benefits, and potential.

VVESTERN INDUSTRIES INC.
2742 W. 36TH PLACE
TEL. 254-9600

CALL 267-6777, Skokie, Illinois

B U R N E R S

Machine Operators

Exper. serap yard burners for
dlsmantling of railroad ears.
Piece-tvork rates. Men willing to
work can earn $4 - $5 per hour.

HELP"WANTED — MOTERYS
Dirbanti pora įieško moters valyti
butą kas antrą ketvirtadienį ar
penktadienį. Telef.: WA 5-6846.

SCREW MACHINE
ENGINEERING COMPANY
6425 No. Avondale Avenue

Permanant position open for exper
Biller-typist, Mušt be accurate. Top
benefits. Convenient Near North Lo
cation.

With experience on Dungaree type
eąuipment for small plant in
Memphis, Tenn., subsid. of

wlth chauffers llcense. Automotive
parts distributor. Apply in person:

ery and advancement. We have
available steady employment and
schooling if you desire.

EXPER’D BBLLER - TYPIST

Call 264-1420
MARFAN STEEL & RAILVVAY
EQUIPMENT
139th St. & S. Western Avė.

(One Block Kast o.f Western Avė.)

BLFE ISLAND, ILLINOIS

MODEL

Start the New Year off right
Start a new career!
Not a job, būt a career wit the
AMOO INDUSTRIES
midwest’s fastest grovving indepenItilO N. Idi Šalie Street
dent eleetronies distributor. Anew
Ask for Mr. Nuss — 943-5000
branch and expansion opens up
VVANTED AT ONCE
opportunity for:
Experienced outside salesmen
PSYCHIATRIC NURSES
in Detroit and Chicago.
Posltions available iti a general JCAH
accredited 121-bed hospital,
Salary
Experienced phone salespersons
oommensurate vvith
education. and
in Chicago.
experience. Liberal fringe
benefits.
Also.
Experienced shipping and receiving supervisor.
DIETITIAN ADA
Salary open. AVrite, apply. or call: New opportunity opening up in the
near future. If you have experiDIRECTOR OF PERSONNEL
ence and feel ąualified to handle
ELK COUNTY
challenge please reply. All co. be
GENERAL HOSPITAL
nefits such as profit-sharing and
Ridgeivay, Pennsylvania
insurance included. Pay commen
Tel. (814) 776-6111
surate with experience.
Outside
sales positions include expenses
GENERAL OFFICE and auto.
Write or call collect for
Challenging permanent opportuni I
confidential interview.
ty. We have openings for 3 girls
who are good typists — can psell i Mr. B:ll Strong c/o FJR Midwest,
& have aptitude for figures. Work 5255 Michigan Avė. Rosemont, III.
in modern office, enjoy congenial 60018 (312) 678-8560.
environment.

MAKER

SHEET METAL
TO $10,000.00

SALESMEN

Bxcellen.t opportunity for man experi.
enced with metai fioirtmlng machinety
to produce prototypes for research
and development. Wė are a rapidly
expanding mfg. co. of liigh cpiality
shelving. The man we see,k produces
fine ąuality work and has plenty of
advancement potential.

CALL 267-6777, Skokie, Illinoia

Lithuanian Bakery — Kepyklai
reikalinga darbininkė ir darbinin
kas — gali būti nemokantis, iš
mokysime kepyklos darbą. Popieti
nė) pamainoj. 5 dienas savaitėj,
šeštad. ir sekmad. laisvi.
2450 W. 59 St.
Tel. HE 4-7434

Design

Draftsman

SHEET METAL DESIGN
2 years expcriyhdč ln board
w,ork
with good
mechanical
baekround.
Also experlence in plauties, molding
and excrusi.on.
Great potential
for
aggressive, oųtspoken and imaginative man ivilling to movė up 1o design
engineer.
Will
be in a position to
help direct company future.
Rftcel,
salary and many other benefits.

CALL 267-6777, Skokie, Illinois

Skelbkitės dienr. “Drauge”

HELP VVANTED — VYRAI
Midland-Ross Corporation In Paris, Tennessee
Offers Excellent Opportunities For

TOOL ROOM SUPERVISOR
ALSO 10URNEYMEN TOOL AND DIE MAKERS
Three to five years experience is preferred, būt not necessary.
For more details, send your ąualifications, wire, or write in
confidence to:

MIDLAND - ROSS

ESTATE

CORPORATION

P. O. Box 490, Paris Tennessee 38242

A. ABALL ROOFING C0.

Įsteigta prieš 49 metus.
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso

tne arba dedame naujus kaminus, ri

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

tas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra—“tuckoolntlng’’.
Pilnai apsidraudė.
Visas
iarbas garantuotas.

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

LA 1-6047 arba R0 2-8778

STATOME NAUJUS NAMUS
ir
atliekame įvairius pataisymus.

Skambinkite bet kuriuo laikn.
Apskaičiavimai nemokamai

Stirbis Fuel Gils
Aliejus virtuvei ir krosnims.
“Geresnė ir pigesnė alyva”

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Ineome Tax.
PETRAUSKAS BUILDERS, INC.
Notariatas — Vertimai
Telef. — 585-5285
Apdraudę Agentūra

PARDAVIMUI

Tel. HEmlock 4-6264

PETER STIRBIS
6741 So. Mapletvood Avenue
Chicago, UI. 60629

MARQUETTE PARKE
6540 S. Maplewood Avė.
Naujas 2-jų butų namas.
Statybininkas — BE 8-9125

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLE!
30 and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine

434-1113

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

8 kamb. 12 metų mūr.
2 pilnos
vonios, plytelės. Šiluma gazu, alumin.
langai, kilimai, 2 a. garažas. 70 Ir
Pulaski. $27.900.
(i kamb. mūr. Koklinės
plytelės,
ugniakuras, įrengtas rūsys,
karšto
vand. šiluma gazu. 2 a. garažas, ant
50 p. sklypo, ir dar 33 p.
kampi
nis, tuščias sklypas. Marąuette pke.
*39,500.
5 $4 kamb. labai švarus medinu
kas. Moderni vonia, plytelės, garažas.
Netoli mūsų įstaigos. Tik $14,300.
2 po (i k. mūr. Viename
bute
moderni virtuvė ir vonia. 2 kamb. lr
graži vonia rūsy. (Legalus). Gražio
je Marąuette pko. vietoje. $28,500.

14 butų mūras. Visos vonios kok
linių plytelių, pusę butu su koklinių
plytelių virtuvėmis.
Nauja elektra.
Labai dailus namas Ir geros
paja
mos. Marąuette pke. Galima perimti,
morgičius Iš 5%%. Teirautis.
5 kamb. mūr. rezidencija. 1 % vo
nios. šiluma gazu. Garažas.
Platus
sklypas. Marąuette pke. $16,500.

Gražus 4 butų mūr. Remodeliuoti
butai. Mūro garažas.
Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48,500,
39 butų mūr.
Labai modernūs,
baldais apstatyti, butai: Plytelės, ki
limai, elevatorius .šiluma alyva. Pa
jamų
$46,000 metams.
šiaurinėj
miesto daly. Įmokėti $48,000.

