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Vietnamo
įvykiai,
išvados
ateičiai

Kokios išvados, pažvelgus į ko
munistų ofenzyvos padarinius? 
Jos nėra džiuginančios. Washing- 
tono spauda čia pateikia tris iš
vadas: 1. JAV vadai, nuo viršū
nių ligi eilinių, per menkai įver
tino priešo pajėgas, 2. nepaisant 
amerikiečių dėtų pastangų, komu 
nistai pasirodė esą stiprūs tiek 
Vietnamo miestuose, tiek ir kai
mo vietovėse ir 3. prez. Johnsono 
“strategija paskirais tarpsniais”, 
pasirodo, nedavė teigiamų rezul
tatų.
Ar karas neatsiduria akligatvyje?

Pastarieji įvykiai kelia klausi
mą: ar Vietnamo karas, kuris no
rėta laimėti, iš tikrųjų neatsiduria 
akligatvio padėty? Jei ne akligat- 
vis, tai kita išeitis: komunistai 
sieks turėti stiprią padėtį gali
miems pasitarimams, drauge pa
rodydami, kad jie Pietų Vietna
me vyrauja. Kiekvienu atveju, P. 
Vietnamo vyriausybė pasirodė ne 
sugebanti ne tik krašte, bet ir sos 
tinėjeSaigone palaikyti tvarką bei 
patikrinti saugumą.

Visą Vietnamo politiką pradėti 
nuo pradžios?

Visi ligšiol vykdyti valymo bei 
“saugumą patikrinantieji” veiks
mai nepasiekė tikslo. Tad — juos 
teks pradėti vėl nuo pradžios. 
Vietnamo gyventojai įsitikino, 
kad komunistų partizanai turi į- 
takos, kad jie gali veikti. Dėl to 
amerikiečių strategija — vykdyti 
defenzyvinį karą pasirodė esanti 
nesėkminga.Tenka keisti visą stra 
tegiją.

Būtina pakelti karių skaičių

JAV spauda nedvejodama tei
gia, kad dabar aišku — būtina 
žymiai pakelti karių skaičių, pa
šaukti naujus atsarginių kontin
gentus.

Trūksta ne tik karių, bet ir ka
rinių medžiagų. Trūksta karo lai 
vų, lėktuvų. Pasirodė, kad sovie
tai savo sąjungininkus Vietnamo 
šiaurėje ir pietuose apginklavo ge 
resniais ginklais, negu JAV savo 
sąjungininkus.

Ryšium su tuo laukiama: karo 
išlaidoms didėsiant, neišvengia
mas mokesčių pakėlimas. Todėl 
atrodo, kad jei Kongresas pernai 
rudenį atkakliai priešinosi 10 pro 
centų pakelti pajamų mokestį, 
tai dabar tas pasipriešinimas jau 
susilpnės.

Buvo manyta, kad įmanoma A 
zijoje vesti karą, o gyventojams 
JAV-se suteikti gerovę bei nerū
pestingą gyvenimą. Toji teorija 
jau atmetama ir tiek Washingto- 
nas, tiek pilkieji piliečiai turės kai 
kurias vertybes peržiūrėti ir kito
mis akimis žvelgti į šių dienų gy
venimą.

Britų min. pirmininkas H. Wilson 
atvyko j JAV ir šiandien, ryt tu
rės pasitarimą su prez. Johnsonu. 
Skelbiama, kad Wilsonas atvežęs1 
žinių, jog sovietai netarpininkausią 
siekiant taikos Vietname.

P. Korėjos studentai
protestuoja

SEOUL, P. Korėja. — Pietų 
Korėjoje reiškiamas nepasiten
kinimas JAV vykdomais slap
tais pasitarimais su Š. Korėjos 
komunistais Panmunjome. Po 
parlamento priimtos nepasiten
kinimo rezoliucijos, oficialiai jis 
kiek aptilo.

Tačiau vakar P. Korėjoje pro 
testavusių 400 studentų bandė 
pasiekti Panmunjom vietovę (ji 
netoli demilitarizuotos zonos) ir 
pasieny susidūrė su JAV ka
riais. 24 Korėjos studentai bu
vo sužeisti.

P. Korėjos vyriausybė vis 
pabrėžia, kad amerikiečiai per 
daug dėmesio kreipia į jų pa
grobtą laivą, nekelia komunistų 
infiltracijos į pietus klausimo, 
be to, esą jie pasiruošę pavo
jingoms nuolaidoms su komu
nistais.

Washingtone įvyks
“komunistų teismas”
WASHINGTON. — Vasario 

19 d. Washington, Georgetown 
universitete, įvyks komunistų 
teismas. Teisme, kuris laikyti
nas atsaku Švedijoje ir Danijo
je buvusiems “tribunolams” 
liudys komunizmo aukos.

Vakar paskelbta, kad teismo 
kaltintoju - prokuroru numaty
tas J. Fred Schlafly iš Illinois. 
Teisėjais numatyti: teisėjas 
Leslie J. Anderson iš Minneso- 
tos sritinio teismo ir teisėjai 
iš eLnkijos ir Kubos, prieš ko
munistams jų kraštuose įsigalė
jus, ten buvę teisėjais

Teisme kaltinamos komunistų 
partijos šių kraštų: Sovietų Są
jungos, Lenkijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Š. 
Vietnamo, Š. Korėjos, Raud. 
Kinijos, Kubos ir JAV.

Senojoje Vietnamo sostinėje — Hue tebevyksta atkaklios kautynės. 
Čia matyti priešo raketinių ginklų sunaikintas šarvuotis, šalia jo — 
JAV marinas.

Už laisvą, nepriklausomą Lietuvą
Vasario 16, Lietuvos valstybės atstatymo sukakčiai artėjant — Visi lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti Vasario 16-sios minėjimuose — ALT atsišaukimas į vi
suomenę.

Nepriklausomos Lietuvos vals- kaktį tikrieji Lietuvos sūnūs ir
tybės atstatymas, paskelbtas 1918 
metais Vasario 16-tosios aktu, bu
vo visos lietuvių tautos didžiojo 
troškimo įgyvendinimas. Vasario 
16-toji tapo tautos laisvės trium
fo švente.

Vasario 16-tosios aktu paskelb
tą, savanorių, karių ir partizanų 
krauju išpirktą tautai laisvę prieš 
dvidešimts aštuonerius metus im
perialistinė Sovietinė Rusija jėga 
sunaikino.

Sunki vergijos našta vėl slegia 
mūsų tautą.

Sukaktis susikaupimo ir 
ryžto ženkle

50-toji Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo paskelbimo su
kaktis dvidešimts aštuntąjį kartą 
bus minima ne džiaugsmo, bet su 
sikaupimo ir ryžto ženkle. Lietu
vos miešti ir kaimai nesipuoš tri
spalvėmis ir pavergtoje žemėje jos 
tikrieji sūnūs ir dukros viešai ne
galės išreikšti pagarbą tiems, ku
rie prieš penkiasdešimtį metų vi
sam pasauliui pareiškė, kad atsta
toma nepriklausoma Lietuva. Ir 
negalės pagerbti tuos, kurie gyvy
bes aukodami paskelbtą nepri
klausomybę apgynė.
Lietuvoje sukaktis prisimenama 

tik širdyse
Sovietinės Rusijos okupuotoje 

Lietuvos žemėje 50-tąją Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo su-

Kovos apie Khe Sanh aštrėja
Lang Vei fortas neatsilaikęs

SAIGONAS. — Šiaurės Viet
namo kariai vakar pirmą kartą 
su sovietų gamybos T-34 šar
vuočiais puolė amerikiečių ir 
pietų vietnamiečių “specialių 
pajėgų” bazę Lang Vei, vos 4 
m. atstu nuo Khe Sanh, šiaurės 
vakarų Vietnamo kampe. Bazės 
gynėjai pranešė sunaikinę pen
kis iš devynių priešo šarvuočių, 
tačiau iš jų pačių 25 vyrų gyvi 
tepasilikę vos penki.

Šarvuočių puolimas, spėjama, 
buvusi įžanga į vis laukiamą 
priešo didįjį puolimą, kuris, ge
nerolo Westmoreland žodžiais, 
turįs būti laikomas stambiausia 
šio karo priešo ofenzyva.
Priešas tebesilaiko Saigone ir 

Hue
Nors visoje eilėje Vietnamo 

vietovių priešo puolimai vakar 
kiek nuščiuvo, tačiau Vietkon
go ir Š. Vietnamo kariai dar 
vis atkakliai tebekovoja Saigo
ne ir Hue. Manoma, kad Saigo
ne priešo partizanų gali būti iki

dukros tegalės tik savo širdyse pri 
siminti.

Laisvojo pasaulio lietuviai 50- 
tąją Vasario 16-tąją minės viešu 
pareiškimu. Minėjimai rengiami 
visose lietuvių gyvenamose vieto
vėse. Jų proga bus prisimenama 
didinga mūsų tautos praeitis, Va
sario 16-tosios reikšmė, nepriklau 
somybės laikotarpis ir jo metu pa 
siekti dvasiniai ir medžiaginiai 
laimėjimai. Taip pat bus prisi
menama pavergtoje tėvynėje pasi 
likusių brolių ir seserų kova už 
laisvę.
Supažindinti vietos gyventojus 
su lietuvių tautos padėtimi, 

laisvės siekimu
Patriotinių Amerikos lietuvių 

organizacijų įgaliota, Amerikos 
Lietuvių Taryba, nuo pat Lietu
vos nepriklausomybės netekimo 
pradžios dirbdama Lietuvos lais
vei atgauti ir palaikydama arti
mus ryšius su JAV valdžia, 50-tą- 
ją Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktį minint

kviečia visus lietuvius dalyvau
ti rengiamuose Vasario 16-sios mi 
nėjimuose. Gausiai dalyvaudami 
minėjimuose, parodysime, kaip 
mes branginame savą nepriklau
somą valstybę, išreikšime pagarbą 
tiems, kurie aukojasi nepriklauso 
mybės atstatymui, jos išlaikymui 
ir apgynimui, pademonstruosime 
vietos gyventojams savo vieningą

900, kitais šaltiniais, ir žymiai 
daugiau.

Parama Vietnamo
pabėgėliams

NEW YORK. — P. Vietna
mo stebėtojas J. Tautose prašo 
suteikti daugiau paramos “pabė 
geliams rietu Vietname, kuriem 
teko pasišalinti nuo komunistų 
terore’.

Ambasadorius Nguyen Huu 
Chim, P. Vietnamo stebėtojas, 
kreipėsi t draugiškų kraštų de- Į 
legacijas J. Tautose, be to, į re- ' 
Ilgines Lt i šalpos organizacijas 
JAV-se.

Jis pažymėjo, kad dėl ko-' 
munistų puolimų bei teroro tūks 
tančiai pabėgėlių, jų tarpe daug 
moterų bei vaikų, liko be pas
togės, jitms trūksta maisto bei 
rūbų.

Maskva kartoja savo
reikalavimus

MASKVA. — Min. pirm. A. 
Kosyginas priėmė Š. Vietnamo 
ambasadorių Nguyen Tho Cban. 
Manoma, kad ambasadorius Ko
syginui pasakojo apie taiko3 pa
sitarimus su JAV, ryšium su 
pastarosios savaitės puolimais 
Pietų Vietname.

Kremlius palaiko Š. Vietnamo 
pažiūrą, būtent, kad pasitarimai 
tegali prasidėti tik JAV-bėms 
nesąlyginai sustabdžius š. Viet
namo orinius puolimus, be to, 
kad amerikiečiai privalą visiš
kai pasitraukti iš Pietų Vietna
mo.

Partijos organas “Pravda” 
užvakar skelbė, kad pastarieji 
įvykiai Vietname liudiją pa
sauliui, kad vienintelis "teisėtas 
gyventojų atstovas yra Tauti
nis išlaisvinimo frontas — Viet
kongo politinė organus ei ja”.

Šen. Edward Kennedy. aštriai kri
tikavęs vyriausybės politiką, rei
kalaująs kreipti dėmesį į politinius 
sprendimus Vietname

rėti jai prideramą atsakomybę ka 
re? Jis klausia, ar verta remti Sai
gono valdžią, jei ji nesugeba ap
valdyti korupcijos reiškinių ir ne 
laimi P. Vietnamo gyventojų pa
sitikėjimo? Kennedy teigia, kad 
priešas pasiekęs žymaus politinio 
laimėjimo ir dėl to ir amerikie
čiams dera daugiau atsakyti poli
tinėje plotmėje.

Jis, nurodo, kad Vietkongo lai
mėjimus tenka sieti su “mirtina” 
P. Vietnamo gyventojų, Saigono 
valdžios, atžvilgiu apatija. Todėl 
jau esąs metas susitikti Amerikos 
ir P. Vietnamo politiniams va
dams.

P. Vietnamui tektų paskelbti, 
kad jei jis nesusitvarkys, nesumo
bilizuos tautos karui, jis galės ne
tekti JAV-bių paramos.

Kitas senatorius, Ginkluotų tar 
nybų komisijos pirmininkas, R.B. 
Russell pareiškė nuomonę, kad ka 
ras Vietname, tai — “viena di
džiausių mūsų istorijos tragedi
jų”. 70 m. amž. politikas pridūrė, 
kad “tiesiog nežinau, kaip galėtu 
me pasišalinti iš Vietnamo ir kraš 
tą perleisti komunistams.”

Amerikos turistai tūkstančiais lan
ko Londoną — čia matyti miesto 
centras su parlamento rūmais.

troškimą Lietuvai laisvę atgauti;

skatina Amerikos lietuvių or
ganizacijas ir kiekvieną lietuvį vi 
somis priemonėmis stengtis supa
žindinti vietos gyventojus su lie
tuvių tautos padėtimi ir laisvės 
siekimu;

prašo aukomis remti dirban
čią Lietuvos laisvinimo darbą A- 
merikos Lietuvių Tarybą. Vasario 
16-tosios minėjimų proga suren
kamos aukos teužtikrina Ameri
kos Lietuvių Tarybai veiklos są
lygas ir tuo pačiu užtikrins nuo
latinį budėjimą ir darbą Jungtinė 
se Amerikos Valstybėse dėl Lie
tuvai Laisvės atstatymo.

Amerikos Lietuvių Tarybos vald. 
E. Bartkus, T. Blinstrubas, P. Dar 
gis, J. Evans, dr. P. Grigaitis, J. 
Jasaitis, dr. VI. Šimaitis, J. Tala- 
las, M. Vaidyla, A.F. Wells, V. 
Yasus.

Senatoriai ir Vietnamas

Washinton. — Kongreso narių 
tarpe pasigirsta balsų, reikalau
jančių peržiūrėti ligšiolinę politi
ką Vietnamo atžvilgiu ar keisti 
strategiją.

Kai kurie senatoriai, kaip Ed- 
ward M. Kennedy ar J.K. Javits 
nesutinka su prezidento ir kitų 
politikų pareiškimais, esą Viet
kongo ir Š. Vietnamo daliniai ne 
turėję sėkmės nei kariniu, nei po
litiniu atžvilgiais. Čia keliamas 
reikalas ieškoti naujų politinių 
sprendimų.

Ar Saigonas pateisina į jį dėtą 
pasitikėjimą?

Šen. Kennedy skatina Washing 
toną atkreipti dėmesį į tai, ar P. 
Vietnamo vyriausybė apsiima tu-

Europoje prieš JAV turistų varžymus
PARYŽIUS. — JAV vyriau

sybės pasiūlyti Amerikos turis
tų suvaržymai Europos kraš
tuose sukėlė nepasitenkinimo, 
net aliarmo nuotaikas. Viliama
si, kad Kongresas pasiūlytiems 
suvaržymams pilnumoje nepri
tarsiąs. Jei pasiūlymai būtų pri
imti, tai tiems kraštams suteik
tų ūkinio pobūdžio smūgį. 
Ispanija nukentėtų daugiausia

Iš Europos kraštų dėl turis
tinių suvaržymų daugiausia nu
kentėtų, jau su kitais ūkiniais 
sunkumais susidūrusi, Ispanija. 
Turizmas Ispanijai teikia 42% 
iš užsienio gautų pajamų. Kiti 
kraštai, kuriems užsienio turis
tai daug reiškia, tai Austrija 
(24% užsienio įplaukų), Airija 
ir Italija (po 18%) ir Graikija 

| (14%). Nors turizmas Angli- 
I jai tesudaro vos 3% jos užsie- 
I nio pajamų, tačiau dolerių plau- 
I kimui sumažėjus, kraštas ūkiš
kai būtų skaudžiai paliestas. 

“Enterprise” lektuvne-1
šis atitraukiamas

WA?HINGTON. — JAV lėk
tuvnešis “Enterprise” pagal nu
rodymus pasišalino nuo Korė
jos krantų ir nuplaukė nežino
ma kryptimi. Washingtono šal
tiniais, lėktuvnešio pašalinimas 
iš vandenų, supančių Šiaurės 
Korėją, reiškia amerikiečių no
rą švelninti nuotaikas ir šiau
rės korėjiečius padrąsinti grei
čiau JAV-bėms sugrąžinti “Pu
eblo” laivą su 82 įgulos nariais.

Didįjį karo laivą atitraukti 
nuo Korėjos Amerikai pasiūlė 
Vengrijos delegacija J. Tauto
se. Šiaurės Korėja yra Vengri
ją pakvietusi būti jos ryšinin
ke kontaktuose su Vakarų kraš
tais.

