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fZ \lverla visą SirduS du6 f^ndihėūmo džiauaAniui 9 
Prancūzai 
tarpininkai 
ir j 
taikos pastangos | 

VVashingtonas. — Čia gauto- į 
mis žiniomis prez. Johnsono da-! 
bartinės sąlygos — sustabdyti S. 
Vietnamo puolimus (vadinamo-1 
ji San Antonio formulė) — pi r- Į 
ma buvo slapta amerikiečio iri 
dviejų prancūzų intelektualų j 
perduotos Šiaurės Vietnamo vy
riausybei. Praeitų metų rugp. 2 5 ; 
d., taigi, mėnesį prieš preziden
to Johnsono pareiškimą San An
tonio mieste, du prancūzų inte
lektualai perdavė Šiaurės Vietna
mo atstovybei Paryžiuje Valsty
bės departamento žinią, išskai
čiuojančią sąlygas taikos derybų 
pradžiai. Prancūzai tų pastangų 
ėmėsi po to, kai nepasisekė už-
megsti ryšio tarp amerikiečių ir 
Vietnamo diplomatų Maskvoje 
ir kai nepavyko Saigono vyriau
sybei užmegsti pasikalbėjimų tai 
kos klausimu Varšuvoje. 

Švelnėjanti JAV linija 

San Antonio formulė buvo 
kiek švelnesnė negu buvo prezi
dento Johnsono laiške pasiūlyta 
Ho Chi Minhui 1967 m. vasario 
8 d. Tada prezidentas žadėjo su
stabdyti Šiaurės Vietnamo bom
bardavimą ir JAV karinių jėgų 
Vietname didinimą, kai tik bus 
patikrinta, kad Šiaurės Vietna
mas sustabdys savo dalinių įfil-
travimą į Pietų Vietnamą. San 
Antonio gi formulėje prezidentas 
sušvelnino savo reikalavimus, 
sutikdamas sustabdyti orinius 
puolimus kai tik bus tikra, kad 
tai ves prie tikrų ir greitų tai
kos pasitarimų, kad tik Hanojus 
"neišnaudotų tų puolimų nu
traukimo". 

Vieno prancfao namuose 

yra gyvenęs Ho-Chi-Minh 

Tai reiškė amerikiečių politi
kos pakeitimą, apie kurį Hano
jų painformavo minėtieji inte
lektualai. Tai buvo Harvardo u-
niversiteto prof. Kissingeris (44 
m. amž.), o prancūzai tai: 1) P a | 
ryžiaus universiteto mikrobiolo-
gijos prof. H Marcovich, kuris 
su Kissingerfu ilgokai tarėsi 19-' 
66 m. Zopoto konferencijoje Len 
kijoje; 2 ) pranc6zų inžinierius 
R. Aubrac, dirbąs Jungt. Tautų 
maisto ir žemdirbystės organiza
cijos štabe. Jo namuose Pary
žiuje 1946 m. gyveno Ho Chi 
Minh, kai jis buvo nuvykęs de
rėtis su prancūzais dėl Vietna
mo nepriklausomybės. Dr. Mar-« 
covich ir mž. Aubrac net buvo; 
nuvykę į Hanojų ir, matyt, iš i 
ten atvežė viltingesnių žinių. 

( J- Pr.) į 

Maskva pripažino: Vakarų įtaka stipri 
Maskvoje plačiai svarstyti Vakarų pasaulio pavojai komunistų ideologijai — Šau
kiasi pasmarkintos ideologines kovos priešintis Vakarų "imperialistų intrigoms", 
propagandai ir aplamai poveikiui — Paskelbė toliau remsią Šiaurės Vietnamą. 

Gca. Creighton W. Abrams. pa
skirtas JAV karinių pajėgų Viet
name vadu. Ligšiolinis vadas gen 
VVeatmoreland nuo š. m. liepos m. 
pradės eiti gen. štabo sausumos ka
riuomenes viršininko pareigas. 

Gen. C. W. Abrams — 
naujasis vadas 

Vietname 
WASHINGTON. — Prez. L. 

B. Johnsonas balandžio 10 d. 
spaudos ats tovams pranešė a-
pie kelius pakeitimus valdžioje 
bei JAV karinėje vadovybėje 
u i krašto ribų. Liepos m. pa
sitraukiančio JAV karinių da-
bnių Vietname vado gen. W. 
Westmorelando vietoje naujuo
ju vadu paskir tas ligšiolinis pa
vaduotojas gen. Creighton W. 
Abrams. JAV pajėgų Ramiojo 
vandenyno srity vadas adm. 
U.S. Grant Sharp liepos m. pa
sitraukia iš tarnybos ir į jo vie
tą paskirtas adm. John S. Mc 
Cain J r . 

Naujas pašto viršininkas — 
M. Watson 

Iš vyriausybės Washingtcne 
savo noru pasitraukus ligšioli
niam pašto jinybos viršininkui 
Lawrenee O'Brien (jis šios*- pa
reigose buvo nuo 1965 m. rug
pjūčio m.), naujuoju vadovu 
paskirtas Marvin Watr,on. ki
lęs iš Texas valst. ir buvęs vie
nu plieno bendrovės pareigūnų. 
O'Brien vakar paskelbė oerei-
nąs į privatų darbą, iš tikrųjų, 
jis numatytas prezidentinio 
kandidato Roberto Kenedž io 
vienu svarbiųjų ramsčių šio ve
damoje kampanijoje. 

Per du su puse mėnesių iš 
vyriausybes pasitraukė jau ket 
virtasis narys. Pirmieji trys 
buvo: gynybos vadovas R. Mc 
Namara. sveikatos, švietimo, so 
cialinių reikalų žinybos viršinin
kas J. W. Gardner ir prekybos 
sekr. A. B. Trowbr,dge. 

MASKVA. — Sov. Sąjunga 
pabūgo Vakarų įtakos — tokią 

į išvadą tenka daryti , pažvelgus 
j Maskvoje balandžio 10 d. pa-

; sibaigusių Sovietų S-gos kom. 
' partijos centro komiteto posė-
i džių nutarimus. 

Priimtoje rezoliucijoje komu
nistai pareiškė neslepiamą rū
pestį Lenkijoje buvusiais nera
mumais, politinėmis reformomis 

j Čekoslovakijoje, maišto nuotai-
i komis sovietų intelektualų tar

pe. 

"Milžiniška antikomunistinė 
propaganda" 

Centro Komitetas, pažymė
jęs, kad pastaruoju metu esan
ti žymiai paaštrėjusi komunis
tinio ir kapitalistinio pasaulio 
ideologinė kova, toliau nurodo, 
kad "visas milžiniškas antiko
munistinės propagandos apara
tas šiuo metu siekia nusilpnin
ti socialistinių šalių vieningu
mą, suskaldyti pirmose eilėse 
esančius' fronto kovotojus, iš 
vidaus palaužti socialistinę ben
driją". 

Pasiūlyta d a r labiau suašt-
rinti sovietų literatūros ir me
no ideologinę priežiūrą. Tai par
tijos laikoma "sovietinio patrio
tizmo" stiprinimo apraiška. 

Kalba apie Vakaru 
"imperialistų intrigas" 

Komunistai susirūpinę Vaka
rų ideologijos skverb'musi. A-
pie tai liudyja šios partiečitį pr i 
imtos ir "Tass" agentūros p a s 
kelbtos rezoliucijos ištraukos. 

Į "Pirmasis komunistų partinių 
i organizacijų šio meto uždavi-
\ nys — vesti ideologinę kovą 
1 prieš imperializmo intrigas. 

Joms tenka — ofenzyvos b ū d u 
pulti buržuazinę ideologiją, ryž
tingiau pasipriešinti pastan
goms skleisti svetimas socialis
tinei sovietų ideologijai pažiū
ras literatūros, meno ir kt. in
dividualioje kūryboje". 

Šauksmas apie ideologinės ko 
I vos stiprinimą, reikalą priešin-
i t is užsienio įtakoms turi aiškų 
I ryšį su pastarųjų mėnesių įvy-
I kiais Rytų Europoje ir jų po-
| veikiu. Tą patį galima pa.«a-
j kyti ir apie Sovietų Sąjungą, 
S ypač jos intelektualų sluoksnius 

sukrėtusius rašytojų ir kitų mai 
štininkų persekiojimo bylas bei 

j jų, įstatymams priešingą, vyk-
I dymą. 

j Diskutuoti Mnin^ kultūrini n * u 
maišto reiškiniai 

t Kaip sovietams rūpi nepasi-
' tenkinimas intelektualų t a rpo 

Derybos su komunistais — ilgos, varginančios. Čia matyti }AV ir Š Ko
rėjos pareigūnų pasitarimai Panmunjorne. kur deramasi dėl "Pueblo lai
vo. Dešinėje — JAV delegacija 

JAV - tarsimės ne komunistu krašte 

Kinų prekybininkas ištrem
tas iš Sovietų S-gos. Jis kaltin
tas neteisėtai fotografavęs ae
rodromą. 

Kariai Vietname džiunglėse 

•JAV nesutinka tart is Varšuvoj 

MASKVA. _ Vakar Tas< ži
nių agentūra paskelbė, kad Siau 
rės Vietnamo vyriausybe nau
jąja JAV Š. Vietnamo pasita
rimų vieta pasiūiė Varšuvos 
miestą, nes pirmasis Hanojaus 
pasiūlymas ( tar t is Kambodžo
je) JAV-bių atmestas. Ta pro
ga sovietai pareiškė nusistebė
jimą, amerikiečius apkaltino vii 

I kinimo taktika, nes jie savo ire 
j tu buvo paskelbę esą pasiruo-
į šę tar t is su Š. Vietnamu ' bet 
i kuriuo metu ir bet kurioje vie
toje". Tuo tarpu, Maskvos nuo-

,mone. "Demokratinė Vietnamo 
j respublika" parodžiusi gerą va-
jlią. 

Pasitarimam*. tik neutralus 

kraš tas 

Laose. Vientiano mieste, kur 
' beveik kasdien susitinka a<re-
, rikiečių ir Hanojaus pareigi-
į nai. vakar patirta, jog JAV ne-

f sutiksiančios tar t is komunisti-
; nio režimo krašte. Tačiau joms 

priimtinas Vakarų ir bet kuris 
neutralus kraštas. 

B Rūmų kalbėtojas G. Chris-
tian vakar pareiškė: JAV-bių 
vyriausybė nesutinka pasi tari-

, mus su Š. Vietnamo atstovam 
[ vesti Varšuvoje. 

Washington«\ po balandžio 
9 d. buvusio D. Rusko apklau
sinėjimo senato užser io reikalų 
komisijoje, šios pirm. sen. Ful-
brigkt ir narys S. Symington 
pareiškė nusistebėjimą sąjungi-

: ninku Vietname pradčta vyk-
, dyti didelio masto ofenzyva, ku

rioj- dalyvauja 1CO.0OO vyrų. 
D. Rusk pareiškė, kad tos ofen
zyvos tikslas — išvalyti ^aigo-
no sritis nuo priešo tio t e n e-
sama apie 18-20.000). be to. 
komunistai neparodė noro su
siaurinti jų vedamus kar inius 
veiksmus tuo atveju, jei ame
rikiečiai visiškai sustabdytų š . 
Vietnamo puolimus. 

ir reikalas priešintis ideologinio 
ba ro pavojams iš Vakarų, liu-
dy jo paskut inės posėdžių die
nos kalbėtojai. Jų t a rpe buvo 
marksizmo filosofas, marksiz
mo - leninizmo instituto vado
vas P. Fedesjevas, Sovietų ra
šytojų sąjungos sekretorius G. 
Markovas. kultūros ministerė 
Jeka ter ina Furtseva. "Pravdos" 
dienraščio vyr . redaktorius M. 
Zimjaninas ir kiti. 

Remia komunistų suvažia\ imo 
planus 

Kom. part i jos CK svarstė 
Kremliaus seniai organizuoja
m o s komunistų partijų suva
žiavimo Maskvoje planus ir pa
skelbė juos remias. Suvažiavi
m a s turėtų įvykti š. m. lapkri
čio a r gruodžio mėn. Partijos 
CK nariai pabrėžė ir toliau pa
veikiai remsią Šiaurė3 Vietna
mą ir nei vienu žodžiu nepami 
nėjo pastarojo meto pastangų 
ta ika i Vietname pasiekti. 

Pagal įprastinę tvarką parti
j o s nariai pakar tojo žinomąją 
Kremliaus politinę kryptį, jos 
frazes, pasmerkę Izraelio agre-

; siją ir Vak. Vokietijos "revan
šis t ines ir mili tarines" nuotai
kas . 

Pasirašė civ .teisių 
įstatyme 

Liečia namų pirkimo, 
nuomavimo teises 

VVASHINGTON. — Preziden
t a s Johnson vakar Baltuosiuo
se Rūmuose pasirašė Kongreso 
priimtą civilinių teisių įstaty
mą, kuriuo siekiama panaikinti 
ligšiolinį suvaržymą, negrus pa
lietusį, namų pirkimo ar nuo
mavimo sr i tyse . Atstovų Rūmų 
nariai balandžio 10 d. už įsta
tymą pas isakė: už 250 narių, 
prieš 171. 

PET delegatai 
Washmgtone 

NEW YORK. — Pavergtųjų 
Europos T a u t ų seimo gen. ko
miteto nariai balandžio 3 - 4 d. 
lankėsi VVashingtone ir aplanke 
visą eilę Kongreso Senato ir 
Atstovų Rūmų narių. PET de
legacijai vadovavo jo pirm G. 
M. Dimitrov (Bulgarija), na
riais buvo: vicepirm. V. ~er -
menji (Albanija), J. L:t t r ich 
(Čekoslovakija), L. Vabter (Em 
t i j a ) . Z. Pfeiffer (Vengrija) A. 
Berzinš (Latvi ja) . V. Sidzikaus 
k a s (Lietuva) , S. Korbcnski 
(Lenkija) ir C. Visoianu (Ru
muni ja ) . A. Prohaska — Krikš
čionių Demokratų Unijom Vid. 
Europoje atstovas ir PET gen. 
sekretoriaus pareigas einąs F . 
Gadomski. 

Pasikalbėjimų su Kongreso Į 
nariais metu pasikeista nuo- j 
monėmis apie pastaroj : me to ' 
įvykius ry tų ir vidurio Europo-

j je. Taip pa t pristatytas P E T 
' memorandumas, kuriame nuro

dyta į reikalą rytų ir vid. Euro - \ 
poje a ts ta ty t i žmogaus te i s t s . 

Delegaciją priėmė senatoriai 
| ė. M. Dirksen. E. W Brooke. 
Į J. K. Javi ts . Russeil Long. G. ; 

Murphy. H. Scott. J. Tower ir 
I 17 Atstovų Rūmų narių. 

PRISIKĖLIMAS 

SUGLAUSTAI 
Neramumai krašte 

tebevyksta 
CHICAGO. — Vakar nera

mumai dar vyko Kansas City 
— deginti namai, buvo susišau
dymų su policija. Kituose di
desniuose JAV mieštuose buvo. 
palyginti, ramu. Vakar iš Chica-
gos jau pradėti atitraukti pri
siųsti kariuomenės daliniai. 

Aukų skaičius iki vakar die
nos jau buvo pasiekęs 43. Vi
same krašte rasinė.-; riaušės bu
vo kilusios 125 vietovėse. Su
imtųjų skaičius siekia 20 000. 

Popiežius apie Kinge 
ROMA. — Reuterio žiniomis. 

Verbų sekmadienį šv. Petro ba
zilikoje pasakytame pamoksle 
popiežius Paulius VI pasmer
kė "niekšingą nužudyme" Mrm-
phis mieste. Toliau popiežius 
nurodė kad 'm^K sujungsime 
šį įvykį su ką tik girdėta tra
giškąja Kristaus kančių istori
ja". Toliau popiežius p įsiminė 
prieš kelerius metus buvusį pa
simatymą su tuo "krikščioniš
kuoju pamokslininku" ir tai, 
kad jis iš Kinsro patyręs, jog 
"jo propagandoje nenumatyti 
smurto veiksmai". Dėl to, pa
gal popiežių, liūdesys dėl Kin
go mirties turįs būti dar dides
nis ir juo labiau tenka apgailes
tauti patį nusikaltimą. 

Pasm^rk^ smurto priemones, 
reiškė viltį 

Ramusis tarpsnis 
Vietname 

SAIGONAS. - - Vietnamo Sau
sumos fronte nebuvo žymesnių 
susidūrimų su priešu. Amerikie
čiai, baigę Khe Sanh bazės ap
supimo išlaisvinimą, už jos ri-

| bų rado 829 priešo lavonus. Tai 
| liudyja buvusių JAV aviacijos 

puolimų poveikį. Per 76 apsu
pimo dienas amerikiečiai nete
ko 93 karių žuvusiais. Paskuti
nės savaitės nuostoliai Vietna
me buvo žemiausi pastarųjų 2 
su puse mėnesių laikotarpyje. 
JAV karines vadovybės žinio
mis, per paskutinę savaitę Viet-
name žuvo 279 JAV kariai. 

Lietuvos šventes 

atgarsiai Kongrese 
Washin%ton. — Jungtiniu A-

merikos Valstybių Kongreso Už
rašuose (1968 m. kovo I '*,, E 
(850) Pennsylvarujos atstovo 

j Daniel ]. Flood teikimu paskelb
tas naujas pluoštas ir kitur pa-

. naudoti tinkamos medžiagos a-
pie Baltijos valstybių problemą. 
Ypač demesi'i vertas visų trijų 

įBaltijos valstybių diplomatinių 
atstovu pareiškimas spaudai, pa
teiktas l'hiladolphijoį lU-merio 

; minėjimo proga. Taip pat yra 
1 Lietuvos atstovo J. Rajecko kal-
! ba Philadelphifoj, kovo 9, Balti
j o s valstybių sukakties komiteto 

pagerbiamasis ir padėkos pareiš
kimas kardinolui J.J. Kroi už jo 
parama, balt iečių siekimams. Vai 
styb. Sekretoriaus laiškas Vasa
rio lo d. proga Lietuvos atsto
vui, viceprezidento H. H. Flum-
phrey pareiškimas ir ,mt. J. Ka-

Toliau popiežius savo pamok 
sle nurodė: "Tas nusikaltimą? 
gali įgyti pasiaukojimo žymių'-. 
Tačiau lauktina, kad jis neišsi-1 jecko žodis Philadeiphijoj. lE) 
liesiąs į keršto a r f U i l m t o s j 
reiškinius, bet privesiąs prie 
taikos ir visų laisvų gyvento
jų lygybės. 

Tautinės Kini ros armija For-
mozos saloje sėkmingai išbandė 
Herr-ules ir Hawk raketas 

K A L E N D O R I Ų S 

Balandžio 12 d : DM. Penk
tadienis. Šv Julių- T Pop.. šv. 
Vizija. Oiruiis. Karuti 

Balandžio 13 d Didysis -*«š-
tadienis. šv Zenonas, šv Ida. 
Strutis. Algaudė. 

O R A H 

Oro biuras praneša: Chica-
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta šilta. temp. sieks 70 1. 
F., ry t atšilusio oro tąsa. ga
limi krituliai. 

Katherine Hepourn. tumų aktorė, 
r aiandžio 10 d gavusi "geriausios 
aktorės" Oscaro premiją. Ji vai
dino filme "Guess Who's Commg 
to Dmner.-' 
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Mūsų mielus skaitytojus, sporto darbuotojus ir 
sportininkus šv. Velykų proga sveikiname ir linkime 
daug džiaugsmo bei jėgų tolimesniems darbams. 

"SPORTO APŽVALGA" 
REDAKTORIUS 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Povilo Tautvaiš© laimėji- , pateko į pirmąjį šešetuką. In-

miai pralenkia stipriausius ka
pitalistinių šalių šachmatų at
stovus" (36 psl . ) . Angliškam 
vertime "The Soviet School of 

mą "VVamsley Cup" varžybose, Į dividualiai prieš juos laimėjo j ̂ s s " ' i š L 1 9 5 8 m - Maskvoj 
Chicagoje, su 5 - 0 tš. mini 
"Chess Review" žurnalas, kovo 

nr . ; pustaškiu žemiau baigė 
meisteriai R. Verber ir R. Spra-
gue. 

