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inija 

"Pueblo" 

^ s . • - - , . ; • , . _ v T - : , 

Hong Kong. — Ryšium su 
"Pueblo" laivo krize (jos sprendi
mas, JAV pageidaujant, numaty
tas perkelti deryboms į P a n m u n -
jom miestą, į Šiaurės Korėją), vie 
nas dalykas kreipia politinių ste
bėtojų dėmesį — neįprastas ko
munistinės Kinijos atsargumas. 
Nors nuo laivo pagrobimo pra
slinko apie 12 dienų, tačiau Ki
nija, kurios pašonėje įvyko žval
gybinio laivo drama, reagavo la
bai švelniai. Dėl to kai kas spėja, 
kad Kinija iš viso nesikišianti ir 
jei kištųsi, tai tik kraštutinės pro
vokacijos atveju. 

Neparodė noro skubėti į pagalbą 
Š. Korėjai 

Niekam nepaslaptis, kad Kini
ja nelinkusi įsivelti į karus už jos 
krašto ribų. Tai liudija ir Vietna
mas. Tačiau jos vadovams teko 
susimąstyti, "Pueblo" krizei ki
lus, nes juk Kinija ir Š. Korėja 
yra pasirašiusios savitarpinės pa
galbos sutartį. 

Ir... sekant visus Kinijos, lig-
šiol paskelbtus pareiškimus, nema 
tyti, kad Pekinas būtų linkęs tuo 

tmmit-

Krize 

Kovos ir naujų puolimų grėsme Vietname 
SAIGONAS. — Vakar, jau i sių kautynių, daugely vietų trū-

šeštą dieną nuo priešo ofenzy- į ko maisto ar jo kainos buvo tri-
vos pradžios, amerikiečiai su są- gubai pakilusios. 
jungininkais atkakaliai kovojo 
su komunistais Saigono prie
miesčiuose ir dar aštuoniuose 
sritiniuose Vietnamo miestuose. 
Smarkiausios kovos vyko seno
joje Vietnamo sostinėje — Hue, 
400 mylių į šiaurę nuo Saigono. 

Priešas dar laikosi kai kuriose 
vietose 

Nepaisant oficialių patikini
mų, kad priešo puolimai "palauž 
t i " kai kuriose vietovėse Viet-
kongo partizanai a r Š. Vietna
mo kariai vis dar laikėsi, 

Saigono miestas sekmadienį 
atrodė r amus ir gyventojų ap
leistas. Vis dar tebuvo girdėti 
šūvių, pat rankų a r lėktuvų mė-

kus, i š r ink tas pirmininku; d r . i t o n u i sprogmenų garsai. Gyven-
Pi jus Grigai t is pirmasis vicepir-1 tojams leista šešias valandas 
min inkas ; Teodoras Blinstrubas. d i e n o s m e t u pasirodyti gatvėse 
Paul ius Dargis , Jonas E v a n s . ! i r apsirūpinti maistu. Dėl buvu-
teisėjas Alfonsas Wells, ir "dr.| 
Vito Yasus — vicepirmininkai ; ' 
dr. Vladas Šimaitis — pirmasis 
sekretor ius . J o n a s Ja sa i t i s ant
ras is sekre tor ius , Mikas Vaidy-
la„ iždininkas, i r Jonas Talalas 
firfansų sekretorius . 

Inž. Eugenijus Bartkus, naujasis 
ALT centro valdybos pirmininkas 

Nauja A L T vadovybe 
Chicago. — Amerikos Lietu

vių Ta rybos centro valdyba, ku
rią sudaro vienuolika asmenų, 
vasar io 3 d. posėdyje pasiskirs tė 
pare igomis : inž. Eugenijus Bart 

Hue — sunkiausių kautynių 
vieta 

Hue miestas, 50 m. j pietus nuo 
neutraliosios zonos, amerikiečių 
laikomas svarbiu strateginiu at
žvilgiu. Čia kovos per pastarą
sias dienas ir vakar buvo nepa
prastai nuostolingos ir priešui 
ir amerikiečiams su jų sąjungi
ninkais. Priešas buvo pasiryžęs 
laikytis iki paskutiniųjų. 

SAIGONAS. — Per šešias ko
vų dienas Vietname patirti di
džiuliai abiejų pusių nuostoliai. 
Vietkongo bei Š. Vietnamo žu
vusių priskaityta iki 15,000, a-
merikiečių — apie 380 — tai pa 

Kfu Sanh jau apšaudomus 
art ih'i ja 

Khe Sanh — vieta, kurioje 
j au visa savaitė laukiama prasi
dedant didelei priešo ofenzyvai. 
Šioje srityje komunistai yra 
sutelkę apie 40.000 vyrų. 

Jau an t ra diena priešas ties 
Khe Sanh yra pradėjęs nepa
prastai stiprią art i ler i jos bei 
minosvaidžių ugnį. 

Amerikiečių B-22 bombonešiai 
keliomis bangomis puolė priešo 
telkinius bei galimus artilerijos 
lizdus. 

SAIGONAS. — J A V karinė 
vadovybė ir spauda p raneša : pra 
ėjusios savaitės kautynėse P. 
Vietname priešo karių skaičius 
siekęs 60.000 vyrų. Manoma. 

Popiežius prieme 
Kiesi ngerj 

1 Paulius VI šeštadienį iškilmin
goje audiencijoje priėmė Fed. 
Vokietijos kanclerį K. G. 
singerį. 

Kie-

tys didžiausi nuostoliai vienos k a d komunistai pajėgūs netru-
.avaitės tarpe. 

Nepaprastai nukentėjo civili
niai gyventojai, jų nemaža dalis 
H ko be pastogės. 

Kiesinger buvo ketvirtasis 
vyriausybės vadovas, popiežiaus 
priimtas po operacijos praėjusių 
metų lapkričio 4 d. 

atveju, jei prasidėtų kovos t a rp J-
AV ir Šiaurės Korėjos, šiai pasta
rajai skubėti į pagalbą. 

Nepaisant buvusio Kinijos įsi
kišimo į Korėjos karą, šį kartą ji 
neskubėjo paskelbti nei tradici
nių solidarumo pareiškimų savo 
mažajam komunistiniam kaimy
nui pietuose. 

Kinija įvykius seksianti "su 

dėmesiu" 

Tris dienas laivą pagrobus Ki
nija tylėjo... Po to kinai paskelbė 
Š. Korėjos suredaguotą laivo pa
grobimo ("sulaikymo") versiją. 
Kiek vėliau Naujosios Kinijos 
Žinių Agentūra paskelbė savo, il
gesnę, versiją su išvadomis, ku
rios pasirodė ir vėl, palyginti, 
švelniai nuspalvintos. 

"Korėjiečiai — kinai skelbė 
— yra herojiška tauta . Jų nepa
lenks bet kuri amerikietinio im
perializmo provokacija. Visi agre 
syvus JAV imperializmo manev
rai bus sužlugdyti". Pagaliau, pa 
grindinis oficialaus kinų nusista
tymo bruožas: "Kinų tauta ati
džiai seka visą Įvykių eigą." 

Kinų komunistų kalba tatai 
reiškia, kad iš Pekino pusės nenu
matoma daryti jokių rimtesniu iš 
vadu. 

Naujas ALT pirm. E. Bartkus 
Eugeni jos ir dr . Juozo Bar tkų 
sūnus, gimęs 1925 m. Zubiškių 
dvare. Trakų apskr. Kaune stu
dijavo Vy tau to D. Universi tete 
technikos fakultete, pas i t raukęs 
i V a k a r u s studijavo Darm-
s tad to technologijos inst i tute 
Vokietijoje, J A V — 1955 m. 
Illinois technologijos inst i tute 
gavo mag i s t ro laipsnį. 

Ba r tkus—aktyvus A. L. Tau
t inės Sąjungos narys, buvęs jos 
pirmininku. Amerikos Lietuvių 
Tarybos V. Komiteto na rys 11 
metų, buvęs j o vicepirmininku 
ir sekre tor ium. 

ALT su spaudos atstovais 

Užvakar A L T patalpose ALT 

Vietnamo įvykiai ir tVashingtonas SEOUL, Korėja. — Pietų Ko
rėjos žiniomis, vakar Panmun-
jom mieste įvyko j au trečiasis 

WASHINGTON. — Dėl pas-j namo vyriausybė nesanti pajėgi j korėjiečių — JAV ats tovų pasi-

KUS pmdė*i nemažesnio masto! 
naują ofenzyvą. 

Trečiasis pasitarimas 
Panmunjome 

Buvęs V. Vokietijos kancleris L 
Erhard vasario m 15 d. išvyks ke
lionėn su paskaitomis jx) JAV. 
Meksiką ir kelius P. Amerikos f 
kraštus 

Spaudoje 

Valst. si kr. D. Rusk ir gynybos 
sekr. McNamara vakar televizi
joje ir per radiją aiškino pasta
rųjų krizių: Vietnamo ir "Pue
blo" pagrobimo priežastis bei 
JAV politikos kryptį. 

KAIRAS. — Egiptas numato 
kreiptis į Saug. Tarybą, prašy
damas vėl persvarstyti Art. Ry
tų klausimus. 

KAMŠAS CITY. — Kaliforni
jos traukinys "Super C h i e f už
vakar čia nuriedėjo nuo bėgių. 
Sužeista apie 40 žmonių. 

tarosios savaitės priešo vykdy- i -gyventojams 
tos netikėtos ofenzyvos Vietna 
me, VVashingtone ryškėja dvi 
nuomonės — čia spauda įžiūri ir 
skilimo reiškinių. 

Oficialiąją pažiūrą penktadie
nį nušvietė prez. Johnsonas. 
nurodęs, ka'd Vietkongas netu
rėjęs sėkmės nei kariniu nei, 
galimas dalykas, ir psichologi
niu atžvilgiu ir kad, išvadoje, 
JAV strategijos nereikia keisti. 
Prezidentas dar pastebėjo, kad 
priešui, kur is vykdęs "Visuoti
nio sukilimo" pobūdžio veiks
mus, nepavyko savo pusėn pa
traukti Vietnamo miestų gyven
tojų. 

Tai tik pirmasis sukilimo 
tarpsnis 

Kita. VVashingtone ryškėjanti 

užtikrinti saugu-

centro žmonės turėjo pasi tari- nuomonė — Vietkongo ofenzyva 
mą su spaudos ats tovais . Pasi
dal inta mint imis apie vasar io 16 
d. minėjimą, kalbėjo ligšiolinis 
ALT pi rmininkas A. Rudis ir 
naujai i š r inktas is E. Bar tkus . 

mą. 
Antrosios teorijos šalininkai 

teigia, kad JAV bėms tektų per
žiūrėti savo strategiją Vietna
me. Galimas dalykas, JAV dali
niams reikėtų trauktis į labiau 
apgyventas vietoves, pat 'krinti 
jų saugumą ir tik vėliau svars
tyti naujų ofenzyvų galimybes. 

SUGLAUSTAI 
DAMASKAS, Sirija. — Siri

jos laikraščiai rašydami apie 
Vietkongo puolimus Vietname, 
nurodė, kad tai buvę "laimėji
mai prieš amerikiečių imperia
listų armijas", kvietė arabus pa
sekti komunistus ir kovoti prieš 
"sionistų agresiją". 

MASKVA. — Ginsburgienė, 
motina neseniai nuteisto rašyto
jo, žada patraukti tieson "Kom-
somolskaja Pravda" dienrašti. 
Jos nuomone, laikraštis apšm<M-

tarimas. Pagal pirmąsias, per 
Tokio paskelbtas žinias, gali
mas dalykas, šį ka r t ą pavyko 
susi tart i kai kuriais "Pueblo'* 
laivo ir jo įgulos klausimais. 

Tomis žiniomis, komunistai 
pirmoje eilėje sut ikę sugrąžinti 

Krizė ir prez. Johnsono likimas 

"Chicago Tr ibūne" reiškia nuo 
monę, kad tai, kaip prez. John
sonas išspręs Pueblo krizę, nu
lems ir jo paties likimą. Tai, kaip 
jis pasielgs, būtent, ar veiks ryž
tingai bei sėkmingai, ar trauk
sis ir eis į gėdingas nuolaidas, 
tai lems prezidento populiarumą 
bei jo išlikimą. Esą, "tauta ne
bus patenkinta, kol jis, preziden
tas, kraštui nesugražins laivo su 
jo 83 vyrų įgula". 

Dienraštis pastebi, kad komu
nistai įvykdė provokaciją ir da-

vieną žuvusį įgulos narį ir su- 'bar stebi, kaip Amerika reaguos. 
žeistuosius. Apie šiuos buvo 
pranešę patys komunistai. 
VVashingtonas ligšiol t ikrų ži
nių neturįs. 

Š. Korėjoje be anksčiau pa-

Komunistai prisimena Trumano 
laikus, kai Korėjos karo metu bu
vęs parodytas šio krašto neryž
tingumas. Tai buvęs pirmas kar
tas istorijoje, kai kraštas atsisa
kęs vesti karą ligi laimėjimo. Iš 

KAIRAS. — Vakar į Kairą 
a tvyko Jugoslavijos prezidentas 
Tito. Šiandien jis tu r i pasi tari
mus su Nasser iu . 

Antverpenas — Garsioji šv. 
Augustino bažnyčia Antverpene, 
kurioje yra saugoma nuostabieji 
Rubenso, Van Dyck, Jordaens ir 
kitų Belgijos žymiųjų menininkų 
religiniai paveikslai, Antverpeno 
vyskupo nutar imu skelbiama ba 

i žnytinio meno šventove — mu-
j ziejumi, perkeliant liturgines pa
maldas į kitas bažnyčias. 

i 

nereiškusi jokio sukilimo. Tai 
tebuvęs t ik pirmasis tarpsnis 
sukilimo siekiant. Priešas dabar 
nebandęs visą valdžią pagrobti 
į savo rankas, j is tik norėjęs 
sudaryti sąlygas tai valdžiai įsi-! **• J o s s u n u - e s ą - J° b u t e b u " 

' vusi rasta šnipinėjimo medžia
ga. Ginsburgienė teigia, kad by
loje nebuvę duomenų, kuriais 
jos sūnus. Ginsburgas. būtų bu
vęs pakaltintas nusikaltęs kaip 
šnipas. 

gyti vėliau. 
Tie puolimai parodę, kad Viet-

Hanojus siekias 
nuversti Saigono 

vyriausybę 
HONG KONG. — Hanojaus 

radijas paskelbė, kad pastarie
ji Vietkongo smarkūs puolimai 
Vietname sudarę "generalinę 
ofenzyvą, siekusią nuversti Sai-
Tono vyriausybę". Tokio turinio 
atsišaukimą paskelbė Pietų Viet 

Frankfurt. V. Vokietija. — Vie 
nas Auschwitz bylos kaltinamų
jų, buvęs kaceto vyriausias vais
tininkas, dr. Victor Capesius ne
seniai paleistas iš kalėjimo. 1966 
metais jis buvo nubaustas devy
nerių metų kalėjimo baus
me. Laukiama aukštesnio teismo 
sprendimo, nes Capesius yra pa

skelbtojo kap. Bucher' io "prisi
pažinimo", vėliau paskelbti dvie j t i k r ^ ^ . . k a r i u r a n k o s buvusios 
jų įgulos narių "prisipažinimai I n e t s u n s t o s -

Laikraštis primena, kad ameri 
kiečių neryžtingumo pavyzdžių 
esama nemaža (Berlynas, Veng
rija, Kuba). Kai kraštas nepasi
rodo ryžtingas, ar belieka stebė
tis, kad komunistai siekia išban-

Korėjos | (jytj Ąjaenkos v a | j ą Dej tą ryž-

— apgailestavimai". Tie įgulos 
nariai, tai Harr is ir Shoemaker. 

Manoma, kad Panmunjome 
vyks ir daugiau slaptų pasita
rimų. 

SEOUL. Korėja. -
radijas paskelbė, kad antras is i tingumą? 
JAV ir Š. Korėjos atstovų pasi-į 
tarim-as Panmunjon mieste įvy-; Jau metas siekti sprendimų 
ko vasario 2 d. Dar tą pačią dio-j Vietname 
ną prez. Johnsonas buvo pa-i 
skelbęs, kad šis pas i tar imas , lie-1 V l ^ m o k a r ' n C k r , z ? v e r t m ^ a 

tęs reikalą grąžinti " P u e b l o " , m a s Chicago Tribūne nurodo, 
laivą su jo įgula, teigiamų v a i - 1 k a d - — 
sių neatnešęs. 

į komunistinė doktrina, pagal ku
rią "derybų vedimas" reiškia ne 
ką kita, kaip karo vedimą tik ki
tokiomis priemonėmis. Siaurės ko 
munistų sekretorius priminė, kad 
toks metodas jau buvęs sėkmin
gai panaudotas prieš JAV buvu
siame Korėjos kare ir prieš pran
cūzus, kai 19.14 m. Ženevoje po
sėdžiavo konferencija Indokini-
jos reikalais. 