Kiti JAV karo laivai liko ir 
toliau į pietus nuo 39-sios ly
giagretės, 75 jūros mylias atstu 
nuo Š. Korėjos krantų. Wash- 
ingtono nuomone, tai reikštų 
“jėgos demonstravimą” ir ne
būtų laikoma provokaciniu veik 
smu.

J. TAUTOS. — J. Tautų gen. 
sekr. U Thant vasario 6 d. iš
vyko kelionei į Indiją, Sovietų 
Sąjungą ir Angliją.

SUGLAUSTAI
Senatoriai ir “Pueblo”

WASHINGTON. — Vakar 
Kongrese senatoriai kėlė “Pu
eblo” krizės sprendimo galimy
bes. Šen. Aiken spėliojo, kad 
vyriausybė pasiruošusi Š. Ko
rėjos komunistus atsiprašyti ir 
tuo būdu atgauti laivą su jo 
įgula. Šen. Mundt aiškino klau
simą: kodėl JAV, turėdamos 
plačią radaro sekimo tarnybą, 
negali viešai patikinti, jog “Pu
eblo” buvo pažeidęs Korėjos te
ritorinius vandenis.

Wasbingtonas buvo teigęs, 
kad sausio 21-22 d. laivo radi
jo tarnyba buvo nutilusi, pats 
pagrobimas įvykęs sausio 23 d., 
tad sunku pasakyti, ar laivas 
buvęs įplaukęs į draudžiamą 
sritį.

Washingtonas praneša, kad 
Panmunjome, tariantis su Š. 
Korėjos komunistais, nepasiek
ta teigiamų rezultatų.

SEOUL, P. Korėja. — Šiau
rės Korėja paskelbė jau šešto
jo “Pueblo” įgulos nario ‘pri
sipažinimą”. Kaip ir “kituose 
skelbtuose prisipažinimuose”, ir 
paskutiniame pabrėžta, kad lai
vas pažeidęs teritorinius Š. Ko
rėjos vandenis.

Turistų mokesčiai pakirsią 
moralę

JAV spauda beveik be išim
ties kritikuoja numatytus mo
kesčius JAV turistams. “N. Y. 
Times” nurodo, kad vasario 5 
d. paskelbti pasiūlymai galės 
neigiamai atsiliepti turistų mo
ralei.

Ypač nepriimtina: prieš iš
vykstant pranešti apie numaty
tas išlaidas užsieny ir galimi 
turistų patikrinimai muitinėse, 
kiek jie išsiveža pinigų. Tai, 
pastebi dienraštis, primena kai 
kurių kraštų naudojamas prie
mones.

Valdžios pasiūlymai daug kaš 
tuosią ir jie, greičiausia., su
kels ir užsienio kraštų atkirtį. 
•Be to, piliečiai susigundys savo 
pinigus padėti į užsienio ban
kus, o tai reikš dolerių plauki
mą svetur, ne jų sustabdymą 
krašte.

KALENDORIUS
Vasario 8 d.: šv. Denis, šv. 

Kointa, Dormantas, Nirma.
Vasario 9 d.: šv. Altas, šv. 

i Apolonija. Girvydas, Algė. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. apie 30 ir kiek 
daugiau 1. F.; ryt — debesuo
ta, šalčiau, galimas sniegas.

Saulė teka 6:56, leidžias 5:14.

Beity Wong, 18 m. amž., San 
Francisco išrinkta “Miss China- 

town USA” 1968 m.



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1968 m. vasario 8 d.

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. RankraAčiun siųsti adresu: 
B. Pakalniškienė, 8948 So. Artesian Avė., Chicago, UI. 60632 

Tel.: FB 6-6489

LIETUVOS ATSIMINIMŲ VAKARAS
Kviečiame visus atvykti į vyčių 

rengiamą tradicinį Lietuvos atsi
minimų banketą, kuris įvyks šį 
šeštadienį, vasario 10 d., The 
Farm Club salėje, 4814 S. Cicero 
Avė., Chicagoje. Paminėsime 50 
metines nuo paskelbimo Lietuvos 
nepriklausomybės, kurią vėliau 
sužlugdė rusų okupacija. Atsigai
vinimai prasidės 6 vai. 30 min., 
pietūs ir programa 7 vai. 30 min. 
Rezervacijos gaunamos pas Joną 
Evans, 6845 S. Western Avė., tel. 
RE7-6800. Kalbės Illinois guber
natoriaus pavaduotojas Samuel
H. Shapiro. Banketo metu bus pa 
gerbtas Antanas J. Rudis, už jo 
didelius nuopelnus Lietuvai ir lie 
tuviškumui. Programoje dainuos 
apygardos vyčių choras ir viešnia 
solistė Kristina Bertulienė.

Nors nepriklausomybė Lietu
vai atimta, mes vistiek burkimės,

Poilsio valandėlė po Lietuvos Vyčių centro valdybos susirinkimo sau
sio 13 d. Chicago - Sheraton viešbutyje. Kalbasi: Pranas Vaškas iš 
Newark, N.J., ir du chicagiečiai — L. šimutis, vyčių garbės narių 
komisijos pirmininkas ir Frank Savickas, Illinois valstijos legisiatūros 
atstovas. Nuotr. A. Raubinsko

CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
Sausio 13 d. oras nebuvo palan 

kus keliaut, tačiau į Sheraton 
viešbutį Chicagoje prisirinko ne
mažas skaičius vyčių. Buvo cent
ro valdybos posėdis. Jame dalyva
vo ne tik centro valdybos nariai, 
bet apygardų ir kuopų atstovai ir 
Šiaip vyčiai.

Centro valdyba šį kartą pada
rė labai naudingus nutarimus. 
Nularta kiekvienų metų sausio 
mėn. iš centro kasos paaukoti 
100 dol. Dainavos stovyklai. Ir į-

CHICAGOJE
“Lietuvos atsiminimų” komite

to posėdis sausio mėn. 25 d. vy
ko Illinois-Indiana apygardos pir 
mininko Jono Evans bute. Kiek
vienas komiteto narys pranešė, 
kiek ir ką yra nuveikęs. Susidarė 
įspūdis, kad Farm Club patalpos 
knibždės lietuviais. Komiteto pir
mininkas V. Samoška ir nariai ti
ki, kad viskas išeis gerai. Nebe 
reikalo pasiruošimas tai šventei 
užėmė tris mėnesius. Buvo sušau 
kti astuoni posėdžiai. “Lietuvos at 
siminimų” banketas šiais metais 
bus iškilmingiausias iš visų iki 
šiol buvusių.

Posėdžiui baigiantis atėjo dau
giau vyčių. Kiekvienas nešėsi di
desnę ar mažesnę dovanėlę. Jas į- 
teikė šeimininkui Jonui Evans. 
Apie trys dešimtys vyčių giedojo 
jam ilgiausių metų gimtadienio 
proga. Estelle Rogers atnešė tor
tą su degančiomis žvakutėmis. 
Jos buvo paslaptingos: vos spėja 
solenizantas užpūsti, jos vėl atsi
gauna ir dega. Vyčiai norėtų, 
kad Illinois-Indiana apygardos 
pirm. Jonas Evans, lygiai kaip tos 
žvakutės, nuolat degtų, būtų pil 
nas jaunatvės ir energijos, kad 
dar daug metų Chicagos lietu
viai turėtų jį savo tarpe, mielą ir 
visiems padedantį žmogų.

Malonūs Chicagos lietuviai! Po 
ryt, t.y. vasario 10 d., 6:30 vai. 
vakare Farm Club patalpose, 48- 
14 So. Cicero Avė., lauks jūsų II- 
linois-Indiana apygardos vyčiai.
•au

(tuo parodydami pasauliui, kad 
[Lietuvos nepriklausomybę bran
giname, kad priešinamės bandy 
inui apeiti tą klausimą tylomis, 
kad Lietuva turės vėl pasidaryti 
nepriklausomas kraštas.

VISI JMINĖJIMĄ
Vyčiai masiškai perka bilietus 

į Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukakties minė 
jimą. Apsirūpina jais pavieniai, 
šeimos ir net ištisos grupės. Susi
dėję po aštuonis užsisako ložes, 
mokėdami už jas po $100.

Vyčiai, nepasilikite namuose 
nė vienas vasario 18 d.! Pasiimki- 
ts su savim visus namiškius. Į Ci- 
vic Opera House Chicagoje rink
simės tą dieną, vešimės senelius, 
būs'm ten visi lietuviai, toje svar 
bioje mūsų tėvynės dienoje.

E.P.

vestas amžinos narystės mokestis. 
V'eną kartą užmokėjus 100 dol., 
niekuomet daugiau nebereikės na 
rio mokesčio mokėti. K. Savickas 
pirmasis pasidarė amžinuoju na
riu ten pat posėdyje įteikdamas 
100 dol. centro valdybos iždinin
kei. Bet šį nutarimą dar turės pa
tvirtinti seimas.

Kiek pavėlavę į posėdį atvyko 
II inois-Indiana apygardos pirm. 
Jonas Evans ir vyčių organizaci
jos garbės narys, kartu ir ALT’o 
garbės pirm., “Draugo” redakto
rius Leonardas Šimutis. Posėdy
je dalyvavo ir Illinois-Indiana a- 
pygardos dvasios vadas Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. Jo 
nas Savukynas.

Išsamesnį pranešimą apie tą po 
sėdį parašys nuolatinis “Vyčių 
Veiklos” skyriaus korespondentas 
Pranas Vaškas, kuris į posėdį bu
vo atvykęs iš New Jersey.

E.P,

KAS BUS
Vasario 10 d. bus Illinois-Indi- 

ana apygardos Lietuvos Atsim ni- 
mų banketas Farm Club salėje 
Chicagoje. Tą pačią dieną Brock 
tone bus I-mos kuopos Snaigių 
balius Walkover Club salėje. Va
sario 25 Worcesteryje bus kultū
rinė programa Lietuvos nepri
klausomybės auksinio jubiliejaus 
proga. Organizuoja Worcesterio 
Lietuvių taryba.

Kovo 3 d. bus 3-čios Philadel- 
phia kuopos tradicinė šv. Kaži- 
miero dienos bendra komunija su 
pusryčiais. Tą pačią dieną Chi
cagoje šv. Kazimierą iškilmingai 
paminės Illinois-Indiana apygar
da. Šventės šeimininkais bus 36 
kuopa. Kovo 10 d. bus New York 
-New Jersey apygardos tradicinė 
bendra komunija. Mišios bus šv. 
Kazimiero šventės intencija. Po 
mišių pusryčiai ir apygardos susi
rinkimas. Šventės šeimininkai 26 
Newarko kuopa.

Balandžio 21 d. Šv. Petro baž
nyčioje South Bostone bus

įStUVa°tVyfU c*ntr° vaaldyb°3 susirinkimo (š. m. sausio 13 d. Chicago - Sheraton viešbuty) dalyviai 
Sėd* iš k. į d. — dr. K. Savickas Elena Zimmer, Stella Saukai. Nancy Kober, centro pirmininkas Al‘ Va
siliauskas kun. J. Saviūtynas, L. Paukšta, Stasys Vaitkus. Stovi: Pranas Vaškas, Estelle Rogers-. L. 
Smutis, Irena Šankus, A. Jaritis, J. Nausėda, Eleonora Laurin, J. G. Evans, A. Pakalniškis E Pakalni •- 
kiene, J. Paulukoms. Cecil-e Matui, V. Samoška ir Loretta Macekonis. Nuotr.’ A.' Raubiskio

VASARIO 16 MINĖJIMAI
Newark, New Jersey

50-ties metų Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo iškil
mingo minėjimo Mišiose, kurios 
įvyks Švč. Jėzaus Širdies ka
tedroje, Newarke, N. J., vasa
rio 11 d. 3:30 vai. p. p. dalyvau
ja ir iškilusis, didžiulis, daug 
koncertų davęs visoje Ameriko
je ir Kanadoje, ir išleidęs kele
tą plokštelių, Rūtos ansamblis, 
dirig. muz. Algirdo Kačanaus- 
ko.

Prisijungus Rūtos ansamb
liui prie parapijų chorų, tikrai 
bus didingas giedojimas kated
roje. K. P. Totoraitis

E. St. Louis, III.

East St. Louis Alto skyrius, 
vad. prel. dr. A. Deksnio, buvo 
sukvietęs visų vietos organiza
cijų atstovus ir pavienius akty
vesnius lietuvius pasitarimui 
kaip efektyviau ir geriau pra
vesti šiais metais Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 50 
metų sukakties minėjimą.

Pasitarime buvo sudarytos 
įvairios komisijos - komitetai, 
kuriems buvo pavesta rūpintis 
specifiniais uždaviniais, šie ko
mitetai, vadovaujami atskirų 
pirmininkų, stengsis viską pa
ruošti taip, kad minėjimas vyk
tų sklandžiai ir kartu būtų ma-

Naujosios Anglijos apygardos jau 
nučių suvažiavimas.

Gegužės 5 d. bus Vidurio-Cent 
ro apygardos jaunučių suvažiavi
mas Dievo Motinos Suramintojos 
šventovėje Carey mieste.

V.

4.75
on

H I G H RATES

per annum 
regular savings

per annum 
on investment bonus

5.25

Savings Insured to $15,000.00

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

f FRANK’S TV and RADIO. INC. B
I 8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 S
I DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, , 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO N 

) VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
raj^rsjsrsjsrs -sstels

K&n tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern , PR 8-5875

Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 /ai. 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro-

Sekmadieniais atdara nuo 12 Iki 5 vai. popiet

Kitom

lonus subuvimas visiems atsi
lankiusiems į šį išskirtiną mi
nėjimą.

Vasario 18 d. 6 vai. prasidės 
minėjimas liet. Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje, 15th 
ir Baugh Avė,. East St. Louis, 
III. Iš ryto vasario 18 d. 9.30 v. 
bus iškilmingos pamaldos, su
ma, už Lietuvą. Po pietų, 6 vai. 
vakare prasidės minėjimas, kur 
programai vadovaus Zigmas 
Grybinas. Pagrindiniu kalbėto
ju pakviestas latvis Laimanis 
Bergmanis, kuris labai akty

viai reiškiasi St. Louis mieste 
f amerikiečių tarpe. Prie progra
mos išpildymo prisidės ir vieti
nės parapinės mokyklos moki
niai. Taip pat ir vietos “Aušros” 
choras ir vietos lituanistinės 
mokyklos mokiniai.

Minėjimo pravedimu rūpina
isi: programos komitetas, fi
nansų komitetas, pakvietimų 
komitetas, dekoracijų komite
tas, vaišių komitetas, rezoliuci- 
'"jų komitetas ir informacijų-pa- 
,garsinimų komitetas.

Visi vietos lietuvių kilmės as
menys ir jų draugai prašomi 
iš anksto taip susitvarkyti, kad 
galėtų atsilankyti į šį išskirti
ną 50-ties metų minėjimą. Prel. 
dr. A. Deksnys — Alto pirmi
ninkas, visus kviečia atsilanky
ti ir kartu turėti malonią pro
gą susitikti gal jau senai su
tiktus asmenis ir atnaujinti tar
pusavio pažintis. Br. T.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinow

i

Mūsų kolonijose
Kenosha-Racine, Wisc.

SUTEIKIME 
DVASINĘ PAGUODĄ

SERGANTIEMS

Mūsų LB apylinkės lietuvių 
tarpe nėra tos valandos, kad 
visi būtume sveiki. Šiuo metu 
sunkesnė liga aplankė Igną Gri
galiūną, Lietuvos kariuomenės 
majorą ir nepriklausomybės at
statymo kovų dalyvį. Jis, savo 
žmonos Stasės ir dr. V. Balčiū
no priežiūroj, gydosi savo na
muose, 6332-24 Avė., Kenosha, 
Wis.

j Benediktas Milašius irgi sun- 
, kokai serga jau eilė metų. Jis 
yra savo šeimos ir dr. V. Bal
čiūno priežiūroj. Raskim laiko 
sergančius tautiečius aplankyti.

MIAMI LITH. AMERICAN 
CITIZEN CLUB 

3655 N.VV. 34th Street 
Mlami, Florida Tel. NE 5-4331

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL 8ERV.
S skyriai Chicagoje:

8808 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 68th St. TeL WA 5-2737
3212 So. Halsted St. TeL CA 5-1884

Lietuvių bendrove, kurt turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuva.

Didelis pasirinkimas griaustos rfl- 
Mes medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res. telef. VVAlbrook 5.5078

Rez. tel 289-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA .

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

1 Priima ligonius pagal Susitarimų. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 8148 West 63rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 8241 Weet 66th Place 
Tel.: REpublie 7.7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

~DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Street
Kampas 68-člos Ir California 

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

rrečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. teL VVAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0588 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofisą HE 4-5849. ra 888-2288

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71at Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
Ofiso — HE 4-6758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVeat Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

DRAUGAS
• r-' <*» ***** ’ 1

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

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Pubiished daily 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian

Catholic Press Society

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

Prenumerata: Metams 14 metų 3 mėn 1 mėn.
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00 $8.50 $4.50 $1.75 
JAV ir Kanadoj $14.00 $7.50 $4.00 $1.50

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą.: Pirm., antr., 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5 ir
šeštad. 10—2 vai.-

Ofa 765-4477. He*. PR 8-tMC

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PEOIAGYB15 — NERVŲ IR

EMOCINfiS EIGOS 
URAWFORD MEDICAL BLDG.