— Pavasario "Ratang Supple-
m e n t " įvardina mūsų šachmati
ninkus šitaip: Meisterių kl. — 
P. Tautvaišas 2289. Ekspertai: 
P. Vaitonis 2195, V. Palčiaus-

Reshevskis ( 2 ^ ' i V s ) . Larse- j tokių perlų ten nėra, kaip su-
kad pas. p-bės be Bobby Fische- | minėta 31 ir 34 psl. lietuviškam 
ris, nors ir nebaigęs visų parti
jų. Lygiom sulošė Hart , Por-
tisch, Matulovič, Matanovič ir 
15-metįs Brazilijos čempionas 
Mecking po 2 -2 . Tad nenuosta
bu, kad "Pravdos" skiltyse pa
sirodė seno didmeisterio Koto-
vo priekaištai Sovietų šachma-

SVEIKINAME 

Šv. Velykų proga sveikiname 
lietuvius sportininkus ir sporto 
klubas bei jų vadovybes, linkė
dami sėkmės sportinėse varžy
bose ir daug giedrios nuotaikos, 
tvirtai žengiant Amerikos Lie
tuvių sporto federacijos gretose. 

AJL.S. Federacijos Valdyba 

GAUSIOS ŽAIDYNES 

to klubai ko gero irgi pradės 
savo išvykas ruošti . Na, o jau 
kai abidvi Sporto sąjungos su
kibs, t a i visos 32 lituanistinės 
mokyklos tuoj spor to pamokas 
pradės dėstyti . T a d kyla klausi
mas, o kodėl negali kiekvienas 
daryti pagal savo nuožiūrą? 

Štai a tsakymo jau ir reikia 
ieškoti darželyje. Esu t ikras , 
kad darželyje y r a demonstruo-

Amerikos Lietuvių Sporto fe- I j a m a vaikam, kad vienas paga-
deracijos krepšinio žaidynėms, | iįukas lengva sulaužyti, bet kai 
įvykstančioms balandžio 20—21 [ s udedi dešimt pagaliukų kar tu , 
d. Chicagoje, jau užsiregistravo į j a u neįmanoma a r b a bent daug 
5 vyrų ir 6 jaunių krepšinio ko
mandos. 

sunkiau juos perlaužti. Gal iš 
vykų organizator iams reiktų pa

k a s 2185, K. Škėma 2141, K. j tininkams. Girdi, jau 12 metų, 
Jankauskas 2029, I. Žalys 2018, ' kaip Sovietų jaunuoliai netam-
Dr. A. Nasvytis 2001 ir J. Chro-; pa pasaulio jaunių čempionais, 
lavičius 2001. Kitų klasių: Ado- • 1967 m. Sovietų didmeisteriai 
mait is 1641, Blaivas 1921, dr. j netriumfavo tarptautiniuose t u r 
Bullockas 1915. Bullockas Jr. '• nyruose, kai Fischeris ir Larse-
1170, Ermidis 1745, S. Girnius j nas laimėjo po keletą. Kotovas 
1653, Karpuška 1678, Kairys; ypatingai iškelia Fischerio ir 
1726, Liauksminas 1315, Makai- į Larseno agresyvų ir drąsų lo-
t is 1917, Mathews 1788, Merkis ; šimą. Kotovas įžiūri kovojingu-
1840, Miliauskas 1744, Ramas į mo stoką pas savuosius, per 
1845, Sirutis 1822, Shakalisj daug lygiųjų turnyruose, per 
1799, Staknys 1954, Stasys j maža kviečiama, esą, iš ki tur 
1550, Vilutis 1915. j didmeisterių kaip Larsen, Fi-

scher ir panašių, būtų didelės 
naudos Sovietų jauniems ir ki
tiems šachmatininkams. 

Čia dera suminėti, kad did-

Tikirnasi įdomių ir įtemptų į siskolinti pagal iukų? 
Taigi išduodant diplomus bai

giantiems Montessori, tu r im 
būti a t sa rgūs ir patikrinti , ar 
tikrai t a s vaikas supranta , kad 
dirbant individualiai reikalinga 
taip pa t dirbti i r kar tu . 

Nesiskaitymas su mūsų pa
grindinių veiksnių bei Lietuvių 
bendruomenės nuomone rodo 
kai kurių sporto "veikėjų" ne
subrendimą. Je igu jaučia, kad 
esą gudresni už veikiančių or
ganizacijų autori tetus, tuomet 
yra jų pareiga įrodyti tai savo 
darbais, pakeisti mūsų veiksnių 
nuomones, arba dar geriau — 
užimti jų vietas. 

Pasimokinę iš nedarnaus vei
kimo, pradėkime iš naujo, pa
dėdami Lietuvių bendruomenei 
bei savo pagrindiniams veiks
niams, prisilaikydami jų nuo
monės bei patar imo. 

Nors ir atsisakom dažnai nuo 
organizacinių pareigų, bent ne-
griaukim esamos tvarkos, truk
dydami jau ir t a i p sunkų mūsų 
veikėjų darbą. Bent taip atrodo, 
kad sport ininkai tikrai turėtų 
suprasti , kad be organizacinės 
drausmės yra sunku ką nors 
laimėti. 

Algis Klimas 

rungtynių žaidynėse. Lietuvių 
visuomene prašoma rezervuoti 
tą savaitgalį praleisti su mūsų 
sportininkais krepšinio varžy
bose. 

Amerikos Lietuvių 
Sporto Federacija 

MONTESSORI DARŽELIS 
MŪSŲ SPORTO VEIKLOJ 

Montessori principus žinom 
visi gerai. Vaikai dirba kiekvie
nas sau ir tokiu būdu išvystom 
individualinius palinkimus a r 
kūrybingumą. Labai pritart ina 
— žinoma, kad reikia pirmiau
sia išmokti dirbti atskirai. Į 
Montessori darželį ėjau ir aš i r 
mano vaikai. Bet ateina laikas, 
kuomet reikia išmokti dirbti 
kartu. J u k kiekvienas kuris iš 
mūsų y ra dirbęs kokioj nors 
organizacijoj, žinom, koks gau
nasi "balaganas", kuomet kiek
vienas pradedam daryti pagal 
savo nuožiūrą be kitų bendra
darbių pritarimo. 

Štai dabar turim panašią si
tuaciją savo sporto veikloj. At
rodo, kad po įvykusios išvykos 
į Lietuvą turėsim dvi Sporto 
sąjungas, o gal net ir trečia 
atsiras. Bus organizuojamos dvi 
išvykos, o gal net ir t rys? Spor-

"FRANK'S TV and RADIO. INC. 
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 5-7M2 n 

! DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, į 
I STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO j 
I VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

— Bostono "Sunday Globė", 
bal. 7 d. MET lygos B Division 
lentelėje, lietuvius įvardina tre
čioj vietoj: 1. Boylston, 2. Cam-
bridge, 3. Lithuanian. Viso 12 ; meisteris Kotov prieš desėtką 
komandų. į metų savo knygoj "Tarybinė 

- Jugoslavas Miro Radojcic \ l f h m a * ų ^ ^ l ' , K " 2 S 
pateikia įdomią apžvalgą "Chess ' 1,sle

j
1Sta 1 9 ? 7 ?- V l *™3) teigė, 

Life" kovo nr. 1 pabrėždamas, j k a d t a r y ° m i ų A m a t i n i n k ų 
pasaulio p-bės. be Bobby Fische- į 
r io yra nepilnos. Kiekvienam 
aišku, kad būtų visai kitaip, jei 
Bobby būtų ten. Sovietų did
meisterių pasirodymas Tarpzo-
ninėse, Tunise, buvo silpnokas. 
I š 4 Sovietų didmeisterių tik 2 

laimėjimai yra dėsninga socia
listinės kultūros augimo išdava 
i r pranašumas prieš pūvančią 
kapitalistinių kraštų kultūrą 
(31 ir 34 psl.). "Mūsų pirmau
jantieji šachmatininkai savo de
biutų supratimu ir žinojimu žy-

vertime. Laimėjimai esą pasiek
t i dėka išradingų metodų, s tro
paus darbo talentingų instruk
torių ir t reningo, o mes dar pri 
dėtume, kaip teigiama Kotovo 
knygoj, "dėka galingos valsty
binės paramos ir sukurtų tokių 
puikių sąlygų, apie kokias nė 
svajoti negali šachmatų mėgė
jai kapitalistiniuose kraštuose". 

Kazys Merkis 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIOTES 

•2S7>S West «3rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-

j dienj uždaryta Ligoniai priimami su-
' sitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. tetef. WAlbrook 5-5076. 

Rezkl. Tel. 239-4683 

DR. K. 6. BALUKAS 
ARI'SHBUA IR MOTERA LIGOS, 

GINEKOLOGIŲ* CHJRI RGLIA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
MedicaJ BuiMing) Tel. I X 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti H t 8-3222 

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rez. 3241 West ««th Place 
Tel.: KKpublic 7-78BH 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

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

4545 WEST 63id ST„ CHICAGO, ILL. 60629. TeL LUdlow 5-9500 

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

Catholic Press Society 

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

P r e n u m e r a t a : Metams l/i metų 3 mėn f mėn. 
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00 $8.50 $4^0 $1.75 
JAV ir Kanadoj $14.00 $7.50 $4.00 $1.50 

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

*5 • Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30. ieitadieniaa 
8:30 — 12:00. 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas 

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

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr.. 
Ketv. 2—8, 7—9 vai. Penkt. 2—6 Ir 
Seštad. 10—i vai. 

Jr ' ^ 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems parapijonams, draugystėms, 

ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname 

"Draugą" su visu štabu ir visus "Draugo" rė

mėjus. 
• 

-

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGU 
PREL D. MOZERIS P. PAURAZAS 
L VAIŠVILAS P. JUKNEVIČIUS 

Ofs. 735-4477, Re*. PR 8-B900 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-E1SINAS 
Akušerija ir moterų ligos 

6 1 3 2 So. Kedzie A ve., W A 5-2670 
I Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 

ASSOCIATE OPTOAIETRISTS 
Lietuviukai kalba 

DR. FRANK PUECKAS, 0PT. 
3424 W. 63rd St., GR 6 - 7 0 4 4 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir " « m . 
taet liitoes". 

Vai.: 9:30—12;3i) Ir 1:30—3:30 
Kitom valandom susitarus. 

L'ždaryta antrad; ir trečiad. 

DR V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 \Vest 63rd Street 
Kampas dZ-člos ir California 

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

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

Readd. tel. WATbrook 3-3048 

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois 

DR. A. PUSTELRIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPKC. VIDAL'S LIGOS 
Iri Ofiso PR 6-7*00: Namu 925-709? 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: ? —9 vai. p. p. 

Iš3kyrus j-ečiad.ienį 
• 

TeL 423-2660 
DR. E. RINGUS 

RENTGENOLOG A S 
9760 So. Kedzie A v e n u e 

Vai., pirmad., antrad.. ketvirtad. U 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Tre?. (r 
šešt. S v r. iki 3 v. popiet. 

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE T-r.s«7 

DR, B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir «—8 vai. vak. 

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm,, ketv. 1-4. vakar. 7-9 
antr.. penktad. 1—5 treč. ir šešt. tik 
susitarus. 

Ofiso — H E 4-5758. 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 Wes t 51st Street 
Valandos: antradieniais, penktadie

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

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

i O K S Ą 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 We*t 6Srd Street 

Pirmad., antrad. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
šestad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPKC. OBTHOPEDUOS LIGOS 

2745 VVest 6 9 t h S t r e e t 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirmad., antrd., ketv., p e n k i 
rtuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. T-
šeštad. nuo U-4. Trečiadieniais ir kitu 
laiku susitarus telefonu 

Telef. REpublic -2290 

Ofs . PR 6-6022 Rez. PR 8-6960 

DR, L JATULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. T.: 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus, 

per annurrj V Į ^ J S S Į ^ . 4 V ^>eT a n B U m 

regular savmgs ^ M n r on investment bonus 

Savings Insured to $15.000.00 

BRI6HT0N SAVINGS AND L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 

^ 

Kas tik turi gėrę skonį, 

viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

MARQUETTE PK., 6211 S. ffestern , PR 8-5875 
Vedejae — t. LJEPON1S 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9 : 3 0 « J 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai . vakaro 

Kitom 

l Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vnl. popiet 

VELYKOS-DIDŽIOJI ŽMONIJOS 
P R I S I K Ė L I M O Š V E N T E 
Pakyla saulė, čiulba sugrįžusieji paukšteliai, susprogsta medžiai, 

sužaliuoja pievos ir darželiai. Kiekvienas jaučiame artėjančią šv. Pri
sikėlimo šventę. 

Mūsų taupyt o jams, draugams ir visiems lietuviams linksmai at». -
švęsti ŠVENTAS VELYKAS linki « -

D I R E K T O R I A I 

P A R E I G Ū N A I 

I R 

T A R N A U T O J A I 

Ofs . PO 7-6000 Rez. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Tre^iad. ir šeštad. uždaryta. 

Ofiso ir buto tel. OLrmpic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1467 So . 49 ta Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. TreCiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

L ALBERT J. A l KERS 
Prezidentas ir Reikalų 

Vedėja* 

Tel. — REliance 5-18M 
DR. WALTER J. KIRSTU K 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West S9tn Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta. 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR P R O S T A T O 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 7 1 s t S t r e e t 
Vai. antrad. nuo 2 — 5 popiet 

ketvirtad. nuo 6 — 8 vak . 
Ofiso telef. 776 -2880 

Rezid. telef. P R 9-6736 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ UGOSIR-CHIRURGIJA 

PKITAIKO AKINIUS «* • 
15542 So. Cicero, O a k Forert , IB. 

Kabineto tel. 687-2020 
Vamii tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą 

DR. J. j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
Adresas: 4255 W . 63rd S t r e e t 

Ofiso tel. RKllance 5-4410 
Rez. t d . GRovetiiO 8-0017 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 13 iki 2 vai. p.p. 
r vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir t t l i ' iugU* 
Oftoas 2750 W. 71st Street 

Telefonu 928-8296 
Valandos: 2-8 v. v., penktad, 10-18 
v. r., 2-8 v. vak. šeStad. 1-4 r. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3090 

TeL ofiso te bato OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

UMONFEOĘBAL SAViNGS 
"where people m a k e the difference" 

3 4 3 0 South Halsted Street , Chicago. m . 60629 P h o n e 52S-MO0 

Assets over $31,000,000 / Our 71st year 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

K&MKTC IR VAEKT; LIGŲ 
SPECIALISTO 

MEDICAL BUILDING 
7158 Soota Western Avenue 

Pirmad.. antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto iki 1 vai. p. p., SeStad. 
11 vai. ryto iki S vai. p. p. 

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rez. tel. 239-2919 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BE\DRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez, 2652 W. 584h St. 
TeL PRospect 0-1233 

Ofiso vai.: Pirnii. antr., T r e i Jr 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir ano 6 fkt t 
v. v.Seštad 2—4 -vai. popiet Ir Sftd 
laiku pagal susitarimą. 

Of. tel. H E 4-212S, Varnu GI 0-0195 

DR. V. TUMASOIIIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligoafcm tttc •msOsiUS 
Vai.: 2—4 p. p. ir « ^ - » , v . v»k. 

Trečiad. ir SeBtad. aOlaryta-

DR. MARIJA LINAS 
A K U Š E R I J A IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas FTEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

J 

Oflm teL PR 8-777S; Res. PR 0-4733 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 West 63rd Street 

Valandos: pirmad.. ketv, 5—I vai., 
antrad. Ir penkt 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus 

Telefonas — GRovetUlI 0 - 9 9 6 

DR. A. V A U S - U l O U S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPF.CIALVBft AKLfiERWA JTJR 

MOTERŲ WGOS 
2524 West 69«h Street 

Valandos: 1 iki 4 Ir « Utl i • . 
šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais 

Ofiso R E 4-1810 R**. PR 0-OOOt 

DR. k MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
UU Woot71ot Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai kasdien •—11 ryto Ir 4—1 «. v. 

• * , r , — S T. 9. 9-

TeL PRosisscO' 0-0490 

DR. ONA VAi t tV I f t lUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRUrtG* 
6648 So. Aiteay Ave. 

VaL. pirm., antrad., ketor. «—0- -O-
vak.: penkt. ir §eitad. 

Kitu laiku 

TeL ofiso PR 6-M40. rea. H B 4-6150 

DR. F. C. W1NSKUsUI 
GYDYTOJAS ER CHTRUrlGAS 

3167 West Tlat StreM 
Vai.: 2 Uti 1 T. p. p. tr 7 I U t T.t . 

Treč. ir šeštad. pacal susitarimą. 

Ofiso teL 767-2141. ^ ^ ^ _ _ _ 

DR. PURĮJIUOII 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So, Pnlookl l o t i 
Vai. pirmad., antrad.. psnktad. 1—4 
tr 0—8 T. T. kstvlrt I—t • . s«k. 

Vstadienta* 19—# VOjk, ff> lt, 
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Siautėjimai miestuose ir 

SUSIKAUPIMAS PO KRYŽIUMI 
Kančios savaitės pabaiga ir 

Didžiosios savaitės pradžia bu
vo t ikrai kančios dienos JAV 
miestams, kai čia liepsnojo pa
degėjų sukelti gaisrai, minios 
plėšikavo ir vyko masinio geng 
sterizmo veiksmai. 

Teko išsikalbėti su vienu lie
tuvio įstaigoje dirbančiu, lie
tuviškai mokančiu negru, gy
venančiu negrų rajone. Paklau 
s tas , kodėl negrai taip elgiasi, 
aiškino, kad dauguma negrrų 
tiems prievartos veiksmams y-
ra priešingi, kad maištauja ne-
apsišvietusieji negrai. Jie per
gyvena socialinio pažeminimo 
jausmą, turi sunkumų gauti 
darbą bei butą i r galvoja, kad 
vistiek blogiau jau nebegali 
būti, t a i imasi kraštutinių prie 
monių atkreipti dėmesį. Anot 
jo, tai jie darą be komunistų 
agitacijos, patys. 

Tiesa, prieš socialinio teisin
gumo reikalavimus negali bū
ti užmerktos akys. Žmonija 
auga nepaprastu tempu: pa
dvigubėjo per paskutinius 150 
metų, o da r kartą padvigubės 
jau tik per 50 metų. Taigi 
gausiai didėja darbo rankos ir 
sunkiausia tiems, "kurie mažiau 
kvalifikuoti. Technologijos ir 
automatizacijos genijus įveda 
tiek daug mašinų, kad vien 
JAV-se kas savaitę darbų su
mažėja net 40.000. Reikia nau
jų, ryžtingų, drąsių socialinių 
potvarkių, kad visi butų ap
rūpinti darbais, visi galėtu tu
rėti žmoniškus butus ir tinka
mas pragyvenimo sąlygas. 

* 
Tačiau, kokie sunkumai be

būtų, niekas neturi teisės pa
deginėti, plėšti, šaudyti. Chi-
cagoje praeitą savaitę vienas 
toks maišt ininkas negras be 
atodairos pyškindamas, nušo
vė savo seserį. Kai jis paste
bėjo, kad nušautoji yra tikra 
jo sesuo, iš susijaudinimo pats 
pasidavė policijai Bet juk kiek 
viename žmoguje mes turime 
matyt i brolį i r seserį, kurio 
buto nevalia sudeginti, kurio 
krautuves nevalia išplėšti. į 
kurį nevalia šaudyti. Tai yra 
taip aišku, kad tik galutinės 
demoralizacijos miglų aptem
dyta akis to neįžvelgia. 

Labai teisingai "Chicagc 
Tribūne" bal. 9 d. numery ve
damajame pabrėžia, jog jau 
atėjo laikas, kad visa Amerika 
turi skelbti atgailos metą, ir 
toliau dėsto šias mintis: mo
ralinių vertybių suvokimas y-
ra j au pats žemiausias nuo 
Romos kritimo laikų. Dorovės 
dėsniai niekinami. Studentai 
tiek įsivėlę į narkotikų varto
jimą, kad profesūros — stu
dentų komitetai eina prie nu 

n e " ; mes patys esame tiek 
apnuodyti, kad prarandame 
moralaus elgesio dėsnių nuo
voką. Išauginta gentkartė pa
gal dr. Spock receptą, kad vai
kui reikia viską duoti: jei jis 
tik pakankamai stipriai rėkia, 
reikia jam teikti, ko jis pagei
dauja. 