Laikraštis pažymi, kad komunis 
tai sugebėjo į pietus pristatyti žy
miai tobulesnius ginklus, net ir 
šarvuočius. Tai įvyko dėl to, kad 
JAV negalėjo pulti tų uostų, pro 
kuiiuos gabenami tos medžiagos 
bei ginklai. Juos daugiausia prista 
to Sovietai ir jų europiniai sate
litai. Jei norima pristatymus su
stabdyti bei baigti karą, belieka 
bombarduoti uostus, ypač Haip-
honga, jei galima — jį užminuo
ti ar, jei reikia, įvykdyti ir uosto 
blokadą. Jei amerikiečiai to neį
vykdys, tai padariniai galės bū
ti žymiai sunkesni už buvusius 
Korėjoje. Tada atsiras vis naujos 
Korėjos, Vietnamai ir kiti kraš
tai, kaip Thai, kuriuos Amerika 
įsipareigojusi ginti ir kuriuos ko
munistai pagal savo programą y-

išlaisvinti . 

turėję tikslą suparaližuoti JAV 
pasiryžimą toliau remti P. Viet-

P. Korėjos vyriausybė pareis-į namą ir sudaryti sąlygas pasitari-
kė savo nepasitenkinimą, nes pa,mams, bet... pagal komunistų va-
sitarimuose nedaylvavo P. Ko- į | j ą . Laikraštis primena, kad į JAV 
rėjos atstovai, gi P . Korėjos už-;dalinių rankas yra patekęs S. Viet 
sienio reikalų minister i ja apie namo komunistų pareigūno raš-
JAV ir komunistų pasi tarimus Į tas komunistų vadovybei Pietų 
tebuvusi painformuota kelioms! Vietname — ten nurodyta, kad 
valandoms po pasi tar imo pra-j "atėjęs metas kovoti ir vesti dery-į didesnių pakitimų, debesuota, 
slinkus. ' bas". Tai, mano dienraštis, sena Saulė teka: 6:59, leidžias 5:10 

ra pasiryžę 

K A L E N D O R I U S 

Vasario 5 d.: šv. Avitas šv. 
Agota, Gaudvinas, Birutė. 

Vasario 6 d.: šv. Titas, šv. 
Dorotėja, Alkis, Živilė. 

O R A £ 

Oro biuras praneša: Chicagoj 
ir jos apylinkėse šiandien dali
nai saulėta, temp. sieks apie 
40 1. F. ir daugiau, ryt — be 

Kas "baus" Ameriką, jai karą 
pradėjus? 

Be žinių agentūros, atsiliepė ir 
j pati Kinijos vyriausybė. Oficialia 
- me pranešime ji minėjo apie J-
; A V "imperializmą", apie tai, kad 
! Amerika pamiršusi Korėjos pamo 
ką ir apie tai, kad jei JAV vėl į-
siveltų į karą, tai jos būtų... dar 

n f f ! ° . . ^ ! f i i ! I ? i n ė G i n k l u 0 t U p a " ; a a v C s apeliacinį prašymą. Poka
rio metais Capesius V. Vokietijo
je susikrovė turtą, visame krašte 

jėgų vadovybė.. 

P. Korėja laukia 
invazijos 

įsteigęs vaistines bei grožio salo
nus. 

Gydytoju pajamos. Pagal žur
nalo "Medical Economics" su-

SEOUL, Korėja — P. Korė
jos vyriausybės pranešimu, ry
šium su galima Šiaurės Korėjos I rinktus duomenis, privačių gy-
invazija į pietinę Korėją, vy- į dytojų JAV-se pajamos 1966 
riausybė kreipusis į JAV prašy-Į m. pakilo 11/r ir siekė, vidu-

sunkiau nubaustos. N ė žodžiu ne j dama paramos. pasiunčiant; tiniai, 32.170 dol. per metus. 
kalbama, kas ir kuriuo būdu A - ' J A V dalinių į Korėją. j Pačių gydytojų išlaidos tarnau-
meriką bausiąs. Jokios užuomi-

I nos, kad konflikte dalyvautų ir 
i Kinija. 

Tai stilius, toli atsiliekąs nuo 
į buvusių karingų pareiškimų Viet
namo karo klausimais. Dėl to ir 

VVashingtone sekmadienį apie; tojams bei įstaigai lai^vti per 
oficialų kreipimąsi dar nebuvo] metus pakilo 20%. 
ž i n o m a - STUTTGART. — Stut tgar to 

Pakorė "raganą". Pietų Mek- Į kosmoso draugija paskelbė, kad 
sikos mieste Oaxaca policija su- ' jos dovaną u i pasiekimus moks 
ėmė 16 gyventojų, kaltinamų į le šiais metais gaus sovietų erd-

Vakarų stebėtojai prieina išvados,; pakorus 42 m. amž. Bernardiną' vės mokslininkas L. Sedov. Per-

Laisvosios Kinijos respublikos For-
mozoje prezidentas Ciangkaišek. 

kad raudonoji Kinija bent šiuo 
metu yra nutolusi nuo planų 
siekti karinio pobūdžio avantiū-

I rų už krašto ribų. 

Perez. J i palaikyta "r; 
sausio 3 d. nužudžiusią 

nai tą dovaną (750 doi. ir auk-
mažą so medalį) buvo gavęs Ameri-

mergaitę, įvairiais "burtais" pa
sinaudojant. 

koje įsikūręs, vokiečių kilmės 
W. von Braun. 

Viduržemio jūroje dingęs prancūzų povandeninis laivas ' Minerve*' 
tebeieškomas. Čia jis Toulon uoste. 

t 



R. Skipičio atsiminimai apie 
nepriklausomą Lietuvą 

DEGANTIS REIKALAS 
P A U U U S HCKUS 

PETRAS JOKUBKA 

Gruodžio 9 d. keletas teisinin
kų, Rapolo Skipičio bičiulių, bu
vome pas jį nuvykę pasveikinti 
antros jo atsiminimų knygos iš
ėjimo proga. Ponia Skipitienė 
dar mus pavaišino. Per vaišes 
dabartinis Lietuvių Teisininkų 
dr-jos, Chicagos skyr., pirminin 
kas Pet ras Jokubka ta rė pasvei 
kinimo žodį. J i s primine, kad 
prieš 6 metus buvo išleista R. 

Dirbant Harvardo universite
te ir bendraujant su amerikie
čiais mokslininkais, dažnai ten-

sius esu paleidęs į žmones 255 k a ^ y t i jų turimas žinias apie 
knygas ir man jų dar lfko 286. Lietuvą. Paklausus, kur t as klai 
Je i - 'Draugui" pasisektų palik- <kngas amas jie yra gavę, gau
t a s visas knygas parduoti , o ni atsakymą — universitetų bib 
man apie 200 jų išplatinti, ta i liotekose. Taip yra. Lietuvos iš
skaityčiau komerciškai reikalą t o r i B rašė svetimi su iškraipy 
pasisekusiu. 

Atsiliepimai apie knygą 

Į klausimą, kaip atsiliepė 
spauda ir skaitytojai apie kny-

Skipičio pirmoji atsiminimų! gą. R. Skipitis pareiškė: "Dir-
knyga — '"Nepriklausomą Lie
tuvą s ta tant" . Toje knygoje au
torius aprašė įvykius iš Lietu
vos kūrimosi laikotarpio nuo 
1518 m. gegužės iki 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmo imti
n a i Dabar gi 1967 m. spalio 
mėnesį pasirodė R. Skipičio ant
ra atsiminimų knyga — "Ne
priklausoma Lietuva", šioje 
knygoje aprašoma, kaip atsta- j 
ty ta Lietuvos valstybė veikė, 
koks buvo jos valdymas, jos 
plotas pagal su tar t i s su kai
myninėmis valstybėmis ir ką 
mums davė Lietuvos nepriklau
somybė tautinio susipratimo, 
kultūros ir ekonominėje srity
se. Kolegos, perskaitę knygą, 
rado daug įdomių dalykų, ku
rių čia neįmanoma išvardinti. 
Čia parinkti įvykiai kiekvienam 
yra labai aktualus. Aprašymas 
padarytas labai lengva ir pap
ras ta kalba ir lengvai skaitoma. 
P. Jokubka pabrėžė, kad Rapol. 
Skipitis ir sulaukęs tokio gra
žaus amžiaus tebėra judrus, dar 
bingas ir turi tokią šviesią at
mintį. J is linkėjo jam nesustoti 
ir parašyti dar bent vieną atsi
minimų tomą, "nes kiek atsime
nu", — t a r ė Jokubka, — kole
ga Skipitis iš p a t pradžių buvo 
suplanavęs parašyt i t r i s tomus. 

Jokubka da r pabrėžė, kad ši 
knyga išleista kaip tik geru lai
k a , nes, minint Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų sukak
tį, kiekvienam lietuviui labai 
svarba žinoti visus tuos įvykius, 
kurie yra labai įdomiai aprašy
ti R. Skipičio "Nepriklausomo- i 
je Lietuvoje". 

Kiek patyr iau iš kolegos Ski
pičio, da r galima pas jį gauti 
ir pirmą knygą. Dažnai mums 
tenka sukti galvą, kokią dova
ną įvairiomis progomis nupirkti 
savo giminėms a r draugams. Ar 
gali būti geresnė dovana 1968 
m. už R. Skipičio abi knygas, 
klausė Jokubka. 

Kaip sekasi platinti? 

Ta proga man pasisekė su R. 
Skipičiu pasikalbėti apie jo kny
gą plačiau ir paklausti, kiek di
delė tos dabar išleistos knygos 
laida ir kaip sekasi ją platinti. 
Į tuos klausimus R. Skipitis at
sakė: 

— Nepriklausomos Lietuvos 
išleista 1,500 egz. Knyga spaus
dinta "Draugo" spaustuvėje, ta i 
su administracija pasidalinome 
ir knygos platinimą. 

Aš pasiėmiau 900, o "Drau
gui" palikau 600 egzempliorių. 
"Draugo" ats tovas man sakė, 
jog jie turi ryšį su 38 krautu
vėmis, kurios pardavinėja jų iš
leistas knygas. Taigi i r manoji 
knyga turės patekt i į tuos par
davinėjimo punktus. O man tą 
knygą platinti padeda kolegos 
teisininkai, šauliai, knygos iš
leidimo rėmėjai ir mano bičiu
liai. Kai kurie lietuviai kreipiasi 
į mane asmeniškai i r aš knygas 
parduodu. Tuo būdu iš tų 900 
knygų jau per du mėnesiu esu 
paleidęs į žmones 614 knygų. Čia 
turiu pažymėti, kad knygos iš
leidimo rėmėjams bandžiau at
silyginti knygomis ir tuo būdu 
išėjo 359 knygos, nors kai kurie 

voje" lapkričio 27 d. tilpo labai 
šiltas ir platus straipsnis Jono 
Našliūno. Perskaičiusieji kny
gą yra pasiuntę man daug laiš
kų, kuriuose jie sveikina mane 
knygos išleidimo proga ir ją 
vertina. Tas man suteikė dide
li moralini pasitenkinimą". 

Čia R. Skipitis atsinešė didelį 
pundą laiškų ir siūlė man pasi-
skaitvti . Aš paėmiau jų kelis. 

Rapolas Skipitis 

Taip žinomas mūsų diploma
ta s , visuomenininkas, teisinin
kas Vaclovas Sidzikauskas, R. 
Skipičio politinis vienmintis ir 
asmeniškas jo draugas savo laiš 
ke r a šo : "Tavo knyga daro ge
r ą įspūdį. Jai išėjus į svietą la
bai nuoširdžiai Tave sveikinu. 
Y r a tai vertingas įnašas į mūsų 
politinę ir atsiminimų literatū
rą". Lietuvos Vyr. tribunolo tei
sėjas Saliamonas Baltūsis ra
šo : "Atsiminimai labai įdomūs, 
t a ta i sudaro labai vertingą įna
šą Lietuvos istorijai ir už tai 
Jums užpelnytai priklauso di
delė padėka ir pagarba". 

Ki tas Lietuvos vyr. tribunolo 
buvęs teisėjas Česlovas Butkys 
sako: "Perskaičiau knygą su į-
domumu, radau daug naujų ma
žai a r visai man negirdėtų įvy
kių aprašymų". 

Pirmiau Lietuvoje, o dabar 
išeivijoje plačiai žinomas visuo
menininkas dr. B. Matulionis 
t a rp ki tko rašo : "Knyga daro 
malonų įspūdį, labai gera : leng
vas stilius, lengva ir gera kal
ba, neprišiukšlinta tarptautinė
mis svetimybėmis, aiškiai dės
toma i r kiekvienam lengvai su
p ran tama mintis, tikslus ir ne
šališkas įvykių aprašymas. Tai 
viskas kartu paėmus daro kny
gą patrauklią, kurią įdomu ir 
malonu bus skaityti kiekvie
nam šviesesniam lietuviui". 

Lietuvių Teisininkų dr-jos 
Clevelando skyriaus pirm. teisi
ninkas J. Krygeris savo laiške 
Skipičiui sako: "Jūsų išleistoji 
knyga padarė j mane gilų įspū
dį, ka ip savo grožiu, taip ir tu
riniu. Mano supratimu, Jū s pa-
s ta tė te paminklą t rumpam lais
vos, nepriklausomos Lietuvon 
gyvenimui. Be to, Jūsų knyg«» 
d a r prisidės i r lietuvybės išlai
kymui jaunuomenės t a rp t , ku
rios dauguma atsimena Lietuvą 
kaip per rūką, o kiti visai jo* 
nepažįsta". 

Ne tik iš ateivių, bet ir i* 
Amerikoje gimusių ir visą lai
ką čia gyvenusių lietuvių R. 
Skipitis yra gavęs palankių at-

rėmėjai visai mažai knygų te- j silieprmų apie jo knygas. Vieną 

mais ir mums nepalankiai, š i s 
reikalas taisytinas ir ta i neati
dėliojant. Lietuvos istorijos iš
leidimas anglų kalba ir aprūpi
nimas universitetų ir viešųjų 
bibliotekų yra degantis reika
las. Viena, istorija reikalinga 
mūsų pačių jaunimui, gyvenan
čiam Amerikoje, o kita, aprū
pinimui universitetų ir viešųjų 
bibliotekų, kad nebebūtų krai
poma mūsų istorija,ir atitaisyti 

Lietuvos garbės konsulo ir ad
vokato Antano Šalnos laiško žo
džiai: "Gavau Jūsų abudu to
mu. Puikūs ir įdomūs Jūsų at
siminimai. Tai istoriškos vertės 
knygos". 

Čia duoti žymių mūsų inteli
gentų pareiškimai gana įtikinan
čiai pasako, ko verti R. Skipi
čio atsiminimai "Nepriklauso
ma Lietuva". 

Planavimas išleisti trečią knygą 
Baigdamas su manimi pasi

kalbėjimą R. Skipitis pareiškė: 
"Jei ateinančiais metais man pa
sisektų parduoti dar bent 200 j 
knygų, tai manau išleisti d a r 
vieną savo atsiminimų knygą, 
liečiančią praeito šimtmečio ga
lą ir šio šimtmečio pradžią. Ži-

j noma, jei mano pašlijusi sveika-
| t a nepablogės ir jei darbingu-
j mas nesumažės. 

Nuoširdžiai pasidžiaugiau, 
kad R. Skipitis vis dar nesiruo
šia padėti plunksnos ir palinkė
j au jam gerai sustiprėti ir dar 
dirbti plunksnos darbą ilgus me
tus . 

kitų padaryt i anks tesni iškrai
pymai. Rusai k ra ipo mūsų is
toriją ir j a aprūpina t a s biblio
tekas. Gudai y r a išleidę knygų, 
kuriose savinasi visą Lietuvą, 
kad ta i buvusi t ik Gudijos da
lis. Gal tai jų nacionalistinis, o 
gal ir kitų apmokamas darbas . 

Kodėl degant is re ikalas? Pa
žiūrėkime į mūsų istorikų am
žių ir turėsime a tsakymą. Jei
gu grei tai nebus išleista Lietu
vos istorija angliškai , j i visai 
nebus išleista. Dabar t i e s mūsų 
akademinis j a u n i m a s metasi į 
daugiau p rak t i škus ir pelnin-
gesnius mokslus, o ne į huma
nitarinius. Tiesa. Amerikoje la
bai t r ū k s t a mokytojų ir kitų 
sričių humani tar in ių mokslinin
kų, be t vis t iek skai toma, kad 
nepelningas mokslas , todėl me
tamas! į prakt iškesnį i r pelnin
gesnį. 