«449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rei. GI 8-0878

UR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos

6182 So, Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rei. RE 7-6887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■ipedaljbč akušerija Ir moterų ilgo. 
2454 VVest 71st Street

(Tl-oe Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 

Šeštad. 12—3 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Mamų — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKšEVICIUS

J O K 6 A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS 
2656 VVeat 63rd Street 

F’lrmad.. antrad. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo 6 lkl 8 v. V
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofa. PR 6-6022 Rez. PR 8-6966
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 3 v. v.; 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.; arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1881

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So, 49th Court Cicero

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

Tel. — REUanoe 5-1811
OR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad,, ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-1 vai., o trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLy įplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15th Street. Cicero

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CH1RURGB 
KCDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPEOIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nao 
6 — 8 vai. vakaro. Trečiad. nuo 
11 vai ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso teL RE 7-1168
Rez. tel. 2S9-29U

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7778; Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 6Srd Street
Valandos: plrmad., ketv.. B — 8 vai., 

antrad. Ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

VaL kasdien 9—11 ryte Ir 4 ■ - 8 v. V. 
- ------- 9 a. r. — • -.B. V

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

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

I ASSOCIATE OPTOMETRI8T8 
Lietu itškal kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 68rd St., GR 6-7044 

Tikrina akto. Pritaiko akinius Ir "ooto- 
taot lenses'*.

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

Uždaryta antrad. ir trečiad.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VLDAU8 LIGOS 
Tel. ofiso PR 6-7800: Namo 926-76*7 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vaL p. p. 

Išskyrus trečiadienį 

Tel. 428-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ava.

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. U 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. h 
Sešt. 8 v. r. lkl 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPED1JO8 LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš Šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: plrmad., antrd., ketv., penki 
nuo 9 Iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kltr 
laiku susitarus telefonu:

_ Telef- REpublie 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTAT* 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St 

Vai antrad. nuo 2—8 popie> 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 

Ofiso telef. 776-2880 
Rez telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Foreet, III. 

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 889-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. i. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso teL REUanoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 Ik. 
2 v. p. p. Ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra' praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 025-8200
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-12 
v. r., 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v. vak. 
Sekmad. Ir trečiad. — uždaryta

Rez. tel. WA 6-3009.

DR. VYT. TAURAS”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1228 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 1» 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu
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Nuolatinė mūsų

KOVA IR TAIKINIAI
VARŠUVOS STUDENTAI OINA 
A. MICKEVIČIAUS "VĖLINĖS"

Jau ne kartą ir ne vienas 
yra pastebėjęs, kad mes nemo
kame išnaudoti to, ką turime, 
savo kultūrai ar reprezentaci
jai pabrėžti. Jau daug kartų 
buvo kalbėta, kad, minint iš
tremtuosius, reikia minėti 1941 
m. sukilimą ir partizanų ko
vas, kad reikia minėti ir hero
jiškuosius momentus, tačiau 
vis tai dar labai sunkiai ir ne
noriai įvedama. Ypač tai svar
bu besiveržiant į amerikiečių 
pasaulį ir jame norint iškelti 
kiečiam daug įdomiau žmogus, 
Lietuvos reikalą, nes ameri- 
kuris kovoja, o ne kuris ver
kia. Iš kitos pusės, kiek daug 
mums pastangų reikia, kad vi
siems įkalbėtume ir patys ne
užmirštume, jog mūsų laisvės 
kelias nėra tik pusšimtis me
tų, bet jau nemažiau 700 me
tų, kad mes nesame tik vidu
tinio amerikiečio amžiaus tau
ta, bet jau kovojome tada kai 
Amerika dar nebuvo atrasta. 
Ir svarbu tai priminti ypač 
šiais laisvės kovos metais, vi
sur pabrėžiant, kad nesame 
naujagimė tauta, bet sena ir 
kovose užgrūdinta. Nebūtinai 
pasakoti visą istoriją, tačiau 
faktų negalime užmiršti, nes 
tai kenkia ne tik mūsų pačių 
garbei, bet ir pačiam Lietu
vos reikalui, šalia aukso su
kakties reikia neužmiršti ir il
gųjų kovos ir laisvės amžių.

♦

Negalima nuneigti, kad lie
tuviai yra pasyvūs ir nieko ne
veikia ar į nieką nereaguoja. 
Tai liudija šventės, įvairūs su
važiavimai, leidiniai ir pasiro
dymai televizijose ar kur ki
tur. Mes mokame vienur ta
lento, kitur įtakų ar pažinčių 
pagalba įsiveržti, kai reikia, 
mokame ir aktyviai pakovoti, 
tai liudija rezoliucijų pravedi- 
mas kongrese ir senate ir ak
tyvūs protestai, kada buvo su
siaurintos mūsų atstovo Vati
kane teisės. Tačiau tokio ko
vos entūziazrrto mums pritrū
ko ir iš viso jo nebuvo, kai an
glai paėmė mūsų auksą ir kai 
jį pardavė. Vienu atveju mes 
pasirodėme tikrai kovingi, ki
tu gi atveju mums atrodė, kad 
svaro gelbėjimas lietuviškuoju 
auksu šiandien nebėra reikš
mingas. 1

Žinoma, visko protestais ne
nugalėsi, kartais tai gali duoti 
ir visai priešingus rezultatus, 
tačiau bent mastas visais at
vejais turėtų būti vienodas. Jei 
jau kovojame prieš vieną ne
teisingumą, tai negalime už
miršti ir kito panašaus atvejo.

Šiuo metu beveik visų orga
nizacijų Chicago j susirinki
muose kalbama apie Šv. Ka
zimiero kapinių reikalus. Ka
pai šiandien pasidarė visų mū
sų gyvybinis reikalas. Ši ko
va turi tikrai keletą gerų pu
sių. Pirma, mes giname tai, 
kas savo, antra, ši kova ap
jungė, kaip niekada anksčiau 
visas mūsų lietuvių generaci
jas, nes ta kova suinteresuoti 
kapines pirkę senieji, savo tė
vus ten belaldoją jų vaikai ir 
taip pat naujieji ateiviai. Tre
čia, ta kova parode, kad Lietu
vių bendruomenė yra reikalin
ga visuomeniniam reikalui, ku 
ris neįeina į kokius Alto ar 
Vliko uždavinius. Ši kova yra 
prasminga ir reikalinga, tačiau 
nebegerą, kai ji dažnuose su

>

Spaudoj ir Gyvenime

TEISINGAS NIXONO ŽODIS

Buvęs JAV viceprezidentas R 
Nixon sausio 18 d. teisingą žodį pa
sakė, kai korespondentas jį už
klausė: ‘Kokią didžiausią klaidą 
padarė Johnsono administracija?" 
I tai Nixon atsakė: “Aš norėčiau 
atsakyti dviem dalim. Aš manau, 
jog istorija užrašys svarbiausią 
klaidą užsieny kaip pasityčiojimą 
fa JA Valstybių', kiek tai liečia 
taikingą , sugyvenimą su Sovietų 
Sąjunga. Šio pasityčiojimo išda
voje mes leidome Sovietų Sąjungai 
turėti ežtotmttitų ir difrlomtiaį py

sirinkimuose užima daug laiko, 
atrodo, kad mes niekuo dau
giau nebesirūpiname, kaip tik 
savo mirtimi ir savo pasilaido- 
jimu. Juk jei yra komisija, ji 
kovoja, tai viena ar kita orga
nizacija turėtų pasisakyti, kad 
tą kovojantį vienetą remia ir 
to turėtų užtekti. Mūsų mo
ralinė parama priklauso kovo
jantiems, gi kiti turime rūpin
tis ir kitais gyvais reikalais, 
o ne vien tik kapais ir aima
na, kad ten negalima kaip rei
kiant savo artimųjų apverkti.

♦

Kaip būtų gera, kad šiais 
metais mes tiek, kiek kova dėl 
kapinių, užsidegtume lituanis
tinių mokyklų stiprinimu, pro
pagandinės amerikiečiams me
džiagas paruošimu, svetimomis 
kalbomis leidinių, jei ne pa
ruošimu, tai platinimu. Litu
anistinėm mokyklom, kaip bu
vo neseniai paskelbta, tesu
rinkta vajaus metu tik ketver
tas tūkstančių, vietoj reikalin
gų ir užsimotų dešimties tūks
tančių, įvairių leidinių jubilie
jiniais metais užsimota išleis
ti daug, bet nebeatrodo, kad 
jų tiek bus, “Lituanus” žurna
lo egzistencija vėl kelia susi
rūpinimą, ir tai ne mažiau 
svarbu, kaip lietuviškos mi
rusiųjų karalystės gynimas. 
Mes turime taip pat kietai, vie
ningai ir energingai kovoti už 
gyvuosius reikalus, kad nepa
silaidotume pačios lietuvybės 
anksčiau, negu jai prireiks ka
pinių. Svarbus reikalas savo 
lietuviškojo ploto gynimas; 
svarbus pats principas, bet, jei 
parodome tiek energijos ir su
sirūpinimo čia, jos turi ne ma
žiau būti ir kitur, turi būti 
ne mažiau gyvo užsidegimo 
ginant tuos postus, kuriais 
naudojamės gyvi, o ne tik tuos, 
kur einam amžinajam poilsiui, 
baigę visas kovas.

♦
Kova už gyvąjį lietuvį de

monstruojama ir įvairiuose 
Vasario 16-sios minėjimuose, 
kiek tenka matyti laikraščiuo
se, daugelis kolonijų puikiai 
organizuoja kviesdami garsius 
svečius ir iškovodami laikraš
čiuose radijo ar televizijos va
landose vietos ir laiko. Tai tik
rai gyvas reikalas, ir reikia tik 
neužmiršti, kaip jau minėjome, 
kad mes esame gyvi jau šimt
mečiais, o pusšimtis metų tėra 
tik vieno prisikėlimo tarpsnis. 
Tačiau ir šį pusšimtį metų mi
nint, turime pasirodyti gyvi. 
Jei jau bent Chicagoje susirin
kome sausakimšai į salę ka
pinių klausimu, tai dar labiau 
turime užgrūsti sales Lietuvos 
laisvės minėjimo šventėj. Ypač 
kiek tai liečia Chicagą, į kurią 
nukreiptos ir mažesnių koloni
jų akys. Civic operos rūmai 
turėtų netalpinti lietuvių, be
sirūpinančių gyvuoju lietuvių 
reikalu. Malonu, kad ir minėji
mui paruošta kantata yra ne 
aimaninga, aiškinanti kaip 
skriaudė, bet iškelianti kovas. 
Be abejo įėjimo kainos yra ne 
mažos, tačiau gyvųjų karalys
tės gynimas nėra brangesnis 
už kainas išeinant į mirusiųjų 
karalystę. Tegu mūsų kovos 
šūviai dunksi ir kituose fron
tuose viltingai ir stipriai, o ne 
tik kaip grumstai į karsto dug-

ragą ir jį valgyti kariškai Vietna
me. lygiai taip pat Vid. Rytuose. 
Aš manau, jog mes dabar pasiekė
me skustuvo ašmenų briaunos, lie
čiančios kritišką jėgos balansą 
tarp Sovietų ir JA Valstybių.

Ir ši bus antroji dalis pagrindi
nės klaidos, liečiančios mūsų politi
ką su sovietais. Teisybė, kad So
vietai nori laimėti be pasaulinio 
karo. bet vistiek tai laimėjimas. 
Mūsų siekis pasaulio taika. Ir tol, 
kol tokia situacija yra, mūsų poli
tiką turi būti tvirtai vedama."

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III-jo seimo komitetas. Iš kairės į dešinę sėdi: dr. M. Kregždienė, V. Jo
nynas, A. Nasvytis, P.L.B. atstovas J. Šlepetys kom. pirm., V. Leskaitienė - Jonuškaitė, A. Vakseiis. Ant. 
Reventas. Stovi (iš kairės) : V. Steponis. V. Radzivakas, jr.. J. Vilpišauskas. I. Gasiliūnas, I. Sandanavi- 
čiūtė, A. Spirauskas, Z. Dičpinigaitis. G. Nutautaitė, V. Padvarietis. Nuotr. R. Kisieliaus

Lietuvių bendruomenių kraštų valdyboms
Sukaktuviniai metai

Jauna, laisva, pati savęs valdo- 
/vė,

Tautų eilėn įstojo Lietuva...
t

Tokiais žodžiais nepriklauso
mą Lietuvą pasitiko Maironis, 
anksčiau ją žadinęs iš tautinio 
miego savo kūriniais. Jais pa
sakyta, kas Lietuva buvo mums 
patiems ir pasauliui. Mes tapom 
savo krašte šeimininkais ir nau
dojomės teisėmis, priklausan
čiomis visai žmonijai.

1968 m. paskelbėm Lietuvos 
Laisvės kovos metais. Tuo pa
brėžta ypatinga šių metų reikš
mė. Nepriklausomybės atgavi
mas buvo likiminės svarbos lie
tuvių tautos laimėjimas, todėl ■ 
šio atgavimo penkiasdešimtme- Į 
čio sukaktis nusipelno išskirti- • 
mo visų dėmesio. Iš kitos pusės i 
laisvės netekimas turi visiems h 
rodyti lietuvių tautai padarytą Į 
neteisybę ir skriaudą.

Šia linkme yra sujudę laisvo
jo pasaulio lietuviai. Visų kraš
tų lietuvių bendruomenės ren
giasi nepriklausomybės šventės 
minėjimams ir planuoja metų 
darbus. Padarykim visa, kad 
mūsų balsas ko plačiau ir ko 
garsiau nuskambėtų ir susilietų 
su visų pavergtųjų bei skriau
džiamųjų balsu. Kovokim dėl 
teisingesnio ir geresnio ateities 
pasaulio, kuriame derama vieta 
taip pat priklausytų ir mūsų 
tautai.

Šia proga primenam, kad su
kaktuvinių metų reikalu PLB 
valdyba plačiau yra pasisakiusi 
savo bendraraščiu, paskelbtu 
Pasaulio Lietuvio 1967 rugsėjo 
- spalio 30 numery.

Nixonas pasakė teisingą žodi. 
Bendradarbiavimas su Sovietais 
yra pasityčiojimas iš taikos ir iš 
tautų laisvės. Jei Amerikos vy
riausybė atsisakytų šios klaidos, 
būtų posūkis į teisingą taikos ke
lią ir kraštų išlaisvinimą.

A. M.

AIDAS TARP DANGORAIŽIU
Romanas 

O. NENDRĖ
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— Man jau seniai Belina sakė, kad dirbčiau, taip 
vadinamą akordinį darbą, — bet nenorėjau nervų ga
dinti, nes setų kainos labai nevienodos: už naujesnius 
setus, kurių kainos nustatytos vėliau, nors jie papras
tesni, darbo mažiau, moka daugiau, o už seniai įkai
notus, sudėtingesnius, moka mažiau.

— O unija, kodėl nieko nesako, nereikalauja per
kainojimo senų setų, — stebisi Aldona.

— Unija sako, kad ji nieko negali! — nusijuokia 
Vera.

— Vargšė Belina! Jai didelė pagunda duoti ge
resnį darbą tai, kur, jai pataikauja, — su užuojauta 
Aldona kalba.

— Ji tuo didžiuojasi, kad jai duota tokia galia, — 
sako Vera, — o akordininkės nuolat kivirčijasi, kviečia 
unijos ir kompanijos atstovus ir prie jų barasi su Be
lina. Pamatysi, kai atsiras daugiau darbo, koks pragaras 
čia darosi.

Rūta grįžta nuo prižiūrėtojos su švytinčiu veidu.
— Vera, aš persi k raustysi u į tavo vietą, kai tu 

išeisi, Belina leido!
— Tu nepatenkinta savo vieta? — klausia Vera.
— Nebloga ir mano. Bet nematau, kas darosi sa

lėje, o iš tavo — viskas matoma. Man bus smagiau 
per pietus pasikalbėti su Aldona

— Tas tiesai O man bus smagiau, kai žinosiu, kad

Lietuvio ženkliukas
1. Lietuvos nepriklausomy

bės 50 metų atgavimo sukak
čiai atžymėti yra išleidžiamas 
lietuvio ženkliukas.

2. Ženkliuke raudoname fo
ne duodamas Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės oficialiai varto
jamas stilizuotas Lietuvos Vy
tis, konkursą laimėjęs dailinin
ko T. Valiaus darbas.

3. Ženkliukas skiriamas ne
šioti prie drabužių.

4. Ženkliukas yra dviejų rū
šių: auksinis (10 karatų auk
so) ir sidabrinis (sterling silver 
standarto). Pirmojo kaina 6 
dol., antrojo — 3 dol.

5. Ženkliuko paskirtis: nešio
dami tą patį ženkliuką, laisvo
jo pasaulio lietuviai turi jaus
tis esą tos pačios tautos vaikai, 
tarp savęs seserys ir broliai.

6. Susitarta, kad tam tikrą 
kiekį ženkliukų gaus PLB val
dyba. Bet pagrindinis jų platin
tojas bus ženkliukų gamintojai 
lietuviai Edmundas Cibas ir 
Petras Navazelskis. Gaminto
jams duodama teisė ženkliukus 
platinti visame laisvajame pa
saulyje ir platintojus pasirinkti 
savo nuožiūra.

7. Kadangi pagal sutartį tam 
tikras honoraras pačių ženkliu
kų pavidalu mokamas PLB val
dybai jos veiklai remti, tad PLB 
valdyba prašo visų kraštų lie
tuvių bendruomenes dėtis į žen
kliukų platinimo talką su ga
mintojais sutartomis sąlygomis. 
Pirmoji ženkliukų platinimo ini
ciatyva turi priklausyti lietu
vių bendruomenių organams — 
kraštų, apygardų ir apylinkių 
valdyboms. Bendruomenė turi 
būti interesuota, kad lietuvio 
ženkliukas kuo plačiausiai pa
sklistų, nes tai bus viena tarp 
kitų priemonių tautiniam lietu
vių tarpusavio solidarumui ug
dyti.