Ir toliau "Tribūne" skelbia 
— panašiai ir juodųjų klausi
me: "jeigu esi juodas, esi tei
sus ir kiekvienas tavo noras 
tur i būti pildomas. Daužyk 
langus, tempk televizijas, a-
laus dėžes, apsiaustus, batus. 
Tokia 'liberalų' galvosena mū
sų dienomis... I r taip mes lei
džiame mažumai, blogiausiai iš 
žmonių, pirmauti. Mūsų de
gantieji miestai yra atlygini
mas už tą laisvumą... Yra bal
tasis rasizmas, bet paskutinių 
dienų įvykiai rodo. kad yra 
ir juodas rasizmas... Joks nu
sikaltimas nepateisina puoli
mų prieš visuomenės tvarką, 
prieš kitų nuosavybę, nepatei
sina masinių siautėjimų... Y-
ra nemoralių baltųjų, yra ne
moralių ir spalvotųjų. Jie vra 
visų mūsų bendras priešas. 
Deja, tai ignoravo Kernerio 
komisija, kuri visus pakaltino, 
išskyrus tuos riaušininkus ir 
'liberalus', kurie savo abstrak
čia ideologija, visuomenės 
tvarkos niekinimu kursto tuos 
siautėjimus..." 

* 

Šių faktų akivaizdoje rei
kia visiems griliau susimastvti. 
"Tribūne" siūlo politines prie
mones — tokią partijos plat
formą ir tokį naują preziden
tą, kuris ryžtingai sudrausrmr. 
tų siautėjančias padugnes. Ta
čiau to negana. Reikia paties 
žmogaus reformos. Vau ja' pa
sirodžiusioje knygoie "Man. 
the Believer" prof. S. H. M'.i-
ler primena: "Mes turime ca-
kankamai žemėlapiu. bet 
mums trūksta kompaso: mes 
turime daug energijos, bet ne
bėra nuovokos, kuria krypti
mi sukti; gausu entuziazmo 
bet nebėra centro. Mes dėvime 
daug kaukių, o praradome sa
vo pačių veidą... Trumnai ta
riant, pasauliui reikalingas 
naujas žmogus... J is privalo 
turėti platesnį įžvalums. giles
nį atjautimą, aStnoaį suvo
kimą, lankstesnę valia, sveikes 
nį supratimą, tikresnį verty
bių žinojimą... Būti atviru Die
vui..." 

Žmonijai reikia •», ką Rilkė 
vadina "transformacija (per
sikeitimu) meilėje". I r to mus 
moko Didysis penktadienis. Iš 
kryžiaus trykšta pamoka, ka'p 
dide-< s vertės yra žmoeus, kad 
jis vertas Atpirkėj) kančios. 

tarimų, jog nereikia prieš tai įr kaip svarbūs yra moralės 
imtis įstatyminių priemonių. 
Daugelyje universitetų miega
mųjų durys y ra atviros mai-
šymuisi be priežiūros. Moterų 
drabuŽiM-Jiepad#rūs. Pornogra 
fijes tvanai kioskuose ir kny
gynuose. Studentai terorizuo
j a universitetų vadovybes, tvir 
tindami, kad jie patys tur i ad
ministruoti mokslo įstaigas ir 
diktuoti, ' $as tur i būti dėsto
m a / tfosvflBpa būriai hipių, 
marihuanos, LSD vartotojų ir 
kitų nenormaliųjų. Pagaliau 
nė nereikia jų, sako "Tribu-

VATIKANO DĖMESYS RYTAMS 
Pasikalbėjimas su laisvu kaliniu ganytojum. Apdairi Kremliaus vadovu politika 

Neseniai Vakarų Vokietijos į-Į P- GAUČYS be dideliu sunkumų. 1963 m. ru-
takingas savaitraštis "ChristĮ denį jam buvo leista išvykti į 
und Welt". paskelbė savo ben- į diplomatam. Jiems popiežius e- H Vatikano visuotinio susirinki-
dradarbio Joachimo Schillingo i sąs pavedęs jtikinti savanorišką į m o posėdžius Romoje, tačiau be, žmogaus- likimas nusverti 
straipsnį apie Vatikano pastan- kidini. kad katalikų Bažnyčios in teisės sugrįžti į savo kraštą. jonų sielų likimą? 

teresas reikalauja jo išvykimo į Per eile metu Mindszenty bu-
Romą. Tačiau Mindszenty esąs Vo siūloma saugiai išvykti į Ro-
neperkalbamas. m ^ tačiau šis atsisakydavo. Mat 

Yra atvira paslaptis, kad lai- jis įsitikinęs, kad jo buvimas JAV 
kui bėgant, "Mindszenty byla*' ambasadoje sudaro nuolatinį mo 
patapo labai nemaloni visiems ralinį spaudimą Vengrijos vy-

dabar pripažįstanti Katalikų Baž s u įn teresuotiems: Vengrijos vy-j riausybei. Jos prestižas vengrų a-
nyčios įtaką Azijoje, Afrikoje ir Į riausybei, kuri jo buvimą nepa- kvse pažeidžiamas ligi jis nebau-

sės, čia yra 1947 m. kankinio i 
moralinis ieškinys, o iš kitos —j 
Chruščiovo pradėtas posūkis 
duoda Vatikano diplomatijai ga
limybę pasirašyti susitarimus su 
Rytu Europos valstybėm ir tuo; 
būdu tose šalyse katalikams už- ; 
tikrinti "min imum dvasinio ap
tarnavimo teisę". Ar gali vieno 

mili-
straipsni apie Vatikano pastan 
gas susitarti su Rytų Europos ko-
ypatingo įdomumo čia sutrum-
munistinėm valstybėm, kurį dėl 
pintai atpasakojame. 

Anot J. Sehillingo, Maskva 

Lotynų Amerikoje, ir todėl ji yra 
pasiruošusi ieškoti suartėjimo su 
Roma. Savo ruožtu, Vatikanas 
jaučia turįs rasti kokią išeitį ir 
susitarti su Maskva, jeigu nori 
kad katalikų Bažnyčia vaidintų 
"pasaulio pirmosios moralinės 
galios" vaidmenį ir užimtų savo 
vietą, kaip taikos ir pažangos jė
ga trečiajam pasaulyje. Kaip tų 
pastangų patvirtinimą, J. Sehil-
lingas įžiūri kardinolo Seperio, 
Zagrebo arkivyskupo, paskyrimą 
Tikėjimo kongregacijos prefektu, 
vietoje kardinolo Ottavianio. I-
talas Ottaviani atstovavęs Baž
nyčios Vakarų Europos konser
vatyvią praeitį, o Rytų europie
tis kard. Seperis atstovaująs tretį
jį pasaulį. 

Kadangi Vengrijos kardinolas 
Mindszenty stovi skersai kelio 
Vatikano pastangom suartėti su 
Vengrija, J. Schillingas daug dė
mesio skiria šiam pastarajam. 
Štai kaip jis aprašo Vienos kar
dinolo Koenigo pasimatymą su 
kardinolu Mindszenty, JAV am
basadoje Budapešte. 

Kardinolas gyvena tremtyje savo 
paties tėvynėje 

įėjimas į kardinolo patalpas 
saugomas šarvuotų durų. Jas te
galima atidaryti užraktu, kurio 
kombinacija periodiškai keičia-j 
ma. Retas lankytojas peržengia' 
izoliuotą slenkstį JAV ambasa
dos penktajam aukšte, kur Ven
grijos primas gyvena trenu/je 
savo paties tėvynėje nuo 1956 m. 
XI. 4 d. Tarp retų svečių atlan
kančių Mindszenty, yra Vienos 
kardinolas Koenigas, taip pat ir 
Vatikano diplomatai Casaroli ir 
Bongianino. 

Šv. Sosto atstovų pasikalbėji
mai su gyvu palaidotu ganyto
jum vyksta stiklo ir cemento ku
be, stovinčiam bibliotekoje. Vi
sos ambasados Rytų Europoje 
naudoja tokią patalpą pasitari-

1 mams, kad apsisaugotų nuo la
bai jautrių elektroninių prasisk
verbimo prietaisų, vartojamų vie 
tinių žvalgybų. Netgi lotynu kal
ba, kuria Mindszenty šnekasi su 
SiiVo svečiais, nėra pakankama 
ppsauga nuo nematomų slaptų 
klausovų. 

Esą Vienos kardinolo misija 
pj»s Mindszenty lygiai sunki ne 
tik jam, bet ir abiem Vatikano 

Katalikų Bažnyčia irgi yra 
Jaltos nutarimų auka 

Su didžiuoju katalikų "posū
kiu į kairę". Jono XXIII pradė
tu, "lygus nuotolis" nuo abiejų 
pusių patapo madingas. Jis reiš
kia lygiai tą patį, ką Pijui XII 

liečiamoje tremtyje laiko politi- Jžiamas pasilieka Budapešte. Ve reiškė "nešališkumas". Taip pat 
ne provokacija; amerikiečiams ; ngrijos valdžia daug duotų už joj ir Pijus XII norėjo pasiekti kokį 
šeimininkams, kurie nori turėti sutikimą išvykti. | susitarimą su Rytų Europos vals-
savo santykius su Rytu Europa 
laisvus nuo nereikalingos naš
tos, Vatikanui, kuriam pirmojo 
pokarinio dešimtmečio kalinys 
patapo kliūtimi susitarti su Ry
tų Europos šalimis. 1947 m. Min 
dszenty buvo neteisingai pasmer 
ktas visam amžiui kalėti. Veng
rų sukilimas 1956 m. jį išvadavo 
iš kalėjimo, bet kai rusų tankai 
įsiveržė į miestą, jis pabėgo ir 
rado prieglobą JAV ambasadoje. 

Neperkalbamas primas, rašo'tybėm, tačiau Stalinas katalikų 
J. S., ne tik laiko didelėje įtam- persekiojimu užblokavo visas ga-
pojt vengrų valdžią, bet taip pat 
ir amerikiečių bei Vatikano dip-

timybes. Pijus XII ne kartą pa
reiškė, kad katalikų Bažnyčia ne 

o u v o į santi susirišusi su kokia viena ci
vilizacija. Tas principas buvo pri 
imtas Reformų tarybos ir suda-

pirmoji komunistinė valstybė 19 
64 m. su Šventuoju Sostu pasi
rašiusi laikinį susitarimą. Jis bu
vo laikomas įvadu į platesnę su 

rė palankų judėjimą, nes pirmą 
kartą į Vatikaną atvyko Sovieti-

tartį. Tačiau Vengrijos vyriausy- į i o s mokslininkai. 
Nors §v. Sostas stengiasi 

Kodėl kardinolas Mindszenty 
nenori apleisti Vengrijos 

be reikalavo, kad prieš sunormi
nant santykius, Vatikanas turi 
įtikinti kardinolą išvykti į Ro
mą. Ligi to nebus, penkios die
cezijos negaus sutikimo paskirti 

1963 m. popiežius Jonas XXIIII Vatikanui palankių vyskupų, 
pirmą kartą buvo pasiuntęs kar-1 Prievartos keliu ištremti sena. 
dinolą Koenigą pas primą Mind- j kardinolą atrodė labai nepatogu, 
szenty. Chruščiovui paleidus uk j lygiai kaip ir jį atleisti į pensi-

sto-

^*3uj3sis /Stt*\\ i orko .irkivyskupus 
OftTpP. paskirtas vietoj buvusio ar
kivyskupo kard Spellman 

triuškinti, ir todėl jiems geriau 
jį toleruoti, jei tik religinės ben
druomenės sutiks priimti socia
listine politine i' socialinę san
tvarką 

i 

Daugiausia, ka nūdien galima 
pasiekti, geriausia vaizduoja 19 

vėti nuošaliai nuo besiginčijan- i 65 m. tarp Vatikano ir Jugosia-
čių šalių. Bažnyčią, kaip ir kiek-! vijos pasirašytoji sutartis. Ji įpa-

rainieeių Lvovo arkivyskupą J. 
Slipyj, 1S metų iškalėjusį Sibi
re, to pasisekimo padrąsintas. Jo
nas XXIII taip pat mėgino iš
laisvinti dar du primuš: Čekoslo
vakijos arkivyskupą Beraną ir 
Vengrijos kardinolą. Mindszenty. 
Čeko klausimą pavyko sutvarkyti 

ją. Popiežius Povilas VI susilai
ko neįsakydamas kardinolui 
Mindszenty vykti į Romą, o be 
tokio įsakymo Mindszenty nenori 
paklusti. 

Mindszenty byla, J.S. many
mu, susiduria su Vatikano Rytų 
Europos politika. Iš vienos pu-

vieną kitą bendruomenę, vargi
na "revoliucijos amžiuje" atšipai 
laidavusios politinės jėgos. Rytų I 
Europos 60 milijonų katalikų pa I 
teko komunistų diktatūroms ne | 
todėl, kad jie jų norėjo. Tai įvy- Į 
ko dėl Jaltos susitarimų. Katali
kų Bažnyčia irgi yra Jaltos auka 
ir tai sudaro tam tikrą kartėlį. 

Kai po 1956 m. vengrų suki
limo, rašo J. S., išryškėjo, kad 
Vakarai nelinkę pagelbėti Rytu 
Europai išsivaduoti ir kad Euro
pa paliks padalinta, Romoje pra
dėjo sklisti gandai, kad Vatika
nas ieškos susitarimo su Rytų 
Europos valstybėm. Rusai dar 

reigoja Jugoslavijos katalikų vys
kupus prisiekti lojalumą krašto 
konstitucijai. lito buvo suintere 
suotas apraminti slovakus ir kro
atus, ir tuo konsoliduoti savo 
daugiatautine valstybę. Vakarie
čių R. Europos ekspertai laiko 
Jugoslavijos kataliku būkle ly
giai tokia gera. kokia ji buvo 
Trečiajam Reiche. Pagrindinis 
skirtumas tas, kad Reichas leido 
tikybos mokymą mokyklose. Su
tartis su Tito tiek toli nesiekia. 
I'aČiau katalikai gali siųsti savo 

vaikus į parapijas, kur jie gali 
mokytis tikybos. Taip pat yra leis 
ta ir kataliku spauda. Šioje sri-

1957 m. pareiškė esą pasiryžę; tyje Tito valdžia sakoma, sąži-
pradėti pokalbį su Šv. Sostu. Ta- ningai vykdanti sutartį. Be to, 
čiau tikrą diplomatinį posūkį, Jugoslavija turi diplomatinę ats-
pradėjo stačiatikių dvasininkų at Įtovybę Vatikane, o Šv. Sostas nu
vykimas į Vatikaną, 1963 m. bu-t nei jų Belgrade. 
vo išgarsintas Chruščiovo duk
ters ir žento Adžubėjaus atsilan
kymas pas Joną XXIII. Vėliau 
sekė Gromyko ir galiausiai Sovie 
tijos prezidento Podgornio atsi
lankymai. 

Kodėl Sovietu Rusijos vadovo* 
nori dialogo su Vatikanu? 

Kokis reikalas verčia Sovietiją 
pradėti dialogą su Vatikanu? Ge 
rai nusivokia komunistų klausi
muose mano, kad Maskva esan
ti įsitikinusi, jog komunizmas 
neturėti) sėkmės ne tik I/>tynų 
Amerikoje, bet ir juodoje Afriko
je, jeigu atvirai išeitų prieš Ka~ 

Sunkumai su didelėm kliūtimis 

Sutartis su Jugoslavija yra pa
vyzdys kitoms satelitinėm valsty 
bėm, lygiai kaip ir komunistinės 
santvarkos "sugyvenimo" su Baž 
nyčia modelis. Jos dėka Vatika
nas padidino savo diplomatines 
pastangas Vengrijoje, Čekoslova
kijoje ir Lenkijoje. Labiausiai Va 
tikanui rūpi susitarti su l^enki-
ja, kuri visad garsėjo kaip "išti
kimiausioj! Bažnyčios dukra". 
Tačiau ligi šiol pasitarimai vyks 
ta labai sunkiai ir tebėra nevai
singi. 

Visos Vatikano diplomatu pa-
talikų Bažnyčią. Kartu su tuo. stangos atskirti pastoraline veik-
Kremlius labai aukštai vertina 
Vatikano poziciją arabų valsty-

ią nuo politiniu pakinktų susi
dūrė su nenugalimom kliūtim, 

principai, kad dėl jų atnauji
nimo ir užakcenta 'im ~> r^do 
reikalinga net mn. į sutikti 
patsai Dievas - Žrtiugus. Žmo
nijos išgelbėjimas atc-is iš kry
žiaus pamokos, ne i.š LSD ar 
krtų chemikaliniu s '?igalų. ne 
iš atpalaiduoto 0-y/uno žmo
guje, kaip prie to veda viso-
k u s moralinitis varžto?, nu«i-
meUvčioji kryptis. Tik per 
D'd*»-jo penktadieni? susikau
pimą po kryžiumi žmonijai ga
li ateiti velykinsi prisikėlimas. 

4. TT. 

Kristaus mirtis 
• H H I M i n M a M 

.nr *rnj kūrinv 

bėse. Lygiai ir italu marksistai, nes lenkai nori išgauti Vatikano 
labai linkę eiti į pokalbį su ka- pripažinimą dabartiniu Lenkijos 
talikais, galvoja, kad Rytų Eu-; sienų, o Vatikanas nenorėdamas 
ropos režimai pradeda įsisąmo- j sukiršinti vokiečių, vengia jas 
ninti, kad tikėjimo negalima su- ' pripažinti. 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONES 
EUROPOJE 

G. SONGINAS 

Prieš keliolika metų, palikdamas Europą svajo
jau, jeigu bus galima, nors trumpam laikui vėl ten 
grįžti ir pažiūrėti, kaip ji dabar atrodo ir kaip gydo 
savo karo žaizdas. Tokia galimybė atsirado, ir vieną 
dieną su savo 15 metų anūku Linu atsidūriau N'evv Yor-
ko aerodrome. Olandijos oro linijos patalpose, laukda
mas lėktuvo į Amsterdamą. 

*m 
GIMIMV KONTROLĖ IR 

v S U R D A S 

merkus akis vis lengviau, negu sėdėti įsitempus. panašus į Chicagos O'Hare aerodromą, tik daug ma
ls snaudulio prabudau apie 2 valandą nakties New i žesnis. Jis panašus į gulintį medį su trimis šakomis, 

Yorko laiku, kai jau pradėjo švisti (skirtumas laiko i kurios pavadintos A.B ir C. Kiekviena šaka sudaro pla-
N.Y.. ir Amsterdamo yra 6 vai.). Sėdėjau prie lango,! tų, kaip ilgą sale, koridorių, ir iš kiekvieno korido-
tai, pažiūrėjęs pro jį, tikėjau pamatyti Atlantą ir jo Į riaus eina keliolika išėjimų į lėktuvus, 
bangas, bet pamačiau, kad lėktuvas skrido virs dyku- Aš maniau, kad didžiausi tinginiai vaikščioti yra 
mos, padengtos baltu sniegu. lėktuvas skrido virš de- 'amerikiečiai. Kai jam reikia dėžutę degtukų nusipirkti, 
besu, kurių baltumas ir tirštumas nesiskyrė nuo snie-jo krautuvė yra 200 įardu atstume, tai įis sėda į auto-
go. Kai pažiūri j apačią, tai matai tik baltus kalne- mobilį ir važiuoja. Bet sprendžiant iš Amsterdamo ae-
lius. Atrodo, kad lėktuvas yra virš tuščių plotų, nes nė- rodromo patalpos įrengimu, olandai vaikščioti labiau 
ra nei medžio, nei krūmo, nei kito kokio nors daikto,! nemėgsta nei amerikiečiai. ]\e patalpos koridoriuje per 
tik visur baltas, baltas sniegas. Netrukus horizonte pa- j vidurį išilgai įrengę judamas grindis, ir kai reikia ko-
sirodė kraštukas raudonos saulės, ir jos spinduliai darjr idorium eiti prie lėktuvo ar iš lėktuvo, tai atsistoji 
daugiau išryškino debesų baltumą ir jų panašumą į ant tokiu grindų, ir jos noša keleivius. Viena juosta 
sniegą. Vaizdas žavingas, bot kartu savotiškas. Girdėti juda viena kryptimi, o kita priešinga, todėl galima 

Olandijos oro linijos lėktuvai geri, ir keleivių pa-] lėktuvo motorų ūžimas, bet nesijaučia jo judesio, lyg 
tarnavimas puikus, [lipus į lėktuvą, mus sutiko lėktų-j jis be judesio kybo ore virš žemės. Pranyko visa gy
vo patarnautojai — 4 vyrai ir viena panelė. Vyrai: vybė, nes nesimato nieko, kas ją primintu. Nėra jokių 
apsirengę uniforma su auksiniais galionais ant ranko-jžemės nelygumų, jokių kalnų ar slėnių, visur tik akr-

! Pignedoli, savo žodyje iškėlė ka-
j talikų Bažnyčios moralinę pareigą 

Roraoie ivvko studijų dienos i ™P i n t Is žmonijos socialiniais ir vh] j r d a u g i a u įu v o panašT,s į admirolus, negu į pa -dan t i s baltumas, atspindjs tekančios saulės spindulius. 

važiuoti pirmyn ir atgal. 