Taigi šiais sukaktuvinia is me
tais tu rė tume sukrus t i sur inkt i 
lėšų ir sudary t i są lygas anglų 
kalba Lietuvos istorijai išleisti. 
Bus tuš t i mūsų žodžiai i r dar
bai, jeigu bandysime tik iškil
mingiau per įvair ius minėjimus 
pasirodyti ir t a m išleisti pini
gus. Lietuvos nepriklausomy
bės a t s t a tymo penkiasdešimt
mečio paminėjimui reikia dides
nių darbų i r paminklų, kurie 
nesibaigtų t ik salių uždarymu 
po įvairių minėjimų. Vienas iš 
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SOPHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
adlenl© 10 iki 11 vai. ryto. Buitį 
iieniais Ir sekmadieniai* nuo 8:10 iki 
»: tO vai. ryto. Vakarais ptrmadie 
Mai» 7 v ai vakaro 

Tl&t Sontb Sfaptevrood Avesra* 
Cvdcaro. TBtnots 

t ų svarbių ir degančių reikalų 
y r a Lietuvos istorija angliškai. 

Kol d a r tur ime gyvus savo 
istorikus ir veikiančias spaus
tuves , skubėkime padaryti dar
bą, kur is privalėjo būt i pada
r y t a s jau senai. 
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DR. AMNA BALIUKAS 
*.KIU, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKTNIU8 

2858 Wea* 63r* Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir ?—» v 
rak Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta Ligoniai priimami 

PR s-saat 
54078 

B e s . tol 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKTJtBBIJA IR MOTERr LIGOS 
. GOTEKOIOGD?« CHIRURGIJA 

8 4 4 8 S. P a k a k i B M d (Cravrford 
Medical BaildJng) TeL L U 5 4 4 4 6 

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jot neatsiliepia, skambinti HU 8-1222 

c i n smsjUMSP* 
4545 WEST 63rd ST„ CHICAGO, ILL, 60629. TeL LUdk>w 5-9500 

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily 
except Sundays, days a£.er Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Sodely 
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TeL: PROspect 8-1717 

8241 W « 
VaL : sMfcsJMb 7.78*8 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Subscription rates: $16.00 per yr. in Chicago, Cicero & foreign 
$14.00 per year outside of Chicago and in Canada 

P r e n u m e r a t a : Metams lA aietų 3 mėn 1 mėn. 
Chicagoi, 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 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
3:30 — 4:30. šeštadieniai* 
8:30 — 12:00. 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremt j A a S O < ^ ^ l ^ ^ ^ B S 9 n 

nu M i i u i i n t CIARA ! 0R- F R A " * K U K A S , 0CT. 
D I L J S 1 ? -F L ^ , A R A "24 W CSrd 8L. GB t-7*44 

2709 W. olst Street t s s s — akto. Pritaiko 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr.. 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—o ir 
š*a*tad. 10—2 vai. 

VISOS P R O G R A M O S IS WOPA 
1490 ha . A M ir 1087 mg FM 

Telef. H E m l o c k 4-241S 

Valandos: Ksadlsn nuo 1 Hcl S: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGO 

3881 Wes* SSrd Street 
Kampas *S-«ios tr Caiifornla 

Vai.: kasdien nuo t—8 vai. vak 
Sestad. 2—I vai. 

kr ktta laiku 
Ofiso telef. 471 

DR. C K. BOBELIS 
ir Baanaao taką chirurgija 

TeL 695-65S3 - Elgb. 
4 2 3 N . Liberty Street 

B o o t e 25, Elgin, flttnoi* 

Ofa 788-4477, Boa. P B 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHLRURG8 
SPECIALYBE — SERVŲ EE 

EMOCEV«8 LIGOS 
CBAWFORD MEDICAL 6LDO 

•448 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Vai.: 9:30—12:39 ir 1:30—3:30 
Kitom valandom susitarus. 

Uždaryta antrad. ir trefiiad. 

OI 8-0873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

Akušerija tr motėm Ueos 
8182 So . Kedzie Ave., W A 5-267G 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti m 3-0001 

HE 4-8848. rea 

PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
V a L : pirm*, ketv. 1-4, 

penktad 1-8. treč. tr 
7-8 
tik 

•nen — B E 4-8788. 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 Weot 51at Street 
Valandos: antradieniais, penktadie-

•iniinilllllHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMl.il,,: S Š Š n i £ 9 p r i i n ^ ^ i S ^ 8 s u b i r t a i 

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoranf Oak Laura miestą. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubu patarnavimą, kaip ir musę pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksima jūsų atsilankant. 

Kilty's Restaurant 
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Ulinois 

(2 blokai j r y t a s n u o Cicero A v e n n e ) 

Telef. — GArden 4-5800 

fauki atmosfera — skanūs valgiai — skubos patarnavimas 
VESTUVĖMS IR B A N K E T A M S Y R A P R I V A T U S K A M B A R I A I 

N U O 10 n a 8 0 0 A S M E N Ų . 

4tdara kasdien nuo 8:39 vai . ryto. 

Ofiso H E 4-1414. Bes. RE 7-8887 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

SpeetelybS eknderUs tr moters Hcos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avs. kampas) 
Vai kasdien 1—S ir t—8 vai. vak 

Sestad. 12—t vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta 

Ofiso teLPR 8-2228 
We*n« — rea, PRospect 8-8081 

DR. JANINA JAKŠEVI6I9S 
J O K I A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad, antrad. ketvirt. ir penkt 
nuo 12 lkl t v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
Sestad. nuo 1 lkl 4 vaL 

( M B . P B 6-6922 Bez. P B 8-6969 
DR. L JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vaL kasdien nuo « lkl l v. v. 
ie#t nuo • lkl 1) vaL; a i t e sosl 
taros. 

DR. A. PUSTELMIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIOOS 
TeL ofiso P R 8-7800: Narna 828-7881 

5159 Soath Damen Avenne 
Valandos: 1—» vai p. p. 

Išskyros trečiadieni 

Tel. 42S-2660 

DR. L RINGUS 
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Ea&to A v a 

VaL. plrmad., antrad., ketvtrtad. n 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Tret Jb 
tįik 8 v. r. lkl 1 v. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SFEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
PrieS Sv. Kryžiaus lisjontne 

VAJL.: plrmad., antrd., ketv.. penkt 
nuo 9 iki 1J v. ryto Ir nno e-8 v v 
feStad. nuo 2-4. Trediadienlais Ir kltt 
laiko susitarus telefoną: 

Telef. REpobUo 7-2280 
DR. LEONAS SEIBUTIS 

INBSTC PCSLftS m PROSTATf 
CHIRURGIJA 

Ofisas 2454 West 71st S t 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nno 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2889 

Rez. telef. P B 9-6799 

Ofe. PO 7-6999 B e s . GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Weat 6Srd Street 
VaL: kasdien nuo į—i p. p. ir e 
lkl 8 vaL Trefiiad. Ir Sefttad. uždaryta 

Ofiso tr bato ttL OLyinptc 8-1881 

DR. F. V, KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1497 8a. 484h Oseat. Cicero 

\r sestad. tik soskaros. 

paėmė. Pats per tuos du mėne- tų atsiliepimų čia duodu. Tai 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
8249 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 

| DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO 

lyfiąNTUVAI ER SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI. 
arisssasBessi 

Tel. — REhsnoe 8-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR C f f l R U R G A S 

(Iaetovls KTdytoJas) 
8925 Weat 59th Street 

vaL: plrmad., antrad., ketvtrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p., 6-8 
vaL vak. sestad. U-l vaL. o treeiad. 
uždaryta. 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AB3Ų LIGOS m CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 8. Cicero, Oak Foreat, 0L 

K*btne*o teL 887-2028 
W*m»i teL 828-1871 

I Į * * * Peaal •oskartma 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Offco teL RElianoe 8-4448 
B « - teL GBovebfll 8-8817 

Valandos: pirm. tr ketv. nuo 12 O J 
2 v. p p. Ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr 
Ir penkt nuo 12 iki 2 v. p. p £ 
•afatrate Pagal sosltartina. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 825-8288 
Valandoj 2-S v. v penktad- 10-11 
v. r., 2-8 vai. vak. gest 1-4 v. vak. 
Sekmad. ir treeiad. — uždaryta 

g » t e l WA 5-388*. 

Nį- VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS 
RENDBA PRAKTIKA IB 

LIGOS 
OIlBai i r rea, 2852 W. 

TeL 

TeL ofiso tr boto OLy tptc 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

48S8 W. 15th Street. Cleero 
1—» vaL tr 6—8 vat vaJk. 
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lestadlenlals 12 lkl 4 popiet 
DR. IRENA KURAS 

GYDYTOJA IR CHIRURG« 
KCDIKTCJ IB VAEKTJ UGŲ 

sfBDrCAL BUILX>ING 

Plrmad., antrad., ketvirt. tr penkt 
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Pradėję vasario mėnesį, 

BOKIME VEIKLOS IR DOSNOS 
Vasario mėnuo yra pa ts 

svarbiausias Lietuvos laisvini
mo veiksnių paskelbtuose ko
vos dėl Lietuvos laisvės (1968) 
metuose. Tą svarbųjį mėnesį 
j au pradedame. Jis yra svar
biausias mėnuo, nes lygiai 
prieš 50 metų — 1918 m. va
sario 16 d. lietuvių tauta, 123 
metus vilkusi Rusijos carų ver
gijos jungą, tarė savo drąsų 
ir ryžtingą žodį, kad jau gana 
to jungo. Lietuvos Taryba 
tautos vardu paskelbė Lietu
vos valstybės atstatymo aktą, 
kuriame neabejodama pabrė
žė, kad savo valstybę a t s ta to 
laisvą, nepriklausomą ir demo
kratiniais pagrindais. 

Lietuvos Taryba neapsiriko 
šį didįjį aktą paskelbusi. Jos 
žygis nebuvo tuščias. Tai ne
buvo tyruose šaukiantis bal
sas. Tau ta į jį atsiliepė dideliu 
džiaugsmu ir entuziazmu. J i 
atsiliepė konkrečia parama. 
Kad tau tos vadai galėtų įvyk
dyti nepriklausomybės a tkūr i 
mo aktą, tauta teikė jiems ne
ribotą moralinę ir medžiaginę 
paramą. Jaunimas rinkosi į 
kariuomenės būrius ir ryžosi 
savo kraują lieti, savo galvas 
guldyti mūšių laukuose, kad 
apgintų nuo piktųjų priešų at
statomąją Lietuvos valstybę. 

Vienu žodžiu, 1918 metų va
sario 16 d. aktas visą tau tą su
kėlė a n t kojų, sukurstė atlik
ti visą eilę didesnių ir mažes
nių žygių kurti , s ta ty t i ir 
ginti. 

Nuo 1918 m. iki 1940 m. 
mes visi — Lietuvoj gyvenan
tieji mūsų broliai ir sesės 
ir mes išeivijoj džiaugėmės 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos didele, tiesiog nuostabia 
pažanga visose gyvenimo sri
tyse. Kai kuriais atžvilgiais ne 
priklausoma Lietuva pralenkė 
ir didžiuosius savo kaimynus, 
kurie 1918 m. ir net 1920 m. 
bandė pasmaugti naujai a tkur
tą valstybę. Bet ji išsilaikė. J i 
apsigynė. Ji progresavo. Jos 
išeivija, pažymėtinai Amerikos 
lietuviai, didžiavosi galėję pri
sidėti prie jos išlaisvinimo ir 
prie daromos pažangos nepri
klausomybės laimingaisiais lai
kais. 

Neužmirškime, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo ak 
tas , paskelbtas 1918 metais, 
galioja ir dabar po penkiasde
šimties metų. Galioja, nors 
šiuo metu (nuo 1940 metų) 
Lietuva yra Sovietų Rusijos 
okupuota. Galioja, nes lietuvių 
t au ta ne tik savo troškimais, 
bet ir savo siekimais i r dar
bais palaiko nepriklausomybės 
idėją ir dvasia gyvą, nes jos 
valia ir ryžtas nusikratyti bol
ševizmo jungu ir vėl a tkur t i 
nepriklausomą gyvenimą nėra 
palaužtas ir nebus palaužtas. 

Mes neužmirštame ir Jung

tinių Amerikos Valstybių pre
zidento Franklin D. Roosevel-
to žodžių, pasakytų Amerikos 
Lietuvių tarybos delegacijai 
Baltuosiuose rūmuose 1940 m. 
spalio 15 d. Tuomet Lietuva 
jau buvo okupuota. Preziden
tas pas jį besilankančią lietu
vių delegaciją ramino: "Lietu
va nėra praradusi savo nepri
klausomybės. Ji tik laikinai 
yra atidėta į šalį". Be to . jis 
ir tai pažymėjo, kad kiekviena 
tauta, didelė ar maža, turi ly
gią teisę į laisvę ir nepriklau
somybę. Anot jo, yra tautų, 
pavyzdžiui lotynų Amerikoj, 
kurios yra mažesnės už Lietu
vą, tačiau yra laisvos ir nepri
klausomos, šie prezidento žo
džiai buvo ne tik suraminimas, 
bet ir paskatinimas Amerikos 
lietuviams vieningai ir ryžtin
gai darbuotis Lietuvos išlaisvi
nimo labui, nes galingiausios 
valstybės prezidentas užtikri
no, kad Lietuva tik laikinai 
neteko savo nepriklausomybės, 
kad anksčiau a r vėliau ji ir 
vėl atgaus savo teises. 

GINKLAI ŽVANGA AZIJOJE 

gegužės 3 d. 

Suderintas karinis spaudimas Azijoje amerikiečiams ruošia didelius bandymus 
GEDIMINAS GALVA I r didžiausi nesėkmės prana 

šai nenumatė, kad po šešerių 
net laivus, vykstančius į šiau-

r rės Vietnamą. Laivais tiekimas 

SU VILTIMI NUGALĖSIME 
KLIŪTIS 

POV. DIFJKIN 

istorinę dieną, negalime praeiti 
pro šalį nepasidžiaugę tais lai-

. n; „, - - , - , t , i mėjimais. kurie tautos buvo 
karo metų amerikiečiai atsidurs siekia net rietu Korėjos sosti- ilgai užtrunka, nes. negalint nau • . . . . , . • h M _ ^ 0 .,„;_„ 
Šio m e t o - • • T > M : ^ _ : . nf> ir anšnndo nrPT-idpntn rn- J ^ * ; , o i i.. ,-; - - ' 
karo užuomazga 
karą. nes 
ne tik Pietų 
kai kurie kaimvniniai kraštai . ! reiškia nepasitenkinimą, kad JA j Prancūzų savaitraščio "Le į 

Mm«'.dami didžiąją Lietuvos | su Lenkija. Dabargi laisvasis 
pasaulis apie tą erdvę yra žy
miai geriau informuotas ir kas 
svarbiausia — Lietuvos laisvės 
atžvilgiu labai pozityviai nusi-

čioms tautos kartoms. Ji. 

karo griuvėsių 
tuvą JAV tepri
tik praėjus pus-

tarsi penktų metų nuo Vasario 16 
Per praėjusį tarpsnį santy- \ Valstybių karo laivai pažeidė Nouvel Observateur" korespon- Į kibirkštį i » akto paskelbimo, šiandiena ji 

kifli nablo^ėin t a m amerikiečiu i jos teritorinius vandenis. Tuo I dentas Olivier Todd skelbia kad * naujom muiiKbum s>u , * y . J 
Kiai paDiogejo t a rp amerikiečių Į J I ueiu<is> wuviei IUUU SKUUM. Kdu ; ^ . nau us °-aisrus pilnai pripažinta. Lietuvos suve-

Visais laikais už laisvę buvo ': renumas komunistų okupacijos 
i r vietos gyventojų. Amerikie- I P3-1 me t ;u g. Vietnamas ruošia-1 šįu o m e t u yra plačiai naudoja-
čiai kūrė daugelį planų, bet jų l s i K n e S a n h puolimui, kuris jau ' m i Kinijos geležinkeliai skubia-

Kaip 1918 m 
prezidentas Woodrow Wilso-
nas, priėmęs Amerikos lietu
vių delegaciją Baltuosiuose rū
muose, paskatino lietuvius tęs
ti kovą dėl Lietuvos išlaisvini
mo, duodamas vilčių, kad 
Amerika mums padės, taip ly
giai prez. Rooseveltas 1940 m. 
mus paskatino nenuleisti ran
kų. Vėliau ir kiti prezidentai 
(Trumanas. Eisenhovveris ir 
Ksnnedy) Amerikos Lietuvių 
tarybos delegacijas džiugino 
savo pareiškimais ir paskatini
mais kovoti dėl Lietuvos tei
sių į laisvę. 

Šiais sukaktuviniais koves 
metais taip pat nesame vieni. 
Ir prezidentas Johnsonas ir vi
ceprezidentas Humphrey ne 
tik simpatizuoja, bet ir remia 
mūsų pastangas. Remia ir JAV 
kongresas, kuriame ir šiemet 
abeji rūmai — senatas ir At
stovų rūmai — minės Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Tai 
mes turime vertinti ir remti 
Amerikos Lietuvių tarybos 
darbus, kuriais ji pajėgia pa
laikyti artimą kontaktą su 
prezidentūra, kongresu ir visa 
vyriausybe. 