6924 South VVestern Avenue

to take full responsibility for Engineering Department of Cooperative in Alaska serving 2700 consumers over approximately
700 miles of distribution line. Co-operative operates transmission
lines, distribution lines and generation plant. Co-operative has
major medical plan, NRECA retirement plan and liberal vacation
benefits. Excellent opportunity for right man. Salary open. Eąual
opportunity employer. — Applications will be received through
January 31, 1968.
Send resume giving age, evperienee, references to:
LARRY C. FARNEN, General Manager

Tel. 471-0321

HOMER ELECTRIC ASSOCIATION, INC.
P. O. BOX 255

Mūr. 1$£ a. 4 ir 4. M. p. visos mo
dernizuotos $19,500.
Mūr. t
a. 5 ir 4 G. p. gražūs
kamb. Žemi mokesčiai $21,500.
Mūr. 3 butai, karčiama, ir tuščias
lotas. G. p. $41,500.
Mūr. 4 kamb. 51 ir Kedzie rajo
ne. Garažas. Skubiai už $1 3,500.

KAIRYS

VVANTED: CHIEF ENGINEER

NERIS REAL ESTATE

---------------------

LIBRARIAN OPENINGS !

REALTY

2943 West 59th St. Tel. HE 6-5151

LITHUANIAN

BAKERY
2450 W. 59th Street
Chicago, Illinois 60629
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIKIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus įvairiems parengimams.
KRAUTUVfiJA GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai ir šviežios lietuviškos dešros.
Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. Uždara Bekm. ir pirm.

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

DIRECTOR OF LIBRARIES

CONTRACTORS

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

Member of M.L.S.

Maln Office 5727 W. Cermak, Cicero, IU, Tel, OL 6-2233

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir
kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir
išsirinkti Iš katalogo

Applicationa are invited for the position of Director of Libraries
at the Memorial L’niverslty of Newfoundland. Applicants sliould hold
a minimum of a B.A. or eąuivalent and a degree from an accredited
llbrary school. Extenslve experience in academic library administration
at a senku- level is essential. The successful applicant wlll direct a
rapidly expandlng library system with a staff of 60. A nevv Education
library \vas opened in November 1966, a Bio-medical library has just
been starteri and a new centrai library building is planned to be com
pleted \vithin four to five years.
Salary is oompetltive and open for negotatlon. One montb’s annual
vacation with three month’s leave every fourtb summer
Exc.ellent
fringe benefits and generous removal allowance.

Apply;

MR. M. O. MORGAN
Vice—President (Academic)
Memorial University of Newfoundland
St. John’s, Netvfoundland, Canada

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAI,
4444 S. VVestern. Chicago 9, III.
Telefonas VI 7-3447

HOMER, ALASKA 99603

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS

SALES a MORTGAGESb MANAGEMENT

Perskaitę Urauga. duokite kitiems pasiskaityti.
----

i

DRIVEK — DELIVERY, AND
STOCK MAN

Experienced
On Screw Machine Products
And In Quality Control

Call _ 677-5400, ext. 634 Young įmen interested in machin-

Call Miss VVallace for appt.:
666 - 3366
LEONAS FRANCKUS
Apsimoka
skelbtis
DRAUGE,
LEONAS REAL ESTATE
J. BACEVIČIUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos INCOME TAN — NOTARIATAS —
MIDVVEST FOLDING
nes jis plačiausiai skaitomas lie
Tune-up ir Motorų Remontas
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
IMIGRACIJA
PRODUCTS
Kampas 58th Street
2735 W. 71st St.
Tel. 925-6015 tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
1414 So. VVestern Avenue
Telefonas
PRospeet 8-9533
**!**:**»-!«>*?*-*^»U*;5H*-«tr*3OH*^lO
nos visiems prieinamos.
REIKALINGA MOTERIS namų
Prie 83 ir Campbell. 10 kamb. re
ruošos darbui kas antrą šeštadienį.
zidencija ir
ekstra
sklypas 50 p.
$25,000.
Apylinkėj Archer ir Pulaski.
REAL ESTATE
BANGA
Meti. 5 kiliuli, namas. Central, šil
Skambint po 6 v.v. FR 6-7143.
dymas. Tik $10,00>
TV, Radio, Stereo, Alr-Conditionert,
Perskaitę “Draugą”, duo
Marąuette pke. Mū- 4 kamb. ir 2
Tvarkingas, teisingas ir greitas patalpos
Pardavimas ir taisymas
bizniui. $16,50°
Remkite tuos biznierius, kurie
Brighton prke.
2 namai
ir ta
2649 W. 63rd St., Telef. 434-0421 patarnavimas visais Real Estate verna
kite jį kitiems pasiskaityti.
su visais Jrengimais. $23,000.
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
skelbiasi
dienraštyje “Drauge”.
P. MeRudėnas
K.
Šimulis'A' -A* «A« daromi ir liudijami vertimai, tvar
ta*
u- SA- «.• tA- -Ą- ’A*A* fR
'A•Rlv:
tAf -A ‘A- -A- »Ą- "A*^R
^RtAf «A»^R
^R ^R
VAINA REALTY
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Ineome Tax ir atliekami kitoki 2517 W. 71st Street — RE 7-9515
patarnavimai.

REAL

SEVVING MACHINE
MECHANICS

Excell. opportunity for semi - retlred
man. Receive ineome plūs free rent
for six room apt. while working part
time. Job consists of maintaining industrial building, plūs 3 flat apt.
building.
CAI Jj M lt. GONZADEZ —
IN 3-2122 for appointment

EXPERIENCED NIGHT
SUPERVISOR

COATS & BURCHARD CO.
4413 N. Ravensvvood.

♦ ♦♦a-aaaaa

siūlymų.
I '/i aukšto — 0 ir 3 kamb. 12 me
tų mūr. 67 ir Hamlin. Nebrangus.

REIKALINGA
BEEF BONERS

HANDYMAN

permanent

REAL ESTATE — INCOME TAX IŠiNUOM. 4 kamb. butas. Naujai

(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas

HELP VVANTED — VYRAI

SHIPPING CLERKS.

Pleasant VVorking Conditions

IMMEDIATE OPENINGS FOR

HELP VVANTED — VYRAI

Interesting

Pasibaigus susirinkimui bus Two Secretaries For Loop Office
And Four Field Workers
užkandžiai ir gėrimai. Visi Rock
Neerled for survey work in Belmontfordo ir apylinkės lietuviai pra Cragin
area.
šomi kuo skaitlingiausiai daly
FULL OR PART TIME
vauti.
Call Mr. Vlahoney,
372-0471

0 kamb. IS meti, mūr. rezidencija.

Namų, automobi

♦♦ ♦ ♦

mas įvyks sausio 28 d., sekma
18 to 30 — to do hilling typ
dienį, 3 vai. p. p. Lietuvių klu Age
ing.
Will be train-ed to handle
bo žemutinėje salėje.
switchboard.
Pleasant
working

IŠ VIDAUS IR If LAUKO
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
Kilimai ir apmušti baldai valomi. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir;
J. RUDIS.
Tel. CLiffside 4-1050 kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- i A. & L. INSURANCE AGENCY
dimai ir pilna apdrauda.
AND REALTY
ilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL.Itlllil
2047 W. 67th Place, WA 5-8063
A. LAURAITIS
» ♦ ♦ ♦♦ ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦ 4
4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ą,
ir kitus kraštus.