Amsterdamas 

Aerodromo pastate perėjom pasu kontrolės įstaigą 
kuriose nagrinėta tema: "Krik
ščionių Bažnyčių auklėjamasis, 
sanitarinis ir socialinis uždavinys 
ūkiniai besivystančiuose kraštuo
se". Studijų dienų atidaryme kal-

matenaliriiais reikalais. " B a i ^ y - tarnautojus. Panelė taip pat apsirengusi mėlyna uni-Į Atrodė, kad vienintelė gyvybė yra mūsų lėktuvas su, ir muitinę. Daiktu visai nežiūrėjo, o pasą tik iš tolo. 
cia — pabrėžė arki v. Pignedoli— 'forma, moderniškai susišukavusi plaukus ir mėlyna išimtu žmonių, kurie kabo ore virš žemės. Mat, ameriekiec'io pasas turi specifinį kolerio kvapą, 
yra įkurta žmonių sielų jšgany- kepuraite, kuri lajkėsi ant modernios, aukštos šukuo-j Saulei gerokai pakilus, vaizdas pasikeitė, debesys, kuris maloniai kutena nosį kiekvieno europiečio. Pa-
mui irto negali pamiršti rupmda- ^ ^ j r ^ g i j ^ j a i a n t nos j^ . Lėktuvas buvo pil-j praretėjo, atsirado juose skylių, pro kurias galima bu-Įsų kontrolė iŠ tolo suuodžia, kad paso savininkas jo 
mosi materialine pagalba. Tačiau n a s^ nes> ^ ei\inių keleivių, apie 50 asmenų ekskur-|vo įžiūrėti žalsvą vandenyną. Netrukus pamatėm ir kraštui atvežė pora Šimtų doleriu. Pirmajame aukšte 
pagalbos teikimas negali būti są- s j j a ^ „ d o i Rumuniją. 'atskyrėm nuo jūros Anglijos krantus, jos miestus ir ža-i aerodromo patalpos radom turistu stalą, prie kurio bėjo Apaštalu sosto nuolatinis ste: ^ d , , A J 5 ra™.? "JV T • si*a s k r i d o j R u m u n i i * -

bėtoias prie jungtinių Tautų m i | ^ u o ^ m a s t l k e T ° ^ K** » * « w « i š ė j ę s pakilo, visi lengviau atsidu liuojančius laukus. Jūroje pastebėjom plaukiančius lai- esanti panelė, mums paprašius, tuojau pradėjo telefo-
vus, atrodančius kaip maži šipuliukai, plūduriuojantie-Į nuoti į viešbučius ir ieškoti mums kambario. Netru-

erantų ir greit ikus davė miesto planą, kuriame pažymėjo vietą mums 
ždamas, kad gimimų kontrolės į-Į " " " " ^ ' " ^ s " ; "«» r 1 — ' ^ prikrautu įvairių butelių gėrimų, kitas ištraukė is.atsiraaom virs Amsieraamo. is lemuvo Amsterdamas; surasto viešbučio, nurodė kokiu autobusu važiuoti ir 
vedimas negali išspręsti bado į r , t a P r i m e t a m o s ' ° t , k ' a i s v a i P351" kėdės staliuką ir dalino valgiu sąrašą, o trečias nese man nepatiko — atrodė visiškai be žalumynų, be me- kiek viešbutis kainuos. Kiekviename didesniame miev 

.vakarienę. Valgis pagamintas labai gerai ir įvairus. Po džių, tik namai ir gatvės. Bet Amsterdame yra ir pa r- te yra lėktuvų stotis, iš kurios keleiviai vežami auto-
vakarienės visos kalbos nutilo, kiekvienas, sučiupęs pa- ;kų, ir medžių, tik žolė parudavusi, nes mažai laistoma. busais į aer'>dromą arba iš aerodromo į tą stotį. Už 

tybos ir žemės ūkio (FAO) o r g a - ' ^ 3 . 1 ! P 3 * 3 " 3 3 i r t«em, kūne ^ n e s laukimas pakilimo darėsi nepakenčiamas. Sti-
nizacijos arkivysk. Ligutti, pabrė- | n ^ i r u p i n a . s a v 0 S1 , .a '_n .es . v a s i " bruzdo ir patarnautojai. Vienas atvažiavo su vežimu- į ji vandenyje. Priartėįom prie Olandijos kr* 
ždamas. kad dmimu kontrolės i-1 n ė s veny*** negali būti prieva r- ^ prikrautu įvairių butelių gėrimų, kitas ištraukė iš'atsiradom virš Amsterdamo. Iš lėktuvo / 

skurdo problemos pasaulyje, bet 
reikalinga visų tautų artimo ir Į _ Bol6evizmu v r a ne tuo bai-' 
nuoširdaus bendradarbiavimo.. 
Antrašte kalbėtojas, Tikėjimo pla 
tinimo kongregacijos sekr. arkiv. 

renkamos ir atmetamos. 

sus kad nuskurdina imagų me-iS*^ '*^ rangėsi prisnūsti, nes skridimas iki Amsterda- ; Lėktuvas nusileido. Keleiviai iŠ lėktuvo perėjo į pusvalandžio mes taip pat atsidūrėm tokioj stotyje, o 
džiagiškai. bet tuo kad Žudo žmo-imo trako 7 valandas. Snausti buvo nelabai patogu, pastato antrą aukštą, kuris yra paskirtas užsienio skri- K čia turėfome taksiu važiuoti į viešbutį, 
guje tiesos meilę. Dr. A. Maceina nes sėdynės truputį per siauros, bet susirietus ir už-įdimams. Amsterdamo aerodromas naujas, modemiškas, (Bus daugiau j 



BEST MANY VVISHES TO OL'R 
FRIENDS 

ON THIS HOI-Y EASTER DAY. 
Oourtesy of 

T O W N 
AUTO REBUILDERS 

OOMPLETE AITO SKRVICK 
PHONE 7».->-:t2:J2 

4550 W. 63rd St., Chicago, 111. 

Dalis Detroito Šilaines šokėjų, kurie balandžio 20 d dalyvauja Vysk. 
Valančiaus mok. baliaus programoj. 

LIETUVIU KULTŪRINTO ! laikosi tautinio solidarumo ir 
DARŽELIO REIKALAI j visuomeninės drausmės, išeinan 

! čios iš mūsų aukščiausios vado-
Metinis Clevelando Lietuvių j vybės. 

Kultūrinio darželio sąjungos susi 
rinkimas įvyks po Velykų sekma
dienį, balandžio 21 d., Lietuvių 
salėje, pradžia 2 vai. 

Sportininkų išvykos į okupuo
tą Lietuvą, tiek Ryto Babicko 
ansamblyje dalyvavimo klausi
me, Čiurlionio ansamblis griež-

Draugijos ir pavieniai atstovai Į t a i l a i k o s i mūsų veiksnių Cleve-
prašomi dalyvauti. Kviečiamos 
ir draugijos, kurios iki šiol ne
dalyvavo, atsiųsti savo atstovus. 

lando nutarimų ir VVashingtono 
politinės konferencijos išvadų. 

Ansamblis, kaip organizacija, j 

SINCKRE BLESSINGS 
TO Ol'R MANY KRIKNltf 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
oourtesy of 

Silver Lake Golf Club 
TEL. — FIELDBROOK 9-6940 

147th St. and 82nd Avenue 
Orland Park, Illinois j 

BEST WTSHES TO M Y FRIENDS i 
AND PATRONS 

ON" THIS HO!,Y KASTKK DAY. 
Courtesy of 

LANI'S Snack Shop 
PHONE 847-4857 

3152 W. 47th St., Chicago, 111. 

BEST VVISHES TO Ol'R MANY 
FRIENDS 

ON" THIS HOI/Y EASTER DAY. 
Oourtesy o f 

Park Lane Box, Inc. 
PHONE 847 6416 

47^4 SOITH CHKISTIANA AVE. 
CHICAGO. ILLINOIS . . 
SINCERE BLESSINGS 

TO Ol'R MANY FRIENDS. 
ON THIS HUI-Y EASTER DAY. 

Oourtesy of 

B E S T W I S H E S 
TO OL'R MANY FRIENDS. 

ON THIS HOLY EASTER DAY j 
Oourtesy of 

CARDINAL TOOL AND 
MANUFACTURING CO. 
2665 Mannheiro Road, 

l>es PUOaes, 1X1. Tel. h^T-Sihi 

BKST VVISHES TO Ol'R 
FRIKNDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Oourtesy of 

SOUTHWEST FEDERAL 
SA VENGS AND LOAN ASS'N 

TEti. — 43S-4SOO 
3525 W. 63rd St., Chicago, Illinois 
BKST VVISHES TO OUR MANY 

FRIENDS AND PAIKOMS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Oouitesv o ' 

VALlflNT RESTAURANT 
Pbone 422-0345 

7844 So. Cicero A ve. Chicago, 111. 

BKST W1SHES TO Ol'R MANY 
KKIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Oourtesy of the 

Republic Bank of Chicago 
6501 So. Pulaski Rd., Chicago. Dl. 

TEI.. 581-4500 

MANY 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

OOURTESY OF 

N I N E T E E N T H W A R D 
REGUUR DEM0CRATIC ORGANIZATION 

THOMAS F. PITZPATRICK. \V'ard Committeeman 
8847 S. Western Ave., Chicago, 111. Phonee BEveriy 8-8766 * 8-8767 

Wi£HE£ TO Ol'R 
FRIENDS 

THIS HOI-Y EASTER DAY 
of 

BKST 
ON 

Court«*sv 

SAKEENY HAiR STYLISTS 
TEL. BEveriy 3-8799 

1832 W. 95th St., Chicago, Illinois 
BKST VVISHES TO OUR FRIENDS 

AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Oo'trf-sy of 
j Park Lavvn Pliarmacy 

I N C 
PHONE — 7S5-9221 

4324 W. Marguette Rd., Chicago 

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

OOURTESY OF 

LORRAINES BAKER Y 
FRESH BAKED GOODS DAILY 

3956 W. 63rd St„ Chicago, UI., POrtsmouth 7-1335 

BKST VVISHES TO OI R MANY 
FRIKNDS 

FOR A JOYOUS EASTER 
Courtesv of 
ROBIN'S 

ARROW AUTO SUPPLY, INC. 
WALBROOS 5-6400 

2755 W. 63rd St., Chicago, 111. 

SINCERE BLESSINGS TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

OOURTESY OF 

M. P. SCHNELLER & ASSOCIATES, I N C 
PHONE 892-7961 

W«bster Street and Railroad. Montgomery. DlinoU 

BEST VVISHES TO MY MANY 
FRIENDS AND PATRONS 

ON" THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

BOTS STANDARD 

R I T E - T O N E 
DECORATING SERVICE 

FOR KSTiMATKS — LU 3-00**;", 
4125 W. 78th St., Chicago, 111. 

SERVICE 

Bus valdvbos rinkimai ir kiti | t a i s klausimais sauvališkų žy-
reikalai. Pageidaujama, kad kuo i E"l nedaro ir nedarys. Taip pat 
daugiau organizacijų ir pavienių i r k i t o m nekompetentingom or- . T O W R TO^SM A ^ P A T R O N S 

SINCERE BLESSINGS 

veikėjų įstotų Kultūrinio darže
lio darbams tęsti ir ateityje. 

' Valdyba 

LIETUVIU B E N D R U O M E N Ė S 
I-OS APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

JAV Lietuvių bendruomenės 
Clevelando I-os apylinkės meti
nis narių susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, balandžio 21 d., 12 
vai. Lietuvių klubo viršutinėje 
salėje, 6835 Superior Ave. 

Darbotvarkėje: valdybos, iždo 

ganizacijoms ar asmenims i savo i 
vidaus santvarkos reikalus kiš-1 
tis neleis, bet visais būdais ir prie j 
monėmis prisidės išlaikyti vie- j 
nybe ir su pagarba ir meile sa
vo tautai ir tėvynei sieks savo 
užsibrėžtų tikslų. 

L T M Čiurlionio 
ansamblio taryba 

VIENYBXS REIKALU 

Tautiniu solidarumu susirūpi
nusi lietuvių grupė kovo 15 d. 
susirinko "Čiurlionio" ansamblio 

Oourtesy of 

TINA MARIE 
BEAUTY SAL0N 

For Appointment Pbone 4S4-H400 
3500 W. 79th St., Chicago, III. 

O O M P L S R AUTO SERVIOE 
6301 So. Kostner Ave, 735-9771 

BEST WISHES TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

MARQUETTE PARK SERVICE 
STATION 

Oomplete Auto Servif-e 
Motor RcDaars — Tune-ups-

3655 W. 63rd St., Chicago, m . 

BKST VVISHES TO OUR FRIENDS 
\xi> A S S O C I A T E S 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
('ou>-tesv of 

AIRPORT ELECTRIC CO. 
PhoBes: RE 5-5757; PO 7-3248 
6342 S. Central Ave., Chicago, 111. 

SINCERE BLESSINGS TO ONE AND ALL 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

COURTESY OF THE 

BOULEVARD EMPLOYMENT SERVICE 
6240 So. Kedzie Ave„ Chicago, UI. For iaformatioD phone 778-1545 

BEST VVISHES TO Ol'R MANY 
FRIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy oi 

Solo Cup Company 
BITTERFTEIJD 8-2800 

7431 South East End Ave. 
CHICAGO. ILLINOIS 

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

COURTESY OF 

SOVEREIGN OIL COMPANY 
PETROLEUM PRODUCTS 

6051 South Knox, Chicago. m BEfemce S-SOSŪ 

BEST VVISHES TO M Y MANY 
FRIENI>S 

ON" THIS KOLY EASTER DAY. 
Courtesy of 

FELIX CACHEY 
MASON CONTRACTOR 

For EsUmates Phone 636-6898 
10312 South Kenneth Avenue 

OAKI.A\VN. ILLINOIS 

SINCERE BLESSINGS TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of 

ir kontrolės komisijos praneši-1 namuose, Clevelande aptarti lie-Į L k t l e D a n i s h B a k e t V 
• i • i •- i-i _y; 11 m-i n ta I*T-W-» r»aciroicL*iiciac rmcan- i ' mai, diskusijos dėl pranešimų, 

naujos Apylinkės valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimai. 

Taip pat bus renkami atstovai 
į naujai įsteigtos LB Ohio apy
gardos suvažiavimą. 

Nariai , kurie clar nesusimokė
jo solidarumo įnašus, galės tą 
atlikti prieš susirinkimą. Nesusi-
mokėję neturės sprendžiamo bal 
so. Apylinkės valdyba prašo na
rius skaitlingai dalyvauti susirin 
kimo bei sutikti kandidatuoti į 
Apylinkės bei Apygardos valdy
bas ir atstovus. 

Apylinkės valdyba 

PAREIŠKIMAS 

Clevelando lietuvių visuome
nininkų grupės paskatintas, L.T. 
M. Čiurlionio ansamblis nutarė 
viešai pareikšti savo nuomonę 
apie C A . liečiančius, iš sporti
ninkų kelionės į okupuotą Lietu
vą išplaukiančius įvykius: 

Mėginimą sutrukdyti Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 50-
ties metų sukakties minėjimo 
programos išpildymą. 

Prieš tai ir po to pasirodžiu
sius visuomene klaidinančius raš 
tus ir Čiurlionio ansamblį ir jo 
vadovybę įžeidžiančius atvirlaiš
kius. 

L. B. Cleveland'o Il-sios apy-
!irikė<- valdybos paskelbtą Čiur
lionio ansamblį provokuojantį 
pareiškimą. 

Čiurlionio ansamblis H)40 m. Į 
įsisteigė Lietuvos uostinėjo Vi i - ' 
niujo puoselėti tautinį ir liau-; 
dies meną, sava daina ir gies-j 
me kelti tautos dvasią ir skatin
ti ryžtą kovoti už tėvynės laisvę. 

Bolševikų ir naca; teroro me
tais persekiojamas Čiurlionio an
samblis neatsisakė savo šventos 
pareigos. T u o labaiu, būdamas 
laisvame krašte ir jausdamas 
Clevelando lietuviu visuomenes 
išreikštą pasitikėjimą Vasario 16 
—šios minėjime, Čiurlionio an
samblis nepasiduos keletos asme
nų skleidžiamai skaldančiai veik 
lai. 

Ansamblis visuomet laikėsi ir 

tuvių tarpe pasireiškusias nesan 
taiką keliančias priežastis, neside I 
rinančias su geru lietuvio vardu Į 
išeivijoje. 

Susirinkusieji priėjo vieningos! 
nuomonės, kad ypatingai šiais | 
Laisvės Kovos metais Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui ir 

(Nukelta j 5 psl.) 

BKST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Compiimcnts of 

PARK ROLLER RINK 
Skates and Equioment 

Fop Privatc Reservations — 
TEL. TKINTTV 2-8953 

16th & Sheridan Rd. Zion, Dl. 
BEST VVISHES TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS ON THIS 
HOLY EASTER DAY 

Gourtesv of 

SIXTA'S BAKERY 
Fi-esh it.tked Goods Daily. 
(akės For Ali <><*e;iskms. 

PHONE — 7:S7-2M3 
5405 S. Kedzie Ave., Chicajjo, UI. 

BKST VVISHES TO M Y MANY 
FRIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
KEVTN S.H1TH CONSTRUCTION 

COMPANY 
Ali types of brickw>rk 

Garavęs, patios. fireplaoes. eto. 
A — 239-4616 

10735 S. Spaulding, Chicago, III. 

Best vvishes to one and all 
on tthis 

h oi y Easter day. 

Compliments of 

A F R I E N D 

TEL. RELIANCE 5-9839 
4346 West «3rd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 

RĘST VVISHES TO M Y MANY 
FRIENDS 
Courtesy of 

Henry J. Machnicki 
REAL ESTATK. INSURANCE 

Tel. REliance 5-5700 
3801 W. 55th St„ Chioajjo. III. 

BEST WI«HES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of 

B and F FOOD SHOP 
PORTSMOUTH — 7-0533 
5716 South Pateški Road 

CHICAGO. ILLINOIS 

BEST WISHES TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

Orlando's Pizzeria 
4741 W. 63rd St.. Chicago, Illinois 

Tel. 735-0554 
BEST WISHES TO M Y FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

CLEM B. MULH0LUND, Inc. 
Developers of Palo« Gardens 

T I X : HII.I/TOP 5-3360: FUI/TON 
9 - 2 2 6 6 and 466-4421 

2156 W. 95th St., Chicago. Ifl. 

Best wishes to one and all on this 
on this holy Easter day. 

Courtesy of 
MUSHROOM GBOWEBS ASS'N 

SALES 
TEIi. HAymarket 1-7086 

18 So. Water Market, Chicago, III. 

BEST WISHES TO M Y FRIENDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy ot 

Dan's Barber Shop 
4020 W. 55th St., Chicago, 111. 

Tel. 767-5901 

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Courtesy of the 

SPECIAL TOOL ENGINEERING CO. 
4539 South Knox Avenue, Chicago, Illinois Tel. fOrtamoath 7-6690 

BEST WISHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of 

B O R R E L L I ' S 
PRESCRIPTION PHARMACY 

TEIi. WAI,BROOK r>-0:M5 
6400 S. Kedzie Ave,, Chicago, 111. 