Nesame vieni. Turime drau
gų ir jų paramą. Svarbu juos 
palaikyti savo pusėje. Svarbu, 
kad mes patys būtume gyvi 
ir veiklūs, ypač per šių sukak
tuvinių metų didįjį vasario mė
nesį. Visi privalome savo pa
reigas atlikti, atsilankydami į 
Vasario šešioliktosios minėji
mus, būdami dosnūs Lietuvos 
išlaisvinimo darbams paremti 
ir taip pa t veiklūs. To reika
lauja iš mūsų šiandieninė tau
tos padėtis ir visos tautos ryž
tingas siekimas ats ta tyt i lais
vą ir nepriklauomą Lietuvą. 

nesugebėjo įgyvendinti Vietna
me. Karo paspar t in imas aTnešė 
didelę nelaimę ypač vietos gy
ventojams. Amerikiečiai nepa
jėgė suprast i k raš to istorijos, 
žmonių galvosenos. įsijautimo, 
manydami tik bombomis prie
šus palaužti, ir taut inio savitu
mo. Pat i didžiausia amerikiečių 
klaida dviprasmė šnekta, netu
rint drąsos aiškiai pasakyti , ko 
iš tikrųjų J A V siekia pietryčių 
Azijoje. 

Vietnamo ka re J A V išleido 
75 bil. dolerių. Ne t ik Vietna
me, bet ir dideliame kraš te už 
šią sumą daug ką galima pasta
tyt i . 

suder in tas spaudimas 

Sausio mėn. jun tamas sude
r intas spaudimas Azijoje ame
rikiečiams paveikti . Amerikie
čiai yra puolami Vietname dau
gelyje vietovių. Padary ta žy
mių nuostolių. Ryžtingiausias 
žygis savažudžių būrelių JAV 
ambasadon įsiveržimas, apšau
dymas eilės buveinių, imtinai 
karinių, padegimai rodo nepap
rastą ryžtą. Prasiveržimais ne
gali būti k a r a s laimėtas. Jie rei
kalavo didelių aukų. bet sosti
nėje sukėlė nerimą, kurioje pa
skelbtas apsiaust ies stovis. 

Nepripuolami reiškiniai vyks
t a ir Korėjoje: pasienio srityje 
vis dažnesni susišaudymai, per
bėgimai. Šiaurės korėjiečiai pa-

pasaulio spaudoje. 

Komunistinių respublikų au
komis organizuojama karme 
drumst is . Liaudies laisvinimo 

plačiai aptariamas didžiojoje j a į važmai pervežti. Šiuo rei
kalu Sovietai, Kinija ir Šiaurės į 
Vietnamas pasirašė sutart į j 

| prieš metus. 
Svarbiausias ginklų teikėjas I 

I turi sprendžiamą žodį karinėje į 
į strategijoje ir politiniuose spren i 
Į dimuose. Į 

Laivą Pueblo pagrobus pa- į 
I kartotinas Washingtono malda- j 
į vimas Maskvos tarpininkavimo į 

mokama pačiu brangiausiu tur
t u— krauju. Lietuvių tauta juo 
visada mokėjo gausiai. Mokėjo 
savo valstybę kurdama, mokėjo 
nuo puolančių priešų gindamosi, 
mokėjo savas sienas saugodama 
ir priešą persekiodama. Dėlto 
buvome verti laisvės, kad jos 
troškimą sugebėjimo paversti 
realybe vieningoje akcijoje. 

Taip buvo ir prieš 50 metų. 
| buvo ne tik pažeminantis, bet k a i t a u t a b u v o t i k k a pažadin

ta iš tautinio apsnūdimo. Ta
čiau likimo nebuvo lemta ilgai 
laisvės džiaugsmu gėrėtis. Po 

i ir juokingas. 

' Visiems žinomi spąstai 

Šiuo metu ypatingas dėme- ! 22 metų mes jos netekome. Lie 
sys kreipiamas į Khe Sanh. ku- Į tuva buvo okupuota žiauraus 
riame amerikiečiai yra įsitvirti
nę. Ši vietovė yra kalnuose. Tie
kimas lėktuvais nepaprastai sun 
kus. Viduryje sausio per Laosą 
vežtosios patrankos po penkių 
dienų atidarė ugnį. Vietovė jau 

kaimyno ir jos vaikai išsklai
dyti nuo šiaurės Ledinuotojo 
vandenyno ir Sibiro taigų iki 
pietų tundrų. 

Tačiau nesame praradę patys 
savęs, nes iki šiol sugebame iš-

Naujasis Amerikos krašto gyny
bos sekretorius Clark Clifford kal
ba spaudos atstivums VVashingto-
ne 

armija Vietname sausio 29 - 30 
dienomis neteko 2,643 vyrų ir. 
jei tikėti, žuvo tik 68 amerikie
čiai ir 178 pietų vietnamiečiui. 

Sovietai vadovauja fronte 

Sovietai yra tikrieji vadovai 
ir Šiaurės Vietnamo rėmėjai. 
Šiaurės Vietnamo 6,000 jaunuo
lių mokosi Sovietų universite
tuose. Rusai karininkai atlieka 
vietnamiečių karinį apmokymą 
ir yra kariniai patarėjai. Kari
nių patarėjų skaičius siekia 
12.000. 

Šiaurės Vietnamo apginklavi
mas gerinamas. Didesnio pajė
gumo ginklai yra sovietinės kil-

i mės. Michail A. Suslovas pa
reiškė japonams socialistams, 
kad Sovietai a ts ta to 75fr su-

į s -
stumti iš Khe Sanh, puolimas 
gali būti tęsiamas Quang Tri 
srityje. Ar apsaugai patarnaus 
dar nebaigti McNamaros įsitvir 
tinimai? 

Ateinančių metų biudžete 
Vietnamo karui paskirta 26 bil. 
dolerių. 

priešo apsupta. Laukiama puo- l a i k v l i n e n u g a l i m ą tikėjimą tau 
limo. Jei am.-nkieė.ai bu- :š-< t o s a t e i t i m i i r r v ž t į n g u m ą ko

voti iki laisvės atgavimo. O juo 
labiau, kad mes esame jau at
budusi tauta ir tinkama viso
keriopam vadovavimo darbui. 
Šiandiena mūsų darbo gretos 

yra sutrukdytas. 
Bet neužtenka tik džiaugtis. 

kad Lietuvos klausimas žino
mas ir. kad mes turime daug 
užtarėjų ir draugų. Svarbiausia 
mums patiems reikia veikti ir 
budėti. Ir kiekvienas iš mūsų 
šiandien turi rasti savyje drą
sos su giliu tikėjimu pasakyti: 
Lietuva prisikels' 

Be liūdesio, be sielvarto ir 
kančios nėra ir tikrojo džiaugs
mo. Lietuva buvo ir yra garsioji 
kryžių šalis. Argi tai vien tik 
nuliūdimą tereikštų? Kryžius 
yra simbolis kančios, bet drau
ge ir prisikėlimo. Be to. kryžius 
yra ir vilties ženklas. Jis mums 
primena, kad laisvėn einame 
vargų ir vilties keliu. 

Budėkime, kad. atėjus lem
tingai valandai, susivoktume. 
kas daryti , žinotume nesvyruo
dami, kas remti. Nepamirški
me, kad Vasario 16 d. ruošia
mam minėjime turime lankytis 
ir ten atiduoti, kas dera kiek
vienam sąžiningam lietuviui, tai 
yra savo auka paremti Lietuvos 
laisvinimo kovas. Tos kovos sun 
kios. Jos reikalingos lėšų. Rei-

ruri nebe vienetus, kaip tai bu- I kia aukoti, kad ateity, kai Lie-
vo Aušros gadynėje arba spau- tuva vėl bus laisva, galėtume 
dos draudimo metu, bet tūks- \ ramia sąžine pasakyti: ir aš 

Per praėjusius metus ameri- ; tar:čius pasirvžusių darbui ir i buvau tų kilnių kovų dalvvis 
kiečiai tik gynėsi, nors gen. ! k o v a i t a u t o q v a i k ų m s a y o p a s t o v i o m i s a u k o m i s . 
Wm. Westmoreland pakartoti ^ ^ . ^ . ^ fc ^ ^ j N ( . p a m i r š k i m o k t > n c i a n č l u i r ko_ 

klausimas tam tikru atžvilgiu j vojančių už Lietuvos laisvę žmo 
žymiai geriau stovi. Žodis Lie- ! n i u -
tuva prieš 50 metų tarptautinė- Į Minėdami reikšmingą ir svar-
je politikoje buvo užmirštas var \ bią sukaktį - 50-ties nepriklau-
das. Lietuvos klausimas tada ] somybės metines, būkime švie-

O jeigu jis Į šios vilties kupini, kad tikrai 

nai užtikrino laimėjimus, šiuo 
metu priešas jau pradeda jėgas 
derinti. Išblaškytos amerikiečių 
jėgos turės pakelti sunkius ban 
dymus, kurie vargu veda j lai
mėtojo politinius laurus. 

Gen. Mark Clark nuomone 
Vietnamo karo vaisiai bus žy
miai kartesni ir pasėkos skau
desnės už nelaimėtojo karo Ko
rėjoje. 

visai neegzistavo. 

VOKIETIJOS KATALIKŲ 
DIENA 

Besirengiant 82-jai Vokietijos 
griautų Įmonių. Gen. Vsevolod 
Lenijev nurodė. kad Šiaurės 
Vietnamas sunaikinęs karinių j katalikų dienai, kuri įvyks šių 
lėktuvų ir kitų ginklų už 3 bil. |metų rugsėjo mėnesį Esseno 
dolerių. Praėjusio gruodžio 19 j mieste, išleistas specialus leidi-
d. iš Maskvos radijo stoties jis nys, tikinėtųjų informacijai, 
bylojo: "Pasirėmus rugsėjo 23 j Leidinys nagrinėja Katholiken-

Pietų Vietnamo prez Nguyen Van j d. susitarimu. Sovietai teikia j tag dienos pagrindinę temą įvai-
lėktuvus. raketas ir kitus mo- j riais aspektais: Pasaulis ir Ehe-
derniškus ginklus". 'vo žodis. Moterystė ir šeima, 

Ginklai pristatomi laivais iš Kultūra, ūkis ir visuomenė, Tai 
Odesos, kurios radijas skelbia ka ir tautų bendruomenė. 

buvo keliamas, tai tik sąryšy nugalėsime visas kliūtis. 

Thieu padėtis nėra lengva, nes ten
ka susidurti su daug sunkumų 
broliui prieš brolį kovojant, kad 
kraštas būtų išgelbėtas nuo kru
vinojo komunizmo. Khe Sanh vietovė Vietname kur komunistai rengiasi dideliam puolimui. 

Rimties valandėlei 
KOLCHOZE - BAUDŽIAVA, 

BE LEIDIMO NEPASITRAUKSI 
Žemės ūkio darbininkas Lietuvo

je prirakintas prie komunistinio 
dvaro panašiai kaip baudžiavos 
laikais prie ponų dvarų Apie tai 
galime spręsti iš okupantų Vilniu
je leidžiamos "Tiesos" 16 nr. (sau
sio 20 d.) Cia išspausdinta šitokia 
informacija: 

"Pernai prieš pavasario sėją 
dingo Šėtos kolūkio traktorininkas 
Petras Stanišauskas Laikas jau ir 
į dirvas važiuoti, o Petro — nė 
kvapo Susirūpino pats pirminin
kas Vaclovas Volkus. 

Ir surado. Bukonių tarybinia
me ūkyje Vaclovas Volkus pa
skambino Bukonių tarybinio ūkio 
direktoriui Mečislovui Junčui. 

— Negerai elgiasi kaimyne. — 
sako. — Stanišausko niekas iš ko
lūkio neišleido, o tu jį priėmei. Juk 
:aip negalima 

— Klaidą atitaisysiu 
Jau ir vasariniai sužaliavo, o Pet

ras kolūkin negrįžta, ir Junčas tv-
li. 

Šėtoje laukė laukė ir nesulaukę 
vėl parašė į Vilnių. Iš ten paskam
bino į Jonavą Ir štai atsakymas: 
P. stanišauskas atleistas. Buvo 
dargi atsiųstas į kolūkį Junčo pa
sirašytas įsakymas Nr. 68 "Kaip 
neteisėtai priimtą neturintį išleidi
mo iš kolūkio, nuo 1967 m. birželio 
9 d atleidžiu Bukonių skyriaus 
traktorininką Stanišauską Petrą". 

Tas ginčas tęsėsi toliau, bet jau 
iš čia spausdinamos medžiagos ma
tyti, kokia vergija kolchozuose: 
darbininkas neturi teisė3 laisvai 
pasitraukti, jeigu jam darbo ir gy
venimo sąlygos nepakenčiamos 

i. Žvilb. 

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ 
v Romanas 

O. NENDRĖ 
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Fabrike visos moterys kalba apie atostogas, kas 
kur važiuos, ką lankys. Aldona žino. ji negaus apmo
kamu atostogų, bet per atostogas ji taip pat nedirbs, jai 
pranešė Belina. Turės dvi savaites, nereikės eiti į fabriką, 
bet negaus ir savaitinių čekių, kurie padeda vaikus au
ginti. 

— Kažin, ar įstengsiu susiversti su turimais pinigais, 
rūpinasi Aldona paskutinį penktadieni prieš atostogas. 

Parėiusi pasakoja vaikams, kad fabrikas turi atosto
gas, kad dvi savaites ji nedirbs. Vaikai džiaugiasi, kad vi
si galės eiti drauge į parką, mamytė pailsės. 

Netrukus pas juos ateina Julius, jis prašo, ar nega
lėtų Algis padėti dėdienei krautuvėje rytoj, nes dfdė blo
gai jaučiasi, o jis pats turi eiti į bankelį — šeštadienį daug 
darbo, jis negali praleisti. 

— AŠ galėsiu padėti. Namie iš ryto apsitvarkysim, 
o ko nesuspėsim rytoj, tai pirmadienį, nes dvi savaites 
neisiu į fabriką. 

— Aš ir norėjau tave prašyti, Aldona, bet nedrįsau. 
Tai galėtum ir per tas dvi savaites dėdienei padėti. Ji mo
kės už pagalbą! — džiaugdamasis kalba Julius. 

— Žinoma, galėsiu! — sutinka Aldona. 
Aldonai dvi savaitės prašvilpė, kaip vėjas. Banienė 

Į užsiminė, kad ji būtų laiminga, jei Aldona jai ir toliau 
— Iš kiekvieno medicinai iš- į padėtu. Bet Aldona pažada iai savo pagalbą tik Šešta d ie-

Direktorius _ pam,kc.ojo P * m « - i l e i g t o d o l e r i o 1 % 6 m v a i s U m s I j j p B a n j e n H k t i g n e n o r i n e s t i k p ad i en i a i s 
čiojo. paskui eme rimtai sampro-; v . . . . . .,• . - • D 
tauti ir po ilgų svarstymų pažade- | l s l e i s t a ™° CL. gi !*>< m - buvo j būna daug darbo, o kitomis dienomis visiškai ma/ai. Ba-
jo. išleista vaistams 11.7 e t ' nienė lengvai susidoros viena. 

Pradėjus dirbti pas Juliaus dėdiene, Aldona ir mais
tą sau perkasi pas ją. Maisto išlaidos per pus suma/ėja, 
nes Banienė atiduoda savikaina. Juliaus patariama, Al
dona atidaro bankely taupymo sąskaitą, nors dar Jurgio 
pusbroliui skola neapmokėta: jis atsisako imti. 

— Prasigyvenk, tada pradėsim atsiskaityti, — vi
sada atsako jis Aldonai, kai ta užsimena apie skolą. 

Po dviejų savaičių Aldona vėl traukia į fabriką. Po 
atostogų visos moterys linksmos ir laimingos, maloniai 
kalbasi apie patirtus įspūdžius: jos visos buvo išvykusios 
iŠ Chitagos. Klara su pasididžiavimu pasakoja apie Los 
Angeles Disneyland. Vera buvo V/isconsine pas vyro gi
mines. Akvilė Wisconsine savo ūky. Rūta Miehigano va
sarvietėje Union Pier. Labai gerai pailsėjusi, nes tokios 
ramybės neturėjusi nuo maži! dienų, kokia džiaugėsi ta
me kurorte. 

— Norėčiau, kad tau, Aldona, tektų ten kada nu
vykti, matytum, kaip atgaivina Švelnus pušį) kvapas, — 
sako ji nuoširdžiai Aldonai. 

Lucija taip pat pasipasakoja apie savo atostogas. 
— iŠ pradžių buvau apsisprendusi ieškoti darbo. Pir

mas tris dienas ėjau iš fabriko j fabriką, siūlydama savo 
pagalbą. Visur maloniai priėmė, duodavo užpildyti an
ketą, o paimdami, maloniai Šypsodami sakydavo: "Pa-
šauksim, jei reikės!" Pagaliau spioviau į ieškojimą ir iš
važiavau su viena pažįstama į Cedar lake. kur ji turi na
melį. Ten abidvi ir praleidom atostogas. O kur tu buvai? 
— klausia Aldoną. 