8. Sutartis su gamintojais pa

sirašyta penkeriems metams.
9. Ženkliukų reikalu kreiptis 

šiuo adresu: Tauras Co., P. O. 
Box 724, Islington, Mass. 02090. 
JAV LB apylinkių valdyboms

JAV LB centro valdyba 1968. 
1.15 į apylinkes kreipiasi tokiu 
raštu:

Jubiliejinių metų proga PLB 
išleido lietuvio ženkliuką ir krei 
pėsi į JAV LB centro vaidybą 
leisti tą ženkliuką platinti JAV 
Lietuvių bendruomenėje.

Centro valdyba sutiko, kad 
lietuvio ženkliukas JAV Lietu
vių bendruomenėje būtų plati- 

, namas ir apie tai painformavo 
PLB valdybą.

Pageidaujame, kad šį ženkliu 
ką įsigytų kuo didesnis skaičius 
lietuvių ir apygardų bei apy
linkių valdyboms rekomenduo
jame savo gera valia sutikti jį 
platinti.

Bronius Nainys, pirmininkas
Stasys Džiugas, sekretorius

Renkimės PLB seimui
PLB konstitucija PLB seimui 

skiria du pagrindinius uždavi
nius: a) jis yra vyriausiasis 
Pasaulio Lietuvių bendruome
nės organas, b) tariąs visus jos 
reikalus.

PLB seimą sudaro: a) atski
rų kraštų rinktieji atstovai ir 
b) PLB v-bos nariai.

Kraštų lietuvių bendruome
nių atstovų skaičius nustatytas 
PLB valdybos bendraraščiu, pa
skelbtu Pasaulio Lietuvio 1967 
birželio 29 numery. Jau išrinkti 
Australijos, Kanados ir Venecu- 
elos lietuvių bendruomenių at
stovai (žr. PL 1967 lapkr. 31 
nr.) Atstovavimo reikalą jau 
tvarko JAV Lietuvių bendruo
menė. Nieko dar negirdėti iš ki
tų visų kraštų. O jau pats me
tas susirūpinti, nes iki seimo 
teliko astuoni mėnesiai (jis į- 
vyksta 1968 rugpiūčio 29 - rug
sėjo 2). Taip pat PL 1967 rug- 
rugsėjo - spalio 30 nr. paskelb-

tu sėdi mano vietoj!— maloniai kalba Vera.
Verai pasitraukus, niekas jos nepasigedo, nė viena 

niekuomet neminėjo jos vardo, o ji praleido ketverius 
metus kasdien čia apie devynias valandas. Tiesa nė vie
na nekalbėjo nieko blogo apie ją, nes ji turėjo galin
gą globėja — Mariną.

Dienos vijo viena kitą, o darbo nebuvo daugiau, 
nors jau prie Aldonos iš fabriko pasitraukė dvi darbi
ninkės.

Vieną dieną Belina pasakė Santucijai, kad ji ry
toj neateitų, nes nėra darbo. Kitą dieną Rūtai liepė 
eiti namo po pietų, o Aldonai vis būdavo užtenka
mai darbo. Aldona stebėjosi tokia fabriko tvarka. Pa
galves fabrike prikišdavo Ona, labai sena atrodanti 
moteris: sudžiūvusi, giliomis raukšlėmis išvagotu veidu. 
Vieną dieną ir jai prižiūrėtoja liepė būti namie, o jos 
darbą liepė dirbti Aldonai.

— Viešpats vaikų duonai man leidžia dirbti! — 
Aldona jaučiasi laiminga.

27

Rugsėjui prasidėjus, Chicagos mokyklos pradeda 
mokslą. Mergaitės nuėjo j parapijos mokyklą, jos jau 
buvo įpratusios ir be sunkumų įsijungė j mokyklos gy
venimo srovę.

Su Algiu registruotis ėjo Jonas, kaip globėjas. Pa
gal metus jis atsidūrė pirmoje vidurinės mokyklos kla
sėje. Netrukus jam buvo paskirti egzaminai: mokykla 
norėjo surasti jam tinkamą klasę. Po egzaminų Algis 
buvo perkeltas į aukštesnę klasę, o vėliau atvažiavę į 
tą mokyklą1 lietuviai iš Vokietijos buvo priimami be eg
zaminų, užtekdavo buvusių mokyklų pažymėjimų, kad 
patektų į atitinkama klasę.

Vienas iš žymiausių A. Mie- 
kevičiaus veikalų yra “Vėlinės”, 
kurių III dalyje poetas atvaiz
davo tautos kovą su prispaudė- 

' jais. Tai lyriškai romantinė dra- 
1 ma, kurioje ryžtingas tautos 
kovotojas Konradas didžioje 
dvasinio skausmo improvizaci
joje reiškia meilę kenčiančiai 
tautai. Komunistinėje Lenkijo
je, kur A. Mckevičiaus kultas 
yra gana didelis, kur mokyklo
se dėstomi jo veikalai, kaip len- Į 
kų literatūros šedevrai, “Vėli
nės”, paverstos dramos veika- 
kalu, buvo vaidinamos teatruo
se. Varšuvoje, kur vyko šis vai
dinimas, publikos prisirinkdavo 
sausakimšai ir ji entuziastiškai 
plodavo, kai iš artistų lupų pa
sigirsdavo tokie posakiai: “Vi
sa, ką Maskva mums davė — 
tai bepročiai ir šnipai”, arba 
'“Mes lenkai pardavėme savo 
sielas Maskvai už porą sidabri-

tas PLB III-jo seimo darbotvar 
kės projektas, dėl kurio prašo
ma pasisakyti.

PLB valdybai seimo pasise
kimas didžiai rūpi. Bet ne nuo 
jos vienos tai priklauso. Pasi
sekimas yra visų rankose. Todėl 
visi sukruskime: laiku išrinki
me atstovus, sudarykime sąly
gas jiems seime dalyvauti, ak- 
tvviai junkimės į darbą savo 
siūlymais bei sugestijomis.

Daugiau dėmesio Pasaulio 
Lietuviui

Pasaulio Lietuvio uždavinys 
keleriopas: ryškinti bei skleisti 
bendruomenės idėją, informuo
ti bent apie didžiuosius visų 
kraštų lietuvių bendruomenių 
darbus bei rūpesčius, jungti lais 
vojo pasaulio lietuvius į vieną 
tautinę šeimą.

Pasaulio Lietuvis šiandien jau 
lanko lietuvius 24 kraštuose, ir 
ne vienam yra vienintelis spaus 
dintas lietuviškas žodis.

Pasaulio Lietuvio reikšmė 
jau suprasta, ir jis susilaukia 
visokeriopos paramos. Bendruo 
menės organų, lietuvių draugi
jų. paskirų asmenų. Deja, ši 
parama dar ne tokia, kokia ga
lėtų ir turėtų būti. Ne vieno 
krašto Lietuvių bendruomenė 
prie Pasaulio Lietuvio gyvatos 
palaikymo nieku neprisideda.

Šia proga kraštų bendruo
menes prašom:

a) Pasaulio Lietuvio rėmimą 
laikyti savo uždaviniu,

b) planuoti tikslingą jo pa
skleidimą,

c) siekti bent valdyboms grei
tesnio jo gavimo tolimuose kraš 
tuose, apsimokant oro pašto iš
laidas.

Stasys Barzdukas,
Vykdomasis vicepirmininkas
Vytautas Kamantas,
Vicepirm. informacijai

Chicagoje prasidėjo nepaprastai gražios ir malo
nios dienos. Saulė dosniai žerdavo savo spindulius, 
medžiai pasipuošę įvairiaspalviais lapais, švelnus vėje
lis maloniai glamonėjo juos.

Sekmadieniais Aldoną su vaikais išveždavo į aplink 
Chicagą esančius miškelius dažniausiai Julius, nes jo 
dėdė vis dar sirgo, tai atidavė jam savo automobilį. 
Vaikai prašydavo juos vežti j naujas vietas, jie norėjo 
pamatyti visa, kas gražu.

— Jūs geriau pažįstate Chicagos apylinkes neiš
gyvenę nė pusės metų, kaip aš daugiau dvidešimt! — 
sakydavo Jonas, klausydamas susižavėjusių iškyla vai
kų pasakojimų.

— Apie Chicagą buvau susidariusi visai kitokį 
vaizdą, iš Upton Sinclair aprašymo Džiunglėse. Tiesą, 
retkarčiais vėjai iš skerdyklų pusės atneša smarvės. Bet 
aplink Chicagą yra labai gražių miškelių, gražiai apau
gusių kalvų, kurios dabar taip gražiai atrodo. Spalvos 
taip puikiai suderintos, taip malonios akiai, kad galė
čiau ne valandas, bet dienas praleisti besigėrėdama. 
“Gražus, gražus Dievulio pasaulis”, kaip Lirga sako. 
Dar daugiau stebina visi paprastam žmogui sudaryti 
veltui naudotis puikūs parkai, paplūdimiai, plaukioji
mo baseinai. Juk pasauly niekur daugiau to nerasite, 
tik Chicagoje. Nežinau, gal ir kituose Amerikos mies
tuose taip yra... — susižavėjusi giria Aldona Ameriką.

Visi klauso Aldonos kalbos, sėdėdami pas Duobus 
salione.

— Tikrai, ką bolševikinė propaganda tik ateity 
žada savo piliečiams, eilinis amerikietis turi jau dabar, 
— sako Julius, pritardamas Aldonos entuziazmui.

(Bu» daugiau)

nių rublių”. Žiūrovų entuziaz
mas ir karštas panašioms fra
zėms pritarimas nepatiko ko
munistinei Lenkijos valdžiai, 
kuri tame įžiūrėjo antirusiškas 
tendencijas ir dėl to uždraudė 
“Vėlinių” dramą vaidinti teat
ruose. Tas uždraudimas sukėlė 

j ypač studentų reakciją, demons 
j tracijas, kurios baigėsi apie 50 
studentų areštu. Tai įvyko šių 
metų sausio 30 d.

Sustingę aktorių veidai
Prieš paskutinį “Vėlinių” vai

dinimą Varšuvos universitete 
buvo išplatinti ranka rašyti pa
kvietimai gausiai atsilankyti 
į uždaromąjį vaidinimą. Polici
ja pramatė, kad gali būti ne
lauktų demonstracijų ir todėl 
prie teatro įėjimo jau iš anks
to stovėjo keli policijos auto
mobiliai ir daugybė civiliškai 
apsirengusių policijos agentų. 
Kai vakare 7.30 vai. buvo ati
darytos teatro durys, vidun ga
lėjo įeiti visi su bilietais ar be 
bilietų. Tuojau teatro salė bu
vo kupina ne tik sėdinčių, bet 
ir stovinčių ne tik pačioje sa
lėje, bet ir galerijose Pasibai
gus vaidinimui, kuris vis buvo 
pertraukiamas karštais ploji
mais, publika į sceną iššaukė 
artistus, kurie sustoję eilėje, 
vietoje įprasto publikai nusilen
kimo, stovėjo kaip statulos: jų 
veiduose buvo matyti nepapras
ta įtampa ir skausmas. Kai pub
lika norėjo pagerbti ir režisie
rių Kazimierą Deimek iv reika
lavo, kad ir jis pasirodytų, tas 
liko užkulisiuose ir viešei nepa
sirodė, greičiausia gavęs in
strukcijų iš aukščiau.

Publika prie paminklo
Publikai po paskutinio “Vė

linių” vaidinimo pamažu skirs
tantis, kai kurie studentai stai
ga! išvyniojo plakatus, kuriuo
se buvo įrašyta reikalavimas 
tęsti ir toliau “Vėlinių” vaidini
mus. Apie pora šimtų studentų 
tuoj sudarė eiseną prie A. Mic
kevičiaus paminklo, esančio ne
toli teatro. Jie nešė plakatus 
su įrašais: “Norime ir toliau 
vaidinimo”. Kiti šaukė: “Menas 
laisvas, teatras laisvas!”

Eisenai kelią užkirto būriai 
policijos, kuri pareikalavo, kad 
studentai tuoj pat išsiskirstytų, 
grasindami bausti už ardymą 
nakties ramybės, saugojamos į- 
statvmu. Demonstrantai nusto
jo šūkavę ir pabirę į mažus 
būrelius susirinko prie A, Mic
kevičiaus paminklo. Kai kurie 
perlipo paminklo tvorelę ir prie 
paties paminklo padėjo savo 
plakatus. Po to vėl susiforma
vo eisena ir studentai, šaukdami 
“Laisvė teatrui”, bandė eiti prie 
cenzūros įstaigos, tačiau poli-

(Nukelta į ’< psl. )
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SENATORIUS PHILIP HART 
VASARIO 16 MINĖJIME

JAV šen. Philip Hart atvyksta 
į Detroito lietuvių organizacijų 
centro ruošiamą Lietuvos nepri
klausomybės minėj'imą ir pasa
kys pagrindinę kalbą. Šen. Hart 
gerai pažįsta pavergtų tautų 
situaciją, vėliausiu laiku pasižy
mėjęs kovoje (už prekių), ypač 
vaistų kainų teisingumo. Ir lietu
vių kalbą minėjime pasakys prel. 
Jonas Balkūnas. Šiais metais mi
nėjimas ruošiamas naujoje vieto
je, Mercy College universiteto 
McAuley auditorijoje, 8200 West 
Outer Drive prie Southfield, kuri 
lengvai pasiekiama iš Detroito ir 
apylinkių. Prie auditorijos yra au 
tomobiliams pasistatymo vieta. 
Minėjimas prasideda punktualiai 
3 vai. p.p. Aukos renkamos Ame
rikos lietuvių tarybai pagal veiks
nių konferencijos pereito rude
nio nutarimą. Dalį meninės 
programos išpildys Galinos Go- 
bienės vadovaujamas tautinių šo
kių ansamblis Šilainė.

Lietuvos trispalvė Detroite
D.L.O.C. gavo miesto vadovy

bės sutikimą išstatyti lietuvos tri
spalvę prie City County Build- 
ing, Woodward kampas Jeffer
son, Detroito vidurmiesty, vasa
rio 16 d. Vėliavos pakėlimo ir nu 
le dimo apeigas atliks lietuviai 
skautai ir skautės. Pakėlimo lai
kas 8:30 vai. ryte. Nuleidimo lai
kas 5 vai. p.p. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti, parody
ti pagarbą vėliavai, kuri simbo
lizuoja lietuvių tautos ryžtą vėl 
laimėti laisvę ir nepriklausomy
bę.

Pamaldos už laisvės kovotojus
Pamaldos įvyks sekmadienį, va 

sario 18 d. Šv. Antano bažnyčio
je 10:30 vai. ryte, Šv. Petro baž
nyčioje 10:30 vai. ryte ir Dievo1 
Apvaizdos bažnyčioje 10 vai. ry
te. Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis savose para
pijose. Kurios nepriklauso kuriai 
parapijai prašomos pasirinkti pa 
Tankiausią bažnyčią. Prel. Jonas 
Balkūnas laikys šv. Mišias ir paša 
kys lietuvišką pamokslą Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje.

Michigano Gubernatoriaus 
proklamacija

singe, oficialiai paskelbs vas. 11- 
17 d. “Lietuvos respublikos savai 
te” Michigan valstybėje. Delega
cija lietuvių iš Detroito ir kitų 
miestų, lydima DLOC vicepirm. 
Elzbietos Paurazienės dalyvauja 
pasirašyme ir kartu bus svečiai 
Michigano legislatūros atstovų 
rūmų ir senato, kuriose bus pra
vestos rezoliucijos Lietuvos reika
lu.

DIEVO APVAIZDOS 
BAŽNYČIA

Gauta naujų informacijų, lie
čiančių šios bažnyčios ateitį. Ši 
bažnyčia būtų griaunama šiais 
metais, nes per tą vietą žada pra
vesti greitkelį.

Naujos bažnyčios statymo ko
mitetas kreipėsi į Michigan vals
tybės kelio departmentą, klausda
mi kurį mėnesį tikrai reikės ap
leisti bažnyčią. Valstybės pareigū
nai pranešė, kad dar galėsime tre 
jus metus būti vietoje, jei mes 
taip norėsime. Kitaip sakant, tu
rime iki balandžio 1971 metų. Šį 
atidėjimą dar patvirtino diecezi
jos laiškas mūsų klebonui kun. 
Myk. Kundrotui.

Dainius

PASVEIKINO NAUJAI 
ATVYKUSIUS

Šalimais Detroito esantį uni
versitetinį Ann Arbor miestą, iš 
Toronto nuolatiniam apsigyve
nimui persikėlė Henriko ir Danu
tės Kazlauskų šeima. Tiek Kana
doje gyvenadamas, tiek ir dabar 
Jungtinėse Valstybėse įsikūręs, H. 
Kazlauskas dirba mokslinį darbą 
universiteto medicinos fakulteto 
tyrimų ir bandymų laboratorijo
je.

Vieną sekmadienį, būrelis dėt 
roitiečių (dr. J. Pikūno, dr. P. Še
pečio šeimos, A. B. Astašaičiai, bu 
vę torontiečiai S.S. Smalinskai), 
Kazlauskų studijų ar ankstesnių 
dienų pažįstami, nuvyko pasvei
kinti naujakūrius, kurie spėjo įsi
gyti ir nuosavą pastogę.