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesy of 

Bartecki's Pharmacy 
PRESCRIPTION SER\^CE 
TEIi. — REliance 5-5868 

4259 W. 63rd g | , Chkago, IU. 
BEST WISHES TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

CoBrtesy o ' 

Kaspar Hardware 
RELIANCE 5-2181 

3782 W. 6Srd St., Chicago, Illinois 

BEST WISHES TO MY FRIENDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY ? : A S T E R DAY 
Courtesv of 

ANN'S TAIL0R SHOP 
5723 W. 63rd St., Chicago, Illinois 

TEL. 767-3711 _ ^ 

BEST WISHES TO M Y FRIENDS 
ANO PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

OLSEuVS STANDARD SERVICE 
Complet*- Auto Service 

6751 Archer Ave., Tel. 586-2142 

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

COURTESY OF 

EVERGREEN POPCORN AND CARAMEL SHOP 
95th and Wes*ern (EvergTeen Plaza), Chicago, IU. — TeL 857-9369 

ATTENTION! With every purchase of a i lb. ba« of 
77c you will receive a free box of 
this coupon ad. 

i lb. bap ot Caramel Corn at 
popcorn or ice creom eone —with 

SINCERE BLESSINGS TO MY MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

DR. EDWARD J. KROL 
SINCERE BLESSINGS TO ONE AND ALL 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 

COURTESY OF 

STOLZ - WICKS, I N C 

SINCERE BLESSINGS 
TO ONE AND ALL ON THIS 

HOLY EASTER DAY 

Courtesy of 

A F R I E N D 

BEST VVISHES TO Ol'R 
FRIENDS ANO ASSOCIATES 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
• 'ouvtesy of 

R. 0'Brien & Sons C©., Inc. 
WHOLESAI>E MEATS 

FRONT1ER 6-1212 
4224 South Racine, Chicago, Ui. 
BEST \V«5HES TO ONE AN'D ALL 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

Egan Funeral Home 
3700 W. 63rd. Chicago, III. 

LU 2-2000 

BEST WISHES TO OUR 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

TERRY'S RESTAURAHT 
PHONE 458-8485 

7225 W. 63rd St., Summit, 111. 
REST \VISHES TO OUR FRIENDS 

AM) PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Courtesy of 

Midway Pharmacy 
4324 W. 63rd St., Chicago, Illinois 

Tel. PO 7-9155 

BEST \VISHES TO MY MANY 
FRIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
i 

Courtesv of 
DR. PAUL A. R0SB0R0UGH 

Į 1750 E. 87th Street. Chicago, IU. 
TEL. SO 8-0600 

SINCERE BLESSINGS TO MY MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Courtesy of 

D R . A. F. R O M A N S K I 
6918 So. Areher Avenue, Chicago, IUinoia Phone — 58fr3045 

STNCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

COURTESY OF 

CHARLES CONTINENTAL HOUSE 

BEST WISHES TO MY FRIENDS 
AND ASSOCIATES 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Coui-tesy of 

RICHARO CAHMAH 
INSURANCE 

Tel. \VA 2-01O0 Chicago minate 
175 West .laok.«on Bl\d. 

Banqne« Hall«* For MeettnRs. Parties, elo, 
Nalad Bar — lornigf — Eot«rtafa«nent N 

CATERfNG SERVICE — RELIANCE 
tty 

5400 South Cicero Ave. Chicago. HHaafe 

SINCERE BLESSINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

COURTESY OF 

Austin Sinclair Service Station 
Complete Auto Service — Major and Minor Repairs 

5956 West 63rd Street, Chicago, Illinois, Phone — 767-9448 

I BEST VVISHES TO OUR FRI?;NDS 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
From 

J and J 
STANDARD SERVICE STATIONS 
4401 W. r>5th S t . Phone 7«7-»774 
5901 s. Pulaski Rd.. Pbone 735-9832 

CHICAGO. ILLINOIS 

BEST \VISHES TO Ol'R FRIEN >S 
AND PATRONS 

()N THIS HOI.Y EASTER DAY. 
i'ourtesv of 

S I R - R E F S 
RESTAURANT and UNOfCB 

PHONE 581-1314 
.4024 W. 55th St., ChiraK«», Ulmois. 

REST \VISrIES TO OI R 
FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOI.Y EASTER DAY 
Courtesv ot 

C H A T E A U 
LIQl ORS and LOUNGE 

\VK ni .LIVEU — TEL. VI 7-H37« 
A<m W. 47th St.. Chicago. III. 

SINCERE BLKSSINGS 
,'> oi j ; FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOI.Y EASTER DAY. 
Courtesy of 

TASTY BAKERY 
SPEOIAM7.ING IN CAKĮBi 

KO R ALL OO'ASIONNS 
TEL. — HEMLOCR 4-5713 

1745 W. 5lst St., Chicago. Vt. 

REST WISHES 
TO Ol'R MANY FRIENDS 

ON" THIS HOLY EASTER DAY 
Oourtesy of 

A. J. TREU R00FING C0. 
KO«FINf; AND SEDING 

FOR F-STLM\TES G R 6-4318 
««04 S«>. Hemiitaire 
CHH'ĄftO ILLINOIS 

RI.ST \VISHES TO ONE AND ALI 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Courtesy of 
FAMILY SPORT CYCLE 

CENTER 
(Your friendly Yamaha dealer) 

Stales — Parts — Service 
TEL. HEMIiOCK 6-2»3» 

5910 S. West«Tn Ave, Clilcago. I U. 
l ' " 

MEST \VISHES TO OUR MANY 
KKIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Oourtesy of 

ELECTRONIC CONTROL 
SERVICE CO., INC. 

ItaUio AL- TelcvMon Sorvloe 
PHONE — 582-5110 

4120 W. 68rd St., Chicago. Illinois 

Remki te t u o s biznierius, kurie 
i skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

BEST WISHES 
TO OUR MANY FRIENDS ON THIS! 

HOLY EASTER DAY 
Courtesv of 

AL GUALANO 
and FAMILY 

REST W!SHES TO OUR 
MANY FRIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
Courtesv of 

TWIRL and SWIRL 
BEAUTY SALOM 

FOR APPOINTMENT — HE 1-5009 
2438 W. 59th St., Chicago. I1L 
BEST VVISHES TO OT"R MANY 

FRIENDS AND PATRONS 
ON" THIS HOIY EASTER DAY 

Courtesy of 
REEDER 

SHT5ET METAL WORKS 
PORTSMOUTH 7-7100 

4621 W. 63rd S t . Cldcago, m. 

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY EASTER DAY 

COURTESY OF ! S-J 

Serviceall Plumbing, Heating 8t Sewer G>. 
FOR ESTTMATES: PHONE 47( 

2825 West 59th Street — ChkaRO, Illinois 

• • 

REST NVISHKS TO Ol'R MANY 
FRIKNDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY. 
courtesv of 

A L L . A . M A T I C 
T R A M S M I S S I O H S 
5243 South Archer Avenue 

TEL 581-3442 
i i 

BEST \VISHES TO Ol'R MANY ' 
FRIENDS ^ND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Courtesy of 

DAD'S CL0THES CARE 
pRospEcrr s-ti2o 

2619 W. 68rd St., Chicago, UI. 
SINCERE BLESSINGS 

TO ONE AND ALL ON THIS 
HOLY EASTER DAY 

Sliz's Delicatessen 
Manufacturers Of 

Home Made PollsB Sausage 
IJU^AYETTE 3 - » 5 « 

311$ W. 4SRD St. AT ARCHER 

REST VVISHES TO OI R MANY 
FRIENDS 

ON THIS HOLY EASTER DAY 
Oourtesy nf 

VINCE KAVE 
UTOMOTIVE SERVICE 

T I L . Ll 5-MOA 
6906 S. Pulaski Rd.. Cnkago. I1L 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EA.STER DAY, - j g f 

Courtesy of 

F L I P S N E V E R 
5988 We»t 63rd St., Chicago, Illinois, Tel. REliance 5-4430 

•IN 
SINCERE BLESSINGS TO MY FRIENDS AND PATRONS 

ON THIS HOLY EASTER DAY.^ 
Courtesy of "*" U 

Bill's Restaurant & Sandwich Shap 
CARRY OUT SERVK3E L 1 { V \ 

2455 — West 63rd St^ dueago, niinois. Phone — T76-9744 

SINCERE BLESSINGS 
TO ONE AND ALL ON THIS 

HOLY EVSTER DAY 
Oourtesy of 

EMERALP MACHINE HORKS 
Lijrht j.n«l hiuvv machinirųs 

Tel. — W.\Rncr 4-3770 
1641 S. Halsted St„ Chicago, IR. 

REST VVISHES 
TO Ol'R MANY FRIENDS ON THIS 

HOLY E *.STER DAY 
Courtesv of 

PART0LL and SON, Inc. 
MASON CONTRACTORS 

FOR ESTIMATES: Glllsnn 8-0401 
7901 W. 119th St., Palos Park, m. 

BEST WISHES TO MY MANY FRIENDS * 3 ' 
ON THIS HOLY EASTER DAY. 

Courtesv of 

KENNETH SCHVVAMBORN 
PL1"MBING AM» SKWKRMiK CONTRACTOR 

IiicefMPd and bondetl For e^lmates P1>one: Q.% 4-at55 
9515 South St. Loois. Evcrgreen Park, Itnaois 

-

SINCERE BLESSINGS TO MY FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY EASTER DAY ' 

Courtesy of 

FRED'S SERVICE STATION 
COMPLETE AUTO SERVICE 

6301 So. Cicero Ave.. Chicago. niinois PfcMe 585-1660 

Perskaitę Dranga, duokite kitiems pasiskaityti. 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

L i n k i 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS KUNIGAI: 
Klebonas J. STANKEVIČIUS 
Prelatas IG. ALBAVIcIUS 
J. VYŠNIAUSKAS 
A. JUŠKA 
PR. BALTRUMAS 
A. VILKAITIS 

C L E V E L A N D O Ž I N I O S I NAUJA ALTO SKYRIAUS 
VALDYBA 

(Atkelta iš 4 psl.) Institutui, kuris kiekvienais me-^ 
lietuvybės išlaikymui vra reika-jtais ruošia koncertus, festivalius j Pereita sekmadienį 
lingas visų lietuvių tautinis so-įir organizuoja kitokias progra-1 nauja Amerikos Lietuvių Tar> 

kūnas, Pr. Razgaitis) sukaktuvi
niam minėjimui rengti buvo pa
kviesti V. Rociūnas, V. Knistau-

išrinkta į tas, F. Eidimtas ir A. Jonaitis. 
Iškilmingos pamaldos abiejose 

lidarumas, tarpusavio toleranci- mas. Ypatingai šaunūs festiva-1 bos Clevelando skyriaus valdyba I l iet bažnyčiose, minėjimas nau
ja ir vienybė. Deja, pastarųjų liai įvyksta pavasario metu, kada iš šių asmen ų(eile pagal gautą į josios parapijos salėje sutraukęs 
metų tarpusavio ginčai šmeižtų programą stebi minios žmonių, balsų dauguma): R. Minkūnas, į per 700 žmonių, kalbėtojai: dr 

Ižd. R. Minkūnas patiekė fi-
naminę apyskaitą. Ji buvo pui
kiai paruošta ir susirinkimo pa
tvirtinta. Metinė skyriaus apyvar 
ta siekė 5,305.71 dol. Alto cv 
persiųsta $1.570, perduota jung-

| tiniam finansų komitetui $496, 
vasario 16-tosios minėjimo išlai-

form\ "prasiveržė nei" T kai kurią j dalyvauja pats gubernatorius ir; S. Sankala i t^R. Kudukis, V. Pa- j X. Darnusis, Seth Taft. R. Perk | doms 2002 dol. Kasoje palikta 
spaudą. Jie yra ir toliau sklei
džiami pasirašytų laiškų ir net 
anoniminių atvirlaiškių pagal
ba. Susirinkusieji nutarė, kad 
šmeižto akcija, nukreipta prieš j pasirodžiusi televizijos progra- į janeių 48 organizacijų 123 ats- j \ a) paskelbė maldos dieną vist) 

.56 dol. kiti aukšti pareigūnai. Lietuviai j liūnas, Pr. Razgaitis, A. Jonai-Įsen. Fr. Lausche. Gubernatoriuj i47. 
šokėjai dalyvavo gub. G. R o m - t i s , L Bublienė, K. Ziedonis Į paskelbt- 1968 m. Lietuvos res-, Susirinkime daug kalbėjo rvai-
ney inauguraciniame baliuje net | ir A. Pautienis. Buvo išstatyta 
du kartus. Šilainė nemažai yra j net 18 kandidatų iš atstovau-

publikos metais. Clevelando vys- riausiomis temomis daug asme-
knpa* (moksleiv. ateit, iniciaty 

kaikuriuos mūsų pasižymėjusius' mose ir dalydavusi daugybėje ki-

33EC 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
mūsų klientams ir visiems lietuviams! 

J. ANDRIULIO LIET. SCRIU ATSTOVAI ČIKAGOJE 

IR APYLINKĖJE: 

į veikėjus ir prieš lietuvių tauti-
jnei kultūrai nusipelniusį "Čiur-
jvos aukso pervedimo Sovietams. 
. K. S. Karpius plačiau apsistojo 
į ties rengimusi ir minėjimu sukak 
; tuvinės 50-tosios Vasario 16-to-
| šios. Be pačios valdybos (K S. Ka 

. llionio" ansamblį ir jo vadovą, 
{/ į skaldo Clevelando lietuvių vi

suomenę. 

Susirinkimas vieningai pasisa
kė prieš šmeižtų autorius bei 
išsišokimų organizatorius, kurių 
keliama nesantaika tik pasitar
nauja lietuvių tautos bendram 
priešui. -^ 

Henrikas Brazaitis 
Antanas Butkus 
Juozas Darnusis 
Danielius Degėsy s 
Viktoras Palūnas 

tų mažesniųjų parengimų. 
tovų. 

Susirinkimas pradėtas Lietu-
Per 19 m. reprezentacinė Det-jvos himnu. Perskaitytas pereito 

roito grupė, plačiai yra žinomai Alto skyriaus susirinkimo proto 
kolas. 

Pagrindinį \eiklos pranešima 
amerikiečių tarpe. ]i labai akty
vi ir lietuvių gyvenime: surengė 
net keturis šokio ir dainos kon 
certus, beveik kasmet dalyvauja 

padarė sk. pirm. K. S. Karpius. 
kuris kartu pareiškė, kad išdir-

se vyskupijos bažnyčiose. Miesto 
burmistras ir Taryba išleido pro 
1 lamarijaj ir vasario 16-tą dieną 
buvo iškelta Lietuvos trispalve 
r liesto centre. 

Išleista plati sukakties minėji-
Pio programa. 

nu. Pasigesta skyriaus veiklos vi
daus taisyklių, pasisakyta, kad 
būtų mėginama surasti kitokių 
būdu sutvarkyti organizacijų at
stovavimą Alte. 

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Krygeris, sekr. A. Zorskienė. Su
sirinkimas užsitęsė net keturias 
valandas. 

V.R. 

^ 

STASYS IR MARIJA METRIKIAJ 

FARM FOOD COMPANY 
1811 W. 47th St., Chicago, I1L, Y A 7-8393 

DETROITO ŠILAINĖ 
PAVASARIO BALIUJE 

Cleveland, Ohio. Balandžio 
20 d., šeštadienį prieš Atvely-

Vasario 16 d. minėjimuose ir daujbes per 50 metų Clevelando lie-
gely kitų lietuviškų parengimų. Į .uv'ų tarpe ir sulaukės 73 metų. 
Šilainė dalyvavo pirmoje ir ant- pasitraukia iš aktyvaus visuome 
roję šokių šventėje Chicagoje,, ninio gyvenimo ir nebesutinka 
New Yorko pasaulinės parodos i kandidatuoti į Alto skyriaus val-
hetuvių dienos programoje irldybą. 
šiuo metu rengiasi 3-jai Šokių 

/ -

šventei. 
Vysk. M. Valančiaus lit. mo

kyklos baliuje Šilainė pirmą kar-

Pirmininkas trumpai perbėgo 
skyriaus atliktus darbus: sureng 
t«s baisųjų birželio ištrėmimų 
minėjimas su pamaldomis, minė 

tą pasirodys Clevelando lietuvis I jimas kultūriniame darželyj, kur 
kajai visuomenei. j kalbėjo dr. A. Budreckis iš Nevv 

respublikonų veikėja 
Kaip ir visų grupių, taip ir 

Šilainės šokėjai keičiasi, tiktai, . . . , , n ^, 
DUdintb ^ • •H 0 1 » i aktvviai dalyvavo Pavergtu Tau 

vadove C Gobie- ^ ' .^. .t . . . . ^, 

Yorko ir 
Seth Taft. Liepos 17 d. valdyba 

pastovi yra jos « = — ~. _ - , t ų s a v a i t ė s m a n į f e s taeijoje Cle 
ne, kuri ištverminga, jau 19 me-, v e U m d o ^ ^ ^ ^ R R a r _ 
tu vadovauja sia, šokių grupei- p i u s i r R K u d u j d s ^ ^ . ^ 

Ponia Gobienė priskirtina, tur jvardu lankėsi Britų konsulate. 

k T i v ^ k ^ t r a ^ d T u s ' p a v a s a r i o i . l ^ P d e k l a s i ^ ° m Q s ^ . ^ į į T * t S S T . S *Ž% 
'mokymo ir atlikimo stiliaus, ji j rpius, R. Kudukis, V. Palunas, V. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Imkime mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems. 

ANTANAS IR GENOVAITĖ 
MILAUCKAI 

7900 W. l l l t h St., Palos Hills, Illinois 
Tel. Glbson 8-4567 

1 

lius, kasmet rengiamas Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los. Šių metų pavasario balius 
bus išskirtinas, nes jo programo
je be Grandinėlės šokėjų dar 
dalyvauja ir Detroito Šilainės šo
kėjų grupė, vadovaujama G. Go-
bienės. 

Šilaiuė nuo pat įsikūrimo die
nos, nuo 1949 m. liepos mėn. Vokietijoje ilgus metus šoko Wie 
25 d. visada atranda laiko, jė- sbadeno bei Dainavos ansambly. Į 
gos ir nuotaikos su lietuvišku Clevelandiečiai kviečiami da-
šokiu dalyvauti koncertuose, fes- lyvauti pavasario baliuje ir pasi-
tivaliuose, minėjimuose, šokių gerėti mūsų dviejų žinomų tauti 
šventėse ir visur, kur įspūdingai nių šokių grupių išpildoma pro 
ir vaizdžiai reikia atstovauti lie ' ...«..«•. 
tuvius. 

ieško elegancijos, detalių, išbai
gimo. Ta šokių nuotaika bus jau 
čiama ir Clevelando programo
je-

G. Gobienė — Aukštaitijos 
duktė, mokytoja, baigus Vilniaus 
pedagoginį institutą, kur ir įsigi 
jo žinias apie lietuvišką 

Kasakaitis, L Bublienė, R. Min-

Kristaus Prisikėlimo šventes proga sveikiname visą 
Aušros Vartų parapiją, visus parapijiečius ir visas 
draugijas. Tegul Viešpaties Prisikėlimas suteikia 
Jums Dangaus malonių, palaimos ir didžiųjų vilčių 
išsipildymo. Šv. Velykos tesuteikia visiems tyro 
džiaugsmo ir skaidrios krikščioniškos nuotaikos! 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI 
Kun. Jonas Savukynas, M.I .C . 
Kun. Bonifacas Vaišnoras, M.I-C-

^ 

f 

šokį. 

=<? 

gramą, pasidžiaugti, giedria ba
liaus nuotaika, pasivaišinti ir pa 

* s 
^ 

.Šilainė priklauso Tarptautiniu! silinksininti. r 

SS 
— — ^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Haiti s«v<k klientams, draugams ir pažįstamiems 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
STABDŽIAI, SANKABOS (CLUTCH), TRANSMISIJOS 

(Standartinės ir Automatines). TUNE-UP'S 
TR MOTORŲ REMONTAS 

5751 St. WESTERH AVL, Kampas 58th St, 
Tel. PRospect 8-9533 

i 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ jj 
linkime visiems savo klientams ir draugams. 