^♦♦-0 ♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦

MOTERYS
♦ HELP
♦ ♦ ♦ ♦ VVANTED —♦♦♦♦♦♦♦♦♦-♦
Rockfordo Lietuvių bendruo
menės metinis narių susirinki GENERAL OFFICE

2458 W. 69 St., RE, 7-7200

M O V I N G

HELP VVANTED — VYRAI

CLASSIFIED GUIDE

Rockford, III.

2 aukštų mūras. Naujas gazu šil
dymas, alum. langai, apie 50 pėdų
lotas, 2 auto garažas, $3,000 pajamų.
Kaina $22,000.
taisymas.
Priklauso Chicago Motor
Apartinentlnis mūras.
Gražus 11
Club. NelalmSs atveju, skambinkite: butu
namas.
alum.
langai,
apie
$12,900 pajamų. $87,800.
GR 8-3134 arba GR 8-3353
2 butų aukštu stogu mūras. Aly
Sav. — Juozas (Joe) J u paltis
va šildymas, garažas. $25,500.
7 kamb. mūras su balkonu. 2 auto
garažas, airconditioned,
karpetai, 2
vonios, alum. langai. $25,500.
0 kamb. oetagon.
2 auto
mūro
garažas, floodeontrol, moderni kabi
VALOME
nėti, virtuve, karpetai, 35 pėdų lo
tas. $19,950.
KILIMUS IR BALDUS

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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A. A. TARVIDĄ PALAIDOJUS

Seselė viršininkė Mary Agnės kalba telefonu iš Šv. Juozapo vienuolyno
Paterson, N. J., džiaugdamasi, kad jos laimėjo New Yorko loterijoj
100,000 dol. Seselės mano, kad tai gera pradžia panaudoti vienuolyno
pastatų plėtimui.

MAŽA ORGANIZACIJA PAMINĖJO
DIDELĮ LIETUVĮ
O, skambink per amžius
Į
vaikams Lietuvos:
tas laisvės nevertas
kas negina jos!
Šitie žodžiai, B. K. Balučio
pasiūlymu įliedinti į Lietuvos
Laisvės varpą pasklido po visą
lietuvišką pasaulį ir tapo nepa
mirštamu šūkiu. Pagal jį velionis
gyveno iki savo paskutinio ato
dūsio ir savo pavyzdžiu įkvėpė
kitus. Tad nenuostabu kad jam
mirus, liūdna žinia žaibu apskrie
jo pasaulį sukeldama liūdesį lie
tuvių širdyse.
Chicagoje lietuvių gyvena dau
giau negu bet kuriame kitame
pasaulio mieste. Įvairių organizacijiį čia yra ir gausių ir stiprių. O vis tik maža, palygmus
su kitomis organizacijomis ir
negausi organizacija, kaip Ang
lijos Lietuvių klubas* ėmėsi ini
ciatyvos pagerbti Didįjį mūsų
tautos sūnų. Jie sugebėjo praves
ti kuklų mirusiojo paminėjimą
ir reikia manyti tuom padarė
pradžią ir išjudino kitas, pajėgęs
nias organizacijas. Sausio 21 d.
nemažas būrys Chicagos lietu
vių, gerbdami a. a. B. K. Balučio
atminimą, rinkosi į Jėzuitų kop
lyčią prie Jaunimo Centro kur
12 valandą kun. Alfonsas Grauš
lys aukojo šv. Mišias skirtas
mirusiojo ministerio vėlei.
Netrukus po pamaldų Vyčių
salėje įvyko Anglijos Lietuvių
klubo narių susirinkimas. Pirm.
L. Venckus, pasveikinęs susirin
kimo dalyvius, išreiškė savo ir
klubo valdybos pasitenkinimą,
kad v-bos kvietimas radęs gerą
atgarsį, ką liudijo nemažas lan
kytojų skaičius pamaldose ir pa
čiame susirinkime. Nesigilinda
mas į mirusiojo biografines ži
nias, kurios jau visiems žinomos
iš paskutinių savaičių spaudos,
L. V. trumpais žodžiais priminė,
kad žmogaus gyvenimo vertę ne
galima sverti žiūrint tik į jo iš
gyventų metų skaičių. Min. B.
K. Balutis per visą savo ilgą
amžių pasišventusiai dirbo tė
vynės Lietuvos labui. Susirinki
mo dalyviai buvo supažindinti
su a. a. ministerio padėkos laiš
ku, kurį jis dar lapkričio 8d.
savo ranka pajėgė parašyti at
sakydamas i buvusių Didžiosios

Britanijos lietuvių jam pasiųstą
pasveikinimą. Baigdami savo
trumpą minėjimą, susirinkusie
ji dar kartą pagerbė velionį at
sistodami tyliam susikaupimui.
Po to sekė kiti dienotvarkės
punktai. Klubo sekretorė S. Kau
lėnienė trumpoje santraukoje
visus supažindino su valdybos
darbais ir rūpesčiais plečiant
klubo apimtį ir veiklą. Parengi
mų vadovas J. Šidlauskas infor
mavo apie 1968 m. numatytus
tris didesnius parengimus bū
tent: Užgavėnių vakaras bus ne
užilgo Jaunimo centre — vasa
rio 24 d., išėjimas į gamtą ge
gužės 26 d. Bučo sode ir klubo
metine vakariene su sotas rug-

su padidėjusiu darbu, valdyba
buvo papildyta: išrinkta kaip
valdybos narė E. Izokaitienė,
kandidatais išrinkti Z. Duseika,
S. Juškus ir V. Bilitavičius.
Dideliu laimėjimu reikia lai
kyti, kad Anglijos Lietuvių klu
bas, kuris per 7 savo veikimo
metus neturėjo įstatų, vos tik 3
mėn. praėjus nuo naujos valdy
bos išrinkimo, priėmė L. Venc
kaus paruoštus įstatus. Susi
rinkimo dalyviai paragrafus pri
ėmė balsavimo keliu, padaryda
mi tik kelis labai nežymius pa
keitimus.