— Aš buvau ištikima Chicagai, — juokauja Aldo
na. — Sekmadieniais važiuodavau su vaikais prie eže
ro į paplūdimius. Labai smagu, tik labai daug žmonių. 

— Ar autobusu važiuodavot? — domisi Liucija. 
— Taip, tai patikimiausia susisiekimo priemonė, — 

užtikrina Aldona. 
Po pietų ateina gandas, kad fabrikas turi maža dar

bo ir dėl to daliai moterų duos dar atostogų. 
— Tikriausiai ir aš būsiu tarp gaunančių atostogas, 

— galvoja Aldona, — juk aš esu paskiausiai atėjusi. 
Belina vaikščioja su lapeliu pas kiekvieną darbinin

ke ir pasikalbėjusi pažymi kažką lapelyje. Ateina ji ir pas 
Rūtą ir Santuciją, bet praleidžia Verą ir Aldoną. Belinai 
nuėjus. Rūta sako Verai: 

— Siūlė dar vieną savaite atostogų. 2inoma, nemo
kamu. Santucijai taip pat. 

— Bet kodėl Aldonai nieko nesakė, ji paskiausiai 
atėjo į fabriką, — sako Vera. 

— AŠ klausiau Beliną, ar Aldona ir turės vėl atos
togas. Jis sakė, kad Mr. Krohl sakes, kad ji turi mokytis, 
nes geriausia mokyti naujus darbininkus, kai ne taip 
daug darbo. Dėl to ir Vera neturės būti namie, ji mokys. 

Vera nušvinta. Ji jaučiasi pagerbta. Aldonai taip 
pat džiaugsmas užlieja širdį; smagiau dirbti, kaip būti 
namie. 

Baigiantis ketvirtai, pas Aldona ateina Liucija ir 
sako: 

— Atėjau atsisveikinti! Jie ve! duoda dvi savaites 
atostogų. Eisiu ieškoti kito darbo, Laimingai tau, Aldo
na, išsilaikyti ilgai Šiame fabrike! 

Važiuodamos vakare eievatorium, moterys garsiai 
reiškia Mr. Krohl pasipiktinimą, kad jis leidžia dirbti ne
mokančiai, o geras darbininkes taip traktuoja, kad tos 
bus priverstos mesti fabriką. 

— Jos turi galvoj mane! — mąsto Aldona. — jei 
nuo jų priklausytų, tikriausiai būčiau gavusi amžinas 
atostogas. 

Kitą rytą Belina įsako Verai mokyti Aldoną raukti 
s/'tus. Vera nusiveda Aldoną prie mašinos, kuri arčiau
siai yra prie Belinos stalo. 

(Bus daugiau) 
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VINGIO PARKO BĖDOS 

Vilniuje mezgasi viešas gin
čas dėl Vingio parko ateities. 
Visi tuo parku gėrisi, didžiuoja
si, bet jo ateitį vaizduojasi n* 
vienaip. Tuo klausimu jau reiš-

nai, esamoji aplinka jį žaloja ir 
naikina jau dabar. Jame dar 
kaip ir nėra pramoginių įrengi
nių, bet jis jau apsuptas pra
moninių įmonių: šiluminė elek-

kiasi net trys "partijos". Vieni j tros stotis, elektros suvirinimo 
nori, kad Vingis liktų "kaip La- į aparatų gamykla ir eilė kitų. 
banoro giria", tai yra, žmogaus j Visos jos kasdien smilkina par-
rankos beveik nepaliestas pu- j ką dūmais ir nuodingomis che-
šynas. Kiti vaizduojasi Vingį minėmis medžiagomis prisotin-
kuone kaip Vienos Praterį, — Į tais garais, 
pramogų centrą vaikams ir ne j - Kasmet Vingio parke iš-
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SOCIETY 

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

R E A L E S T A T E 

Parduodamas 4 kamb. mūr. namas. ! 
i 2 miegamieji, rūsys, garažas. 51— 
Kedzie rajone Skubiai už $13.500. ' 

vaikams. Trečioji, "vidurio par- j džiūsta 60 -100 aukščiausių, gra Kreiptis HE 6-5151. 
tija", sutinka, kad trijų šimtų \| žiausių pušų. — sako vienas! 
tūkstančių gyventojų miesto j gamtos apsaugos komiteto pa-
centre nėra ko tikėtis išlaikyti j reigūnas ("Tiesa". 1968 m., 2 
nepaliestą girią, bet prieštarau- nr.). Jas tenka iškirsti. Piet-

STATOME 

ja sumanymams parką visiškai 
sumiestinti. 

Stipriausioj pozicijoj atrodo 
antroji "partija", nes jos pu-

rytinė parko dalis visiškai iš
retėjusi. Pomiškio — to jaunuo
lyno, kuris turėtų išskirstąsias 
pušis pakeisti, čia nėra. Retmės 
be paliovos braunasi gilyn, link 

m n NAMUS 
ir 

atliekame įvairius pataisymus. 
PETRAUSKAS BUILDERS, INC. 

Telef. — 585 - 5285 
• — — — — * 

Heatino Contrnctor 
{rengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning bei 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKĄ IŠKAS 
HKATUS'G & sm:*rr METAI. 
4444 S- Westera. Chicago 9. tu. 

Telefonas VI 7-S447 

PKOOOS OPPORTIMTIES 

sėj valdžia. Jau yra planai, kaip | p a r k o § i r d i e g § i g ^ 
parkas turės būti tvarkomas Į 
(ar, anot kitų, žalojamas). Ten 
numatyta įrengti parke net trys 
restoranai ir eilė kitokių pramo
ginių įrengimų. Taip pat kal
bama ir apie dainų švenčių aikš 
tės pavertimą amfiteatru, o tai 
turės būti didžiulis žemių per-
kilnojimas. nes prie estrados 
žemės turėtų būti iškastos ir 
supiltos tolesnėj aikštės daly, 
kad susidarytų nuožulnus paki
limas iki 18 metrų (apie 60 pė
dų) aukščio. Planų kritikai kal
ba įtikinančiai skambančiais ar
gumentais, bet tuo tarpu ne
matyti, kad valdžia to paisytų. 

Bus ar nebus kada įgyven
dinti šio parko pertvarkymo pla 

j gresuoja ir įgauna grėsmingą 
pobūdį... 

O tik prieš kelias dienas "Tie
sa" įtikinėjo, jog tik bolševiz
mas esąs geras gamtos mylė-

| tojas ir saugotojas, nes, atėmęs 
j įmones iš "egoistiškų savinin-
j kų", sudaręs puikias sąlygas 
tvarkyti jas taip, kad gamtos 

j turtai ir grožis būtų saugomi. 
Bet, pasirodo, komunistų pasi
savintos įmonės dar pikčiau 
rūksta. (Elta) 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visa 
rnSin grindis. 

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

A. ABALL R00FING C0. 
įsteigta prie* 49 metu*. 

Dengiame Tisu rasių stogus. Taiso
me arba dedame naujua kaminus, rl-
BSts, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me i* lauko. Taisome mOra—"tuck-
polating". Pilnai apsidraudė- Visas 
darbas garantuota*. 

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

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metu patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinofc 

RIGHMOND SERVICE 
Kampas Richmond tr eSrd Street 

Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chlcago Motor 
Club. Nelaimes atveju, skambinkite: 

GR S-S1S4 arba GR *-33S3 
Sav. — Juozas (Joe) Juraltls 

ILGAI IEŠKOJAU PIRKTI 
mažos nuosavybes iki Mr. Svoboda, 
Broker, 3739 W. 26th St., Chicago, 
ir Ciceroje 2134 S. 61 st Ct., par
davė man gražų 2-jų butų namą, 
kuriuo esu pilnai patenkintas. 

Alois Stepan 
2752 S. Pulaski Rd. 

Brighton Parke parduodama 2 sa-
į les ir taverna ir 4 kamb. butas- — 

mūr. namas gazu apšild. Gerai ei
nąs biznis. Savininkas turi parduo
ti. Išsimokejimo sąlygos 

Skambint 247-4184. 

p. visos mo-
gražūs 

Mūr. \% a. 4 ir 4. M. 
dernizuotos $19,500. 

Mūr. l'/i a. 5 ir 4 G. p. 
kamb. Žemi mokesčiai $21.50 o. 

Mūr. 3 butai, karčiama, ir tuščias 
lotas. G. p. $41.500. 

Mūr. 4 kamb. 51 ir Kedzie rajo
ne. Garažas. Skubiai už $13.500. 

K A l R Y S R E A L T Y 
2943 West 59th St. Tel. HE 6-5151 

D £ M E S I O 

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Barę nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra 
B E L L R E A L T Y 

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

illlllllllIIIHIIIIIIIIIIIIininillllllllllllllllM 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitos daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda. 
2047 W. 67th Place, WA 5-8063 
KiiiiiiiiiiimiiHiiHiiHiiiiiiiiiiiiimiimmt 

Naujas <le lu\e 2-JŲ auk>tii mūra.-
prie pat Marquette pko. Kutas savi
ninkui ir 4 nuomos pajamij. 'Tik 
%oZ, 000. 

Meti. 5 kamb. narna*. Central. Šil
dymas. Tik |10,0(H 

War<|U«tt« pke. Mu*- 4 kamb. ir 2 
patalpos bizniui. $16.50e 

Briehton prke. 2 namai ir ta
verna su visais įrengimais. $23,000. 

Y A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st Street — RE 7-9515 

uimiiiiiiiiimiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitimiif 
DEKORAVIMAS 
Ifc VIDAUS IR U LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS. TeL CLiffside 4-1059 
•IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIKdlIlIlI 

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% Iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. • 

SOUTHWRST FURNTTURE 00. 
6200 S. We*tern, Tel. GR 6-4421 

T E L E Y I Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie nauja* 

j. MIGLINAS" 
2549 W. 69 St., n auk., PR 6-1063 

; mmssSĘSBSBSSSSSBšBBSSSSSŠ. 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S Bfaplewood Av., CL 4-7450 

RADI0 PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

P A R D A V I M U I 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVERS AND HANDLE' 

30 and 50 gal. — Ftee Delivery 

5622 S. Racine 434-1113 
mmmmmmmm&sm&mmmmmmmim 

HELP W \NTED — MOTERYS 

POSITIONS AVAILABLE 
FOR FULL TIME 

QUALIFIED TYPISTS 
FILE CLERKS 
MAIL CLERKS 

Cood starting salaries and liberai 
co. benefits. 

CONTINENTAL INSURANCE 
COMPANY 

360 W. Jaekson Bl\d 
TEL. 341-2906 

SECRETARY - C R A C K E R 
JACK G IR L 

Small ofiic". Good beginnins salary 
Opportunity for advancement. Private 
parking lot. 

Phone Mrs. Phill ips V A 6-5353. 
Mr. Terry Wisz 

VYRAI IR MOTERYS 

C L E R K 
ir irmn I>KPT. 

AXD GKNKRAI. OFFICE 
Expe.rienced. West of loop location. 
Kor additional inforniiition and 
appointm'-nt for intervievv. phone — 
927-0044. Ask for Mr. Harvey 

Excellent Immediate Openings 
In Philadelphia, Pa. 

R. N. SUPERVIS0RS 
Psvchiatri? Experience Preferred 

REGISTERED NURSES 
Salaries Open Ali Khift.s 

Free Blue Cross And Blue Shield 
Beautiful subarb of Philadelphia. Pa.: 
in a small friendly 103 bed accredited 

i J('AH hospital. We are a private p-sy-
! chiatric hospital. We are a private 

psyohiatrio hospital. Write. or wir<-
complrtc resume to Admim>trator. 

EUGENIA HOSPITAL 
P.O. Box 4313, PhUadelphia, Pa. 

' Call (215) CH 7-4344 

' GENERAL OFFICE 
Interesting position with expandin# 
company located in Rosemont. Good 
typing and diversified duties. Excel-
lent startinpr salary. Liberai company 
benefits. Permanent position. 

Apply Personnel Office 

FJ.R. MI0WEST, INC. 
•">•».).') Mkhigan. Rosemont. Illinois 

Tel. — 678-8560 

HELP WANTED — VYRAI 

MACHINIST 
El4FX,TRIOAL ASSK-MBIiKK 

Good starting salar%'. 
Excal!ent fringe benefits 

Days: 7:30 A.M. to 4 P.M. 
WESTERN INDUSTRIES INC 

2742 W. 36TH PLACE 
TEL. 254-9600 

HELP IVAVTED — VYRAI 

Machine Operators 
Young men interested in machin-
erj- and advancement We have 
available steady emplov-ment and 
schooling if you desire. 

SCREW MACHINE 
ENGINEERING COMPANY 
6425 No. Avondale Avenue 

• 

WBNTFn TMMFnTaTTTV R e i k a l i n « a H e t u v S mo te^ o3™" »'***"**'*' u u i u j & u i f t i i i L I ruošos darbui vyresnio amz. porai. 
Night Clean-up Men I ?kyje *° myli? nY° E**™^- ^ 

c? i | ti nuo pirmad. iki penktad. arba 
j pilną savaitę. Rašykite adr.: Mrs. 

12 Midnight to 8 AM. 

ALSO NEED Maleohn Goodwin, 7837 Ruby, Uti-
D r> \ * • i TA* i ; *»» Michigan 48087. Detroito apyl. 
D U S D O y S , M a i d S , U i s h - | skambint tel 313-739-1584 

washer, Cook, Hostess CASHIER For Co. Cafeteria 

Experienced Stock 
Receiving Clerks 

Expanding eleetronics firm is 
looking for aggressive young men 
for our parts dept. Liberai co 
paid benefits 

PANASONIC 
363 No. 3nd Avenue 

Des Plaines, Illinois 

MECHANICS 
Line and Press 

FOR CAN PLANT 

Our container plant is brand new 
and we have immediate vacancie** 
in the above positions in addition 
to high seniority you get. 

1. Day Shift 
2. Good wages and fringes 
3. Steady work 
4 Clean working conditions 
5. Brand new eąuipment 
6 Security » 

TIN CAN EXPERIENCE IS ES-
SENTIAL. APPLY NOW A N D 
GET EST ON THE GROUND 
FLOOR OF A NEW PLANT 

THE SHERHTV-HILLLAMS OO. 
The Sherwin-Williams Co. 

1717 Gifford Road 
Elgin. Illinois 695-5100 

Ali replies held in the strictest 
confidence. 

DOCK FOREMAN 
For large eoast to coast truck line. 

Excellent salary. 
Benef:ts plūs bonus 

Openmg for experienced man 
trainees. 

NAVflJO FREIGHT 
LINES 

2400 S. Wood St. Chicago, Iii. 

027-5300 or See Mr. O'CoaneU 

CUTTER AUD 
CREASER 0PERAT0R 

WANTED 
Top man \vho can maJie ready 
platens and oylinder presses. Promo-
tion possibility for good man. West 
:<<iburban. Oonvenient to Tollwav. 

Please ask for Don Mįlier 

Pictorial 
Paper Package Corp. 
232 S. Lake, Aurore. Illinois 

Tel. 242-0866 

RĖVOS ER NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Z I A I 

Elispertiikaai uždedam naujus Ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas. 

A ABALL ROOFING CO. 
LA 1-6047 arba RO 2-8778 
m « > > M M M I H I H M I M H > 

R E A L E S T A T E 
8 kamb. 12 metq mūr. 2 pilnos 

vonios, plyteles. Šiluma gazu. alumin. 
langai, kilimai, Z a. garažas. 70 Ir 
Pulaski. $27.900. 

8 kamb. mūr. Koklines plytelCs, 
ugniakuras, įrengtas rūsys, karšto 
vand. Šiluma gazu. 2 a. garažas, ant 
50 p. sklypo, ir dar S3 p. kampi
nis. tuSčias sklypaa. Marąuette pke. 
«S9,500. 

5% kamb. labai Svarus medinu
kas. Moderni vonia, plyteles, garažas. 
Nf«t»li mūsų Jstaigos. Tik $14,300. 

2 po 6 k. mūr. Viename bute 
moderni virtuve Ir vonia. 2 kamb. Ir 
graži vonia rūsy. (Legalus). Gražio
je Marąuette pko. vietoje. $28,509. 

1 
14 butu mūras. Visos vonios kok

linių plytelių, puse butų su koklinių 
plytelių virtuvėmis. Nauja elektra. 
Labai dailus namas ir geros paja
mos. Mar<juette pke. Galima perimti, 
morgičius iš 5%%. Teirautis. 

5 kamb. mūr. rezidencija. 1 Vi vo
nios, šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas. Marąuette pke. $16.500. 

Gražns 4 butn mūr. Remodeliuotl 
butai. Mūro garažas. Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48,500. 

3t butų mūr. Labai modernūs, 
baldais apstatyti, butai: Plyteles, ki
limai, elevatorius .šiluma alyva. Pa
jamų $46,000 metams. Siaurinėj 
miesto daly. įmokėti $48,000. 