Nugalėję pirmuosius persikėli
mo rūpesčius, reikia tikėtis, Kaz
lauskai įsijungs į Detroito lietuviš 
kosios veiklos visokeriopą sūkurį. 
Šiaip. Ann Arbo mieste tegyvena 
vos kelios lietuvių šeimos ir tėra 
būrelis laikinai esančių lietuvių 
studentų.

Detroite įvykusio Klaipėdos 45 m. sukakties minėjimo dalyvių dalis. 
Minėjimas ’vyko sausio 24 d. Lietuvių namuose. Nuotr. K. Rožansko

Kirby Avė.,
48202).

— Skautai minės Vasario 18. — Svarbus susirinkimas. Va-
Vasario 11 d. 11:30 vai. L. na- sario 11 d. 1 vai. L. namuose 
muose skaučių Gabijos ir skau- šaukiamas metinis Dariaus - Gi
tų Baltijos tuntai ruošia su- rėno klubo susirinkimas. Daly- 
kaktuvinių metų tėvynės suei- vaukime gausiai, nes bus ren- 
gą. Sueigos metu bus paminė- karna nauja klubo valdyba, 
ta Lietuvos nepriklausomybės _ Dai| A Petrikonio iš Chi- 
atkūrimo sukaktis, brautai kvie cagOSj kūrinių paroda bus atida- 
čia tėvelius ir visuomenę suei- ryta į<ovo n d. L. namuose Pa- 
'goje dalyvauti. rodos suruošimu rūpinas dail. St.

E. Paurazienė prašo or- Smalinskienė ir V. Veselka, glo- 
!ganizacijų ir kitų lietuviškų in- boja LB apylinkės valdyba, 
stitucijų vadovybių atsakyti į _ petras Januška, SLA 352

TRUMPAI
Detroit Mich.

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1968 m. vasario 8 d. 5

ŠV. ANTANO PARAPIJOS ATSTOVAI 
DETROITO SINODE

Svarbūs rajoniniai sumanymai

Vytautas Kutkus

L. namuose. Savo atsiminimus iš 
kovų dėl Klaipėdos papasakojo Al 
fonsas Žiedas. Meninėje dalyje bu 
vo išpildytas akt. Justo Pusdešrio 
paruoštas montažas “Klaipėda 
prieš 40 metų”, dalyvaujant Vi
da Bliudžiūtei, Birutei Kutkutei,
Vincui Žebertavičiui ir V. Pleč
kaičiui. Minėjimas buvo pradėtas
10:30 vai. pamaldomis už žuvu-į Balsavimams užsibaigus Detroi grupę visos šio rajono parapijos 
sius Šv. Antano bažnyčioje. Mi- tQ arįjvyskupijos sinodas perėjo i išrinko po vieną asmenį savo pa- 
šias atnašavo ir pamokslą pasakė į trečiąją fazę. Visi sumanymai rapijos iškeltiems sumanymams 
kun. Kazimieras Simaitis. su balsavimo rezultatais jau svars atstovauti. Šv. Antano parapiją

— Jubiliejinių metų komiteto tomi rajoniniuose susirinkimuo-į paskirtomis temoms atstovauja 
prezidiumas sausio 23 d. turėjo se. Detroito arkivyskupija, kurio- šie asmenys: kunigų — Eugeni

jus Jankus, pasauliečių — dr. Kęs 
tutis Keblys, liturgijos—Genovai 
tė Viskantienė, auklėjimo — Ste
fanija Kaunelienė, administraci
jos — Vytautas Kutkus, ekume
ninių reikalų — Ed Russel ir vi
suomeninių reikalų — Valius 
Gražulis. Vienuolių ir misijų rei
kalais Šv. Antano parapijoje pa
siūlymų nebuvo, todėl šiuose 
klausimuose mūsų parapijos nie
kas neatstovaus.

Pirmasis mūsų rajono susirinki 
mas įvyko vasario 1 d. 7:30 val.v. 
Šv. Antano parapijos rūsyje. 
Kaip iš paskelbtų pavardžių ma- 

(Nukelta į 6 psl.)

antrą posėdį. Apie komiteto atlik- je yra daugiau 300 parapijų, šu
tus darbus ir numatomą veiklą skirstyta į dekanatus. Šv. Antano 
pranešimus padarė: Jonas Urbo- parapija priklauso Wayne apskri 
nas, kultūros skyriaus vicepirm. ties centriniam dekanatui, kuria- 
Stefanija Kaunelienė, finansų sky me yra 18 parapijų. Mūsų deka- 
riaus sekr. Stasys Šimoliūnas, poli nato eilės numeris yra aštuntas, 
tinio sk. pirm. dr. A. Damušis ir Šis dekanatas sinodo reikalui pa- 
informacijos sk. pirm. Vyt. Kut- dalintas į du rajonu (region) .Šv. 
kus. • Antano parapija yra rajone “B”.

— Jubiliejinių metų kom. kul-' Be to šiam rajonui priklauso Vi- 
tūros sk. posėdyje sausio 28 d. bu- sų Šventųjų (All Saints), Šv. Kry 
vo svarstoma ir diskutuojama žiaus — vengrų (Holy Cross), 
kiek ir kokių parengimų suruošti Švento Išganytojo (Holy Redee- 
su mūsų meninėmis jėgomis pa- mer), Šv. Onos (St. Anne), Šv. 
sirodant svetimtaučiams. Numato Kazimiero — lenkų (St. Casi- 
ma suruošti mūsų žymiųjų daili- mir), Šv. Pranciškaus Asižiečio— 
ninku kūrinių parodą meno mu- lenkų (St. Francis of Assisi), Šv. 
z'ejuje arba Wayne State univer- Gabrieliaus (St. Gabriel), Šv. Ja-

atatinkamas anketas ruošia- J kuopos veikėjas, visuomeninin- sitete. Taip pat aukštesnio lygio dvygos — lenkų (St. Hedwig) ir 
mam “The people of Detroit kas, žurnalistas, yra nuominuo- - religinės muzikos koncertą ir da- Šv. Petro — lietuvių parapijos.
project”. Anketas ir daugiau ' tas į SLA pildomąją tarybą sek- 
tuo reikalu informacijų galima 1 retoriaus pareigoms. Rinkimai 
gauti pas E. Paurazienę. Už- bus kovo mėn.
pildytas anketas ir ki ;as žinias j — Vladas Staškus įeina j jubi- 
jteikti projekto direktorei pane- lejinių metų komiteto finansų

DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE- 
MIC, knygoje
LIV aprašoma dr. J. Vaišnoros,

lei Florence G. Cassidy, Tarp
tautiniame Institute (Interna-

skyrių.
Klaipėdos Krašto minėjimą

tional Institute, Ine. 111 East suruošė jūrų šauliai sausio 28 d.

romi konkretūs žygiai pasirodyti .Šio rajono posėdžiai vyksta mūsų 
televizijos 4 ir 56 kanalais. j Šv. Antano parapijoje ir jo vado-
'.TL"" ”” vė yra mūsų parapietė V. Garbe-10% — 20% — 30% pigiau mokėsi, i 
už apdraudę nuo ugnies tr automo : ty-
biito pas j Kaip anksčiau buvo rašyta šia-
FRANK Z A P O L I S me sjnoc|e svarstomos devynios te

! mos. Kiekvienai temai vadovauti I Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
yra paskirti vadovai. Administra-I įdomių vietovių aprašymo ir dėl 
cinės temos vadovė yra lietuvė, gaus*os istorinės medžiagos tinka 

pasiskaityti kiekvienam lietuviui,

ZAPOLIS
3208% West 95th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

TURTAS 90 MILIJONŲ

Chicago Savings
-w»- and Loan Association
John Pakel, Sr., President and 

Chalnman of the Board

Lilė Gražulienė.
J kiekvienos temos svarstymų

•itBiiiiuiiBliiiiiiiiiiiiMiiimmmmiu.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
sdlenlo 10 iki 11 vai. ryto. šešta 
dieniais lr sekmadieniais nuo 8:80 Ik! 
i:80 vai. ryto. Vakarais plrmadte 
Jais 7 vai. vakaro.

7159 South Maplcvvood A venų. 
Chicago. llllnoir (1002V

VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
t l90 kil. AM ir 1627 mg EM

Telef. HEmlock 4-2413
• Hii’iiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHmiliiiiii

besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — kaina tik $3.00 
Galima įsigyti “DRAUGE”.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-C'onditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 68rd St., Tel. — 434-0421 

P. Rudėnas K. Šimulis

Leit. gub. William Milliken šį 
penktadienį, 10:30 vai. ryte Lan-

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI

PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus. 
Įdeda “Plaster Board”. Vistj rū5ių 
grindų ir sienų plyteles.
12737 Grandmom Iid., Detroii 27,

Michigan — Tel. VE 8-4064

LIETUVIŠKU MELIODIJŲ 
RADIJO VALANDA

girdima kieltv. šeštadieni 3:00—i:00 
p. p. iš Detroito stoties WJIjB — 
1400 kil. — AM.

Pranešėjai: PATRIOIA BANDŽA 
Ir ALGIS ZAPARAOKAS.

Vedėjas — RAId’H VALATKA. 

15756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
tel. 273-2224

IKI PASIMATYMO

Pamatyt lietuvių taut. šokių 
grupę iš 40 šokėjų su savo nuosa
vu taut. šokių orkestru iš 7 asme
nų, yra reta proga. Bet ji, Det
roito liet. visuomenei sudaroma 
jau šį šeštadienį Užgavėnių baliu
je, kuriame tas visas kolektyvas— 
Grandinėlė pasirodys daugybės 
naujų taut. šokių pynėje. Vakaro 
programoje dalyvaus ir jaunas gi 
taristas (detroitiškis) stud. Algis 
Rėklys, kuris Detroito visuome
nei pasirodys scenoje pirmą kar
tą šį šeštadienį 7 v.v. Bus gražios 
lietuviškos pramogos vakaras 
graikų - ortodoksų salėje, Oak- 
man Blvd 4801.

Po programinei nuotaikai va
dovaus pats Grandinėlės vad. L. 
Sagys, visiems pravesdamas žaidi
mus. .Šokiams gros stud. Vyt. Pet
rausko vadovaujamas Atžalyno 
orkestras. Kviečiame visi atvykti 
punktualiai.

Jdv.

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.L.I.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE... 
DAUGIAU PELNYSITE.

Namų. uutoriobi 
lių. gyvybSs,

sveikatos biznio

Patogios Išstmo 
kėlinio sąlygos

I. BACEVIČIUS
4455 S. Ketlzir Avė. PR 8-2233

tPDRAUDU AGENTŪRA '

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus.

’■*. NF.DZfNSKAtv 4065 Archer Av 
Chicago. 01. 60632. Tel. YA 7-5980

► ♦♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

I LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avė.

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
»23 VVEST S4th PLACE 
Telef. - FRontier 6-1882

&RErrKKKKKKKHKBMINIBIHKnHIMIM

I SKIP'S Self Service : 
LIŪUOR STORE IM

5515 $. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
FEBRUARY - VASARIO 8, 9 ir 10 D. D.

MĮ____________________________________________________
ik CCKINAC “NAPOLP3ON’ V.R.Q.P. Fifth $rj.98

■-.nm B?
fe

k#

BARBOSA S 10 Year Old
Imported Portugal BRANDY

NAPOLEON BRAND OF IMPORTED 
FRENCH BRANDY Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P

MIRAFIORE Imported Dry or Sweet

$3.29

$3.39

Fifth $4.89

Grandinėlės taut .šokių orkestras, kuriam vadovauja J. Pažemis (ant
ras iš dešinės).

Chicago Savings and Loan Assn.

6245 50. VVESTERN AVĖ. 

TEL GRovehilI 6-7575

VERMOUTH 30 oz. Bottle JjJ -| .49

Mc MASTERS Imported Canadian 
WHISKY Fifth $3.69

AALBORG Imported Denmark AKVAVIT, Fifth $4.98------------------------------------- ------------------------------- W|
SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA

■ SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 
100 Proof

Fifth $2.98 SK

g CARLSBERG Imported DENMARK BEER

Fifth $3.98 S ______  &
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles

M
MI

$7.95 g 
I



| DRAUGAS, ketvirtadienis. 1968 m. vasario 8 d.

Šv. Antano par. atstovai Detroito sinode

(Atkelta iš 5 psl.)

tyli mūsų parapiją daugiausiai at 
stovauja vyrai, tačiau šiame susi
rinkime buvo aiški moterų daugu 
ma.

Rajonų susirinkimų uždavinys 
yra suderinti pasiūlymus iš pa
skirų parapijų ir juos su parapi
jų ir diskusinių grupių balsavimo 
rezultatais užrašyti į kompiute
rių (Computer) korteles, nes, 
kaip seniau minėjau, mūsų arki
vyskupijoje gauta apie 250,000 su 
manymų ir be kompiuterių pa
galbos juos praktiškai būtų be
veik neįmanoma surūšiuoti r su
skaičiuoti balsų. Tik dabartinių 
laikų technika įgalino mūsų ar
kivysk. J. Dearden suruošti tokio 
plataus masto sinodą, kuriame 
praktiškai galėjo dalyvauti visi 
Detroito arkivyskupijos katali
kai, o jų yra beveik pusantro mi
lijono. Kadangi mūsų arkivysk.
J. Dearden yrą visų Amerikos vy 
skupų pirmininkas, todėl, reikia 
tikėti, jei dabar seka kas darosi 
mūsų arkivyskupijoje, kad geriau 
galėtų panašius sinodus pravesti 
savo vyskupijose. Taigi mes lau- 
žiame pirmuosius ledus ir infor
muojame visus lietuvius katali
kus Amerikoje. Mes tikime, kad 
mūsų atsiekti laimėjimai ar pra
laimėjimai turės įtakos ir į visų 
kitų lietuviškų parapijų ateitį šia 
me krašte. Jau ne kartą spaudo
je ir per JAV LB tarybos narius 
kėliau klausimą, kad prie Lietu
vių bendruomenės ar šalia jos bū 
tų sudarytas organas, kuris rū
pintųsi parapijų lietuviškumu ir 
ruoštų atatinkamą medžiagą bei 
nustatytų pagrindines gaires iš
kovojimui savo teisių savo para
pijose, savo vienuolynuose, savo 
ligoninėse, savo kapinėse. JAV 
Lietuvių bendruomenės vadovy
bė tik blankia rezoliucija užsimi
nė lietuvišką parapiją, Lietuvių 
Romos Katalikų federacija suda
rė šiam reikalui organą, bet nei 
iš vienų, nei iš kitų veiksmų dar 
nematyti. Sukruskime, kol dar ne 
per vėlu. Žinokime, jei žus lietu
viškumas parapijose, žus jis ir vi 
soje Amerikoje.

Dabar grįžkime prie rajoninių 
susirinkimų Detroite. Šiuose susi
rinkimuose parapijų atstovai bai 
suoja visus šiame rajone parapie- 
čių pateiktus klausimus ir apjun
gia atskirų parapijų panašius su
manymus rajoniniu sumanymu.

Kadangi man tenka atstovau
ti Šv. Antano parapiją administ
raciniuose klausimuose, todėl a- 
pie juos daugiausiai informuosiu, 
tačiau ką nors patyręs iš savo ko
legų kitose grupėse, apie tai irgi 
skaitytojus supažindinsiu.

Pirmame rajoniniame susirin
kime daugiausiai laiko buvo pra
leista susipažinimui su to susirin-

tllll llll lllllll llll lllllllllllll llll f milini II III

Juzės Daurvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.50
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

Užsakymus siųsti:

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

kimo eiga, uždaviniais ir su tech 
nišku sumanymų ir balsavimo re 
zultatų užrašymu į kompiuterių 
korteles. Tačiau jau spėjome ir 
vienu kitu klausimu suderinti at
skirų parapijų sumanymus ir 
juos pabalsuoti. Įdomu, kad du 
tą vakarą nagrinėti klausimai vie 
noje ar kitoje formoje buvo iškel
ti visose šio rajono parapijose. Bū 
tent, klebonų rinkimas ir parapi
jos komitetų rinkimas ir jų tei
sių nustatymas. Tenka didžiuotis, 
kad viso rajono priimta pasiūly
mų forma yra beveik identiška su 
Šv. Antano parapijos sumany
mais. Mūsų rajonas vienbalsiai 
nutarė, kad klebonai į parapijas 
turėtų būti skiriami ribotam ter
minui, kuris gali būti pratęsia
mas tik parapiečiams to reikalau 
jant balsavimo keliu. Taipgi vien 
balsiai nutarta, kad parapijų ko
mitetai būtų renkami ir kad jie 
turėtų lygų balsą su parapijų kle
bonais finansiniuose ir adminis
traciniuose reikaluose. Prie speci
finių lietuviškų reikalų dar ne
priėjome, tačiau tikėkimės, kad ir 
juos pravęsime rajoniniuose susi
rinkimuose. Rajonų sprendimai 
ir balsavimai dar nėra galutini, 
nes po to visi rajonų sumanymai 
bus derinami ir balsuojami deka
natuose, arkivyskupo komisijose 
ir perduodami arkivyskupo spren 
ir perduodami arkivyskupo 
sprendimui. Iš rajoninių susirin
kimų po tris atstovus kiekvienam 
klausimui išrinksime į dekana
tus. Ar dekanatai rinks atstovus 
į arkivyskupo sudarytas komisi
jas, dar neaišku.

Šiame rajoniniam susirinkime 
dalyvavo arkivyskupijos kance
liarijos atstovas. Sekantis rajoni
nis susirinkimas įvyks vasario 8.