aTa
Paskutiniu laiku labai daug Idžio 29 d. Šv. Kazimiero kapinėmiršta pagyvenusių žmonių. Jjjlse: sklype 34 A, bloke — 72,
mirties priežasčių yra visokių, duobės Nr. 6 S. Jo tėvams ir
bet daugumoje jau visiems žino šeimai giliausia užuojauta.
KAZIMIERAS KISELIUS
mos — vėžys ir širdies ligos. To
A.. Gintueris
Anksčiau gyv. Totvn of l.akv
apyl.
ki pranešimai gaunami iš visų
Mirė muisto 24 <1.. 1968. 1:35
vai. popiet.
vietovių. Panaši padėtis yra ir
Ulinė Lietuvoje.
Amerikoje
kitose šalyse, neišskiriant ir mū
iftĮjyveno 50 m.
JUGOSLAVO ATEISTO
Pasiliko dideliame nuliūdime
sų tėvynės Lietuvos. Ir ten ra
2 sūnėnai Berna.rd P Iii p<nvskas.
MOKYTOJO SKUNDAS
jo žmona. Uenevleve. ir Charles
šoma, kad panašios ligos kan
i’ilipowskas. jo žmona. Virginia,
dukterėčia Ida Slėni, jos vyrus
kina ir varo į kapus žmones, mū
Būvės mokytojas VuskasnoKenneth. gyv. M iltvaukee, Wissų gimines ir pažįstamus.
giminės:
Mary Kosevic Jugoslavijos laikraštyje “Po consin,
marie. Vietoria, Linda, .indy ir
Patric.ia, ir kiti giminės, drau
Tačiau gruodžio 27 d. Chica litika’’ skundžiasi, kad jau dve-| gai
ir pažfstami.
Priklausė Unity Club.
ji
metai
negaunąs
darbo
savo
goje mirė jaunas, vos 42 metus
Kūnas pašarvotas
John F.
amžiaus sulaukęs, čia gimęs ir profesijoj vien dėl to, kad no Eudelklo koplyčioje. 4605 8.
Hermitage Avė.
augęs Justinas Tarvidas. Tai rėjęs uždrausti moksleiviams
laidotuvės įvyks šeštad.. sau
27 d. Iš koplyčios 8:45 vai.
netikėta žinia tėvams, jo šeimai dalyvauti pamaldose ir patar sio
ryto bus atlydėtas j fiv, Kryžiaus
parapijos bažnyčia, kurioje į— Frances Paskačimas ir 4 vai nauti Mišiose. Mokytojų tary vyks
gedulingos
pamaldos už
kams — Richardui, Ritai, Re- ba ir vietinis komitetas tai pa velionies siela. Po pamaldū bus
nulydėtas j fiv. Kazimiero kapi
nee ir Russel, kurie paliko be tė laikė mokinių sąžinės laisvės pa
nes.
NuoSirdžiai kviečiame visus:
vo — našlaičiai. Liko velionies žeidimu ir Vuskanovičių atlei gimines,
draugus ir pažįstamus
sesuo Kristina Campagna su vy do iš pareigų už tautos tradici dalyvauti šiose laidotuvėse.
ru Joseph, brolis Martinas Tar jų įžeidimą, nes religija — ra
\'uliū<lę: Sūnėnai. <lukt<*rveia
ir kiti giminės.
vidas su žmona Margaretta ir šoma atleidimo rašte — priklau
Ijiidotuvii, direktorius John
šeima, uošvienė K. Paskačimas, so Jugoslavijos tautų charakte
F. Eudeikis. Tel. YA 7-1741.
svainis J. Pask ir žmona Mar- riui.
garet su šeima, brolienė H. Kotula su vyru Joseph ir jų šeimo
Buvusiam Lietuvos valstybinio teatro aktoriui mis, draugais ir pažįstamais,
kurių buvo labai apsčiai P. Bie
režisieriui
liūno koplyčioje, Nekalto Prasid.
A.-Į-A. IPOLITUI TVIRBUTUI
parapijos bažnyčioje ir prie ge
užbaigus
sunkią šio gyvenimo kelionę, jo žmoną ak
dulingų pietų šarkos restorane.
Velionis gavo širdies ataką, j
Jis mirė prie savo namų, prieš
išvykdamas į darbą. Dirbo visą
laiką pašto žinyboje. Priklausė
Dariaus ir Girėno Posto Ameri
kos Legiono 271 kuopai, kurie
jam atidavė paskutini karinį pa
tarnavimą koplyčioje — budė
dami ir eidami garbės sargybą
ir kapuose paleisdami šūvių sal
vę. Jisai buvo palaidotas gruoDiskusijų metu klausimus pri
ėmė klubo vicepirmininkas B.
Sebastijonas. Buvo skirtingų
nuomonių pareiškimų. Pasirodo,
kad dar vis pasitaiko nežinančių
aplinkybių, privedusių prie se
nosios, nerinktosios valdybos at
statymo ir dabartinės išrinkimo.
Susirinkimo metu visus raginęs
dalyvauti Užgavėnių parengime
B. Sebastijonas ir po susirinki
mo platino bilietus lenktyniau
damas su S. Šidlauskiene. Tuo
tarpu kasininkas A. Barančiukas dar ilgai sušilęs rašė pakvi
tavimus už nario mokestį na
riams, kurie prie stalo sudarė
ilgą eilutę.
Dalyvis

r

A. + A.
PRANUI LUKOŠIŪNUI mirus,
įo žmonai JADVYGAI ir dukrai DALIAI reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu jungiamės prie jų skaus
mo ir liūdesio.
Aleksandra, Raimundas ir
Liudas slėniai

A. + A.
ALEKSANDRUI MATEKŪNUI
Lietuvoje mirus, broliui JUOZUI MATEKŪNUI ir jo
šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Jonas ir Cecilija Balsiai
Algis, Vida ir Nijolė Dimavičiai

COSMOS ENPRESS

A. -f- A.
IPOLITUI TVIRBUTUI mirus,

Kasdien nuo pirmadienio iki PeJ}k
tadlento 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais tr sekmadieniais nuo 8.»0 Iki
J: 10 vai. ryto.
Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.
715* South Maplewood Avenue
Chicago. Illinois 60B2*

VISOS PROGRAMOS IS WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
Telef. HEmlock 4-2418
ublllllllllllllllllllllllllliuuillliuiuiuillll

jo žmonai LIUCIJAI, sūnui ANDRIUI ir broliui ANA

TOLIJUI su šeima giliausią užuojautą reiškia
Antanas Vilimas ir šeima

Brangiam vyrui ir tėvui

A. + A.
INŽ. PRANUI LUKOŠIŪNUI
mirus, žmoną JADVYGĄ, dukrą DALI# ir visus arti

mirus 1967. XII. 31 Worcester, Mass., USA. mes. jos likusieji
šeimos nariai ir jos giminės širdingai dėkojame Šv. Kazimiero
R. K. bažnyčios klebonui kun. Jutt-Jutkevičiui atkalbėjusiam
rožinį laidotuvių namuose ir kun. Bakanui atlikusiam apeigas
bažnyčioje ir kapinėse. Taip pat dėkojame visiems, kurie iš
reiškė mums užuojautą raštu ar žodžiu ir užprašė šv. Mišias
už jos sielą.
Visų vardu — jos brolis
ANTĄNAS DIRŽYS, Toronto, Canada

Chicagos Scenos Darbuotojai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
1968 m. sausio 24 d., 8 vai. ryto mirė mūsų mylimas' vy
ras ir tėvas

A. -Į- A.
INŽ. PRANAS LUKOŠIŪNAS
Gyveno 124th St. ir Archer Avenue.
Lemont, Illinois.
Velionis pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845
S. VVestern Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 27 d. iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies
sielą. Po pamaldų bus nulylėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Žmona Jadvyga ir dukra Dalia

AIKŠTĖ

Tel. GR 6-2345 • 8
Tel. TO 3-2108-00

AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
ir kitų papuošimų
2433 VVest 63rd Street, Chicago
PR 8-0834

Telef. PR 8-0833

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

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Civinskai

Vienas blokas nuo kapinių

PADĖKA
Visiems suteikusiems paskutinį patarnavimą ir atsisveiki
nusiems su mūsų mylima mama. močiute ir uošve ir palydėjusiems į jos amžino poilsio vietą.