MARQUETTE PARKE 
6540 S- MapIewood Ave. 
Naujas 2-jo. būrų namas. 

Statybininkas — BE 8-9125 

FOR CANDLELIGHT INN 

Apply — H0LIDAY INN 
1250 Roosevelt Rd., (ilen Eli;y n, 111. 

HELP WANTED — MOTERYS 

Savintis and Loan Bookkeeper 

Good hours, good salary. fringe 
benefits. profit sharing. insur Ap
ply in person to 4600 W. Diversey. 
Ask for Niek — Canteen Corp. 

JANITORS (Office) 
Trucking Co. Union Scale. 

Evening hours. 
NAVAJO FREIGHT LINES 

2400 S. VVood St. ChicaRO, Hl. 
Tei. 927-5300 or see Mr. OConnell 

I N S P E C T O R 
Experienced 

On Screw Machine Products 
And In Quality Control 

Apply — 

SCREW MACHINE 
ENGINEERING COMPANY 
6425 No. Avondale Avenue 

DIE MAKERS 
Steel rule die makers, experieBced 
and appretices for new and >*x-
panding folding carton plant located 
in Chicago Heights, Illinois. 

* Premium Wag-e.s 
* Kight Paid Holidays 
* Free Hospitali2ation & Insuranoe 
* Paid Vacations 

Work under id»al conditions with new 
eąuipment. and in a n«w folding 
carton plant. Write or call for an 
interviow. 

Joe Vrtis, FX 8-3400, Ext. 72 
INTEGRAL PACKAGING CORP. 
Subsidian,- Of Georgia Pacific Corp. 

P.O Box 518, Chicago Heights 

l-'or genera! ledger. teller 
;ni<lit control. EsperleoeeA. 

of ; ind 

2 I Ū R Ė K I T E 
4 butu niūras ir 4 auto mūro gara

žas. Dideli gražūs butai. Kaina atvira 
deryboms. 

5 kamb. >varū> bungakm. 4«* p. lo
tas. Salia saj-ažas. Naujas srazu šildy
mas. Visai čia pat. *1N.3'IO. 

5 kamb. 3-ju nuegamiiju. s metu 
modernus mūras. Prie pat parko 3n 
p. lotas. 2 auto garažas. $L'4.i"in. 

2 butų mūras. Šviesūs — 2 po 6 k. 
vioderni virtuve, karpetai. naujas ga . 
:u Šildymas. 2 auto mūro garažas. 
• 29.000. 

S butai Ir biznis. $3,600 nuomos, 
platus lotas, maži taksai. $21.400. 

Apie SO podp lotas ir garažas. 
Biznio zona, $11,000. 

2 aukšta mūras. Naujas gazu Šil
dymas, alum. langai, apie 50 p€dų 
lotas. 2 auto garažas, $3.0<>0 pajamų. 
Kaina $2 2.000. 

7 kamb. mūras sn balkomi. 2 auto 
garažas, aircond'tioned. karpetai, 2 
vonios, alum. landai. $2S.500. 

Atvykite — visi laukiami 

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

Standard Federal Savings 
4192 Archer Avenue 

<HK .\<;o, «ofi:?i — tŪUBHMS 

SECRETARY 
F'OSITION: Secretary to THrector of 
I'roduct Promotion. 
IIKŲIIKKMKNTS: Shorthand and 
t\pin>r. oorr.'sponch nce. sr<Mieral offic.j 
tor one wRri w n initiativo. 
l /W'AT|n\ ; Cnin-al oft'irc on Jack-
^nn Blvd.. r>xi« of Stevenson Express-
\vay. w>«t o f loop. 
Hf)("US: ^:3» to 5L Mon. tliru Fridav. 
i()Ml"KXS.\TION: Salary plūs piofit 
sharing. pius othcr benefits. Regular 
sohoduled porformance reviews. This 
is a permanent position. Tho woik ,s 
extremoly int< resting for a car.tr 
tninded giri. l'or additional informa. 
tion and :i.ppointment for in*erview. 
phone — 

Tel. — 927-0044 
Ask for Mr. Harvev 

BREWER SEVVTNG S U P P U E S 
COMPANY 

Bemina Distributing Co 

General Office Typist 
Figure work. Permanent work. 

Ali company benefits. 

D.M.E. Corp. 
1975 North 17th Avenue 

MHrose Park, Illinois 
681-2460 Mrs. Curtin 

~ HELP WANTED — VYRAI 

MECHANICS 
Wlll train aggressive young men 
who are mechanically inclined 
Southvvest side. C^l Mr. Moty — 

586-9200 8 to 4:30 

NERIS REAL ESTATE 
8924 South Western Avtnut Tel. 471-0321 

SALES* MORTGAGESa MANAGEMENT 

S4&x 

REAL ESTATE - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L INSURANCE AGENCY 
AND REALTY 
A. LAURAITIS 

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas 

6 Pamokos #10.00 
Akordeono, gitaros, būgnų ir pia
nino. Skambinti nuo 3 iki 9 v.v 

Tefef. — 476-3112 
REMKTTE "DRAUGĄ". 

FLOOR 
MAINTENANCE 

MAN 
BE7TWEEN 45-55 YEARS. 

Rxoflle.nt '"i-in.cc benefits. includ-
in?r retireme^nt. siek leave. free meal 
on duty. uniforms wnth laundry 
provided. G«^nerous holi<1ay and 
vaoation aUowartce. 4<> hour week. 
Pleasant »'orking conditionx. 

SHRINERS HOSPITAL 
FOR 

CRIPPLED CHILDREN 
2211 N- Oak Park Avenoe 

TH. — ME 7-9170 

TRAILER MECHANICS 
& B0DY BUILDERS 

Vacation and hospitalization 
benefits Union scale 

Write. Wire or Apply 

TRAILMOBILE 
4111 Central. Detroit, Michigan 
- An equal opportnnitv employer — 

CUTTER . \ND CREASER 
OPERATOR WANTED 

Top man who can make ready 
j platens and cylinder presees 
J Promotion possibility for good 

suburban. convenient 
Please ask for I>on 

S A L E S M E N 
Start the New Year off right 
Start a new career! 
Not a job, but a career wit the 
midwest's fastest growing indepen-
dent eleetronics distributor. A new 
branch and expansion opens up 
opportunity for: 

Experienced outside salesmen 
in Detroit and Chicago. 

Experienced phone salespersons 
in Chicago. 

Experienced shipping and re
ceiving supervisor. 

New opportunity opening up in the 
near future. If you have experi-
ence and feel ąualified to handlc 
challenge please reply. Ali co. be
nefits such as profit-sharing and 
insurance included Pay coramen-
surate with experience. Outside 
sales positions include expenšea 
and auto. 

Write or call collect tor 
confidential inten-icu-

Mr. Bill Strong c /o FJR Midwest. 
5255 Michigan Ave- Rosemont, Dl. 
60018 (312) 678-8560. 

D ft M E S I O 

u 

MamBer of M L S. 

Mato offiee 5727 W. Cermak. Oleere, A TA OL «-22M 
A L U iATAS * Rtatttr 

Turime šimtus oamų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakarin-iuose pnemiesciuoae Praiom užsukti i mūsų fstaigs ir 
lasirinkti i i katalogo. 

$22.000 met. naiti.iįu. Naujas de 
lure l" butu. Oakla-wm. Dtiokit pa
siūlymą. 

1 % ankšto — 6 Ir 3 kamb. i 2 me
tu mūr. 67 ir Hamlin. Nebrandus. 

S kamb. 18 metu mūr. rezidencija. 
71 ir California. $19,500. arba pasiū
lymas. 

Naujas "deluxe" Z auk.štu mflr. 
M*rquette Pk. 7 tonib. Hiitas savi
ninkui ir 4 mnniM mo^'Sri sko'ai. 

LEONAS REAL ESTATE 
tNOOME TAX — SOTAJUATAS — 

IMIGRACIJA 
27S5 W. 71st St. Tel. 925-6015 

P A S I N A U D O K I T E 
DRAUGO SPAUSTUVĖS 

P A T A R N A V I M U . 
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnes spaustuves vi
soje Amerikoje. 

Draugo spaustuve spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingietns gy
venimo įvykiams Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu Atvykite bent pasiteirauti. 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu: 

' ' D R A U G A S " 
4545 West 6*rd Street 

CHICRG0. ILL. 60629 Tel. IU 5-9500 

man. VVest 
to Tollwav. 
Miller. 

PICTORIAL PAPER TACKAGE 
CORPORATION 

232 S. Lake, Aurora, Dlinoh 
TeJ. — 242-0866 

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

Why Not Live And Work In 
Sunny Florida 

ENGINEERS 
CIVIL ENGINEERS 

DESIGNERS, DRAFTSMEN 
H\porienced in design of higb-B-ays. 
drainage. ^iter ai*d sewors: ai** teoh-
nical -CTTiters, city planners (oom-
nronensdve. aite. subdivision). ptet 
draftsmen. Permajxe.nt positions Tritb 
«i-o-winK ensrtneerrng firm in Miami. 
Florida. Salary commensuratfl trtth 
ability. Viirc, write. or sen<l coroolete 
resnime an>l salary requirements to 
Per;%onnel Director at 

KUNDE & ASSOCIATES, INC. 
Consulting Engineers 

7211 SU 62nd Ave.. Miarai. Fla. 
Or Call (305) 666-8523 

THREAIMNG MACHINE Oft^ 
DRHJ PRf-^H OPERATCHT 

AITOM-VTIC SAW OPERAtOft 

T. S, F. Mamrfacturmg Co. 
9118 W. 47th St., Rrookfield. U i 

Tel. — 485-3100 

HELP WANTED — VYRAI K MOTERYS 

^ 

Pasinaudokite Draugo „Gassified" skjTiumi, 

Excellent Immediate Openinsrs for Hospital Ptrsonncl 
in K.JLN'SAS riTT. KAN>"AS 

OCC1TATKVVAI, THFnR^^IST 
CHIEF rtrr.\-PATIONAJ> THL'HAPIKT 

To a^tist m the devHopment <*f a new dopartment m afl •-xpan4inic f« 
haKilitation de.partment in a Kro-Kins: facUity. We plaa a elosdy iate-
srrated team approach to funetional reJiabilitation for patients of all 

iiKi-M repres»»nting a ^ide range oi dwabilities. 
PHTVSICAIi THKRAPtST — RKGTSTV.RKD XTRSES 

11 —T and 3—11 — Vearby rooms and urertments a vailabl" 
N C m U S ADA 

.V'l >«.lar'es op, n KvceUent pe>rarmn"l potie.tes Tf you -R v̂ijld likę «» 
breorae a part of this planmrv: tr..u>i. please wrne or « n t c r««'H»e 1»-

PtPHOVVEL. DIRECTOR 
BETMANY HOSPITAL 

51 No. 12th Raasas City. Kamm 66102 
Phone 113—MA 1-M00 K\t. 2*4 

Our Peraonne* Hepartmeot B< aware of this advertiaeroeat 
An Egual Opportunity Etop*oywr 

file:///NTED
http://car.tr


A. A. INŽ. JURGIS PAULIKAS 
Tai dėmesio verta asmenybė. 

A. a. inž. Jurgis Paulikas, bū
damas ramaus, nuoseklaus bū
do, mielai prisidėdavo ten, kur 
labiausiai būdavo reikalingas ] 
mūsų jėgų sutelkimas, suda
rydamas kartu su visais ištiki
mais tautiečiais tą taip reika
lingą užnugarį bet kuriam už
daviniui pravesti, tačiau visada 
vengdavo vadovaujančių pozici
jų. Su a. a. Jurgio mirtimi, mū
sų visuomenė, o kartu ir jo 

tė įpareigoja kiekvieną iš mūsų Į mis dienomis į chorą įstojo STATOMA SEMINARIJA 
minėjime dalyvauti, kad pasiro- Gylienė, dr. E. Ringus ir A. gi- Shillongo vyskupijoje Indijoje 
dytume ir svetimiesiems esą | dagis. Džiugu, kad ir mūsų baž- statoma nauja mažoji kunigų 
verti dėmesio ir kad esame ko
vojančios tautos gyva dalimi. 

Šalia šio didingo minėjimo. 

nyčiose bus nuoširdžiai prisi- seminarija, mes sene ji nebepajė-
minta didžioji Lietuvos trage- gja sutalpuiti naujų kandidatų j 
dija ir maldoje galėsime jungtis kunigus. Shiilong© vyskupija tu-

gražų ir sveikintiną darbą atliks • Pavergtoje tėvynėje pasiliku- ri 1 0 0 0 0 0 tikinčiųjų, kuriuo* 

A. a. Jurgis Paulikas 

ir ST. P. M. Gimimo lietuvių pa 
rapijos, Marąuette Parke dva-
siškija ir tikintieji lietuviai, šiuo 
se jubiliejiniuose metuose visas 
Vasario mėnuo skirtas šioje 
bažnyčioje sekmadieniais prisi
minti pavergtos Lietuvos nueitą 
golgotos kelią ir laisvės kovoje 
žuvusius brolius ir seseris. artimiausi bendradarbiai inži 

nieriai, neteko vertingos ir bran | $305, įskaitant ir šeimos įteik-
gios asmenybės. [tą pirmąją šimtinę, bei pareiš-

A. a. Jurgio charakteringiau- | kianti vil&ų ateityje pasiekti 
siu bruožu buvo praktiškumas. ! tūkstantinės. Rengėjus malo- sPe<fha i į * į ^ * ™ P ™ 
kurį parodė jau pačioje jaunys- | niai nuteikė gausus dalyvavi- V*** pamokslai^Pamokslus sa 
tėję apsispręsdamas vieton gim-; mas, nepaisant Kalėdų šven- " - • ^-; •« *~-
nazijos baigimo stoti ten pat i čių. 
esančion Tauragės Mokytojų se- Liūdime netekę to tauraus 
minarijon ir įsigyti specialybę, j Tauragės žemaičio ir reiškiame 
kurios pagelba susitaupyti ir gilią užuojautą žmonai Olgai, 

sūnums dr. Algiui, Arvydui ir 
Šarūnui. P. š iaudikis 

šiais ir laisvės šviesos beiaukian aptarnauja 80 dvasiškių, daugu-
čiais broliais ir seserims vienam moję priklausančių saleziečių 
ir bendram tikslui - Lietuvos kongregacijai. Paskutiniais me

tais ypač pagausėjo suaugusių
jų atsivertimas į katalikų Baž-

Jurgis Jamišaitts nyčią. 
šviesesnei ateičiai. 

vėliau galėtų studijuoti staty
bos inžineriją. 

Planus laikinai sutrukdė ka
rinė prievolė, kurią atlikęs išė
jo atsargos leitenanto laipsniu. 
Po to pradėjo mokytojo darbą 
Kražių gimnazijoje ir taupė. Po 
metų vedė buv. savo klasės diau 
gę Olgą Pacaitę. Vėliau Jurgis 
išvyko studijoms į VDU Kau
ne. Bebaigiant diplominį darbą. 

Ta intencija bus meldžiamasi 
ir sekmadieniais bus sakomi 

Juozas 
Juozevičius, vasario 11 — kan. 
Vacį. Zakarauskas, vasario 18 
— Šventės minėjimo dieną — 
vysk. V. Brizgys ir vasario 25 
— kun. Jonas Kuzinskas. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

VISĄ VASARI PRISDIINSLME 
P A V E R G T Ą LIETUVĄ 

IR ŽUVUSIUS 1 4 L A I S V Ę 

Prie Šiluvos Dievo Motinos ai-
toriaus degs tautiniu kaspinu 
perrišta žvakė, kuri kiekvienam 
lietuviui dvasinio susikaupimo 

\ už kenčiančią Lietuvą valando
mis primins ir apie pavergtoje 
Lietuvoje persekiojamą tylinčią-
ją bažnyčią. 