ROYAL BLUE STORE 
A. VALAVIČIUS, A. CEPfiNAS, K. BRENCIUS 

4359 S. Campbell Ava., Chicago 32, III. Bl 7-9475 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime 

visiems Lietuviams 

STEPONAS C LACKAYVICZ 
Laidotuvių direktorius 

2424 West 69th Street Tel. R Epu b I ic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 74972 

// 

% 

Jr 
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~ . LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Bičiuliams ir klientams linki 

STEFA IR B E N A S DUNDAI 
UŽEIGOS Savininkai 

•^.ANSP šauti nirtnos rūšt*** importuotų ir \i«*tmit> garimų 

4330 W. ISth St. Tel. T0wnhall 3-ISI7 
CICKRO 50. II.MNOIS 

%> 

// 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
tai savo klientams, d r augams ir pažįstamiems 

MYKOLAS BAJORŪNAS IR ŠEIMA 
- ' UQU0R STORE & TAVERN 

2451 West 99 Street GR 6-9092 Chicago, III. 
VIETOS IR UŽSIENIO GftRIMAI PIGIALSIOMIS KAINOMIS. 

98 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki savo draugams, klientams ir pažįstamiems 

V 

J O E S T A V E R 
2419 West Marquette Remi, ir 

D E L T T A L O U N G E 
5649 West S7th Street 

JUOZAS KASPERAVIČIUS, savininkas 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS 

LIETUVIUS IR LINKIME 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
Š V E N Č I Ų 

^ 

D i r e k t o r i a i i r P a r e i 2 u n a į g 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
MIIIIIIMI vtstaniA savo klientams ir draugams 

SIUVĖJŲ DIRBTUVE 
3653 Mest 4Srd S t TeL LAfayette 3-4116 

PRANAS IR JEV A NAVAK\USKAI. Sav. 
Cleaaiag, Pressag and Repairmą 

• LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems linki 

SPOT LITE FOOD MART 
iMi'oiin m i m \n-rriM.\r * .AMIMAI 

MKZ W. !Harquette R<L, ChiraRO III. 60629, Tel. HA 5-1133 
M. JURGUTIS ir B. UNDURYS. n \ ininkai 

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSN. 
4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 

1 

^ rf 
.f 

f 
Perskaitė l)raii$a dnokite kitiems pasiskaityti 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiem* masų klientams, draugams ir pažįstamiems 

GEORGE A. ŠUKYS INSURANCE INC. 
3252 So. Halsted Street, CAlumet 5-2520 

\ : l 
•fustinan Ma<ke\irius. Sr. 
STANDARD FEDERAL 

SAVINOS AND LOAN B-VfcS 
VALDYBOS PIRMININKAS 

•ftiMinaa Ma«-ke\ ičnis, Ąr. 
STANDARD E»n>KflAL 

SAVINOS AND LOAN B-VftS 
PREZIDENTAS 

^ 

-> 
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DRAUGAS, penktadienis. 1968 m. balandžio 12 d. 

i druomenės valdybos nariams 
už Jų rodomą m a n rūpestį. 

Irena A. Petni t ienė 
Rofkford, III. 

RADIO PROGRAMA 
seniausia Lietuvių R. Jio Pro

grama \aujo j Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pierų Perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka Programą veda -
Steponas J. M>nkus. Biznio reika-

Akt. Rod Steiger laimėjo Oskaro į l a i s k r e i P t i s i B a , t » c Florists — 
premiją kaip geriausias metų akto- I V ie lu **' dovanų krautuve, 562 K. 
rius. vaidinęs filme "In the Hoat 
of the Night". 

Į dienraštis ''Draugas 

MlSCKLLANEOLs 

TUCK POINTING & ROOFING 
I do all zny work. No salesmen 

JOHN AMES — Tel. 538-5232 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Kroariua.v, So. Bos tor -lass. Tel. 
i AN 8-04X9. Ten p a t gaunamas ir 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-up ir Motoru Remontą* 

5759 So. Western Ave. 
Rampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533 

M3SCELLANEOUS 

S0PHIE B&.ieVS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio kl penk. | 
ladient'o 10 iki 11 vai. ryto. šešta- j 
dieniais ir sekmadieniais nuo K:30 iki Į 
9:30 vai. ryt-j Vakarais otrmadie- į 
niais 7 vai. vakaro. I 

MISCELLANEOIiS 
• • • • • • * - • • • • • • - • • 

• • • • • • • 
HELP WANTED — MOTERYS 

D E K O H A V I M A S 
I i VIDAUS I S K LAUKO 

Kitimai ir apamšrj baidai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050 

P A D Ė K A 
Dėl mano sunkios ir ligos li

g o s gaunu i š mano draugų, pa
žįstamų ir net nepažįstamų 
daug užuojautos pareiškimų 
laiškais ir žodžiais, o kartais ir 
materialine paramą. 

Malonu jausti , kad nesu dar 
pamiršta ir kad yra jautrios 
širdies žmonių, kurie stengiasi 
man padėti. Toks tautiečių ro
domas nuoširdumas palengvina 
mano kančias. 

Negalėdama asmeniškai vi
s iems padėkoti, prašau per šį 
laikraštį priimti mano nuošir
džiausią ačiū. 

Ypatingą padėką reiškiu Ben-

• • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 
Apsimoka skelbtis D R A U G E , 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis G! skelbimų kai-

- vis cm- prieinamos 
'ai ir prieinama kaina. 

C O N T K A 

• » • • • » • • • • • -

C T O R S 

Heatino Contractor 
frengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
penius ir alr conditionini? bet 
naujus Ir senus namus Stogu 
rinas (sutters). vandens ftildy 
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste »r užmiesčiuose 
Darlias atliekamas greitai ir sa-
žinincai Apskaičiavimai nemo 
'• a mai 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING * SHK£7r MK'IAl 
i •«» S \VH,[,m. Chicago ». III 

Telefoną* VI 7-S447 

M 
i 

• - " 

l 
KEPA ĮVAIRIŲ 

Priima tortu ir kitu gaminiu i 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: "im 
piai ir šviežios lietuviškos dešrt 

Atdara pirmadieniais nuo 2 
o nuo antradienio iki šeštadienio 

Sa 

L I T H U A N I A N 
BA K E R Y 
2450 West 59th Street 

CHICAGO. ILLINOIS 60629 
Telef. HEmlock 4-7434 

R f š I Ų KEPINIUS 

ižsakymus Įvairiems parengimams, 
portuoti delikatesai, dešros, kum 
IS. 

:30 vai. popiet iki 6:00 vai. vak. 
nuo 8:00 vai ryto iki 6:00 vai vak. 

vininkas ANTANAS KAZILIONIS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

PI a n name ir vaškuojame vfso 
rūsiu grindis. 

4. BUBNYS — Tel. RE 7 5168 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus. 

PARDUODAMI 
VISOS PROGRAMOS B W O P A IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

7159 South Maplewood Avtniie 
Chicago. lUinots flO*t-'». 

14 H) lai- AM ir 1027 mg FM 
lelef. HEmlock 4-2413 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 

A. ABALL ROOFING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūsių stogus. Tadso-
', me arba dedame naujus kaminus, rl-

nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo-
| me is lauko. Taisome mūra—"tuck-
: pointing". Pilnai apsidraudė. Visas 
I darbas garantuotas. 

SO% tkl M'; nuolaida. Galima pirkti 
dalimis Ir išsimokr-tiiial. 
SOUTHWEST ^URNITUKE CO 
6200 S. VVesteru, Tel. GR 6-4421 

K E A L E S T A T E 

Medinis. 2x5. Gage p. Rūsys, ga
ražas, naujas šildymas. $17.900. 

Mūr. 4 kamb. Garažas. Rusya. 
Gage p. $12,9f0. 

Mūr. « kamb. M. p. Garažas. Nau
jas šild. $19,800. 

Mūr. 2x5. po 3 mieg. 62 ir Arte-
sian. Garažas. $26.900. 

>Iūr. 10 butų. Prie 60 ir Kedzle. 
Tik $88,000. 

K A I R Y S REALTY 
2943 West 59th St. Tel. HE 6-5151 

Linksmų Velykii! 
N a.partm«"ntŲ, 12 metų mūras, 

$i:5.20n nuomos. Prie kver#rrt;en 
Plaza. $89,500. 

Medinukas. 4^. kamb., 30 p. lotas. 
I vakarus nuo parko. $12,500, įmo
kėti $3,u00. 

I.likksus :t butai. 14 metų mūras. :; 
auto. garažas. Apie $*;.o<><> nuomos. 
Marfiuette p>ke. Atvira kaina. 

$3,000 pajamų. 2-jų aukAtų mūr. 
Nauji, svarūs 2 butai, biznis, garažas. 
$21,000. 

luotas, platus — Zoning 2—3 butai. 
Marąuette pke. Kaina $12.000 

Namas kaip pilis. Modernus, tvir
tas mūras, virs 45 p. lotas, 3 auto 
garažas. $28.0(>0. 

« kamb. modernus bungalow. 1 % 
vonios. Naujas pečius, virtuvč, por-
f-ous. karpetai. garažas. $23,000. 

2 butai po 6 kamb. Geležine mū
ro statyba. Naujas šildymas. Gražios 
vonios. Prie parko. $2S,800. 

Nuliūdus našle parduos gražų, 3-jų 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku. 

• Oa l l l i lU t t i i t t i l l < i lM i« l i l i i i l i l l i l lC i i tH»* t i< 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitas daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apd rauda. 
2047 W. 67th Ptace, VVA 5-8063 
liiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiniiumtiiiii 
•4>*** —\~~.—rrrrTirriirT|.'l M a numrgfr 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metu patyrimai 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois 
qigBWBĮpBWHi ****•*+*+1 • • • • ^ y » i 
« M > > » > > » « > » < < » 

PARDAVIMUI 
• • » • • • » • • - • - • - • • - • • • " > • » • • • • » m n » « < i 

Parduodamas vartotas, senesnės ga
mybos pianinas Skambinti vakarais 
iki 10 vai. arba šešt . PR 8 -0066 . 

GARBAGE DRUMS 
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 

5622 So. rtacine, 434-1113 
• • - • • • • • • • • • « » » • • » » « » « > < » e e > « 

R E A L E S T A T E 
» • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • - « • • < 

l « * — 20% — 30% pigiau mokėtu. 
iž apdraudą nuo ugnies Ir automo

bilio pas 
r K A N K Z A P O L 1 S 

320sft We»t »5th Street 
Chicago, HIlnoLs 

T«i f.A 4-Ltf54 ir GK 6-43SA 

KINUS IR NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Kkspertlskaal užu-.iam naujus Ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar 
bas garantuotas 

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

- • • * • • • * • • • • • • • • - • • • • . . » . » • • • . » _ « 

B I C H M O N D L ^ J SERVICE 
Rlchinond ir 83rd Street 

SWrT€HBOARD OPERATOK 

With light general office duties. 
Co. benefits. 5 day week. 

Good salary. 

TEL. _ WH 4-1130 

S T A N D A R D C U : R K — 
2 TO 6 P.M. 

Kxp"r. not nec , but mušt be good 
at and enjoy workinff with flgiires 

Prefer mature woman, apply: 
CAMEO CONTAINER 

Employment office 
1240 \V. « " » » « » AVE. 

• zslenlūly ir vietinių automobiliu 
'atsymas. Prlktauno Cblcago Moto' 
Mub Nelaimes at-veju «kamblnkk« 

GR «-S 154 arba UK A-SSftS 
Nav. — Juoaas (Joei Jurattk 

VANDENS NULEIDIMO VAMZDŽIAI — aliumini-
jaus, baltai dažyti, be jokių sudūrimų — ant 

viso namo. 
T V O R O S — geležies, nylono. įvairių spalvų. 
LANGAI IR DURYS — įvairių išdirbysčių ir metalų. 
S T O G E L I A I — ant langų ir durų. 

PAGERINKITE IR PAPUOšKITE SAVO NAMUS. 

K O S T A S B U T K U S 
VISKAS NAMŲ PAGERINIMUI 

Šaukite tel. rytais PR 8-2781, kitu laiku LU 5-6291 

EKIUSmRCKISIfEKISilJiSBailKHKIBH 

aukštų mūra. 2 butai, biznis ir garą- Parduodamas 8 kamb. namas iš-
žas. Marquette pke. $28.000. . . . . m .. * 

5% kamb. ranch, oro vėsinimas, tįsiems metams gyv. ir 10 cot-
karpetai. platus lotas, prie Marquette tages" - Vassrsamių. Visi apš i ldo-

S KIP' S Self Service 
L I Q U 0 R STORE 

5515 S. DAMEN AVE. ALL PH0NES VVA 5-8202 
APRIL - BALANDŽIO 11, K ir 13 D . D. 

* 
l t 

i 
1 

MONNET V.V.L. 
OOGNAC 

I>D?ORTED 

parko, $26,700. 
Atvykite — visi laukiami. 

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

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450 

Prie «4 ir Lawndale mūr. 5 kamb. 
bungalow ir 2 kamb. heismentc. Tik 
$14.900 

Pri«* «9 ir Maplewoo<l. Mūr. 1 >Ą 
aukšto. 2 butai — .r> ir 4 kamb. 20 
metu senumo. $26.500. 

Mūr. 5 kamb. bnngakov. Naujas 
pažo šildymas. $13,000. 

Brighton prke. 2 namai ir ta
verna mi visais irenglmais $23.000. 

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

Fifth $4.29 
C AMUS GRANDE Fine Champagne 

OOGNAC Fifth $5.98 
SANDY MAC DONAf J> Blended 

SCOTCH tCrilSKY, 86 Proof Fifth $3.79 
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P F i f t h $ 4 . 8 9 

CTNZANO VERMOUTH Imported 

Drv or Sweet Quart $-|.89 

I xk aukšto. 2 butai 6 ir S kamb. 
Svarus, modernizuotas mūr. Gage 
pke. Jruoštas rūsys, dvigubas mūro 
garažas. $23,900. 

Palikimas. 2x5 kamb. <S mieg.). 
Prie 45 ir Campbell. Nauja gazo 
karšto vand.. atskira šiluma. Gara
žas. Galima tuoj užimti. $22.900. 

Naujas de ln^e 2 aukštu mūr. Mar-
quette pke. 7 kamb. butas savininkui 
ir 4 nuomos skolai mokėti. $74.500. 

Sfį kamb.. 10 metų, mūr. bungalow 
prie 67 \ vakarus nuo Kedzie. Dvi
gubas garažas. $22.900. 

II butu. 2-ju aukštų. Svarus mūr. 
namas. \Tarquette pke. $S4,900. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOME TAX _ NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA 
2 7 3 5 W. 71st St. Tel. 925-6015 

• • • • » • • • • • • e m••4 

m i ir apstatyti. Pusė bloko nuo 
Michigan ežero. Visi pastatai ge
ram stovy: $22.000. $7.000 įmokėti; 
$200 j mėn . plius 6 ^ nuošimčių. 
L. M. Wolfe, Box 96, Union Pier, 
Michigan. Tel Area 616-469-1477; 
po 6 v.v skambinkit 616-426-0449. 

7042 S. Rookwell — 6 kamb bun-
galow. plius. įrengtas rūsys. Pilnai 
išklota kilimais, užuolaidos, gazu ap
šildoma, air conditioned", žieminiai 
langai. Pageidaujant galima pirkti ir 
namų reikmenis. Du pušinių lentų 
porčiai. Gyvenimui patalpa su vonia 
rūsy Kaina apie $25.000. Apžiūrėt 
galima tik susitarus tel. HE 4-0001. 

M O V I N G 
per kraus to baldus iš arti ir toli. 

A. BENIULIS 
Chicago, IU. 60629. Tel RE 7-7088 

T E L E V I Z I J A S ' 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas 

I. M I G L I N A S 
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063 

\PDRAUDC AGENTCRA 
Namų. automobi

lių, gyvybes, 
<*vsik*tos. biznio 
Patoglo* tAsimo 
kejimo talyfos 

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233 

NUTRITI0NIST 
Chief of Nutrition Services for nc\v 
university affiliated program for the 
mentally retarded: Master's or Doc-
toral Degree with three years ex-
perience in nutrition or dieteties įn-
cluding clinical experience in pedi-
atries. K<perience in oommunity 
health programs and with handi-
capped children desirable. Starting 
salary dependent on ąualifications 
and experience. FU11 university 
benefįts. This is a new position and 
successful applicant will have the 
respensibility to plan, devt-lop and 
evaluate serviees for a new faeility, 
reeruit staff and partic.ipate in totai 
researeh program. 

Write. Wrre or Call — 
Jane Garvin, Asst. Professor and 
Coordinator in Food & Nutrition. 
College oi Education and Home 

Economics, University of Oncinnati 
CINCINNATI, OHIO 45221 

REGISTERED N U R S E 

Needed for day shift position in 
busy skilled care Nursing Home. 
Inąuire to th>- Direetor oi Nursing. 

W inston Manor N uis ing Home 
Tel. A L 2-2066. 

WAITRESSES 
Full And Part Time 
Days And Nights 

Top Salary 
Paid Vacations 

Exeellent Gratuities 
Apply 

R0ŪND THE CL0CK 
SNACK TIME 

1002 Warren, Downers Grove 

HELP VfANTED — VYBAI 

Reikalingi patYTe 
KARPENTERIAI 

Pastovus darbas lietuviškoj 
firmoj. 

Tel - 737-8949 

MACHINISJS 
ALL AROUND MEN 

Able to do own set-up Work re-
pairing and rebuilding produetion 
machinery All company benefits. 
Steady work. Call or vvrite: 

SUPERI0R STEEL BALL C0. 
Tel. AC 2113-225—7637 

20 Lake St., Xe» l'.rituin, Conn. 

DUCT CLEANING 
One man. Age 21 to 40. under 
170 lbs. Working foreman ability. 
S2.50 per hr to start. VVeekly 
raises Car and personai phone 
necessary Night work and/or 
weekends. 

PHONE — 847-3600 

TURRET L A T H E 
OPERATORS 

Oay & N'ight Shift. Set up and op-
erate Gisholt Automatic. No. 3&5 
also general factor>' help needed. 
\Vell Kstablushed Co. Paid Vacations 
& Holidays. Profit Sharing & Fringe 
Bf-nefits. 
B R E U E R ELECTRIC MFG CO. 

5110 X. Ra\ensuood Ave. 
Call C. BKOOkS — 561-<>ltt2 

Saturday Phone 784-HS04 
A n Equal Opportunity Employer 

Responsible, Clean Cnt 
Man to Learn 

Shi pping 8C Receiving 
Permanent position. Many em-
ployee benefits Opportunity for 
advancement. Excellent opportun
ity for high school graduate. 

Phone 762-1111 
for interview 

GENERAL OFFICE 
Full tinv\ term diversified dut;es. 

Starting «JC ?92.50—pleasant work-
ing conditions — apply in person. 

MH)WEST CORTLAND, 
9535 Kivcr St.. Scniller Pk„ 111. 

TKL. 235-21S1; 671-0376. 

Perskaitė "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti. 

R E A L E S T A T E 
I % ankšto med. 5 ir 3 % kamb. 

Centrinis ga^ti ftildymas. Rūsys. Ga
ražas. 63 ir Albany. $1S,000. 

Tavernos su namais, su salfmis 
Brtghtion pke. Taip pat valgykla in
dustriniame rajone. 

A buto p<i M/j kamb. Naujas. Nuo
mų sutartys $11,340 metams. 63 ir 
Pulaski. $s<».000. 

8 po 4 kamb. mūr. Cicero, šildy
mas gazu. $9.840 pajamų. Prašo 
$79,000. 

2 po 6 kamb. milr. KrdvOs kamba
riai. Rūsys, garažas. 64 ir Artesian. 
$29.400 

S I M A I T I S 
2737 VV 4Srd Streen 

E A L T Y 
Tel. CL 4-2390 

ROT A L CANADIAN, 6 yr. old 86 Proof • 
Imported CANADIAN \ \TDSKY F i f th $ ^ , . 6 9 B 

-— B 

CHERRY MARNIER Imported LIQl EITI, Frfth $ g . 4 9 S 

B E N A I LIQI EUR or BENAI 
L I Q V E I R and B R A N D T F i f t h $4..09 

GANCIA ASTI S P O I A N T E OR NF.RBIOLO 
Imported Italian ^parkling WINE Fif th $ 3 . 3 9 

I 

REAL ESTATE - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L mSURANCE AGENCT 
AND REALTY 
A. LAURATTB 

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775 
(Correacy Ezchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas 

9 kamb. med. Karšto vandens ši
luma gazu. Moderni virtuvg ir vonia, 
kilimai, garažas. 40 p. sklypas. 61 ir 
Pulaski apyl. $19.900. 