A. T A.
PETRONĖLĖ DUMČIUVIENĖ
Apleido mus visus šių metų sausio mėn. 1 dieną.
Dėkojame kun. St. šantarui atlaikiusiam šv. Mišias už
a. a. Velionės sielą ir pasakiusiam pamokslą, už sukalbėtą
rožančių koplyčioje, palydėjimą į kapus ir už paskutines mal
das šv. Kazimiero kapinių koplyčioje.
Dėkojame taip pat mūsų Sacred Heart parapijos klebo
nui kun. Edw. Knievvel ir kun. J. H. Sturm už velionės aplan
kymą koplyčioje ir asistavimą šv. Mišiose; taip pat kun. C. F.
Militello už paskutinio patepimo suteikimą.
Dėkojame kun. B, Sugintui už dalyvavimą šv. Mišių au
koje ir paskutines maldas Šv. Kazimiero kapinių koplyčioje.
Dėkojame Melrose Park’o ir apylinkės lietuvių Bendruo
menei už gėles ir užuojautą.
Mūsų visų nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv.
Mišias, kurie prisiuntė velionei gėlių, aplankė ją koplyčioje ir
pareiškė mums užuojautą toje liūdesio valandoje žodžiu, raš
tu bei spaudoje.
Dėkojame grabnešiams ir visiems, dalyvavusiems laidotuvė
se, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame Bormann Funeral Home, Ine. už malonų patar
navimą.

Nuoširdi mūsų visų padėka ir dr. P. Kisieliui mediciniška
pagalba tiek daug padėjusiam velionei skausmų valandose.

muosius nuoširdžiai užjaučia

i

t

PADĖKA
A. + A.
Marijai Diržytei-Šimulynienei

A. + A.
IPOLITUI TVIRBUTUI
mirus, žmonai aktoriai LIUCIJAI RUTKAUSKAITEI
ir sūnui ANDRIUI gilios užuojautos reiškia

Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Buv. Lietuvos valstybinio teatro aktoriui-režisoriui

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Elena ir Česlovas Rukuižos
Sofija ir Antanas Rukuižos

Nuliūdusios —

SIUNTINIAI | LIETUVA
MARQUETTE GTFT PARCEL 8ERV.
8 .skyriai Chicagoje:
2008 fiBtli St.
Tel- WA 8-2787
2501 DOtli St.
Tel. WA 5-2737
8212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804
Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę
siuntinius siusti be tarpininku tiesiai
savo vardu iš Chicagos i LietuvaDidelis pasirinkimas griaustos H1Slee medžiagų Ir kitu prekių žemo
mis kainomis.
. ,
E. ir V. Žukauskai

torę LIUCIJA RUTKAUSKAITĘ-TVIRBUTIENĘ ir sūnų
inž. ANDRIŲ užjaučiame ir kartu su jais liūdime.

Aktoriui - režisoriui

Dukterys, sūnūs, anūkai, marti ir žentas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
™ o9th STBEET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213
Tel. Vlrglnia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

3354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICinGAN AVĖ.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 SO. LITUANICA AVĖ.

.Tel. YArds 7-1138 —1139

VASAITIS —BUTKUS
M46^O. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAYVNS ILL., Tel. — 636-2320
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X Dail. K. Varnelio kūrybos
spalvotų skaidrių demonstravi
mas ir pašnekesys apie jo meną,
kurį ruošia Lietuvių foto archy
vas šį sekmadieni, neįvyks. Jis
atidėtas vėlesniam laikui.

x Jei Civic Opera House sa
lė bus nepilna — džiaugsis Lie
tuvos okupantai. Džiaugkimės
mes patys savo jubiliejiniais lais
vės kovos metais ir vasario 18
d. užpildykime salėje visas vie
tas. Parodykime ir svečiams ki
tataučiams, kad mūsų daug ir
esame vieningi.

IŠ ART! IR

Umbrazienė, J. Jova1 rauskas, L. Balčiauskaitė, L.
Braždienė, F. Gramontienė, A.
Modestas, S. Milašius, N. Pupienė, B. Shotas, I. Smieliauskienė,
B. Jameikienė, R. Jonynaitė ir
V. Sparkytė Chicagos ir apylin
kių lietuvių tautinių šokių rate
lių vadovai dalyvavo programos
peržvelgime sausio 13—14 die
nomis Chicagoje lankantis šokių
šventės programos vadovei J.
Matulaitienei.
.

X M.

x Meno popietėje, ruošiamo
je Lietuvių Moterų klubų fede
racijos Chicagos klubo, sausio
28 d., sekmadienį, 3 vai. 30 min.
p. p. Jaunimo centro apatinėje
salėje seserys Vaičeliūnaitės
paskambins kanklėmis ir bus ki
ta programa, po kurios vaišės—
kavutė su kepiniais. Maloniai
kviečiamos moterys kuo gausiau
atsilankyti kartu su svečiais.
J. Matulaitienė stengsis ap
lankyti visas didesniąsias lietu
vių kolonijas ir su tautinių šokių
ratelių
vadovais išsiaiškinti
šventės programos klausimus.

Trečiosios tautinių šokiu šventės vadovai po pokalbio šventes reikalais.
Iš k. į d.: kom. pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, sekr. Regina Kučienė, men.
dalies vedėja J. Matulaitienė, J. Jasaitis ir muz. dalies vad. muz. J.
Zdanius.
Nuotr. Lietuvių foto archyvas

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES REIKALAI
VADOVŲ PASITARIME