Į šį minėjimą nuoširdžiai jun
giasi ir gausus parapijos choras. Vasario 18 d. Chicagos lietu 

Sov. Sąjunga okupavo Lietu- jvįai, tikėkime, parodys savo tvir vadovaujamas muz. Vlado Bal-
vą. Nuo okupanto legaliai pasi- į tą tikėjimą į vedamą kovą dėl trušaičio, kuris lietuviškų pa
traukė į vakarus, neva tai vo- j Lietuvos laisvės ir bangų ban-; J ^ J ^ J metu giedos parinktas 
kiečių repatriantais, ir laukė [gomis užlies miesto centrą ir j iietuviškas giesmes. Pažymėtina, 
tolimesnių įvykių. Grįžęs Lie- j pripildys Clvic Operos rūmus, i kad šis choras sekmadieniais 
tuvon baigė studijas 1942 m., j kuriuose šiais metais įvyksta di- ! s a v o giesmėmis džiugina tikin-
kol vėl reikėjo išvykti į Vaka- ^ dingas mūsų valstybės 50 metų Į cįUOsius ir ateičiai turi dar gra-
rus. Stovyklose iškentėjęs vi- j atkūrimo sukakties minėjimas. Lįų darbo pianų. Choras per Ve
šiems žinomus vargus. 1949 m. | Kantata "Kovotojai" ir rimta|lvkas n u m a t o giedoti jau vien 
pasiekė JAV su žmona ir jau I akademinė dalis tesuveda lais-1 lietuviškas šv. Mišias, kurias 
trimis sūnumis. jvojo pasaulio lietuvių sostinės 

Pažymėtinas a. a. Jurgio y- j v a i k u s ? ** ^ ^ ^ * mmos v i" 
patingas dėmesys lituanistinėm ; s i e K l s brangią šventę, kur susa-
mokyklom. Jas ne tik visokerio- : mąstysime, pasiryžime vienmgaį 
pai rėmė ekonomiškai, bet kar- « * * « Lietuvai greičiau nu- pirmą kartą. Choras skaitbngu 
tu stiprino ir mokinių moralę **** : ^ ^ ^tmetis. Si šven- nariais b. r dar v.s mga -
ir jų pastovumą. Tai užburtoji 
mūsų lietuvybės galia — mūsų 
brangusis prieauglis. Tai a. a. 
Jurgio žodžiai mokykloje, vie
ną savaitę prieš mirtį eismo ne
laimėje, kuri įvyko pora dienų 
prieš kūčias, gruodžio 22 d. 

A. a. Jurgio dosnioji ranka 
buvo užsimojusi dar didesnicm 
darbam, gi draugai to laukė ir 
tikėjosi. 

dabar kruopščiai ruošia. Tokios 
Mišios Chicagoje o taip pat ir 
šioje bažnyčioje bus giedamos 

Šio-

Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos pirminin
ko J. Bario pastangomis, pa
dedant Tauragės Mokytojų se
minarijos alumnams. Petkaus 
laidotuvių namuose buvo pada
ryta atsisveikinimo akademija 
atiduodant paskutinę pagarbą 
savo nariui ir draugui. Dalyva
vo ir Studentų Šaulių sąjungos 
korporacijos atstovai, nes a. a. 
Jurgis buvo tos korporacijos 
filisteris ir vienas iš steigėjų. 
Įamžintas ir a. a. Jurgio var
das Lietuvių fonde, surenkant 

Ą% 
I N T E R E S T 
O N S A V I N G S 
Member Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corporation 

Marąuette National Bank 
63rd and Western Avenue 
GRovehill 6-5100 
Open Thurs. night. Open Sat. 'tū 2:00 p.m. Free parkmg 

H I G H R A T E S 

4.75 i 
per annum 

on regular savings 

5.25 % 

per artmiTn 
on iaveetment bonus 

Savings Insured to $15,000.00 

BRIGHT0N SAVINGS AND LOAN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 

Dr Joseph Milės Chicagos parkų 
distrikto vadovybė paskyrė Adlrr 
Planetariumo ir Astronomijos mu
ziejaus direktorium. Yra 44 m. ir 
sakosi muziejų padarys geriausiu 
visoje Amerikoje. 

Kas tik turi gėrę skonį, 

viską perka pas Lieponj ! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E CENTER, I N C . 

MARQUETTE PK., 6211 S. We$tern , PR 8-5875 
Vedėjas — i. LTEFONIS 

PirmadienJati tr ketvirtadieniais nuo 9 Oci f>30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 tai. vakaro 

sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet 

ONA JUODVALKIENE - LUMBYTE 
mirė 1967 m. gruodžio mėn 25 d. Kaune, palaidota gruodžio 

Į 27 d Kleboniškių R. katalikų kapinėse. 

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ : 

Mūsų Tėvams Jėzuitams Čikagoje, už Jos sielą šv. Mišias 
Į aukojusiems mūsų artimiesiems pamaldose dalyvavusiems 

Spaudoje, laiškais, asmeniškai užuojautą reiškusiems. Kri-
Įvulės valdybai ir nariams: tėviškės mieliems kaimynams dau-
[ gailiečiams. vajasiškenams salakiečiams, zarasiečiams. 

Visiems mintimis prisiminusiems a a. Oną. dvidešimtį me-
[tų Sibire kentėjusią, dabar amžinybėn Dievo pašauktą. 

Vyra*, Jonas Juodvalkis, Ciceroje, 
broliai — Vytautas su žmona Gertrūda 

ir Jonas I.ummai. Kanadoje. 

A. f A. 
William (Brazauskas) Braškąs 

Gyveno 7155 S. Talman Avenue. 
Mirė vas. 2 d.. 1968. 7 vai. vak.. sulaukęs 77 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities. Pašvilpinęs pa

rapijos. Bublių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 69 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Vera Butkus, jos vai

kai: Richard Misevich. jo žmona Jean ir šeima ir Connie 
Johnson, jos vyras Jack. švogeris Peter Winslow jo žmo
na Margaret. švogerka Grace Kaupshas. jos vyras Alexander 
Lietuvoje brolis Antanas su šeima ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Dariaus Girėno Am. Legion Post 271. 
Kūnas pašarvotas Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 

7 l s t St. Laidotuvės įvyks antrad.. vas. 6 d iš koplyčios 10 
vai ryto bus nulydėtas i kapines. 

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

Nuliūdę: Sesuo, brolis, sesers ir brolio vaikai ir kiti giminės. 

Informacijai skambinti — Tel YA 7-1138. 

A. f A. DOMICĖLĖ LANKUTIS 
PO TĖVAIS KNLEZAITE 

Gyveno 2446 West 45th Place. Chicago. Illinois 
Mirė vasario mėn. 2 d. 1968 m.. 8:45 valandą vakaro, 

sulaukusį 57 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskrities Ame

rikoje išgyveno 18 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras: Antanas. Kana

doje — duktė Aldona Laugalys su vyru Antanu, keturi anū
kai, brolis Antanas Kneiža su šeima — New Jersey. o Aus
tralijoje brolis Stasys Kneiža su šeima ir sesuo Zita Miek-
ša su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Šakių klubui 
Kūnas pašarvotas J F. Eudeikio koplyčioje. 4605 S. 

Hermitage Avenue Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 
6 dieną iš koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į šv Kry
žiaus parap bažnyčią, kurioj įvyks ged pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė ir visi kiti giminės, 
Laid. direkt. J. F. Eudeikis. telef. LA 7-1741 

Naujas Kazio Bradūno poezijos pluoštas 

SONATOS IR FUGOS 
SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU 

Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiur
lioniu u- jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dva
sios gelmių problemas 

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai 
įrištas į drobė- viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu 
dail Vytauto O. VLrkau, kuris Čiurlionio paveiksiu detalėmis yra 
padaręs ir iliustracines rinkinio kompozicijas Dėl savo puošnaus 
išleidimo knjga yra puiki dovana įvairiomis progomis 

Rinkinys gaunamas „Drauge" ir pas knygų platintojus, kaina 
$5.00 Ta pačia proga įsigytina ir 1964 metais Kazio Bradūno pre
mijuotoji knvga SIDABRINES KAMANOS, karna $200 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

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 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st Street Tel. GR 6-2345 - 8 
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-0* 

AIKšTP. AUTOMOBILIAMS STATYTI 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GEUNYČIA 
Geriausios gėles del vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 

2433 VVest 63rd Street, Chicago 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834 

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

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3911 West l l l th Street 
Didžiausias Paminklam* Planų 

Pasirinkimą* Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 
Vienas blokas nno kapinių 

LAIDOTUVIŲ D IREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1968 m. vasario 
1 d po sunkiom ligos mirė mūsų motina, senelė ir prosenele 

A J A 
URŠULĖ KAČINSKIENĖ 

Gyv 1433 S. 50th Court, Cicero. Illinois 

Bus pašarvota Vasaitis-Butkus koplyčioie. 1446 S. 50th 
Ave . Cicero. Ei., šeštad. 3 vai popiet 

Laidojama vasario 5 d., pirmad , 9 vai ryto Lš koplyčios 
bus atlydėta j šv. Antano bažnyčią, knr įvyks gedulingos pa
maldos už veliones Melą. Po pamaldų bus nulydėta į šv Ka
zimiero kapines, j šeimos sklypą. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti velione savo maldose 

Likę giliam liūdesy: duktė Ona Ki/Jauskienė su šeima ir 
sunūs Viktoras ir Bronius su šeimomis, brolis Pijus, 
brolienė Anele su šeima ir d\i x*«^rvs Lietuvoje Onutė 
sa .'tcssa ir Ratrrutė. 

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti., 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213 
2814 W. 28rd PLACE^ TeL VIrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFOKMA AVE. Tel. LAfayette 3 3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTTT'ANICA AVE. Tel. YArds 7--S401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS " 
10821 SO. SOCHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIH 
3319 SO. LTTTAMCA AVE. TeL YArds 7-1138 — 1139 

YASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50ta AVE.. CICERO. ILL. TeL OLvmpic 2-100S 
• - — — _ _ _ _ _ 

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus 

7909 STATE RD., OAKLAWNS ILL. Tel. — 636-2320 



DRAUGAS, pirmadienis, 19G8 m. vasario mėn. 5 d. I 

x Dalia Tallat-Kelpšaitė. 
JAV LB centro valdybos jauni
mo reikalų vedėja. East Chica-
gos ruošiamame vasario 16-tos 
minėjime pasakys pagrindinę 
kalbą. Minėjimas įvyks vasario 
18 d. Šv. Pranciškaus parapijos 
salėje, 3905 Fir Str., East Chi-
cago, Ind. 

X Teis. Juozas Stanaitis, dir
bąs likerių ir realestato biznyje, 
vasario 2 d. išvyko j Kanadą. 
Iš ten, aplankęs savo giminai
čius, vyks žiemos atostogų į 
Miami, Fla. Į Chicagą grįš va
sario 12 d. 

x Ložės ir svečiai. Civic Ope
ros patalpoje yra 30 ložių. Jos 
turi po 6 vietas. Būtų gražu ir 
praktiška, jei tų ložių pirkėjai 
vasario 18-tai pasikviestų ir pri-

x Prel. Petras Jslivinskas, 
Lietuvos savanorio sūnus, po
piežiaus deJegatūroje \Vashing-
ton D. C , einąs atsakomingas 
pareigas, minint Lietuvos 50 me 
tų nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktį, vasario 18 d. per iškil
mingas pamaldas Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje pasakys 
iškilmėms pritaikytą pamokslą. 

x jaunimo literatūros knygų 
pavyzdžiai "Draugo" administra 
cijoje išdėstyti dviejuose lenty
nų junginiuose. Norimą knygą 
labai lengva išsirinkti. Pabandy
kime užeiti ir įsitikinti. 

x Loretos ligoninės pagalbi
nis moterų vienetas Valentino 
vakarą ruošia vasario 13 d. 8 
v. v. Loretos ligoninės 8 aukšte. 
Norima sutelkti lėšų ligoninės 
praplėtimui. 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa, rengia tradicinį Užgavė
nių blynų vakarą. Prie trumpos 
tautinių šokių programos ir ge
ros šokių muzikos visi bus vaiši
nami bulviniais blynais. Vakaras 
įvyks Vyčių salėje, vasario 24 

Į d. 7 v. v. šaulių valdyba kviečia 

PONIOS JOHNSON KALĖDINE DOVANA 
KORESPONDENTĖMS 

Apie šimtas Baltųjų Rūmų, buvo čia susirinkusios. Eglutės 
korespondenčių, aprašiusių spau j viršūnėje tviskėjo mažiulytė eg-
doje abiejų Johnson dukterų j lutė, simbobzuojanti neperseniai 
vestuves, bei kitus įvykius Bal- i korespondenčių aprašytą Baltų-
tuose Rūmuose, Kalėdų švenčių! jų Rūmų kalėdini dekoravimą 
proga buvo pakviestos į ponios j ("Draugas". 1967, gruodžio 
Johnson spaudos atstovėms ruo 
š-iamą priėmimą, kuriame daly
vavo ir jūsų korespondentė. 

Atvykstančios pasisveikinda-
mos su prezidentiene, paklaus 

mėn. 23 d.), šone du vestuviniai 
žiedai, primeną čia buvusias 

i dviejų prezidento dukterų Luci 
Į ir Lynda vestuves. Kastuvėlis, 
! traktorius, batas, obuoliai, tai 

davo vieną, kitą klausimą, pade- j vis dalykai simbolizuoją Ameri-
kodavo už pakvietimą bei palin-1 kos pagražinimą. Ant eglutės 

Trečiosios dainų šventės reikalais Chicagoj įvykusio pasitarimo dalyviai. Pimnoj eilėj (iš k. j d.): 
J. Zdanius. I. Smieliauskisnė. J. Matulaitiene, dr. L. Kriaučeliūnas. Dešinėj stovi J. Jasaitis. 

muz. 

/ S A R T I I R TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

imtų po du nelietuviu svečius 
x Dail. Zitos Sodeikienės ir J ne tik šaulius, bet ir visus sve-

skulpt. P. Aleksos dailės darbų jčius pasivaišinti, pasilinksminti 
paroda atidaroma šį šeštadieni 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Paroda bus atdara nuo 
vasario 10 d. ligi 28 d., 
v. p.p. Įėjimas nemokamas. 

x Visi keturi Chicagos dien 

paskutinį kartą prieš susikaupi
mo laikotarpį — gavėnią. 

x Lietuvių teisininkų d-jos 
1 4:30 i Chicagos sk. Lietuvos Nepri

klausomybės 50 metų sukakties 
proga, ruošia platų paminėjimą 

rasciai jau priminė Lietuvos j nepriklausomos Lietuvos įstaty-
nepriklausomybės atstatymo S O ^ ų leidimą, teismų, prokuratū-
metų sukaktį ir vasario 18 die- į ros ir advokatūros darbą bei 
nos minėjimą Civic Operos rū-1 vystymąsi. Paminėjimas įvyks 
muose: trys generalinio konsulo šių metų kovo 10 d. 3 vai. Jau-
P. Daužvardžio laišku, o ketvir- nimo centro mažojoj salėj. Kal-

naziją, studijuoja biznio moks
lus Nevv Bedford'e Mass. 

Jauniausias Gedimino brolis 
Vytenis lanko Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą. 

— Į Vietnamą. Gediminas 
Senuta, baigęs ekonominius 
mokslus 1966 m. Northeastem 
universitete Bostone, metus tar
navęs kariuomenėje, paatosto
gavęs Brocktone pas savo tėve
lius inž. Vaclovą ir Liudą Se-
nutus, neseniai buvo išsiųstas į . 
Pietų Vietnamą. Ten jis dirba j Anglijos min. pirm. Harold Mac 

— Algirdas Žemaitis dalyva
vo iškilmingoje vakarienėje su
rengtoje pagerbimui Washing-
tone besilankančiam buvusiam 

VOKIETIJOJ 
— Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo jubiliejų Hamburgo 
lietuviai švenčia vasario 17 d. 
Hamburg 36, Karl-Muck-Platz 1, 
Musikhalle. 

— Pianistas Antanas Smeto
na Lietuvos šventės proga Ham 
burgo miesto muzikos salėje 
duos vasario 17 d. Haydn'o, 
Beethoveno. Bach'o ir Šopeno 

kėdavo linksmų švenčių. Baltųjų \ kabojo ir kūdikio 
Rūmų valgomajame, vadiname į telefono ragelis, 

barškaliukas, 
portfeliukas, 

State Dining Room, korespon- I šuniukas Youki (jis dažnaį ma-
dentės buvo vaišinamos pyragu, J tomas su prezidentu) ir t. t. 
riešutais, gėrimais ir turėjo pro- Jūsų korespondentė Kūčių 
gos pasiklausyti ta proga choro! stalą puošė ši daili eglutė, kuri 
giedamų kalėdinių giesmių. Vė- Į pavasariui išaušus bus perkelta 

ryšių batai!jone. Gedimino bro- i m I l l a n - engėja is buvo VVashing 
lis Algis Senuta pereitą birželį | t o n e &*** Oxford ir Cambrid-1 kūrimų rečitali. 

ARGENTINOJ 

liau p. Johnson pakvietė visas i 
Baltųjų Rūmų teatrą, pasižiūrė
ti spalvoto filmo iš jos kelionių 
Amerikai pagražinti. 

Buvo maloni staigmena, kai 
kiekviena išeinanti iš priėmimo 
buvo apdovanota sodimmui pa
ruošta, išpuošta, maža, apie 16 
colių eglute. Be įprastinių tik 
mažyčių kalėdinių žibučių, ji bu
vo papuošta dalykais simbolizuo-

— Kap. Faustinas Švenčionis, 
išbuvęs tarnyboje dvejus metus 

rasi Įdomiai" mrašvr i i ««*> ir vyriausybės pareigūnų, i " 2 5 " t a m e Pastininkų pulke Co-
rasi Įdomiai parašytą i ^ ^ S t o ^ d s buvo | l o - a Sarmiento, Chubut provm-

tas stud. John Russeil laišku. 
Duokime spaudai žinių apie mi
nėjimo rengėjus, garbės komi
tetą ir programą. 

x Už a. a. Magdalenos Mel-
nykienės sielą, suėjus aštuone
riems metams nuo jos mirties, 
bus atlaikytos šv. Mišios š. m. 
vas. 7 d.. 8 vai. ryto, T. Jėzui
tų koplyčioje. (pr.) 

x Mes ir Lietuva paskaitų 
ciklo pirmoji paskaita, Kun. K. 
Barausko (Baro) '"Dabartinė 
Pasaulio Politinė Raida ir Va
sario 16-ji" įvyksta vasario 10 
d. 8 vai. vakaro, Jaunimo Cen
tre, didžiojoje salėje. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

Santara - šviesa 
(pr.) 