Nauja, labai įdomi R. Skipičio 
atsiminimų knyga

„N epriklausoma 
Lietuva“

Knyga apima 1914—1940 metų 
laikotarp}. Ruošdamiesi švęsti Ne
priklausomos Lietuvos 50 metų jubi
liejų, visi norime prisiminti bei ži
noti, kaip buvo atstatyta Lietuvos 
valstybės nepriklausomybė, koks bu
vo atstatytos Lietuvos valdymas, koks 
buvo mūsų valstybės plotas, kokių { 
puikių vaisių davė mums Lietuvos 
nepriklausomybė tautinio susiprati
mo, kultūros ir ekonomijos srityse, 
kaip gražiai buvo pakilęs nepriklau
somos Lietuvos bendravimas su už
sienio lietuviais ir kita.

Knygoje yra daug pavardžių, datų 
Ir skaičių, kuriuos sunku atsiminti 
tik vieną kartą knygą perskaičius, 
todėl patariame “Nepriklausomą Lie
tuvą” Jsigytl ir turėti Ją savo kny
gynėlyje.

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

Kaina — $7.00
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.
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DE K0RAVIMAS
(6 VIDAUS IR If LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
JI. RUDIS. Tel. CLiffside 4-1050

R E A L ESTATE

SALES « MORTGAGES MANAGEMENT

Eember of ML.8.

Halu office 5727 W. Cermak. Cicero, Dl. Tel OL 6-2233
ALEX ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne. Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo

8 kamb. 12 metų mfir. 2 pilnos 
vonios, plytelės, šiluma gazu. alumin. 
langai, kilimai, 2 a. garažas. 70 ir 
Pulaski. $27.900.

0 kamb. mūr. Koklinės plytelės, 
ugniakuras, įrengtas rūsys, karšto 
vand. šiluma gazu. 2 a. garažas, ant 
60 p. sklypo ir dar 83 p. kampi
nis, tuščias sklypas Marąuette pke. 
<89,600.

5 K kamb. labai švariiB medinu
kas. Moderni vonia, plytelės, garažas. 
Netoli mūsų įstaigos. Tik $14,300.

2 po 0 k. mfir. Viename bute 
moderni virtuvė ir vonia. 2 kamb. Ir 
graži vonia rūsy. (Legalus). Gražio
je Marąuette pko. vietoje. $28,500.

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Arenu* Tel. 471-0321

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

Pigiai išnuom. kambarys su atski
ru -įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir
t.t. GR 6-3069.

R E A L ESTATE

RE V. PSTATR _ INCOME TAN 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė.. LA 3-8775 
(Currency Exchanqe patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Apyl. 36th ir S. Emerabl. 2-jų butų 
mūr., 5 ir 4 kamb. Modern. uždari 
porčiai. Geram stovy. Žemi mokės 
čiai. Savininkas. Tel. 254-6714. -

MISCELLANEOUS

Fi0 ' O

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J BITBNYS — Tel. RE 7-5168

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus Ta Įsi,
oe arba dedame naujus kaminus, rl 
ias. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
ne Iš lauko. Taisome mūrą—"tuok 
•olDtlng” Pilnai apsidraudė Visas 
larbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-877P
Skambinkite bet kuriuo laika 

Apskaičiavimai nemokamai

'mclairl
RICHMOIūLįjL/ SERVICE
Kampas Klchmond ir 03rd Street 

Užsieninių Ir vietinių automobiliu 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
Club Nelaimės atveju, skambinkite 

GR 0-SI34 arba GR 0-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Jurtdtls

itlIlIlIiUlllllllllilIilililIlItUIIIIIIHIIIIIH*

MOVING
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place. «’A 5-8063
iiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoj $3, 
iž dirbtuvės darbą $10.00 Ir dalys 

Pasiteiraukite apie aaujaa

I. MIGLINAS
4549 W. 69 St., U auk.. PR 6-1063

-♦♦♦♦ ♦ ♦•♦-♦-♦--e
RENGS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertiškaai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar 
bas garantuotas.

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

Perskaitę "Draugą“, duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

14 butų mfiras. Visos vonios kok
linių plytelių, pusę butų su koklinių 
plytelių virtuvėmis. Nauja elektra. 
Labai dailus namas ir geros paja
mos. Marąuette pke. Galima perimti, 
morgičius iš 5%%. Teirautis.

5 kamb. mfir. rezidencija. 1 % vo
nios. šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas. Marąuette pke. $16.600.

Gražus 4 butų mfir. Remodetiuoti 
butai. Mūro garažas. Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48,600.

38 butų mfir. Labai modernūs, 
baldais apstatyti, butai: Plytelės, ki
limai, elevatorius .šiluma alyva. Pa
jamų $46,000 metams. šiaurinėj 
miesto daly. įmokėti $48,000.

CLASSIFIED G U I D E
K F A 1 E s T A T F DĖMESIO!

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

Telef. — 476-3112

STATOME NAUJUS NAMUS
ir

atliekame įvairius pataisymus.
PETRAUSKAS BUILDERS, INC.

Telef. - 585 - 5285

RADIO PROGRAMA
Med. 2 po 5, Gage pke. Garažas, 

rūsys, naujas šild. $18,50(1.
Mfir. apynnujis. M. p. 3 mieg. Ga

ražas. $24,900.
Mūr. 4 įx> 5 ftl, p. Dvigubas lotas. 

4 gar. $47,800.
Mūr. 5)4 kamb. 3 mieg. 12 metų. 

67 — Layvndale. $17,500.
Mūr. 4 kamb. 51 ir Kedzie raio 

ne. Garažas. Skubiai už $13.600.

KAIRYS REALTY
2943 West 59th St. Tel. HE 6-5151
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ < ► ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ «

$22,000 met. pamajų. Naujas de 
luxe 12 butų, Oaklavvn. Duokit pa
siūlymą.

1)4 aukšto —- 0 ir 3 kamb. 12 me
tų mūr. 67 ir Hamlin. Nebrangus.

0 kamb. 18 metu mfir. rezidencija.
71 ir California. $19,500. arba pasiū
lymas.

Naujas ,,deluxe'' 2 aukštų mūr. 
Marąuette Pk. 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos mokėti skolai 
$75,000.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX _ NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2283

Naujas de lu.\e 2-jų aukštų mūras
prie pat Marąuette pko. Butas savi
ninkui Ir 4 nuomos pajamų. Tik 
$55,000.

Med. 5 kamb. namas. Central. Šil
dymas. Tik $10,00'

Marąuette pke. Mū- 4 kamb. ir 2 
patalpos bizniui. $16,50“

Brighton prke. 2 namai ir ta
verna su visais Įrengimais. $23,000.

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

MARQUETTE PARKE 
6540 S. Maplevvood Avė. 
Naujas 2-jų butų namas.

Statybininkas — BE 8-9125

ŽIŪRĖKITE
4 butų mfiras ir 4 auto mūro gara

žas. Dideli gražūs butai. Kaina atvira 
deryboms.

5 kamb. švarūs bungalovv. 40 p. lo
tas, šalia garažas. Naujas gazu šildy
mas. Visai čia pat. $18,900.

5 kamb. 3-jų miegamųjų. 8 meti} 
modernus niūras. Prie pat parko 35 
p. lotas. 2 auto garažas. $24,000.

2 butų mfiras. šviesūs — 2 po 6 k. 
Moderni virtuvė, karpetai, naujas ga. 
:u šildymas, 2 auto mūro garažas. 
■ 29,000.

3 butai ir biznis. $3,600 nuomos, 
platus lotas, maži taksai. $21,400.

Apie 30 pėdų lotas ir garažas. 
Biznio zona. $11.000.

2 aukštų mūras. Naujas gazu Sū
dymas, alum. langai, apie 50 pėdų 
lotas, 2 auto garažas, $3,000 pajamų. 
Kaina $22,000.,

7 kamb. mūras su balkonu. 2 auto 
garažas, airconditioned, karpetai, 2 
vonios, alum, langai. $25,600.

Atvykite —- visi laukiam]

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 89 St., RE 7-7208

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLEI

80 and 50 gal. — Free Delivery
5622 S. Racine 434-1113

PROGRAMMER
Rapldly grovvlng N. W. suburhan lite Insurance company, reąuircs 

an experienced 1401 Tapė Programmer vvillh C.F.O. knovvledge or life 
insurance background. This position vvill lead to systems work. Starting 
salary based on experience and background. Excellent company benefits.

For Information, call Mr. Gaetano or Mrs. Baehr — 825-4455.

THE STANDARD 0F AMERICA LIFE INSURANCE C0.

I So. Washington, Park Ridge. Illinois

HELP WANTED — MOTERYS

Pasinaudokite Draugo „Classificd" skyriumi.

• Live And Work In Beautiful NEW ENGLAND Area •
DIRECTOR 0F SOCIAL SERVICE

To re-orgunize busy hospital departinent. MS in Sočiai Service reauired. 
Medical experience desirable.

REGISTERED NURSES (Ali Shifts)
location eonvenient to Ries. 128 and 20

Please contact Personnel Office 617—899-3300 (Ext. 204)

WALTHAM HOSPITAL
VVALTHAM, Mass. 02154

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

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
uiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimn'

ĮSIGYKITE DABAR 1

illlllllllllllllklllllllllllllllllllllllllllllllllll

Siaubingos Dienos

J. Kapačinsko atsiminimai 
1944 — 1950 m.

Kitos tokios knygos turinio gal 
neturime, kuri taip gausiai ilius
truota ir vaizdžiai aprašytas pa
bėgėlių laikotarpis, nuo Lietuvos 
iki atvykimo Amerikon. Joje ra
site visa tai, kaip keliavo ir gy
veno eilinis “išvietintasis”. Knyga 
276 psl., gaunama “DRAUGE”, 
kaina 3.00 dol.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
illlllllllllllllllllllllll|ll|ll!l>lllllllllllllllli

CONTRACTORS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKAT1NG & SHEET METAL 
4444 S VVestera. Chicago », III.

Telefonas VI 7-3447

HELP WANTED MOTERYS

GENERAL OFFICE
Interesting position with expanding 
company located in Rosemont. Good 
typing and diversified duties. Excel- 
lent starting salary. Liberal company 
benefits. Permanent position.

Apply Personnel Office

F.J.R. MIDWEST, INC.
5255 Michigan, Rosemont, Illinois 

Tel. — 678-8560

General Office Typist
Figure work. Permanent work. 

Ali company benefits.
D.M.E. Corp.

1975 North 17th Avenue 
Melrose Park, Illinois 

681-2460 Mrs. Curtin

REMKITE “DRAUGĄ”.

HELP WANTED — VYRAI

MECHAN3CS
Line and Press

FOR CAN PLANT
Our Container plant is brand new 
and vve have immediate vacancies 
in the above positions in addition 
to high seniority you get.

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

TIN CAN EXPERIENCE IS ES- 
SENTIAL. APPLY N0W AND 
GET IN ON THE GROUND 
FLOOR OF A NEW PLANT
THE SHERWIN-WILLIAMS OO. 

The Sherwin-Williams Co.
1717 Gifford Road 

Elgin, Illinois 695-5100
Ali replies held in the strictest 
confidence.

FLOOR
MAINTENANCE

MAN
BEiTWEEN 45-55 YEARS.

Excellent fringe benefits, includ- 
ing retirement, siek leave, free meal 
on duty, uniforma with laundry 
pnovided. Generous holiday and 
vacation alloivance. 40 hour week. 
Pleasant vvorking conditions.

SHRINERS HOSPITAL 
FOR

CRIPPLED CHILDREN

2211 N. Oak Park Avenue 
Tel. — ME 7-9170

COUNTER RENTAL 
SALESMAN

Be alert — likę to wonk wlth & for 
people. National Rentai center offers. 
steady work for man of good ability. 
Good Northvvest location, Ali benefits 
& vacation.

Tel. Mr. Styer Tel.
For appt. 647-8286

HELP WANTED -- MOTERYS

Excellent Immediate Openings
In Philadelphia, Pa.

R. N. SUPERVISORS
Psychiatric Kxperience Preferred

REGISTERED NURSES
Salarles Open Ali Shifts 

Free Blue Cross And Blue Shield 
Beautiful suburb of Philadelphia, Pa.; 
in a small friendly 103 bed accredited 
JCAH hospital. We are a private psy
chiatric hospital. \Ve are a private 
psychiatric hospital. Write, or wire 
eomplete resume to Administrator.

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

Call (215) CH 7-4344

Reikalinga patikima moteris valyti 
air-conditioned raštines “dovvn- 
tovvn” apyl. Darbo valandos nuo 
5 iki 11 vai. vak. $55 į sav. šešt. 
ir sekm. laisvi. Reikalinga kalbėti 
angliškai. FI 6-9142.

TYPIST
North Michigan Avė. Ad Agency

Needs A Young Giri 
Wit.h Good Typing Skills.
Good Salary And Benefits. 

Movė With Us To The

Hancock Center

PHONE — M. COOPER

WH 3 - 2 8 8 0

KEYPUNCH 

OPERATOR

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192 Archer Avenue 

E. BOGUS
Tel. — VIrginia 7-1141

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

HELP WANTFT» VYR \ I

TRUCKMEN: VAN DRIVERS 
Urgently Nredsd 

GREYHOUND VAN LINES
TremendoUs 
volunie( 26 ’/ 
exceptionn I

grow.th in bUsiness 
lašt year) creates an 

moiiey-nuiit ing oppor-
tunity for tractor drivers in long 
distanec furniture moving. i f you are 
over 25 and have hiiuseliold goods 
experience and tractor trailer driving 
experlence, own and personully drive 
a ’63 or later model tractor, we need
you. Write, stop in or 

PHONE CObLECT (312) 345-81 20 
Cha.rles Koks, Fleet l’oordinator

GREYHOUND VAN LINES, INC. 
13 E. Lake Street 
Northiake, Illinois

SALESMEN
Start the New Year off right 
Start a new career!
Not a job, būt a career wit the 
midvvest’s fastest growing indepen- 
dent eleetronies 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 handle 
challenge please reply. Ali co. be
nefits such ąs profit-sharing and 
insurance included Pay commen
surate with experience. Outside 
sales positions include exDenses
and auto.

Write or call collect tor 
confidential interview.

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

Need permanent, f-u.il tlme shipping 
derk for our Niles <li«tr1butlon cen
ter. Start at $2.48 per hour with 
regular salary revletvs theręafter.

ENJOY
* RXCEPTIONAL COMPANY

BENEFITS
* PAID VACATIlONS
* HOSP. INSURANCE
* PROMOTIONS FROM VVITHIN

TO (it'AT.IFIED KMPEOYEES
Call M. Hughes at 647-8338 for 
appoiintinent.

Canitol Records
IMSTRiIm TING CORP.

6401 Gross Polnt Rd., Niles, Illinois

CUTTER AND CREASER 
OPERATOR WANTED

Top man who can make ready 
platens and ėylinder presses. 
Promotion possibility for good 
man. West suburhan, eonvenient 
to Tollvvay. Please ask for Don 
Miller.

PICTORIAL PAPER PACKAGE 
CORPORATION

232 S. Lake, Aurora, Illinois 
________ Tel. — 242-0866

THREADING MACHINE OPER.
DRILL PRESS OPERATOR 

AUTOMATIC SAW OPERATOR
T. S, F. Manufacturing Co.
9118 W. 47th St., Brookfield, III. 

Tel. — 485-3100

TRAILER MECHANICS 
& BODY BUILDERS

Vacation and hospitalization 
benefits. Union scale.

Write, Wire or Apply

TRAILMOBILE
4111 Central, Detroit, Michigan

A n eąual opportunity employer —

£xoellent Opportunity 
FOREMAN

Will Consider Class A Pressman 
Interested In Supervision 

Day Shift
Mušt Know Miehle Cutting 

Many Benefits
Call 581-1200

REIKALINGAS DŽENITORIUS
MAŽAME FABRIKE.

Šluoti ir valyti darbovietę. 45-55 
m.amž. Geri bendrovės priedai. Ge 
ras susisiekimas. Kreiptis į

MR. ROMAN — TEL. 261-1901

JANITOR
FOR SMALL FACTORY

Job eonsists mostly of sweeping and 
cleaning of the plant. Age 45—55.

Good company benefits.
Good tmnsporlation

Call Mr. Roman: 261-1901

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.



Amerikos ambasados pareigūnės Saigone apžiūri komunistų teroristų 
šūvių suženklintas sienas.

C h i c a g o | e
NEPAPRASTAS SUSIRINKI- jo politinių mokslų bakalauro 
MAS NAMŲ &AV1NINKŲ IR laipsnį iš Roosevelt universiteto.