— Hartforde, Coiui, sausio globėjos — vicep., Irena Veigel
27 d., 8 vai. v. įvyxs Vincės — sekr., Pranė Mikalauskienė—
nuškaitės - Leskaitienės paskai fin. sekret., Pranas Gudelis —
ta “Daina lietuvių gyvenime”. iždin.
(J. A.)
Paskaita bus skaitoma Lietuvių
Amerikos Piliečių klubo pirmo — Lietuvių reikalai radijo ban
aukšto salėje, 227 Lavvrenee gomis. Philadelphia, Pa., jubi
St., Hartford, Conn.. Po paskai liejinių metų komitetas artimo
tos Moterų ratelis atsilankiu je ateityje yra pramatęs radijo
sius pavaišins kavute, kurios bangomis amerikiečių visuomemetu tęsis neformalios diskusi ;nei perduoti šias programas:
jos. Paskaitininke solistėė Vin į vasario 2 d., nuo 10—11 vai.
cė Jonuškaitė-Leskaitienė jau vak. radijo stotis WPEN (ban
Lietuvos nepriklausomybės lai ga 950 AM) “Frank Ford
kais domėjosi liaudies menu, va Show” programos metu perduos
žinėjo po provinciją, rinkdama vienos valandos pasikalbėjimą
tautodailės išdirbinius bei užra- su iš Hillside, N. J., atvyksian
šinėdama dainas ir, apskritai, čiu mūsų žymiu veikėju, Seton
visą tautosaką. Tad ši paskai Hali Universiteto profesorium
ta, autoritetingai paruošta, ža dr. J. Stuku. Diskusijų tema —
da būti tikrai turininga ir įdo dabartinė padėtis Lietuvoje.
Vasario 10 d., 10 vai. ryto
mi. Visa Hartfordo ir apylinkių
radijo
stotis WFLN (banga 900
iietuvių visuomenė kviečiama
AM
ir
95.7 FM) perduoš pusės
šia proga pasinaudoti ir paskai
toj atsilankius praturtinti savo valandos programą “Music of
tautinės kultūros žinias. Ypač Lithuania”. Kiekvienas lietuviš
jaunimas turėtų atkreipti savo kos muzikos kūrinys bus palydė
dėmesį į šią paskaitą, nes čia tas su atitinkamais komenta
jis gaus taip labai trūkstamų rais.
žinių apie liaudies dainas. Va Kovo 4 d., nuo 8—9vai. vak.
karo pelnas skiriamas Balfui. radijo stotis WFIL (banga 102.
(DU.)
1 FM) perduos lietuviškos mu
zikos
programą su specialiu įva
— Savanoriai kūrėjai, gyveną
du
apie
minimą sukaktį ir atitin
Connecticut valst. ribose, pra
kamais
komentarais.
šomi (ryšium su 50-tuoju Va
sario 16 minėjimu) kuo sku Visos aukščiau suminėtos pro
biausiai pranešti savo adresus. gramos buvo išrūpintos T. Ge
Sav. kūrėjas Jonas K. Karys, čienei tarpininkaujant. WFIL ir
60 Sims Str., Bridgeport, Conn. WFLN programų paruošime jai
06604. (pr.)
talkininkauja amerikietis Temp
— Dvasinio atsinaujinimo die le universiteto instruktorius Minos Dayton, Ohio, lietuviams chael Bear (yra vedęs lietuvai
ruošiamos šv. Kryžiaus bažny tę Marytę Čikotaitę), ir savo
čioje kovo 14—19 d. Vadovaus patarimais, dr. K. Ostrauskas.
daug patirties turįs kun. Juo
zas Venckus, iSJ, kuris yra va
dovavęs daugelyje rekolekcijų ir
profesoriavęs keliuose universi
tetuose: Madride, Ispanijoje,
Scranton, Pa., Washington, D.
C., Montevideo, Urugvajuje. Da
bar jis pamokslauja Texas ir
New Mexico parapijose. Dayto
no ir apylinkių lietuviai ir ang
liškai kalbantieji jų draugai ga
lės pasidžiaugti jo giliomis bet
lengvai suprantamomis minti
mis, atnaujinti dvasią ir sustip
rinti tikėjimą šiais tikėjimo me
tais.
— Juozas Noreika išrinktas
naujas Daytono L. Vyčių 96
kuopos pirmininku. Kiti valdy
bos nariai: Karolis Petkus —
vicep., Katrė Prašmantienė ir
Elinora Služinienė — jaunųjų Rima Mironienė ir Snieguolė .Turs

Jei Vasario 16 d. minėjime , vams buvo aiškinami ir repetuo
bus atžymėtas mūsų politinis jami praktiškai prie juoston įX Prof. V. Greene, dėstąs
motyvas, tai šokių šventėje iš grotų šokių muzikos.
Kansas universitete ir rašąs stu
ryškės mūsų kultūrinio gyve Sekmadienio rytą Jaunimo
dijas apie lietuvius emigrantus,
nimo gyvastingumas, visų dar Centre susirinko vaikų šokėjų
gavęs paskutinį lietuvių biblio
nus darbas ir ryžtas išlikti gy grupių vadovai, su kuriais buvo
grafijos leidinį: “Lietuvių išei
vais kultūrinėje plotmėje. Tad aptarta vaikų paruošimo reika
vių spaudos metraštis”, atrašė,
į šokių šventės sėkmę su ypa lai. Pažymėtina, kad mūsų ma
X J. Jakubauskas telefonavo
laišką, kad juo labai džiaugiasi
tingu rūpesčiu žvelgia šventei žųjų šokiai į šventę įneš tam
buv. pasaulio bokso meisteriui ruošti komitetas, vadovaujamas
ir jį vertina.
tikro naujumo ir spalvingumo.
Šarkiui į jo namus New Hampdr.
Leono
Kriaučeliūno
ir
šven

Vaikai šoks 4 šokius: suktinį,
X Beverly Shorcs, Ind., Ame shire, klausdamas ar Šarkis at
pas močiutę, ožiukus ir žvejų
tės
meninės
dalies
vadovai.
rikos Lietuvių klubas Vasario vyks į Chicagos sporto parodą.
polką.
Jie į salę įžygiuos spe
Sausio
13
ir
14
d.
Chicagoje
16 d. mini vasario 25 d. Minėji Šarkis atsakė, kad kovo mėnesį
cialiu
jiems
skirtu maršu, kurį
me kalbą pasakys šen. Birch jis bus Nevv Yorke, balandžio lankėsi Trečiosios tautinių šokių
paruoš
muzikinės
dalies vado
Bayh. Kviečiama ir apylinkės mėnesį Philadelphijoj, bet Chi šventės meninės dalies vadovė
vas
muz.
J.
Zdanius.
amerikiečių visuomenė. Meninę cagoj nebus, nes nesusitarė dėl J. Matūlaitienė, kurios vyriau
programą atliks sol. Stasys Ba sąlygų. Jakubauskas pažadėjo sias uždavinys — šventės meni Čia bus reikalinga ir mokyto
ras, komp. Darius Lapinskas ir aplankyti Šarkį šią vasarą jo nis iškilumas ir geras šokių iš jų bei mamyčių talkos, kad vai
kai galėtų lengviau surasti
pildymas.
“Ateities” šokėjai, šiais metais namuose.
Ta proga šeštadienį Jaunimo jiems skirtas šokių vietas. Mo
klubui vadovauja inž. Visvaldas
X
Benediktas
Pocius,
Dariaus
1
centre
įvyko pasitarimas su kytojos ir mamytės dėvi tą die
Masiulis. Vasario 16 minėjimo
Girėno
posto
komanderis,
pra