6 ^ kamb. medinukas. Mode.rni 
virtuve. Spinteles, plyteles, nauja Šilu
ma gazu, 2 auto garažas, dalinai j -
rengtas rū;*vs. Netoli mūsų įstaigos 
$14,900. 

lilnkstne "rancn" ttpo mfiro rezi
dencija. :s vonios, prijungtas 2 auto 
garažas ir kiti modernūs Jrengfmal. 
Sklypas soxl4o p. Palos Heights. 
$r>9.000. 

(i butu ntiir. Oražūs butai, geros 
pajamos. Cicero. $43.000. 

23 apartmentflnal Ir 4 krautuves. 
Labai gražūs butai. Visi išnomuoti su 
sutartimis. Pajamų J35.000 metams. 
1-abai gera vieta ISnuomavtinui ir 
saugiam investavimui. TeiraukltSs. 

3 butai Ir biznis. Mūrinis. Mūro ga
ražas Geroj Marquette pko. vietoje. 
$41,500. 

1 % aidesio mar. 5 % ir S % kamb. 
Apynaujis. šiluma gazu. Alumin. lan
gai. 2 auto garažas 68 ir Pulasfcl 
apyl. $35,500. 

2 p«> •"»•»» kamb h* 3 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga
ražas. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame Marquette pke. $52.000. 

7 kamb. mūr bungak>w. Gražiai Iš. 
taisytas, šiluma gazu. 2 auto mūr. 
garažas. Gage pke. $21.000. 

14 botu mūras. Visos vonios kok
liniu plytelių, puse butu su kokliniu 
plytelių virtuvėmis Nauja elektra 
Labai dailus namas ir geros paja 
moa Marquette pke. Galima perimti, 
morgičius iš 5%«*. Teirautis. 

& kamb. mūr. rezidencija, i H vo
nios. Šiluma gazu. Garažas Platus 
sklypas Marquette pke. $16,500. 

Gražu." 4 bntu mūr. Remodeltuoti 
butai. Mūro garažas. Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48.500. 

Excellent Opportunities For 

Registered Nurses 
And Licensed 

Practieal Nurses 
Ali Specialist Hospital 

Ix>cated In Year-Round Resort Area j 
Kxeellent Salary And Prince Benefits i 

Write: Direetor Of Nursing 

Little Traverse Hospital 
Petoskey, Michigan 49770 

Or Call (616) 347-2551 

Bookkeeper-Exped. 
5 day week. Salary commensurate 
with ability. Insur. program, paid 
holid., paid siek days, perm. posi
tion. Phone for appt. AL - 2-2066. 

W a n t e d A t O n c e 
PRINTERS AND 

MACHINE OPERATORS 
IVANTED 

High Paying Jobs 
In Composing Ftocm Of 

THE STATE PRINTING C0. 
Pay For Kxperiencod Printers: 

$3.32 Per Hour t>avs 
$3.4533 Per Hour Nights 

Modern airconditioned plant: insur-
ance: company paid retirement 
plan: ail insid" work: paid hoiidays; 
tw,o weeks vacation after one year. 
three \veeks vacation after six yea.rs; 
employee r"creatoon center. Strike 
conditions exist. Do not phone. Senri 
resume to office at 

THE STATE PRINTING C0. 
1305 Sumter St., C'olumbia. S. C. 

29261 

* * T Y S 4 I f* H O f a S T S *^ 
• • • • • • ^ • • ^ - » ••***• • • • • - • • • « » • • « 

S T A T I O N E R T CLERK 
Sodai Stalk>nery & office sopptter, 

l',\|H^ri«Tioe rci|iiir«>d 
Call >1R. MOORF.. 763-3350 

or a p pi v 
OHIJSON STATTONERS 

,">:5.">9 \ . l ) e \ o n A-v c. 
A L V O R D 8 
4S."»7 W. Irvuu; Pk. 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ'*. 

HELP IVANTED — MOTERYS 

NERIS REAL ESTATE 
6924 South YVestern Avtnut Tai. 471-0321 

SALES • MORTGAGES • MANAGEMENT 

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 
100 Proof F i f th $3.98 

NAMŲ PfltSlMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 

nuomavimas. — Income Ta*. 
Notariatas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

S. Kedsle Ave.. PR &-22S3 

S4G«x 

SPEND YOUR SUMMER IN SOUTH HAVEN. MICHIGAN 

REGISTERED NURSES — STAFF 
We wrnild likę a few moments of yonr time to explain the e-xcellent 
opportunities avattable... Ton will be affiliated with a fully eąuipped. 

accrf<1/ited hospital that Ls prosrressive and looks fo the individual 
nurse and her future. We have openings on all shifts. — Shift differ-
ential — top salaries and benefits. Summer openings also available. 

WE ALSO HAVE OPENINGS FOR 

X-RAY TECHN0L0GIST 
AND MEDICAL TECHN0L0GIST 

ASCP registered, or eligible for an expanding laboratorv in a 94-bed 
hospital. lovely southwestern Michiga.n resort town. Kxc> llent opport

unity for advancement. Prefer some bacterk>loer\- experie«ce ••• 
• / " \ . 

CONTACT ADMINISTRATOR 

SOUTH HAVEN C0MMUNITY HOSPITAL 
SOUTH HA\*EN, MICHIGAN 49090 

SO! 

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS 

Member of M L S. 
ALEX ŠATAS — REALT0R 

Main offic* 5TW W. Cermak, Cicero, DL, Tel. OL 6-22S3 
Tarime sbntug narna Oceroje, Renryne, Rh eraide. La Orange Parke 
ir kiruose vakariniuose priemiesrrouae. Prabom užsukti { muša Htalgą 
ir i.mii iium M n r s n g o . r 

L O O K I N G FOR A GCX)D JOB ? 
- Key Punch Operator - Secretary 
- Order Processor - Mail Qerk 

37'/2 hour week Excellent company benefits 
Grow with a large Buying and Merchandising Cooperative. 

PHONE — 676-3030 

TOPCO ASSOCIATES, I N C 
7711 Grosu Point Road Skokie, Illinois 
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Kaip išsaugoti sveikatą 

APIE VĖŽJ 
Dr. Maurice Sutton savo kny- Rūkoriai dažniau suserga vė-

goje "Cancer Ebcplained" skel-! žiu, negu nerūkantieji, ypač tu-
bia, kad JAV-se kasmet randa-i rint galvoje plaučių vėžį. Pa -
ma vidutiniškai net 500,000 žmo gal dabar turimus duomenis ve-
nių, sergančių vėžiu, ir dar apie žys nėra užkrečiamas. 
40 milijonų, kurie dabar svei- >,-,-, . . P t 
. . J . . . . ,. Medikai yra nustatę septynis ki, savo ateities dienose susirgs . , , . . ,. *, .. . . . .'x,__ & | zenKlus, kurie gali rodyti veziu 

susirgimo pavojų: vėžiu. 
Ši liea taip pavojinga, kad 

pasaulyje leidžiama per 4.000 
medicinos žurnalų, skirtų vėžio 
klausimams tirti, ir vien tik an
glų kalbos medicinos žurnaluo
se per metus išspausdinama a-
pie 5,000 straipsnių apie vėž;. 

Vėžys yra atėmęs gyvybę vi
sai eilei garsių pasaulio žmonių, 
kaip popiežius Jonas XXIII, vai 
stybės sekretorius J. F. Dulles, 
sen. R. Taft. Yale universiteto 
prezidentas A. W. Griswold, a-
tominių mokslų specialistas E. 
Fermi, architektas E. Saarinen. 
rašytojas T. S. Eliot. Aid. Hux 
ley, Boris Pasternak. dramatur-1 
gas €3. Odets, O. Hammerstein j 
H, sportininkas B. Ruth ir dau- į 
gybė kitų. Bet labai daugelis po 
operacijos, po švytinimo yra ir 
išgiję nuo vėžio ir dabar dirba. 

Vėžio ligoje kūno ląstelės pra 
deda nenormaliai augti, daugin- i 
tis, paverždamos maistą nuo 
sveikųjų. i 

Jau 1916 m. japonų moksli
ninkai Yamagiwa ir Ichikawa, i 
betepdami triušius derva, su-! 
kėlė vėžį. Vėliau buvo pastebė- Į 
ta , kad bernaičiai, kurie lando 
į dūmtraukius, juos valydanr., j 
ta ip pat greičiau gauna vp/.į. 
XIX šmt. buvo pastebėta, kad j 
audėjos nuo prasisunkiančių 
per drabužius tepalų greičiau ; 
gaudavo vėžį. Taigi, nustaty- ! 

ta , kad kai kurie chemikalai 
gali sukelti vėž}. 

Bet vėžio liga apimtose ląs
telėse nesurasta bakterijų, ku
rios vėžį būtų galėjusios sukel
ti , tačiau nuo 1932"?m. turima 
duomenų, kad virusai vėžį gali 
sukelti. Vėžį taip ^gat gali su
kelti atominis spinduliavimas. 

1. Nenormalus kraujavimas. 
2. Atsiradęs gūželis k a n o j 

nors kūno daly. 
3. Užimta gerklė, kuri nepa

sitaiso. 
4. Pasikeitimai vidurių ar pūs 

lės tuštinimo įpročiuose. 
5. Ilgiau užsitęsęs užkimimas 

ar kosulys. 
6. Ilgėliau užsitęsęs nevirški

namas ar sunkumas nuryti. 

7. Ypatingesni karpos ar ap
gamo pakitimai. 

1 Pastebėjus kurį iš tų ženklų, 
reikia pasitikrinti su gydyto
j u . Apie tai minėtoje knygoje 
r a šo dr. M. Sutton. J . Daugi. 

MIŠIOS ITALIŠKAI 

Apaštalų sostui patvirtinus I ta 
lijoje vyskupų nutarimą, ketvir
tuoju gavėnios sekmadieniu viso
je Italijoje įvesta italų kalba ne 
tik bendruose šv. Mišių maldose, 
bet ir pagrindinėje Mišių kanono 
dalyje. "Per 1,500 metų, ta proga 
pareiškė Apeigų kongregacijos se 
kretorius prel. Antonelli, šv. Mi
šių Kanono maldos kalbėtos lo
tyniškai, nebuvo pilnai supranta 
mos daugeliui tikinčiųjų. Dabar
tinės liturginės reformos eigoje ir 
ši svarbiausioji bei centrinė Mišių 
dalie yra atveriama visiems tikin 
tiesiems. Tačiau lotynų kalba pa 
liekama privačiai laikomose Mi
šiose (be tikinčiųjų dalyvavimo) 
ir tose vietose kur krašto vysku
pai ras reikalinga. 

Mielam pusbroliui 
A. f A . 

STANISLOVUI STASIUI mirus, 
KUN. A. STASIUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai 

^ z% 

l 

ENGINEERING 
OPENINGS 

A t 

Project And Supervisory Levels 
Prefer Applicants To Be Oriented 

In FM Two-Way Radio 
And SSB Communications With 

Emphasis On Solid-State 
Submit Resume And Salary Reąuirements 

In Strict Confidence To: 
STŪART F. MEYER 

Executive Vice President 

AEROTRON; INC. 
P. 0. Box 1527 

Raieigh, North CaroKna 27608 
Ai> Equai Opportunlty Employer" 

FM & AM Two-Way Radio 
SSB & ISB Communications 

Fuel Control- & Data Etruipment 
AMEC0 & GONSET Ham Eąuipment 

A 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Lie
tuvoje 1968 m. neilga isirgus. aprūpinta šv. sakramentais, mi
rė mūsų sesuo ir teta 

r 

Č i a da i l in inko p a d a r y t a s škicas ta
r i a m o j o negrų v a d o Kingo žudiko 

A. + A. 
ANTANAS PETRULIS 
G y v e n o 4420 ' S. Talman A m 
Mira hą^ 9 ,A- 1 »W, 4:30 vai. 

ryto. s u l i a k r s T4 m. amžiaus. 
G i m ė Lietuvoje. Kilo B Pa

nevėž io apskrit ies . Gelažių pa-
rapijo''. Gagami ka imo 

Amer iko je i šgyveno "»=> m. 
Pas i l iko flideTlame nuliūdime 

ž m o n a Kazimiera (Zubavičifl. 
tiy, sūnus Alphonse . marti Al
dona. 2 anūkes : Susan ir Pau
lą, brol is Juozapas . hroli^iv-
Barbora, brol ienės Ona Petrulis 
su Seimą ir Marijona Petruli? 
su Ae.ima. S brol io vaikai: Po
v i las su žmona , A n w , ir š n ima: 
W a l t e r . su ž m o n a A n na ir 
šėrimą: Louis , sw žmona Lacille. 
Ir kiti g imines , draugai bei pa
žįstami. 

Pr ik lausė Dariaus - Girėno 
Post 271. I* ." ," •**»{?*- , a i - - lo
pai L. V f W i * sVnflfraujriii kuo
pai ir L..R.K.S. A. 160-tai knn-

Čūnas pašarvotas Petro Me
i lūno koplyeįoje . 434* So. CsB-
tornia Avenue. 

Laidotuves įvyk* SeSta<i.. >*! 
13 d. i* koply6i«S 9 vai. ryto 
bus itlv<iėtas i šv<\ •'. M. N". -
ka l to F'r.'iSidCjima parapijos 
hažnyi'ia. kurioje įvyks gedu
lingo.* apeigos . Po pamai'iu 
bus nulydėta* ) šv. Kazimiero 
kapines . Pirma d . bal. 15 <!.. 
S:S0 vai. rvte gp^jidingos 4v. 
Mišios r-;s a t n a f e u j a m o s už 
ve l i on ie s sielą. 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus: 
g imines , d r a u g u s ir pažįstamus 
dalyvaut i la idotuvėse ir šv Mi-
*Vose 

NuMūdę: Žmona. «imt». mar
ti, ani ikes , brol is ir kiti gimiiW~. 

Laidotuvių direktorius Petras 
BiaUunas Tel. LA 3-85TC 

A A. 

Petronei^ Valaityte Kasperaitiene 
Palaidota balandžio 2 dieną šalia savo vyro a a. Juozo. 

Vilkaviškio kapinėse. 

Nuliūdime liko Lietuvoje duktė Stefanija Leonavičienė 
4 sūnūs: Jonas. Vincas. Juozas ir Alfonsas su šeimomis 
sesuo Uršulė Valaitytė ir kiti giminės; Amerikoje se
suo Marija Valaitytė-Dėlertienė su vyru Adolfu An
tanu, brolio vaikai: Juozas. Onutė Bradūnienė-Valai-
tytė ir Jurgis su šeima 

Pranešame bičiuliams, kad po Ugogsg ir sunkios ligos 1968 
m. balandžio 10 dieną mirė 

A J A 
Maj. IGNAS GRIGALIŪNAS 

68 metų amžiaus. Gyv Kenosha. Wisconsin 
Kilęs iš Klovainių. Šiaulių apskr 
Velionis buvo Savanoris . Kūrėjas ir Lietuvos kariuomenės 

majoras. 
Liūdesy liko žmona Stasė (Jasiukevičiūtė). sūnus Raimun

das, duktė Sigutė ir žentas Juozas žemaičiai, vaikaičiai Rai
mundas Grigaliūnas Jr. ir Gintaras ir Daiva Žemaičiai, brolis 
Antanas ir sesuo Apoloną Lietuvoje, pusbrolis Steponas ir 
žmona Rozalija laseliūnai. pusseserė Teklė Balčaitienė su šei
ma, seserėčia dr Ona Vaskevičiūtė svainė Bronė Jameikiene 
ir eilė giminių Amerikoje. Kanadoje. Lietuvoje ir Sibire. 

Šermenys Kenoshoje. Wisconsin. ketvirtad.. tai 11 d.; Ci-
ceroje. Illinois, penktad . bal. 12 d. po 12 vai. popiet Butkaus-
Vasaičio koplyčioje 1446 So. 50th Ave Šeštadienį, ba!. 13 d 
9:30 vai ryto iš koplyčios bus išlydėtas į Sv Kazimiero ka
pines. 

Gedulingos šv Mišios dėl Didžiojo šeštadienio atidėtos 
pirmadieniui. 9 vai ryto šv. Antano parap bažnyčioje. 

Mielam tėveliui 
A. f A. 

I G N U I G R I G A L I Ū N U I mirus, 
dukrai SIGUTEI ir sūnui RAIMUNDUI nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Vytautas Vanagas 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
1967 m. balandžio men. 13 d. mirė mūsų mylima teta 

A. + A. 
IZABELĖ MATUSEVIČIŪTE 

Gyveno Toronte. Canadoje. 

Velionė buvo giliai religinga, labai jautrios širdies, pasi
žymėjo dideliu gailestingumu bei pasiaukojimu. 

Jos brangų atminimą gerbdami su dideliu skausmu bei 
liūdesiu prisimena jos staigią ir tragingą mirt} sc^rs duktė su 

Mirtiee angelas ją iškvietė į geresnį pasaulį, kur nėra 
vyru, ir sesers sūnus su žmona 
kentėjimų ir kančių 

— Viešpatie, būk gailestingas Jos sielai, kaip ir Ji buvo 
gailestinga, artimui. 

Už jos sielą užprašytos šv. Mišios šių nu-tų balandžio 
mėn. 20 d.. 7:30 vai. ryto švč. Trejybės bažnyčioje, Hartford 

Prašome gimines draugus bei pažįstamu- pasimelsti ui 
Conn. 
Jos sielą 

Nuliūdę: Norkai, DraguRak-iai 

P A D Ė K A 
A. + A. 

JONUI ŠUMAKERIUI 
mūsų myl imam vyru i — tėveliui — seneliui mirus, jo laidotuvių 
d a l y v i a m s nuoširdžiai dėkojame: 

Šv . A n t a n o parapijos kleb kun J. Stankevičiui , kun. F. 
Baltrumui ir kun. dr. A. Juškai, už šv. Mišias ir už la idotuvių 
ape igų atlikimą, kun. A. Vi lkaič iui už pamoks lo p a s a k y m ą , kun 
B Sugintui už da lyvav imą la idotuvėse ir koplyčioje š v R o 
žančiaus sukalbėjimą. 

D r P Kisieliui už rūpestinga g y d y m ą ir lankymą namie 
bei l igoninėje. 

Š v A n t a n o parapijos m o k y k l o s m o k y t o j o m s — sese lėms 
ir m o k y k l o s va ikuč iams už d a l y v a v i m ą gedulo M i š i o s e , vargo
nininkui Skriduliui už liturgine muziką 

Kars te nešėjams, šventų Miš ių bei vainikų aukoto jams , vi
s iems lankius iems velionį kop lyč io je , d a l y v a v u s i e m s laidotuvių 
pamaldose ir palydėjusiems i kapines , gedulingų pietų šeiminin 
kei F Dvi la i t i ene i už pagaminimą g e d u l o pietų 

Ypat ingą padėką reiškiame v e l i o n i o g iminėms hrt artimie
siems. 

La idotuv ių direkt Vasa i t i s -Butkus už ypatingai rūpestin
gą la idotuv ių sutvarkymą 

C i c e r o Jūrų šaulių Klaipėda kuopai už garbės sargyba 
ir ats isveikinimą koplyčioje 

N u l i ū d ę ir dėkingi: 

Ž m o n a , dukros ir sūnūs su š e i m o m i s ir anūkai. 

DRAUGAS, penktadienis. 1968 m. balandžio 12 d. 

A. f A. M A R T H A S O B U T 
<;>vcuu ('hii-.mn Hei-rtit^. llliiMH>-

Mirė bal. * *t.. IMU. II \ . i l . \:ik.. s*U*uWu> KO m. .imžiatL-
(.IIIM* l . ietiivojo. \ irverikojf ištryteiK) **0 m. 
I'n.-ilik.> <!i«l«'li.ime n u l i ū d i m e i -oinūs: >-am ^ w S.H.IMI».I. I li«ri-

rta: J o h n e v \ - Halo-; l'ark. II!.. \ Y H 1 I « T S U . M * f t Hi!U. III ir Matfc 
j;»v. i tiie.u;u llt*M;ii(>: 1 - u u ū k ų ; - x->*eT>-.: Kva l>:'uil>i,ui>ka- iii'*'. 
(.l«-nu<xHl. t l l . . A m u Krii«*JMna.; o \ . Cliit-atfn. III.: ir kili giminė*. 

Ve ikmes vyras a. a. S iun mirP l»«.1 m. 
Kūną.-, niiiarvota.- sje»jer MenKirial ko|il>ėi«ije. :'. IM *• ir <liie:ur«» 

ItiHitt. Ml ' j f l ' r . l l l i lMŪ>. 