JŲ BIČIULIŲ
Vasario 11 d., sekmadienį, po

Mokyklą lankė naktimis. Kur
sas truko 8 metus. Dienomis dir 
ba prie Illinois Bell Telepkonej 10 vai. Mišių (apie 11 vai.) Ne- , 

kalto Prasidėjimo P. M. parapi- ‘Ony?3111!08- 
jos salėje įvyks Brighton Parko NEPAISO AR JIE DEMOKRA- 
Namų Savininkų narių ir jų bi- TAI AR RESPUBLIKONAI 
čiulių nepaprastas susirinkimas.
Ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų atstatymo su
kaktimi, draugijos valdyba ruo
šia minėjimą, kuriame bus trum

■daug universitetų ir kolegijų.
Yra šeši vieši universitetai ir 
viena kolegija. Privačių univer
sitetų yra devyni; privačių kole
gijų yra 31; taipgi yra 34 viešo- 

įsios ir privačios junior kolegi-

VOKIETIJOS KATALIKŲ 
AUKA

Vakarų Vokietijos katalikų 
j popiežiškoji Tikėjimo platinimo 

Cook apskrities šerifas Joseph brolija paskyrė pusketvirto mili- 
Woods prisaikdino 23 naujus jono markių naujų katekizmo 

I apskrities policininkus. Jis jiems mokytojų (katechetų) paren- 
prabilo: “Aš nepaisau, ar jūs de gimui iš vietos gyventojų tarpo

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1968 m. vasario 8 d. 7

ĮSPĖJO KATALIKUS

Lenkijos vyskupų konferenci
jos sekretoriatas šiomis dieno
mis specialiu pranešimu įspėjo 
Lenkijos katalikus apie kenks
mingą Lenkijos katalikų Bažny
čiai prokomunistinę Pax — Tai-

>kos sąjūdžio veiklą. Jos atsto- 
Įvas Lenkijos seime Piaseckis 
paskutiniu metu yra padaręs į- 

| vairius pareiškimus tikinčiųjų 
vardu, kurie nesiderina su Len
kijos vyskupų laikysena ir ti
kintiesiems duotomis direkty
vomis.

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ 
REIKALU

Lietuvių Krikščionių demo- • nėmis laisvėmis, gerbiame ir 
kratų sąjungos Chicagos sky- paklustame jo įstatymams ir 
riaus valdyba savo posėdyje t. t. Dėlto dar su didesniu skaus 
1968 metų sausio 18 d., apsvars mu pergyvename naujai nusta
čiusi lietuvių Šv. Kazimiero ka- tytą laidojimo tvarką pačių lie
pinių administracijos įvestą nau tuvių katalikų įsteigtose Šv. 
ją laidojimo tvarką, priėjo iš- Kazimiero kapinėse, kur nebe- 
vados, kad ji giliai pažeidžia j atsižvelgiama į lietuvių katali- 
amžiais susikūrusias lietuvių kų amžiais įsivyravusias laido- 
laidojimo tradicijas ir ypač reiš- jimo tradicijas, priešingai, tos 
kiamą paskutinę velioniui pa- tradicijos beatodairiškai griau- 
garbą. Be to, žinodama, kad narnos, kaip pvz. paskutinė ve- 
yra sudarytas Amerikos Lietu lioniui pagarba teikiama gimi- 
vių bendruomenės Chicagos a- nių ar artimųjų, atlydėjusių jo 
pygardos komitetas pasauliečių karstą prie kapo.
teisėms apsaugoti lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse, nutarė vie
šai pareikšti šitokį savo nusi
statymą:

1. L. B. Chicagos apygardos 
komiteto piliečių teisėms apsau
goti Šv. Kazimiero kapinėse vei 
klą remiame ir visomis mūsų 
išgalėmis remsime.

2. Šv. Kazimiero kapinių ad
ministracijos naujai įvesta mi 
rusiųjų laidojimo tvarka stip
riai pažeidžia ir griauna lietu
vių kataliku per amžius susikū
rusias laidojimo tradicijas, ypač 
reiškiant paskutinę velioniui pa ■ 
garbą.

Prašome ir tikimės, kad Šv. 
Kazimiero kapinių administraci
ja atsižvelgs į lietuvių mirusių
jų laidojimo, o taip pat kapų 
lankymo ir jų puošimo tradici
jas ir šį reikalą išspręs lietu
viams priimtinu būdu.

Petras P. Spetyla, 
pirmininkas 
J. Sabaliauskas,
sekretorius

— Krikščionių vienybės mal
dų savaitė Ispanijoje pradėta 
protestantų šventovėje Madride 
ekumeninėmis pamaldomis, ku- 

1 3. Visi lietuviai neišsakomai iriose dalyvavo katalikų ir pro-
skaudžiai išgyvename tą f ak- testantų dvasininkai, 
tą, kad Lietuvoje okupantai ru
sai bolševikai neatlaidžiai ir 
žiauriai prievarta naikina ne 
tik katalikų tikėjimą, bet Ir ki
tas su tikėjimu surištas tradi
cijas: griauna bažnyčias ar jas 
paverčia sandėliais, įkalina ar 
siunčia Sibiran kunigus už tai, 
kad moko jaunimą tikėjimo tie
sų, draudžia viešas religines 
procesijas, susietas su tam tik
romis kat. Bažnyčios nustaty
tomis švenčių dienomis, naiki
na nuo amžių rymojusius pake
lėse Rūpintojėlius, sudegina so- 

' dybose senelių prosenelių pa
statytus kryžius ir t. t.

4. Mes, lietuviai katalikai, 
esame ramūs ir darbštūs šio 
krašto piliečiai ir gyventojai, 
visi vienodai naudojamės šio 
krašto teikiamomis demokrati-

^Varšuvos studentai gina
(Atkelta iš 3 psl.)

*cija vėl įsikišo jėga ir areštavo 
apie 50 studentų, kurie ištardy
ti buvo paleisti, bet ne visi. Pa
tekusiųjų į areštą laukia baus
mės.

Tai buvo pirmoji didesnė vie
ša demonstracija po to, kai 
1966 m. birželio mėn. buvo po
licijos lazdomis išvaikyti tūks
tančiai katalikų, norėjusių pa
siekti komunistų partijos cent
rinę būstinę, reikalaudami lais
vės religijai.

* A. Mickevičius skelbė, kad 
lenkų tauta yra engiama lyg 
prikryžiuotas Kristus. Jo idėja 
ir šiandien yra gyva bei aktuali 
ir lenkų jaunimo gerai supran
tama. V. Mar.

„ , ..... ., , . . . , . mokratai ar respublikonai. No- Afrikoje, Azijoje ir Australijoje,pos paskaitėlės iš atsiektų lai- x _ .... J \ .. Jnu tiktai, kad butumete pasi-1 Didžiausioji sios sumos dalis pa-mėjimų per nepriklausomybės 
laikotarpį su atitinkamu filmo 
demonstravimu. Be to pirm. An 
tanas Marma ir ižd. Jonas Sima
navičius padarys veiklos prane
šimus, po kurių seks diskusijos. 
Ta pačia proga išrinksime val
dybą bei revizijos komisiją. Jei 
pakaks laiko, tai panagrinėsime 
dienos bėgamuosius reikalus. 
Valdyba laukia kuo gausiausio 
dalyvių skaičiaus. Pažymėtina, 
kad pirmą kartą susirinkimas 
įvyksta parapijos salėje ir pa
togiu laiku, todėl tikimasi dides
nio narių ir bičiulių dalyvavimo.

Koresp. Pr. Š.
PENKIŲ VAIKŲ TĖVAS 

ĮSIGIJO LAIPSNĮ
John Mikovich, 1023 N. Mo- 

nitor, penkių vaikų tėvas, įsigi-

šventę policininkai.”
UNIVERSITETAI Iii 

KOLEGIJOS
Illinois valstija šiemet mini 

150 metų sukaktį. Valstijoje yra

skilta Afrikos Kongo respubli
kai, kur ypatingai jaučiamas re 
ligijos mokytojų trūkumas. Žy
mi suma taip pat paskirta Azi
jos misijoms ir Indijos katalikų 
mokykloms.

A A

JONAS DILERT
Gyveno 8242 S. Green St.
Mirė vasario 6 d,, 1968, su

laukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskrities, Kvėdarnos pa
rapijos, Rugių kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Adam, marti Ann. ir 
anūkas Ronald, duktė Theresa 
Petrulis, žentas James ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas paša tvotas Jurgio P. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Iutuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 
10 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių,, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mari i, 
žentas ir anūkas.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. "f” A.

JUOZAS GUDAITIS
Jau praėjo penkeri metai kaip negrįžtamai apleido šį pa

saulį mano brangus vyras a. -j- a. Juozas Gudaitis.
Palikdamas liūdinčią žmoną brolius, seseris ir kitus gimi

nes bei draugus.
Mielas Juozai, tu mums esi visuomet brangus ir nepamirš

tamas.
Todėl savo maldose mes nuolatos tave prisimenam ir jau

čiam, kad tu esi mūsų tarpe.
Minint tavo penkerių metų mirties sukaktį bus atnašauja

mos šv. Mišios vasario 11 d. 9:45 vai. Visų šventųjų parapijos 
bažnyčioje (Roselande).

Nuoširdžiai prašau gimines bei artimuosius dalyvauti pa
maldose.

Po pamaldų visi dalyviai kviečiami pusryčiams — 324 E. 
107 Street. ŽMONA

A. -f- A.
WILLIAM F. STULPIN
Mirė Fort Lauderdale, Floridoje, vasario mėn 5 dieną, 

1968 metais.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Katherine (Jučus), 

2 seserys: Sophie Jučus ir Pauline Zallys. jos vyras dr. Paul, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo švogeris a. a. Kapitono Stepono Dariaus.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 7:30 vai. vakaro John 
F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Avenue. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 10 dieną iš koplyčios 8:45 vai. ryto 
bus atlydėtas į švč. Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, seserys ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Telef. LA 3-0440.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A A.
Jieva Kirvaitiene

(Brokaite)

Gimė 1878. 2. 25 d. Kumečių km., Lenkeliškių valse., Vil
kaviškio apskr.

Mirė 1963. 3. 10 d. Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Nors laikas bėga, bet mes jos niekados neužmiršime. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. Jos bran
giam atminimui, už jos sielą užprašytos gedulingos šv. Mišios 
su egzekvijomis šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje vasario 
mėn. 10 d., 8:30 v. ryte.

Maloniai prašome kas pažino a. j* a. velionę prisiminkite 
ją maldose.

Nuliūdę: Dukterys Agota, žentas Pranas ir Anelė, 
sūnūs Alfonsas, Juozas, Jonas ir jų šeimos, 
anūkai, proanūkai ir kiti giminės

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

ANIHONY RAUDIS
Jau prabėgo vieneri meteliai kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, senelį, sūnų brolį ir 
švogerį, kurio netekome vasario 11-tą dieną, 1967 metais.

Nors laikas bėga, bet mes savo brangiojo niekados nepa
miršime. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną, ramybę.

Už jo sielą bus atnašautos šv. Mišios Švenčiausios Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, vasario 10 
dieną, 7:00 vai. ryto ir vasario 11 dieną, 11:00 vai. ryto.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti šv. Mišių aukoje ir drauge su mumis pasimelsti 
už a. a. Anthony Raudis sielą.

Skausmo ir liūdesio prislėgti — žmona Stella, dvi dukros 
Mariann Mackay ir jos vyras Jolui ir Leon Revers 
ir jos vyras Larry, keturi anūkai, tėvas John Raudis, 
sesuo Mary Druktenis ir jos vyras Stanley.

ZE1HS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea 
' 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 -2 
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUHERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
'533 VVest 7lst Street Tel. GR 6
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

:w.kGUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 

2433 West 63rd Street, Chicago 
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W 23rd PLACE Tel. Vlrglnia 7-0672

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F.BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
#319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7.1138—1139

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

UWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

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



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1968 m. vasario 8 d.8

X Vysk. Juozapas Rancans,
buvęs Rygos kunigų seminarijos 
rektorius, universiteto profeso
rius ir arkivyskupijos generali
nis vikaras, vasario 18 d. 10 v. 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje atnašaus iškilmingas Mi
šias, minint Lietuvos 50 metų 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį. Lietuviška Chicagos vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti.

X “Chieago Daily News” dien 
rastis vakar dienos laidoje įsi
dėjo platų Edward Eulenberg 
straipsnį apie Lietuvą ir lietu
vius besiruošiančius minėti ne
priklausomybės atgavimo su
kaktį. Laikraštis sumini, kad 
minėjime Obieagoje “Dainavos” 
ansamblis, vad. P. Armono at
liks kantatą, gi Lietuvos Vyčių 
minėjime šį šeštadienį kalbės 
Illinois vicegub. Shapiro. Straips 
nyje duodama Lietuvos istorijos 
detalių ir Lietuvos gen. kons. 
dr. P. Daužvardžio atsakymas 
Amerikos politiką užpuolus žie
mos olimpiadoj Prancūzijoj so
vietų sportininkams.

X Solistė Roma Mastienė kon 
certuos Montrealyje, Kanadoje, 
Putnamo Seserų rėmėjų ruošia
moje vakarienėje.

X “Chieago American” dien
raštyje vakar dienos laidoje 
žurn. St. Pieža plačiai aprašo 
lietuvių pasiruošimus Vasario 
16-sios minėjimui. Paminėta, 
kad minėjimą ruošia Lietuvos 
vyčiai, prisiminta filatelistų pa
roda Balzeko Lietuvių kutūros 
muziejuje ir išvardinti kalbėto
jai ir solistai, kurie dalyvaus 
pagrindiniame Vasario 16-sios 
minėjime Chicagos Opera 
House.

X Lietuvos atminimų ban
kete, kurį ruošia Lietuvos vy
čiai, dainuos solistai Al. Brazis 
ir Kristina Bartulis. Pasirodys 
ir Vyčių choras, ved. F. Strolios. 
Minėjimas ruošiamas vasario 
10 d.

X čikagietis Juozas Vilimas, 
Jr., dabar vadovaująs John F. 
Kennedy Family Service centrui 
Charlestovvne, Mass., parodo 
daug gražios iniciatyvos. Dabar 
prie to centro atidaromas jau
nimo tyrimo skyrius, kuriame 
darbuotis įtraukta 50 Simmons 
kolegiją Bostone lankančių bu
simųjų mokytojų.

X šeštadienį, vasario 10 d. 7 
v. 30 min. vakare L. Ūkininkų 
Sąjunga “Gintaro” svetainėje, 
2548 W. 69 gatvė, ruošia prieš 
užgavėninį blynų balių. Bus vai
šės su viskuom. Įėjimas auka 5 
dol. Prašom kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti. Atskirų pakvietimų 
nebus, (pr.)

x A. Devenienė, Los Angeles, 
LDK Birutės draugijos ir Los 
Angeles Ramovėnų pavedimu į- 
teikė LB Kultūros fondui 40 dol. 
auiką knygų leidimo reikalams. 
KF už auką reiškia nuoširdžią 
padėką, (pr.)

x Atitaisymas. Drauge š. m. 
vas. 3 d. laidoje pranešimo “Jubi
liejinis Medalis” tekste vietoje. .. 
Lietuvos karalijos 1241-1795 turi 
būti 1251-1795. (pr.)

X Dr. Vi. Šimaitis — Income 
Tax Service — jau 16 metų lie
tuviams apskaičiuoja pajamų 
mokesčius. 2737 West 43 St., 
M riL 4-9390 fsk l

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai ir greitai užpildo įvairius 
INCOME TAX blankus. 4259 S. 
Maplevvood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046 kasdien 9—8 vai. (sk.)
x DAUG SUTAUPYSI pirkdamas 
Radio, Rad.o-Console's, spalvuotas 
ir kt. Televizijas, Tapė Recorderiai, 
fonografai, patefonai. Cash Regis- 
teriai, įv. skaičiavimo mašinos, 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport. N. Y. 
11731, kuris ‘‘Draugui” žinomas, 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.),

X Chicagoje ir apylinkėse 
gyveną lietuviai su nepasiten
kinimu klausinėja, kodėl jubilie
jiniam minėjimui bilietai par
davinėjami tik vienoje vietoje. 
Chicagos Lietuvių taryba paaiš
kina, kad “Marginiai” ir kai 
kurios kitos vietovės išdalintų 
bilietų nenori platinti. O detali
zavus bilietų platinimą, taip pat 
būna nepatenkintų pirkėjų. 
CLTaryba neturėdama pasirin
kimo, bilietų platinimą pavedė 
“Marginiams”.

X Jonas Kriščiūnas už “Drau 
go” kalėdinius atvirukus atsiun 
tė 5 dol. Dienraščio leidėjai dė
koja už paramą spaudai.

x Gėlės nuvysta mūsų pado
vanotiems asmenims. Padovano
ta knyga lieka visam laikui. Tad 
įvairiomis progomis savo arti
miesiems dovanokime gerą lie
tuvišką knygą, kurių visuomet 
rasime “Draugo” administraci
joje.

X Baisogala, Balbieriškis, 
Baltadvaris, Barūnai, Betygala, 
Biržai, Čekiškė, Girkalnis, Griš
kabūdis ir daugybė kitų vieto
vių minima kun. J. Vaišnoros 
knygoje “Marijos garbinimas 
Lietuvoje”. Knygoje gausus pa
vardžių ir vietovių vardynas, 
lengva surasti kiekvienam įdo
mų faktą, kurių yra gausybė 
šioje didelio formato, 446 psl. 
knygoje, kuri gaunama Drauge 

| ir jos kaina tik 3 dol.
X Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 50 m. sukakties pro
ga Chicagos Lietuvių taryba iš
leidžia puošnų, spalvotą 64 pusi. 

i leidinį, kurį nemokamai gaus 
i kiekvienas, atvykęs į minėjimą 
ir “Kovotojų” kantatą Operos 
rūmuose vasario 18 d. 3 vai. p. 
p. Šiame leidinyje bus ir pilnas 
“Kovotojų” kantatos tekstas.