vyresniųjų
šokių grupių vado ną tautinius drabužius.
darbams vadovauja Danguolė
dėjus
naujus
metus,
per
“
Drau
vais, kuriame dalyvavo šokių
Bartkuvienė. Klubas savo na
Vaikų grupės generalinė repe
riais nėra gausus, bet savo po gą” išreiškia posto nariams ir šventės komiteto ir šokių Insti ticija įvyks liepos 5 d. 6 vai.
zityvia ir bendruomeniška veik visiems lietuviams linkėjimus. tuto nariai.
1 Amphiteatro patalpose. Labai
J. Matulaitienė apžvelgė šokių svarbu, kad visi šokėjai būtų
la yra atkreipęs ir Beverly Sho- B. Pocius tiki, kad šie metai bus
res miestelio savivaldybės parei visiems sėkmingi ir linki visiems repertuarą pažymėdama, kad jis tinkamai paruošti išpildyti visus
gūnų dėmesį. Miestelio parką laimės ir sveikatos. Su sveikini susideda iš naujų ir sunkesnių repertuare numatytus šokius.
sutiko pavadinti
Lituanicos mais B. Pocius atsiuntė ir dien šokių. Ypač tai turi atkreipti Jau repeticijos metu mažosios
dėmesį tos grupės, kuriose yra šokėjos dėvi trumpus sijonėlius,
vardu. Krikšto apeigos bus va raščiui auką.
mažiau šokėjų, nes tas pareika o vyresniosios — ilgus sijonus.
sario 25 d. prieš pat Vasario 16
X Už a. a. kun. Juozo Mačiulaus intensivesnio pasiruošimo.
minėjimą.
Pasitarimams baigiantis, Tau
laičio vėlę, mirusio gruodžio 23
Vadovė ragino, kad visos šokėjų tinių šokių šventės komiteto
X Cicero jaunučių ateitininkų d. 1967 m., šv. Mišios bus atlai grupės tinkamai paruoštų visus
pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas
būrelio (1—4 sk. mokiniai, glo kytos sausio 28 d., 12 vai. Tėvų repertuare numatytus šokius.
pareiškė nuoširdžią padėką vyr.
bėja N. Baronienė) susirinkimas jėzuitų koplyčioje, 5620 So.
Nauji šokiai susirinkusiems meninės dalies vadovei J. Matu
įvyks šį šeštadienį 3 v. p. p. atei Claremont Avė. Draugus ir pa Chicagos šokėjų gr-upių vado- laitienei už atsilankymą Chica
žįstamus prašome pasimelsti.
tininkų ramovėj.
goje, už nuoširdžius patarimus
(pr.)
šokėjų grupių vadovams ir už
X Sunku ir leidyklai dabar iš
X
Ar
jau
pagalvojote
apie
rodomą didelį rūpestį ir dėmesį
leisti gerą knygą, nes reikia įUŽGAVĖNIŲ
VAKARĄ?
Nie

pačios
šokių šventės sėkmingu
dėti dideles sumas pinigų be vii
kur
jo
taip
smagiai
nepraleisite
mui.
Tokie
pasitarimai suartina
ties kada nors atgauti. Užeikime
šokių grupių vadovus, išspren
ir pažiūrėkime kiek “Draugo” kaip atvykę į Jaunimo Centrą
džiama daug rūpimų klausimų ir
administracija gerų knygų turi, vas. 24 d., kur Anglijos Lietuvių
prisidės prie sėkmingesnio šokių
arba užsisakykime paštu. At Klubo Valdyba savo nariams ir
paruošimo.
svečiams
rengia
šaunią
vakarie

kreipkite ypatingą dėmesį į
Ateityje šokių šventės da
šiems
laikams labai tinka nę su šokiais ir įvairia progra
ma.
Šokiams
gros
Neolituanų
lies
vadovė J. Matulaitienė, PASKUTINE PROGA ĮSTOTI
mą knygą Bs. Zumerio “Da
jos talkininkės — G. Gobienė ir MEDICARE PROGRAMON
barties sutemose”. Kaina 2.50 orkestras, dainuos sol. Vanda
Stanikienė. Veiks bufetas ir bus
Breiohmanienė bei kom. pirm.
Socialinio draudimo adminis
dol.
daug vertingų dovanų laimėji
dr. Leonas Kriaučeliūnas numa tratorius Robert Bali praneša,
X Amerikos Lietuvių Aero mui, net iš Anglijos. Dalis vaka
to aplankyti visą eilę šokėjų kad nuo Medicare programos
Klubas ruošia aviatorių vakarą, ro pelno skiriama Jaunimo Cen
grupių ir vietoje patikrinti bei pradžios per 18-ką mėnesių įsi
kuris įvyks š. m. vasario 3 d. 8 tro Praplėtimo Fondui. Kadangi
nurodyti visas detales paruo rašė apie 18 mil. asmenų, sulau
v.v. MARQUBTTE HALL, 6908 auka už įėjimą ir vakarienę as
šiant pačius šokius.
kusių 65 metus. Jis perspėja,
S. Westem Avė. Šokiams gros meniui yra tiktai $4.00 patarti
Iš komiteto veiklos spręstina, kad dar yra 1.1 mil. žmonių ne
lak. Markausko orkestras. Šal na bilietus pasirūpinti iš anksto.
kad šventės paruošiamieji dar įstojusių, kurie turi iki balan
tas bufetas. Laimėjimai. Staliu |Juos galima gauti užsukus į Trečiosios Tautinių šokių šventės bai vyksta sėkmingai, su dideliu džio 1 d. įsirašyti, jei nori daly
kus užsisakyti VI 7-7457 ir i Marginius, 2511 W. 69 St., Mar- komiteto pirm. dr. L. Kriaučeliū entuziazmu ir teikia vilčių, kad vauti toje programoje. Socialinio
485-8969 (pr.)
ląuette Parke. Dėl stalų rezerva nas ir vyr. meninės dalies vadovė šis įvykis būsiąs dar vienas iš iš apdraudimo įstaigos šiems as
J. Matulaitienė aptaria šventės bė
kiliųjų sukaktuviniuose metuo menims, kur žinomi adresai, jau
X Ein. Vilimaitė už kalėdi cijos skambinti dieną iki 2 vai. gamuosius reikalus.
J. Janušaitis išsiuntinėjo laiškus šiuo reikalu.
nius atvirukus atsiuntė 5 dol. HE 6-4540, vakare po 5 v. tel.
Nuotr. Liet. fot. archyvo se.
776-5927.
“Draugo” leidėjai dėkoja už pa
SKRIDO 28,000 VALANDŲ
(pr.)
ramą spaudai.
Hinsdale gyventojas kapito
X Lietuvių Slidinėtojų klubas
X BILETAI Į KANTATĄ
nas
Joe Anderson, 60 metų, šio
praneša, kad ruošia antrą slidi “KOVOTOJAI” ir akademinį
mis
dienomis išeina į pensiją.
nėjimo išvyką į Boyne Moun- minėjimą gaunami “Marginiuo GAISRAS DIDŽIAUSIAME nant prie Crosstovvn greitkelio
Būdamas
lakūnu su American
tain, vas. 9—11 d. d. Gauti se”, 2511 W. 69 St. Prašome PASAULIO VIEŠBUTYJE statybos išilgai Cicero gatvės.
oro
linija
jis yra išskridęs
smulkesnių žinių apie šią kelio bilietus įsigyti iš anksto, nes
Pirmas
statybos
tarpsnis
bus
nę ir daryti rezervacijas galite prie įėjimo beveik pusė bilieto Trys gyventojai buvo sužeisti nuo Stevenson greitkelio iki 28,000 valandų.
ir šimtai turėjo apleisti savo
kreiptis pas Aldoną Ališauskaitę kainos atitektų nelietuviams.
kambarius gaisro metu 9-ame Midway aerodromo. Žemės su
tel. WA 5-4371. (sk.)
(pr.)
aukšte didžiausio pasaulyje Con- pirkimui paskinta 8.8 mil. dole
X Mečys Šimkus, teisininkas,
rad Hilton viešbučio miesto cen rių. Jau susitarta su kai kuriais
X Chicagos Lietuvių Mešketiksliai ir greitai užpildo įvairius
tre. Nuostolių padaryta apie savininkais. Penktadienį SpringINCOME TAX blankus. 4259 S. riotojų-Medžiotojų klubas kvie $25,000. Iš 2,342 viešbučio kam fielde su rangovais pasirašyti
Maplewood, CL 4-7450 arba YA čia visus į Kaukių balių sausio barių tiktai 20 buvo tušti gais kontraktai 22.5 mil. dolerių su
moje. Trijų tarpsnių greitkelio
7-2046 kasdien 9—8 vai. (sk.) 27 d., 7 v. v., Marąuette salė ro metu.
je, 6908 S. Western Avė. Bus
statyba iš viso kainuos apie 530
X Dr. Vi. Šimaitis — Income valgių ir gėrimų bufetai, gros
MOKESTIS UŽ MOKSLĄ
mil. dolerių.
Tax Service — jau 16 metų lie Ramonio orikestras. Kaukėms
Lojolos universiteto metinis NAŠLĖ PALIKO PUSANTRO
tuviams apskaičiuoja pajamų skiriamos vertingos dovanos.
mokestis
už mokslą yra $1,370.
MILIJONO
mokesčius. 2737 West 43 St., Įėjimas tik 1 dol. (pr.)
Roosevelt
universitetas
ima
tel. CL 4-2390
fsk.l
Našlė Isador Donohue, gyve
X LITO BENDROVE siūlo $1,080. De Paul universitete rei
nusi
50 metų 5619 Sheridan rd.,
x Liucija Stasiūnienė, Čikaga, pirkti savo akcijas, duoda pa kia mokėti $1,140.
mirė
sulaukus 97 metus. Testa
įteikė Lietuvių Fondui $200.00. pa skolas
geromis
sąlygomis. GREITKELIS PRIE MHDWAY
didindama, jos įamžintų fonde: a. a.
mente ji paliko $1,527,973 dviem
Dr. Juozo Stasiūno įnašą iki $400.00 Kreiptis į Litas Investing Co.,
AERODROMO
anūkėm. Federalinė valdžia po
ir jos dukrelės a. a. Liucijos Ja- Ine., 6755 So. VVestern Avė.,
Illinois
valstijos
viešųjų
darbų
mirtiniais mokesčiais pasiėmė
nulionytės įnašą iki $200.00. LF
Danijos princesė Benedikte tuokiasi
Chicago,
III.
Tel.
GR
6-2242.
direktorius
Francis
Lorenz
pra