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėlumėt 77 dol., sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.: 
GA 4-8654. (sk) 

x LB Brighton Pr. Apylinkes 
Valdyba atsiuntė Lietuviu Fondui 
S100.00, padidindama savo įnašą 
iki S600.00 Stasys Šurkus, pensinin
kas. San oJse. Calif.. atsiuntė Lie
tuvių Fondui S200.00 ir savo laiš
kelyje rašo:" kaip džiugu bū
tų, jei šiais sukaktuviniais metais 
LF pasiektų 3/5 užsibrėžtos sumos. 
To nuoširdžiai linkiu " LF adresas: 
6643 S. Maplewood Ave.. Chicago, 
Illinois 60629. (pr.) 

X BELETAI Į KANTATA 
"KOVOTOJAI" ir akademinį 
minėjimą gaunami "Marginiuo
se", 2511 W. 69 St. Prašome 
bilietus įsigyti iš anksto, nes 
prie įėjimo beveik pusė bilieto 
kainos atitektų nelietuviams. 

(pr.) 

x Dr. VI. Šimaitis — Income 
Tax Service — jau 16 metų lie
tuviams apskaičiuoja pajamų 
mokesčius. 2737 West 43 St., 
•d. CL 4-2390 fskJ 

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai ir greitai užpildo įvairius 
INCOME TAX blankus. 4259 S. 
Maplewood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046 kasdien 9—8 vai. (sk.) 

pats Macmillan ir, vietoj nega
lėjusio atvykti valstybės sekre
toriaus Dean Rusk. valstybės I 

bėtojais pakviesti Petras Stra
vinskas, kuris skaitys paskaitą 
apie įstatymų leidimą ir teis
mus. Jonas Talalas skaitys apie 
prokuratūrą ir Jonas Našliūnas 
apie advokatūrą. Visa lietuvių 
visuomenė kviečiama dalyvauti. 

x Po 2 dol. už "Draugo" ka
lėdinius atvirukus atsiuntė, S. 
Poderys, E. Drasutis, A. Bona-
sevičius, I. Šerelis, S. Petkus, K 
Baltramaitis, M. Baršketis, F. 
Kriščiūnas, D. Žiogas, P. Jonu
šas, B. Racevičius, A. Zablaus-
kas, A. Smolinskas, J. Girdzi
jauskas, A. Vėlavičius, P. Mika
lauskas, K. Jonynas. Dienraščio 
leidėjai dėkoja už paramą. 

x P. Jurkšaitis už kalėdinius 
atvirukus atsiuntė 5 dol. "'Drau 
go" leidėjai dėkoja už paramą. 

baigęsvalstybinę Brocktone girn |S e universitetų alumnai, kurių 
tarpe buvo du vyriausio teismo 

x Apie Marijos stebuklinguo- | nariai, Anglijos, Izraelio ir Ka
sius paveikslus Lietuvoje ir j ų ^ a d o s pasiuntiniai, bei eilė kon 
kilme 
kun. dr. J. Vaišnoros knygoje 
Marijos garbinimas Lietuvoje. 
Knygoje iana! gausu vairių is
torinių faktų, kurie įdomūs kiek 
vienam lietuviui. Kaina 5 dol. 
Gaunama "Drauge". 

X Moksleivių ateitininku kun. 
A. Lipniūno kuopa šį penktadie
nį, vasario 9 d., 7 v. v., ruošia 
šakius ir kavinę Jaunimo centre. 
Prašomi visi atsilankyti. 

x Marąuette Parko Balfo 5 
sk. vajų jau užbaigė ir visi se
niūnai atsiskaitė su skyriaus 

GIJOJ, vėl tapo paskirtas šiais 
metais dėstytoju į Karo mo-

jkyklą, Palomar, Buenos Aires 
pasekretorius Nicholas' Katzen- j P r o v - Kapitonui prieš išvykstant 

iš Sarmiento, lietuviai surengė 
gražias išleistuves. 

bach. 
Lietuvos Vytauto Didžiojo Iš š. Amerikos buvo atvy-

univ. Lietuvoje monografijai I k ę trys broliai kunigai Jutkevi-
redaguoti redakcinės komisijos | ciai. Juos sutikti atvažiavo kun. 
posėdis įvyko sausio 6 d. prof. j Ant. švedas iš Rosario, kuris 

augti į namo pavėsį. 
Gr. Krhickienė 

UNIVERSITETO SUKAKTIS 

Katalikų universitetas Limo
je, Peru valstybės sostinėje, šio
mis dienomis šventė savo įsikū
rimo 50 metų sukaktį- šiuo me
tu universitete studijuoja 5,500 
studentų įvairiuose septyniuose 
fakultetuose. 

SIUVIMO *ft MAŠINOS 

BERNINA • XECCHI • ELNA * 
VTLKING • PFAFF • SINGER 

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos. Ja
poniškos, ir visu kitų firmų). Taiso
me, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas grreitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurbl.'us. Įvairių gamybų. 

B & B DISTRIBUTENG CO. 
4214 S. Archer Ave.. Chicago. IU. 
«0632. Tel 927.0044; 927-0045. 

Vedėjas Arvydas M. Dtkmis 

P. Čepėno bute, Chicagoje. Pir
mininkavo kom. pirm. vysk. V. 
Brizgys, sekretoriavo inž. J. Ru-

yra kilęs iš tos pačios parapijos 
— Providence, R. L, kaip ir at
vykusieji svečiai. Po keletos die
nų, broiiai Jutkevičiai, aplankę _is. Dalyviai išklausė praneši 

iždininku V. Kudirka. Dabar vi- \mus apie atliktus darbus ir p a - L u j a n šventovę ir įdomesnes 
si surinkti pinigai yra perveda- j sidžiaugė, kad paruošimo d a r - | g u e n o s Aires vietas, išvyko į 
mi j apskrities kasą. Vajų už
baigus bus duota vieša apyskai
ta. 

X Moksleivių Vasario 16 mi
nėjimas įvyksta vasario 25 d. 
Jaunimo centre. Kviečiamos da
lyvauti visos lituanistinės mo
kyklos. Jį rengia LB Chicagos 
apygarda ir švietimo komisija. 

bai gerokai pasistūmėjo pirmyn. 
Kai kurių fakultetų ir katedrų 
aprašymai surišti su sunkumais 
dėl autorių ir medžiagos stokos. 
Redakcinė Komisija tikisi, kad 
galės visus sunkumus nugalėti 
ir nutarė, kad š. m. balandžio 

Cuę. o Kun. 
Rosario. 

A. švedas atgal į 

URUGVAJUJ 
— Naujasis valstybės prez. 

Jorge Pacheco Areco su savo 
užs. r. ministeriu ir kitais pa-

Gr. Krivickienė prie ponios Johnson 
dovanotos eglutes. 

jančiais gyvenimą bei įvykius 
Baltuose Rūmuose, kurių liudi
ninkėmis įvairiomis progomis 

mėn. yra galutinas terminas raš j reigūnais, priimdamas diploma
tams pas vyriausiąjį redaktorių! tinio korpuso sveikinimus, susi-
prof. P. Čepėną atsiųsti. Redak-' pažino su Lietuvos atstovu A. 
cine Komisija informuoja apieĮGrišonu ir spaudos attache K. 
savo darbus lietuviškąją visuo-1 Čibiru. L. Grišonienė dalyvavo 
menę ir tiki, kad numatyta mo
nografija bus šiltai priimta. Dar 
kartą prašoma siųsti universi-

priėmime pas prezidentienę. 
— Vėliausiam Užs. reikalų mi

nisterijos diplomatų sąraše pa-

K u r i a m g a l u i 
m o k ė t i d a u g i a u ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $5oo n a $1.000. 

\FDRAUDU AGENTŪRA 
Namų, automobi

liu, gyvyb** 
eikatoa, biznio. 

Patogios 
kejimo sąlygos. 

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave-, PR 8-2383 

iiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 
LEO'S SINCLAIR SERVICE 

5759 So. Westere Ave. 
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Cone-up ir Motorų Remontas 

Kampas 58th Street 
telefonas PBospfcCt 8-9533 

iMiii'.iuimiiiniiimiiihf i .a; iJPiumm 

— 3 0 % pigiau mofcfttt. 
nuo ucnles ir automo-

PLYMOLTH V ALI ANT 

teto ir jo veiklos Nepriklauso- j žymėta, kad Lietuvos atstovas 
moję Lietuvoje fotografijas j patarėjas A. Grišonas tas parei-
prof. P. Čepėnui. 6015 S. Fran- įgas eina nuo 1962 metų, o spau-
cisco Ave.. Chicago, Illinois ;dos atstovas K. Čibiras net nuo 
60629. Fotografijos bus grąžin- j 1948 m. Įdomu, kad kai kurių 
tos. Redakcinė Komisija ir to- kitų šalių seniausi diplomatiniai 

Knygos apie Lietuvą parodą beruošiant, iš k. į d. Darija Dragūniene. 
Snieguolė Jurskytė. Petras Vaškys. Gediminas Surdėnas. ir Estera 
Bendžiūtė. Paroda, paįvairinta tautinio meno dirbiniais, jau atidaryta 
Free Library of Philadelphia centrinėje bibliotekoje prie Vine ir N. 

CHICAGOS ŽINIOS 
ATSIŠAUKIMAS i KUNIGUS 

Dan Herr Chicagoje leidžia 
katalikų žurnalą The Critic. Va
sario laidoje Herr atsišaukia į 
kunigus: "Visi nepatenkinti ku
nigai, žadą apleisti kunigyste ir 
Bažnyčią, prašomi iki 1968 m. 
kovo 12 d. tai padaryti, kad jų 
kolegos ir mes kiti galėtume tęs
ti rimtą reformą ir atnaujinimo 
darbą." 

ŠIOS SAVAITĖS OPERA 

Radijo stotis WGN 

bau per spaudą informuos lietu
viškąją visuomenę apie jos dar
bus. 

PAGERBĖ ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDĖJĄ 

Chicagos universiteto tarybos 
patikėtinis Vvilliam Benton, iki 
gyvos galvos išrinktas tom pa
reigom, buvo pagerbtas ypatin
gu banketu, j kurį netikėtai at
silankė nelauktas vicepreziden-
!tas Hubert Humphrey su žmo-

• J -. _ _ ^ ^ . j na. Benton 25 metus leidžia En-
10 d. 1 v. po piet gyvai is Me- , _, .„_ 
+™n~u+„ „ ~„~, * r • cyclopaedia Bntanmca, o uni-

vasario 

y Kostas Butkus 
namu pagerinimui: 
* Verandos ' Langai (Aliumini-
jaus. plieno ir kt. medžiagų). 
Užuolaidos langams ir durims. 
Ornamentiniai turėkliai ir stul
pai. Spalvoti stiklai. Krautu
vėms durys ir vitrinos. Teirau
kitės tel. rytais PR 8-2781 ir ki
tu laiku LUdlow 5-6291 (sk.) 

IZRAELIO ŠAMPANAS YR 
VYNAS 

Illinois valstijos auditorius 
Viskas Michael Howlett, kalbėdamas 
Tvoros Į Amerikos — Izraelio pramonės 

rūmų bankete Covenant klube 
miesto centre, pareiškė: "Izrae
lis turi vynuogynų ir gamina vy
ną. Kodėl mums importuoti 
šampaną ir kitus vynus iš de 
Gaulle, kuris mus engia? Izrae
lis parduoda vyno ir jį gali pri-

J statyti mūsų valstijon." 

tropolitan scenos transliuoja 
Wagnerio operą Lohengrin. 
NEIŠDUOKITE, KAS VYKSTA 

UNIJOS sUSHONKIMl OSE 
Chicagos gaisrininkų unija 

nutarė nubausti 81,000 pabauda 
bet kurį unijos narį, pranešantį 
spaudai, kas vyksta unijos susi-
rinkimuoso. Unija nori. kad su
sirinkimų eiga būtų konfidencia
li. 

NESISEKA PREZIDENTI
NIAM KANDIDATUI 

Chicagos Lar Daly nepasisekė 
įtraukti savo vardo į prezidenti
nių kandidatų sąrašą kovo 12 d. 
New Hampshire būsimame pir
miniame balsavime. Jam reikėjo 
surinkti 100 parašų, bet surin
ko tiktai S9. 

versitetas per tą laiką turėjo 29 
mil. dolerių įplaukų iš kontrak
tinių ryšių su enciklopedijos lei
dimu. Humoristas ta proga pra
sitarė: "Jau buvo laikas, kad 
universitetas jam užfundytų va
karienę." 

$300,000 STD7ENDIJOMS 

Commonwealth Edison kompa 
nija pažadėjo $300,000 biznio ir 
inžinerijos stipendijų įsteigimui 
prie Northvvestern universiteto. 

VODKA ISIPILIETINA 

Chicago Tribūne finansinių 
klausimų skyriuje pranešama. 

pareigūnai Urugvajuje yra de 
šimtmečiu vėlesni. Lietuviui tad 
tenka rekordas tame pačiame 
poste išbūti dvidešimt metų. 

— Į jaunimo vasarinius litu
anistikos kursus Brazilijoje iš 
Montevideo išvyko studentai A. 
Stanevičius ir Ed. Andriuškevi
čius. 

YENECUELOJ 
— Gediminas Gavorskas iš

vyko Vokietijon — Miunchenan 
aeronautikos studijoms. 

— Juozas Galvičius išvyko 
Šiaurės Amerikon, kur, pramo
kęs anglų kalbos, griebsis elek
tronikos studijų. 

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC. 

4030 Archer, VI7-151^ 
"U WILL LIKĘ US" 

CHRYSLER • IMPERIAL 

S O % — 2 0 '7c 
at aodrauda 
b i l i o p a s 

F R A N K 
3208 H West 95U> Street 

Chicago, Ultaois 
f ei GA 4-8654 ir GR «-4SS8 

Z A P O L I S 

Stirbis Fuel Oils 
Aliejus virtuvei ir krosnims 
"Geresnė ir pigesnė alyva" 

Tel. HEmlock 4-6264 
PETER STIRBIS 

6741 So. Maplewood A venų? 
Chicago, IU. 60629 

SIUNTINIAI I LETUVrJ 
ir kitus kraštus. 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av 
Chicago, fll. 60632. TeL YA 7-5980 

O V I N G 
Apdraustas perkraustymaa 

įvairių atstumą 

A. VILIMAS 
828 WEST 94A PLACE 
Teief. — FRontier 6-1882 

f 

•G*** 

B A N G A 
TV, Radio, Stereo. Air-Cooditionerb 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. oSrd SL, Telef. 484-0421 

P. Kudėnas K. šimulis 

kad vodka įsipilietina Ameriko 
je. 1951 metais parduota 430.000 «'«• mediia^ 
, . v i « »- i rr,s* kainomis. 
dezių vodkos, o dabar parduo
dama 12 mil. dėžių. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS EXPRESS 

MARQIK*ITE GfFT PARCEI, ŠERT. 
3 *kyrta] Chtc&goje: 

3AO* IMKh St. Tel. WA 5-378? 
2501 «»th st. Tel. ffA &-27S7 
S212 So. Hatoted 8 t TeL CA S-1M4 

Lietuviu betdrovS. kuri turi teise 
siuntinius slųstt be tarpininkų tiesiai 
siavo vardu tš Cbicagt>s i L4eturv 

Didelis pasirinkimas geriausios rC-
ir kitu prekių žemo-
E. tr V. i 

JUBILIEJINIS VASARIO 1 6 
M I N Ė J I M A S 

P r o g r a m o j e : 

I Š K I L M I N G A A K A D E M I J A , 
dalyvaujant aukštiems amerikiečių pareigūnams, ir JULIAUS 
GAIDELIO 

K A N T A T A 

" K O V O T O J A I " 
(2odž. Stasio Santvaro) 

Išpildo "DAINAVOS" ansamblis su talkininkais, 
Solistai: DANA STANKATTYTfi ANTANAS PAVASARIS. 

ARNOLDAS VOKETAITTS ir SIMFONINIS 
ORKESTRAS Dirigentas PETRAS ARMONAS. 

Vieta: CIVIC OPERA HOUSE. 20 No. Warker Drive. Chicagoje 
Laikas: 1968 m. vasario men. 18 d. S vai. popiet 
Bilietai: "Marginiuose". 2511 West 69th Gatvėj 

nuo $3 iki $10 
Rengėjai: CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA 
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