X Už “Draugo” kalėdinius 
atvirukus po 2 dol. atsiuntė Z. 
Šūkis, M. Šimonis, O. Junkeris, 
A. Liutkevičius, A. Gulbinas, V. 
Rakauskas, Z. Niuniava, A. Ali
šauskas, T. Slapsys, B. Saulis, 
J. Urbanavičiuss, A. Malakaus
kas, L. Baluščius, A. Garliaus-

J. A. VALSTYBĖSE j — Daytolh Ohio, LK Mokslo 
akademijos židinio susirinkime 

— Vasario 20 d. Jungtinių sausio 28 d. dr. Edmundo Druk- 
Amerikos Valstybių kongresas teįnio namuose paskaįtą apie 
abejų rūmų atstovų ir senato —;anesteziją skaitėdr. Juozas 
posėdžiuose bus minima Lietu- ]viasiiiionįSf kuris kaip anestezi- 
vos nepriklausomybės atstaty- jog specialistas dirba Daytono 
mo 50 metų sukaktis. Atstovų gv Elzbietos ligoninėje. Buvo 
rūmų pirm. John McCormick ^kelta daug įdomių gu anfigte. 
tam minėjimui laiką paskyrė poĮ^ susijusių kiausimų. Tarp ži-
pasitarimo su Amerikos Liet. 
tarybos delegacija, kuri tuo rei- 
kąlu lankėsi kongrese sausio 23 
—24 d. Delegacijoje buvo M. 
Vaidyla, E. Bartkus ir A. Rudis. 
Senate minėjimui vadovaus se
natorius Thomas Dodd iš Conn. 
Maldai tos dienos posėdžiuose 
kalbėti kviečiami vysk. V. Briz- 
gys, atstovų rūmuose, ir kun. 
Ansas Trakis, senate. (E.)

— Uždėjo bažnyčiai naują 
bokštą. Šv. Juozapo bažnyčiai, 
Scranton, Pa., milžinišku kranu

skambės Verdin 
elektroniniai varpai. Čia klebo-

užkeltas naujas aliuminijaus nelietuvių svečių. Šokėjais labai i 
bokštas, vietoje nugriautojo t5 interesuojasi Daytone esanti 
metų senumo bokšto. Iš bokšto amerikieeių tautinių šokių gru- 

kompanijos pg, kurįą instruktuoti kartais

kas. Dienraščio leidėjai dėkoja i nauja prel. Juozas V. Miliaus- 
paramą. ! kas.uz

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
tėvų marijonų provincijolas kun. 
V. Rimšelis, nušviesdamas spau 
dos darbų sunkumus ir prasmę. 
Susirinkimą užbaigė “Draugo” 
namo vyresnysis kun. V. Bag- 
danavičius, sukalbėdamas ati
tinkamą maldą.

SIEKIA NOMINACIJOS 
I KONGRESĄ

LIET. KAT. SPAUDOS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

Metinis Lietuvių Katalikų 
spaudos draugijos, leidžiančios 
dienraštį “Draugą” susirinki
mas įvyko vasario 6 d. tėvų ma
rijonų vienuolyno salėje. Po 
vakarienės, kurios metu priva
čiai buvo pasidalinta svarbiai
siais lietuviškais klausimais, su
sirinkimą pradėjo draugijos pir
mininkas prel. I. Alfoavičius, 
maldai atkalbėti pakviesdamas 
marijonų provincijolą kun. V.
Rimšelį. Sekretorium buvo pa
kviestas kun. A. Naudžiūnas.
Perskaičius draugijos direktorių 
ir narių sąrašą, nauju direkto
rium visais balsais buvo išrink
tas Kunigų vienybės pirmininkas 
ir Šv. Kryžiaus par. klebonas 
kun. E. Abromaitis ir nauju na- 

Į riu — dr. VI. Šimaitis. Po to 
buvo perskaitytas pereitų metų 
susirinkimo protokolas.

Finansinę “Draugo” apyskai
tą smulkiai pateikė ir paaiškino 
“Draugo” administratorius ir 

[draugijos sekretorius kun. A.
I Spurgis. Dėl finansinės apyskai
tos diskusijose dalyvavo pirm. nas, siekia respublikonų nomi- 
prel. I. Albavičius, A. Rudis, St. nacijos į kongresą iš 5-to dis- 
Pieža, L. Šimutis, J. Valaitis, trikto. Jam teks nugalėti didelę 
kun. J. Kupris ir kt. Apyskaita j opoziciją iš veterano kongres- 
buvo priimta be pataisų. mano J. Kluczynskio. Vasario

Taip pat plačiai buvo disku- 5 d. jis buvo pakvietęs lietuvių 
tuota “Draugo” apimtis, dabar- laikraščių atstovus, lenkų ir vie 
tinė lietuviška ir tarptautinė si- tinių laikraščių, prašydamas tal- 
tuacija, kurią tenka liesti dien- kos ir paramos. Būdamas Illinois 
raštyje. Buvo pasisakyta, kad , valstijos senatorium jis pamatė, 
“Draugas” turi stovėti katali- kad daugelį problemų, kurios 
kiškų ir lietuviškų reikalų sargy būtų teigiamai išspręstos gyven
toje, juos tinkamai pristatyda-; tojų naudai, galima įvykdyti ne 
mas ir nuosaikiai diskutuoda- Illinois sostinėje — Springf elde, 
mas. Visų buvo pritarta kelti ir bet Washingtone. Todėl nors tik 
tuos lietuviškus reikalus, kurie j trumpą laiką išbuvęs senato- 
rūpl daugumai lietuvių, kaip Šv. rium III. valstijoje jis ryžtasi 
Kazimiero kapinių reikalai, lie- siekti posto kongrese, kad ga- 
tuviškos mokyklos, organizaci- į lėtų geriau patarnauti visuome- 
jos ir kt. Ilgesnę kalbą pasakė Į nei. J. Krasowski motina lietu-

Joseph J. Krasowski, Illinois 
valstybės senatorius respubliko-

Nauja Lietuvių Prekybos rūmų direktorių taryba. Sėdi (iš k. j d ): Petsr Vilkelis. Felix A. Raudonis, 
Adolfas Baliūnas, Bruno Gramont, Anton J. Valonis. Stovi: John G. Evans, dr. Kazys Šidlauskas, dr. 
Joseph B. Jerome, Charles D. Macke, Ronald Gregg, Stanley Balzekas, William J. Kareiva ir Casimir Oksas. 
Naujai išrinktos tarybos nariai išsirinko 1968 metams šios sudėties valdybą pintn. dr. Joseph B. Jerome, 
vicepirmininkai: Peter Vilkelis, Ronald Gregg, John G. Evans: ižd. — Anton J. Valonis ir sekr. Bruno 
Gra.mont. Nuotr. V. Noreikos

IŠ ARTI IR TOLI

dinio svarstomųjų reikalų buvo 
svarstomas naujų narių užkvie-

tuvos nepriklausomybės minė
jimą, o Cincinnati lietuviai žada 
gausiai dalyvauti Daytono minė
jime vasario 18 d. (A. D.)

VOKIETIJOJ
— Semestro pabaigtuvės Va

sario 16 gimnazijoje. Vasario 
1 d., 10 vai. visi mokiniai, gim
nazijos mokytojai ir vadovybė 
susirinko į gimnazijos senųjų 
rūmų salę išklausyti dir. V. Nat-

timas. Išrinkta nauja židinio kaus . Natkevičiaus pabaigtuvi- 
valdyba: dr. Edm. Drukteinis— nės kalbos. Direktorius turinin- 
pirm., dr. Danutė Bieliauskienė gaį įgkėlė darbo svarbą moks- 
— iždin., kun. dr. Titas Narbu- įeivių gyvenime, siekiant geres- 
tas — sekret. jnjų mokslo vaisių. Nepakanka

— “Grandinėlė”, Clevelando gabumų, bet reikia 99% darbo, 
tautinių šokių šokėjų grupė at- įžangos buvo į publikos prie 
vyksta į Daytoną, Ohio, vasario [šaStį iššaukti geriausieji moki- 
18 d. šoks Lietuvių klubo salė- niai: I kl. Algis Kiužauskas, 
j,e per Lietuvos nepriklausomy- kurio pažymių vidurkis 1,8. Jis 
bės atstatymo 50 metų sukak- teturi tik gerus bei labai ge- 
ties minėjimą. Užkviesta daug rus pažymius, VII kl. mok. Pet-

atvyksta Vytautas Bielajus.
— Petras Raškevičius, vienas 

iš senųjų šv. Kryžiaus Daytone,
Ohio, parapiečių, paskutiniu me
tu ėjęs LK Susivienijimo pirmi
ninko pareigas, mirė sausio 10 
d. Priklausė Šv. Petro draugijai, 
kuri įsteigė lietuvių parapiją 
Daytone.

— Daytono ir Cbicbuiati lietu
viai gražiai bendradarbiauja.
Daytoniškiai vyks į Cincinnati i Vasario 16.sios gimnazijos mokinės 
vasario 11 d. į jų ruošiamą Lie- atlieka programą.

CHICAGOS ŽINIOS
UŽDARĖ TAKSIŲ 

KOMPANIJAS
Melrose Parko miestelio pa

tikėtiniai vienam mėnesiui už
darė dvi taksių kompanijas, tu
rinčias kiekvieną po 15 taksių. 
Įsakyta kompanijoms per tą lai
ką išlyginti per metus užsitęsu
sius nesusipratimus ir ginčus, 
privedusius net prie apšaudymų, 
padegimų ir vandalizmo.

PASAMDĖ NEGRĄ 
ŽURNALISTĄ

Dienraštis Wall Street Jour
nal pasamdė pirmą negrą žur
nalistą čilkagietį Art Sears, an
ksčiau dirbusį prie Chicagoje 
leidžiamo Jet žurnalo.

RADO KŪDIKĮ 
PRAUSYKLOJE

Trijų dienų negras berniukas, 
pamestas Greyhound autobusų 
stoties moterų prausykloje, 74 
W. Randolph, buvo policijos nu
vežtas į šv. Vincento našlaity- 
ną.

UŽMIRŠO PAŽYMĖTI
INFORMACIJŲ ŠALTINĮ
Pereitą ketvirtadieni iš ryto 

pašto sunkvežimiai buvo apka
binti iškabomis: “100,000 gydy
tojų metė rūkę cigaretes; ką jie 
žino ko jūs nežinote.” Popiet iš
kabos dingo. Centrinio pašto pa
reigūnas paaiškino, kad Sveika
tos, švietimo ir gerovės depar
tamento tarnautojai buvo už
miršę ant iškabų priklijuoti pra
nešimą apie tos informacijos 
šaltinį.

PABRANGS DUONA
Gruodžio mėnesį duonos išve- 

žiotojai gavo algos pakėlimą. 
Šiomis dienomis kepyklos ren
giasi 1(4 svaro duonos kepalo 
kainą pakelti nuo 31 iki 33 cen
tų.

NERAMUMAI AUKŠTESNĖSE 
MOKYKLOSE

Šeši vaikėzai įsiveržė į Bowen 
aukšt. mokyklos valgyklą. Vie
nas ištraukęs šautuvą paleido 
šūvį, sužeisdamas du mokslei
vius. Išvertę stalus ir kėdes ir 
sudaužę butelių, jie išbėgo prieš 
policijos atvykimą. Apie 75 poli
cininkai atskubėjo į Dunbar

vaite Kerulytė iš Ramygalos.
Jis pats supranta lietuviškai, o 
jo brolis prelatas Krasowskis, 
kuris yra klebonu Wausau,
Wisc. visai laisvai kalba lietu
viškai ir džiaugiasi, kad savo aukšt. mokyklą, kur keli šimtai 
parapijoje turi ir lietuvių šeimų, moksleivių demonstravo, protes- 
Jo patėvis Bronius Leščinskas tuodami, kad jų mėgiamas mo- 
gyvena irgi toje pat apylinkėje kytojas, esą, buvo atleistas iš 
ir turi biznį Archer Avė., B&V pareigų. Policija areštavo tris 
užeigą. D. į moksleivius.

ras Veršelis, UI M. mok. Romas
Žaliukas, JI kl. mk. Aurelija 
Krivickaitė, V kl. Romana - Ni
jolė žutautaitė, IV kl. mok. Al
dona šaduikytė, I kl. mok. Sigi
ta Mečionytė, II kl. mok. Valen
tinas Ivanovas, III kl. Marina 
Normanaitė, II kl. mok. Irena 
šiušelytė. Keli mokiniai buvo iš
kelti elgesio ir tvarkingumo at
žvilgiais. Tai V kl. mok. Kristi
na Žutautaitė gavo elgesio 1-tą 
už medicininę pagalbą mergaičių 
bendrabuty je. Tos pačios klasės 
mokinė Seimą Dilbaitė gavo 1-tą 
už pavyzdingą tvarkingumą. Pir 
mąsias vietas mokslo lygio at
žvilgiu laimėjo I ir II klasė. To
liau direktorius V. Natkus pri
minė, kad gimnazija nėra vieta 
jaunystei praleisti, bet vieta 
mokslui kelti ir gyvenimui pasi
ruošti. Taip pat jis pabrėžė, kad 
besimokančio šioje gimnazijoje 
jaunimo tikslas išaugti sąmonin- 

l gaiš lietuviais, kurie myli savo 
tautą ir kalbą. R. Palavniskas,

KANADOJE
_ Laisvės paminklui konkur

so įvertinimas. “Laisvės pamink 
lui konkurso komisija savo po
sėdyje, įvykusiame sausio 30 d. 
1968 m. Toronte, dalyvaujant 
dail. Tel. Valiui .archit. V. Pet
ruliui, inž. V. Liuimai, inž. K. 
Aperavičiui, teisininkui G. Bal
čiūnui ir kun. P. Ažubaliui, per
žiūrėjusi 25 pateiktus projek
tus, nutarė premijuoti projektą, 
kuris, atidarius voką, paaiškėjo 
esant arohit. dr. A. Kulpavi- 
čiaus. Laukiama projekto deta
lių išvystymo.”

Laisvės uaminklui statyti kon
kursą skelbė Toronto apyl- val
dyba. Paminklas statomas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Toronte, 
minint jubiliejinius Lietuvos lais 
vės atstatymo metus.

— Amerikoje 1966 m. 1,000 
naujagimių tenlka 23.4 mirčių. 
Tai mažiausias mirčių procentas 
JAV istorijoj.VI kl. mok.

NORMAN BURŠTEINAS, kailiu krautuve
IR SIUVYKLA, 185 N. Wabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai: 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489. 

Kalbame lietuviškai-

i

SUSITELKIMO SAVAITGALIŲ 
REIKALU

“Žmogaus vertybė ypač plaukia iš jo pašaukimo bendrauti su 
i Dievu. Jau pačia savo kilme jis kviečiamas su Dievu kalbėtis.” 

(Iš Konstitucijos: — Bažnyčia dabartiniame pasaulyje.).
Gebėti tinkamai prabilti į žmogų yra graži savybė. Nekartą 

tenka pagalvoti ir pasimokyti to meno. Mokėti prabilti į Dievą, su 
Juo aptarti savas problemas yra daugiau nei menas. Gal būt, pirma 
reikia nutilti, kad paskui iš pačių sielos gelmių prabiltume j Jį 

I tikėjimo, pasitikėjimo ir meilės žodžiu. Susitelkimo savaitgaliai yra 
! proga verta dėmesio pasimokyti pokalbio su Dievu, vidiniai atsigai- 
' vinti ir nurimti Jame.

Susitelkimo savaitgalių tvarka:
Ateitininkams studentams-tėms ir dirbančiam jaunimui ko
vo 9-10 dienomis. Praveda tėvas J. Vaišnya, SJ. Organizuo
ja ateitininkai, bet kviečiami visi. Susitelkimo dalyviai at
vyksta penktadienio vakare, kovo 8 d.
Moksleivėms (high sehool) mergaitėmas kovo 15-17 die
nomis. Praveda tėvas J. Vaišnys, SJ.

Moterims kovo 22-24 dienomis. Praveda prel. V. Balčiūnas. 
Savaitgaliui besimokančiam jaunimui $10.00. Dirbantiems $15.00. 
Jei kas neturi iš ko apmokėti, visvien atvykite, .mes mielai reikalą 
sutvarkysime.

Apie dalyvavimą studentų-čių susitelkime prašome pranešti iki 
kovo 2 d. Moksleivių ir moterų — iki kovo 10 d.

Visais reikalais liečiančiais susitelkimą kreiptis:
Sister M. Palmira 
Immaculate Conception Convent 
Putnam. Conn. 06260 
Tel. (Area 203) 928-5828

Lauksime Jūsų atvykstant! Kristaus ramybės linkinti 
SESUO M. PALMIRA

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIU 
BERNIUKŲ MOKYKLA —

ŠV- ANTANO GIMNAZIJA
Ke n n e b u n k po rte, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje. 4 gru 

pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 -1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.
Informacijų ir kitais reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Antbony High Sehool 
Kennebunkport, Maine 04046

JUBILIEJINIS VASARIO 16

MINĖJIMAS
Programoje

IŠKILMINGA AKADEMIJA,
pareigūnams, ir JULIAUSdalyvaujant aukštiems amerikiečių 

GAIDELIO
KANTATA 

i , J‘KOVOTOJAI
(žodž. Stasio Santvaro)

Išpildo “DAINAVOS” ansamblis su talkininkais, 
Solistai: DANA STANKAITYTfi ANTANAS PAVASARIS 

ARNOLDAS VOKETAITIS ir SIMFONINIS
ARMONAS.

VOKETAITIS 
ORKESTRAS. Dirigentas

ir
PETRAS

Vieta: CIVIC OPERA HOUSE, 20 No. Wacker Drive, Chicagoje 
Laikas: 1968 m. vasario mėn. 18 d. 3 vai. popiet

69th Gatvėj,Bilietai: “Marginiuose”, 2511 West 
nuo $3 iki $10 

Rengėjai: CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

f C