$440,116. Illinois valstija gavo su vokiečių princu Richard Zu Sayn
adresas: 6643 S Maplewood Avė..
Treč. 7—9; šešt. 10—3 vai (sk.) neša, kad daroma pažanga, ei $133,771.
Chicago, 111 60629.
(pr,)
Wiigen':tein

CHICAGOS ŽINIOS

TOL!
ITALIJOJE

— Naujas Eltos numeris. Šio
mis dienomis Italijos spaudai,
radijo stotims, bibliotekoms ir
atSKiriems asmenims buvo iš
siuntinėtas 12-sis praeitų metų
laisvosios Eltos biuletenio italų
kalba numeris. Jame gausiai
sutelkta žinių bei dokumentų,
vaizduojančių gyvenimą Lietu
voje bei lietuvių veiklą laisvaja
me pasaulyje. Visa eilė repor
tažų atkreipia dėmesį į nuolati
nes Maskvos pastangas rusinti
ir —ūkiškai išnaudoti Lietuvą,
ai aiškiausiai patvirtina ryškios
įvairių straipsnių antraštės:
“Sovietai naikina lietuvių kalbą
moksliniuose žurnaluose bei
moksliniuose veikaluose”, “Mas
kva verčia lietuvius švęsti žiau
riųjų čekistų dieną”, “Naujos
komunistų pastangos pavergti
Lietuvos jaunimo dvasią”, “Lie
tuvos jaunimas neseka Maskva,
bet eina savu keliu”, “Aiškūs
ir padrąsinantys JAV vicepre
zidento žodžiai Lietuvių delega
cijai”, “Vyriausiojo —‘Lietuvos
Išlaisvinimo komiteto seimo
sveikinimai tautai Kalėdų ir
Naujųjų Metų švenčių proga”
ir kt.
Atskiri straipsniai ryškiai nu
šviečia religinę padėtį Lietuvo
je. “Ateizmo pamokos jaunimui
sovietinės televizijos programo
se”. “Sistemingas Lietuvos kata
likų Bažnyčios naikinimas”, kur
ypač pabrėžiamas faktas, kaip
sovietai varžo naujų dvasininkų
ugdymą. Pernai metais Lietuvo
je mirus 29 kunigams, jų vieton
tebuvo įšventinta tik 8 nauji ku
nigai.
Paskutinėje Elta Press biule
tenio dalyje duodama nemaža
'kultūrinių žinių iš lietuvių gy
venimo.
OKUP. LIETUVOJ

— Kaunu laiškininkų darbui
palengvinti (tą darbą atlieka
daugiausia moterys) valdžia nu
tarė išduoti dviračius. Dabar
laiškininkės turi pėsčios su
vaikščioti iki 20 ar daugiau ki
lometrų su laiškų ir ypač laik
raščių krepšiais. Bet tos dovanos
sąlygos šykštuoliškos: dviratis
laiškininkei atiduodamas nuosa
vybėn tik po penkerių naudoji
mo, ir jeigu ji per tą bus gerai
atlikusi laiškų ir laikraščių išne
šiojimo darbą. Ir, žinoma, jei
po tiek naudojimo laiko dviratis
kytė Philadelphijoje sprendžia pro dar bus to vardo vertas... (E)

blemas prie televizijai ruošiamo
kūčių stalo. Rima išrūpino tris įsi
terpimus TV 10 žinių programoje,
o Snieguolė — lietuviškos knygos
anglų kalba parodą, papuoštą liau
dies meno dirbiniais,
centrinėje
miesto bibliotekoje. Paroda Free
Library of Philadelphia rūmuose,
prie Logan Square jau atidaryta ir
truks iki kovo mėnesio galo.
Nuotr. K. čikoto

— Rochesteryje sausio 27 d.,
šeštadienį 8 vai. vakare ukrai
niečių salėje, 1492 Clifford Ave
nue įvyks antibolševikinio fron
to vakaras — koncertas, kuria
me meninę programą išpildys
solistas Leonas Baltrus, Lietu
vių tautinių šokių grupė vadovau
jama J. Reginienės, ukrainiečių
ir kitų pavergtų tautybių meni
ninkai.

Šen. Lister Hill (D.-Ala.) paskel
bė, kad jis po metų pasitrauksiąs
iš senato. Šen. Hill, 73 m.. senate
išbuvo 30 m., prieš tai kongrese 16
m.

JUBILIEJINIS VASARIO

16

MINĖJIMAS
Programoje:

iškilminga

akademija,

dalyvaujant aukštiems amerikiečių pareigūnams, ir JULIAUS
GAIDELIO

KANTATA

‘‘KOVOTOJAI’’
(žodž. Stasio Santvaro)

%

Išpildo “DAINAVOS” ansamblis su talkininkais,
Solistai: DANA STANKAITYTĖ ANTANAS PAVASARIS
ARNOLDAS VOKETAITIS ir SIMFONINIS
ORKESTRAS.
Dirigentas PETRAS ARMONAS.
Vieta: CIVIC OPERA HOUSE, 20 No. VVacker Drive, Chicagoje
Laikas: 1968 m. vasario mėn. 18 d. 3 vai. popiet
Bilietai: “Marginiuose”, 2511 West 69th Gatvėj,
nuo $3 iki $10
Rengėjai: CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

-Z