1 .n . l . i l c i , - i v y k s -<~la«l.. bal. 13 «l. t* koplyėjo* » \a l . i \ l . . !I:I-
.ulvilėta i *%. Ka/iiiiu-ro |uira|tij4>* ha invė ia . Chieatfit l l«i^iu~. km .-•<• 
« .:•• \ . ryto į \>k> g^luliuiii >~ |Kinial>l<» u i veliones siela. I'<> i».im::l.l.. 
bu* iiul><V-ta i šv . k ą / m i l i n i k.iuiiH-* «'lilea^>je. 

\n«»šir«lžiai kvipėiaoM* \L*n>: iciiiiine*. draui^i* u |..,, i l .t ,I. .I • <l.i 
l> \au( i i i o se lai«l«»*mėse. 

Nul iūdę: S f N f S , MARČIOS, A N f K A I IK KITI GIMINES. 

l.aiikiluviŲ tl irektorius st»ict't Mem«>rL«l t"ha|M-l. l'el. :."».".-«;HM) 

AAKVft 

MiZEIM«EVANS 
F U N E R A L HOME 

T H REE 
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

~vi.*>i^^^į Parkinq Facilitiea 

a 6845 SOUTH WESTERN AVE. REpubhc 7-8600 

^_i;"'€iiSlijif i i£Or 

\ A. t A. 

Maj. Ignui Grigaliūnu! 
mirus, velionies našlei p. STASEI GRIGALIŪNIE
NEI, vaikams RAIMUNDUI GRIGALIŪNUI ir SIGU
TEI ŽEMAITIENEI, žentui JUOZUI ŽEMAIČIUI ir 
kitiems velionies artimiesiems liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Cicero Lietuviu Medžiotojy-žuvautoju Klubas 

DNKO^M^Y.i 

S E A R S 
HEBITAGE HEMOBIALS 
A N T K A P I A I I K 

P A M I N K L A I 
yra pilnai garantuoti 

Sears, Boeback and Co 

KAINOS nuo $74.95; | t f kaina įeina pristatymas TT 
padėjimas airi kapo. Kapinio mokesčiai atskirai. 

S I T A r P O T F : • APTARNAVIMAS # r-11'r N M M I 

S153 South VVestern Ave. Tel. HEmlock 4 • 4800 
THOMA.S i. K F A K V S , I N I ^ J V . 

P E T K U S 
TĖVAS IR S Ū N U S 

MARCUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 vvest 7lst Street Tel. GR b-2345 
410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO i?»0P 

AIKATE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

f 4 , f j j . « a ^ 

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

Trys Moderniškos Koplyčios: 
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

8UŽAUSKŲ BEVERLY HILLS 6CLINYČIA 
(reriauBios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotu vi ų 

b- kitų papuošimų 

Z4SS Weat W»rd Srrwt. Chia^o 
Telrf PB 8-08.M PR 84834 

PIRKITE DABAR TIESIOG NU0< 
M R. N E L S 0 N, 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR t 
MONUMFINT CO. 

3911 West l l l t h Street 
Didžiausias Paminklam* ,!nnj 

Pasirinkimai Visan»«< Mit*st« 
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 

V i e n a * b l o k a s nuo k a p m i ? 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
l**v1ą Laidotu via DiraktoriŲ Asociaeijo.1 Nariai 

Laid d irekt Vasaitis-Butkus. Tol OLvrrtDic 2 1063 ^ ^ 

Pasinaudokite Draugo „Gassifier skyriumi. 

STEPONAS C LACKAWIC2 
2424 W. 6»Ui STREET Tei. BKpubLc 7-1213 
2S14 W. 2Srd PLACE TeJ. VlrKin.a 7-««72 

PETRAS BIELIŪNAS 
4M8 S. CAUFORN1A AVE. Te*. LAfajette 3^3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3387 8. LITLANIOA AVE. Tel. YArds 7-3401 

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

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

JURGIS F. RUDMIN 
3819 SO. UTTANICA AVE Te4. YArds 7-1138— i 138 

VASAITIS-BUTKUS 
144« SO flOth AVE, OCERO, fUL TeJ. OLympk 2-1003 

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus 

790$ STATE RU., OAKJLAWNS ILI*, Te*. — 836-2328 

i 
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8 DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. balandžio 12 d. 

x Katalikių 

x Lietuvių Moterų khibų fe-
įderacijos Chicagos klubo visuo-
įtiniame narių susirinkime, įvy-
; kusiame balandžio 7 d. Jaunimo 
| centre, slaptu balsavimu išrink
ta valdyba: Marija Krauchunie-
nė, Ona Liorentienė, Kazimiera 
Leonaitienė, Marija Macevičie-

usivienijimo ' n ė , Marija Peteraitienė, Julija 
Valdienė ir Alė Velbasienė. 163-čios kp.susirinkimas nuke 

liamas viena savaite. Jis įvyks Į Kandidatės: Liucija Paulavičie 
balandžio 21 d., tuoj po sumos,! nė ir Konstancija Kanaukienė. 
S. P.M. Gimimo parap.. salėje. 
Apie tai praneša kuopos nutari
mų sekretorė Albina Poškienė. 

x Miironio Lituanistinės 
mokyklos rengiamas linksmas 
pavasario balius įvyks gegužės 
18 d. gražioje Willow Springs 
salėje. Programą išpildys solis
tė J. šalnienė. akompanuojant 

Valdyca pareigomis pasiskirs
tys sekančiame posėdyje. 

x svč. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje per iškilmingas Pri
sikėlimo mišias 5 v. r. vargo
nuos Antanas Kalvaitis, diri
guos VI. Baltrušaitis. Atskiras 
intarpas giedos solistai. Proce
sijoje giedos ir berniukų cho-

prof. V. Jakubėnui. Vakarą ras-
praves visiems gerai žinoma ak-1 x DT. A. Klimas Mokytojų 
tore J. Cijūnėlienė. Gros A.! studijų savaitėje, kuri bus Dai-
Markausko orkestras. Į navoje rugpiūčio 18—25 d., skai 

x I. Motekaitienės dainavimo' *ys paskaitą "Lietuvių ir ang-
studijos mokiniai Velykų sek-j^J k. fonologiniai skirtumai." 
madienio pamaldose tėvų jėzui-1 Kviečiami dalyvauti visi moky
tų koplyčioj giedos "Laiškų I t ojai su šeimomis. 
Lietuviams" premijuotas komp. i x Futbolo rungtynės jvyks-
Br. Budriūno mišias. | t a sekmadienį Marąuette Parko 

x J. Jurkus, Rochester, N. | aikštėje tarp Lituanicos ir 
Y., už kalėdinius atvirukus at
siuntė 5 dol. "Draugo" leidėjai 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Kas ištiko tuos, kurie lau- ir atgrubusiais pirštais ant mo

kė? Kovo 22 dieną Vilniaus kyklinio sąsiuvinio lapo vedžio-
laikraščiai priminė, kad pasi-!jo raides: •'Prašau mano šeimą 
baigė žiema, atėjo pavasaris, priimti j kolektyvinį ūkį..." Lie-
Drauge su žiema išvyko iš Lie-,tuvos ūkininkų "entuziazmas" 
tuvos ir 600 rusų menininkų, j eiti į kolchozus prisiminime at-

perdaug 
Trūksta 

apylinkėse i tik vieno labai svarbaus bruo-
skelbdamilžo: kas atsitiko su dešimtimis 

kurie nuo kovo 10 buvo užtvin- (pasakotas lyg ir ne 
dę Lietuvą rusiškais koncertais, j nutolstant nuo tiesos 
Jų vietoj, Vilniaus 
pragydę vieversiai, 

A.L.R.K. Moterų sąjungos centro valdyba savo posėdy kovo 30 d. svarsto naujų narių vajaus reikalus ir aptaria 
Moterų sąjungos seimo programą, kuris įvyks Grand Rapids. Mich.. 42 kuopos globoje. Sėdi (iš k. j d.) : 
iždininkė Natalija Šatūnienė. I vicepirm. juliana Rotsko. centro vald. pirm. Julia Medinienė. rast. Donna Žilienė. 
Stovi — Moterų Dirvos" redaktorė Dale Murray. iždo globėjos Sophia Bartkus ir Marijona Druktanienė. 

pavasarį... Bet tą dieną taip j tūkstančių tų, kurie bandė dar 
pat suėjo lygiai 20 metų, kaip i "pažiūrėti, ką kiti darys". Tą 
Lietuvoj plačiu mastu buvo pra- tiesos dalį liudija Sibiro tun-
dėta žemės ū.<io kolektyvizaci-į drose išbarstyti tų "pasižiurė
ją. Prisimindama tą nelemtą Ui" bandžiusiųjų kaulai ir gal 
sukaktį, "Tiesa" rašė: "Tuo-i kur nekur išlikusios paliegusios 
met, prieš du dešimtmečius, suniokotų šeimų liekanos, po 
valstietiškose trobose vyko ne- dešimties ar daugiau metų grį-
paprastai dideli dalykai. Kaili- žusios ir namie akmens ant ak-
niuoti .sermėgėti žmonės galvo- mens neberadusios. Trūksta ir 
jo, svarstė, ginčijosi, kaip gy- atviro, sąžiningo įvertinimo, ko-
vens, dirb3, su kuo eis. Po ilgų kia kaina Lietuvos žemdirbiai 
ginčų ir svarstymų kartais išsi- 20 metų .anot tos "Tiesos", "tur-
skirstydavo, nutarę pažiūrėti, ką 
darys kiti, bet dažniausia vie
nas po kito artinosi prie žiburio 

tina Tėvynės (Rusijos) aruo
dus". (E-) 

Lyons komandų. Pražia 1 ir 3 
v. p.p. 

dėkoja už paramą. 
x St. šurkus iš Californijos. 

pasinaudodamas knygų išparda
vimo mėnesiu, užsisakė knygų 
už 40 dol. Pasinaudokite proga 
ir papildykite savo bibliotekas. 
Knygų kainos žymiai sumažin
tos. 

x Ateitininkų ir Lietuvos 
Vyčiu jaunimo atstovai petici
jos Šv. Tėvui, ir žygio reikalais 
posėdžiavo pereitą savaitę Jau
nimo centre, Chicagoje. Posė
dyje dalyvavo: ALRK Federa
cijos pirm. K. Kleiva, Stud. at-
kų s-gos atstovai kun. K. Tri-

x Gerbiamos ponios ir pane 
lės prieš prasidedant vasaros 
karščiams visas kviečiame iš
traukti gražiausius savo šifo
nus, šilkus ir mezginius ir at
plaukti į Puotą Jūros Dugne. 
Nenusileiskite gelmių sutvėri
mams ir savo puošnumu ir gra
žumu nustebinkite visus. Puo
ta Jūros Dugne įvyks bal. 20 d. 
VVestern Baliroom, pradžia 8:30 
v. v. Dėl rezerv. skamb. telef. 
LA 3-5499. Bilietus prašome at
siimti Margutyje nuo 7 v. v. iki 
8 v. v. (pr.) 

IŠ ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE VOKIETIJOJ 

— T. Sereikienė, Los Ange
les, Calif., pasinaudodama 
"Draugo" knygų 

Vliko valdyba jau parengė ir 
išsiuntinėjo į daugelį kraštų ati- _ Vokietijoje mirusių ne
tinkamus laiškus, nurodančius, priklausomybės kovų dalyvių 
kaip peticiją parengti ir kaip kapų priežiūra. L.K. Kūrėjų sa-

mėnesiu užsisakė k ™ & ! ^ ! s u o r š a n i z u o t i Paraš l* rinkimą vanorių veteranų sąjungos Vo-
menesm, ^f^keJ^y^i^^ bei peticijos Įteikimą. Prie laiš- k ietijos skyriaus valdyba nori 

kų pridėta informacinės litera- suorganizuoti Vokietijoje miru-
tūros. Laiškai su pagalbine me- sių nepriklausomybės kovų da-
džiaga jau išsiųsti: PLB Aus- įyvių (savanorių, karių, parti-
tralijos Krašto valdybos pirm. -zanų ir šaulių) kapų priežiūrą. 
S. Narušiui, Naujosios Zelandi- j Valdybai, tačiau yra žinoma tik 
jos Krašto valdybos sekr. E. j dalis kapų. Todėl visos Bendruo-
Liutikienei, Kanados krašto vai į menės apylinkių 

!r 

dol. Kviečiame visus pasinau 
doti proga. Papigintų knygų 
sąrašas "Drauge'' spausdina
mas antradieniais. 

— Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo komitetas stengiasi, 
kad visoms ar bent daugumai 
laisvojo pasaulio vyriausybių 
iki šių metų rugsėjo mėnesio 
būtų įteiktos peticijos, tai yra, 

prašymai, kad tos vyriausy-

makas ir Dalia Bakaitytė, Moks!tikras ką perki: laikrodį, žiedą, 
leivių at-kų s-gos Ad. Viliušis ir i apyrankę, brangakmenį, pa-
Liet. Vyčių J. Nausėdas, Helen puošalą, 
Pius ir Cecilia Matui. Vyčių at
stovai dar paprašė laiko pastu
dijuoti žygio reikalą ir surasti 
žmones, norinčius padirbėti šia
me jaunimo užsimojime. 

x Ypatingas automobilių at
piginimas užsakant gavėjams 
Lietuvoje per E. ir V. Žukaus
kų Cosmos Bendrovės visus 3 
skyrius, galioja iki šio mėnesio 
28-tos dienos, (sk.) 

x LITO BENDROVĖ siūlo 
pirkti savo akcijas, duoda pa
skolas geromis sąlygomis. 
Kreiptis j Litas Investing Co., 
Inc., 6755 So. VVestern Ave., 
Chicago, UI. Tel. GR 6-2242. 
Treč. 7—9: šešt. 10—3 vai. (sk.) 

|bės padėtų Lietuvai jos laisvės 
Labai svarbu, kad būtum!bei nepriklausomybės byloje: 

keltų Jungtinėse Tautose bei ki-

ar kt. Neabejotinai 
tikra (genuine) prekė ir nuo
laida A. Tvero juvelyrinėje 
krautuvėje 2646 W. 69 St. Kaip 
geram pirkėjui dera, viską per
ka tik pas Tverą. (sk.) 

x Kai jums deimanto pri
reikia, gero laikrodžio ar žiedo, 
Tveras Marąuette Parke teikia, 
duoda nuolaidas dar priedo. 
Tveras Juvelry, 2646 W. 69 st. 

(sk.) 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
proga sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius, visuome
nes veikėjus, draugus ir pažįstamus. Linkiu visiems 
sutartinai darbuotis, kaip parapijos darbuose, taip 
ir visuomeniniam veikime. 

Kun. A. Valančius 
šv. Mykolo Parapijos 
Klebonas 

: ^ 

s J> 
f 

se reikalavimą, kad Sovietų Są 
jungos įvykdytasis Lietuvos už
ėmimas būtų pasmerktas, kad 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
ir administracija iš Lietuvos 
pasišalintų, ir kad būtų pašalin
tos visos kitos kliūtys Lietuvai 
vėl tvarkytis kaip nepriklauso
mai valstybei. Siekiama, kad 
kiekvienai vyriausybei adresuo
toji peticija būtų pasirašyta ei
lės atitinkamo krašto įžymių bei 
įtakingų asmenybių. Į tokius 

A.S.D.—Korp! .asmenis tuo reikalu kreiptis 
Vytis ruošia šokius Velykų die- Vlikas kviečia atitinkamuose 
ną, bal. 14 d.. Knights of Co- kraštuose gyvenančius lietuvius 
lumbus salėje. 2306 W. 69 St. per jų bendrinėms organizaci-
8 v. v. (pr.) 'joms vadovaujančius 

valdybos yra 
dybos pirm. A. Rinkūnui, Pran- į prašomos suteikti sekančias ži-
cūzijos Kražto valdybos pirmi 
ninkas kunigui J. 
Vokietijos Krašto 
pirmininkui J. Valiūnui, Belgijos j m o įr mirimo vietos ir datos, 
Krašto valdybos pirm. S. Bal- j kokiais nepriklausomybės kovų 

tarnavo, 
vadinasi 

nias apie jų apylinkėje palaido-
Petrošiui, i tus nepriklausomybės kovų da-
valdybos j lyvius: Pavardė ir vardas, gimi-

+l l r too fOT. , . . . , .tuvienei. Didžiosios Britanijos I metais (1919—1921) 
tuose tarptautiniuose forumuo- T - *_ • i i r - i ,~ 
^ „^,,„,„..;„„ ,Zl o„..:_... o. lietuvių sąjungos pirm. J. Vii- j kariuomenėje? Kaip činskui, Viiko atstovui Romoje j kapinės, koks kapo nr. kapinių 

prel. V. Mincevičiui, Vliko at-1 registracijoje ir kuriam laikui 
stovybės Kolumbijoje pirm V. į nupirkta kapo vieta? Kur gy

vena artimieji, kurie galėtų su
teikti daugiau žinių apie miru
sįjį? Kas prižiūri mirusiojo ka-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

proga sveikinu 

draugus ir pažįstamus, linkėdamas Dievo palaimos 

KUN. JONAS SKRODENIS, 
Šv. Teresės parapijos klebonas 

Kankakee, Illinois 

pa? 

x Studentai. 

asmenis. 

x Dr. J. Briedžio ReaJ Esta-
te įstaigos naujas adr. yra 113 
ir Bell Road, arti Archer (171) 
ir 83-čia Hwy kryžkelės. Jeigu 
galvojate įsigyti nekilnojamo 
turto Lemonto apyl. kviečiame 
pasitarti asmeniškai arba tei
rautis tel. 257-7388. (sk.) 

x Gera proga, graži vieta — 
Lemonte prie didelės State ir 
130-tos g-vių parduodamas pri
einama kaina 6 kamb. namas. 
Gazu karstu vand. apšild., 2 lo
tai po 100x200 p. Sodas 50 vais
medžių ir daugybė dekoratyvi-

CHICAGOS ŽINIOS 
SUDEGĖ MALKŲ SANDĖLIS 

Gaisras sunaikino Gary Lum 
ber kompanijos sandėlį. Nuos-

AREŠTAVO PADEGfHUS 
Chicagos policininkas pereitą 

rugsėjo mėnesį insifiltravo į 

Didžiuliui, Vliko atstovybės 
pirm. Argentinoje I. Padvals-
kiui, Vliko atstovybės vicepirm. 
Venecueloje V. Venckui, Vliko 
atstovybės pirm. Braziu joje J. 
Valavičiui. Vliko atstovybės 
pirm. Urugvajuje G. K. Ma-
čanskui, dr. A. Geručui Šveica
rijoje, kun. K. Patalavičiui Is- . , . , 
panijoje. nrof. J. Lingiui šved i - ' s k e l b t i Vokietijoje palaidotų nė
jo je, C. Sliasinskui Danijoje, R. į priklausomybės kovų dalyvių 
G. Vildžiui Filipinuose ir V. Pašj sąrašą. Žinias prašome siųsti se-
kevičrui Peru. Dar aiškinamasi, j kančių adresu: J. Kriščiūnas, 
kas peticijos rengimo darbą 65 Mainz, Frauenlobplatz 7, 
koordinuos kituose kraštuose. |\V. Germany. 

Jr 

I I 

Žinias suteikti yra prašoma 
greitai, kad iki 1969 vasario 16 
būtų suspėta sutvarkyti tų ka
pų priežiūrą ir sudaryti bei pa-

tir '•% 

tolių padaryta daugiau kaip! kf™f^* n e g r ų s ą j ū 5 P o i v y k u ' 
$100,000. 

MOKYKLŲ VEDĖJŲ 
UŽDARBIS 

Iki šiol Chicagos viešųjų mo
kyklų superintendentas James 
Redmond buvo tos rūšies spe
cialistų Amerikoje aukščiausiai 
apmokamas, gaudamas metinį 
§48,500 atlyginimą. Šiomis die 

Baltimorės 
nių medžių. 1 lotas visai tuš 
čias. Namą galima užimti suda- Į nomis jį pralenkė 
rius dokumentus. Skambinti į mokyklų superintendentas, ku-
257-2728 kiekvieną d. nuo 8 vai. i riam paskirta metinė $50,000 
vak. iki 10 v. (sk.) 

x Vyčiu Choro metiniai šo
kiai-vakarienė įvyks bal. 20 d.. 
7:30 v. v., B. Pakšto salėje. 
Staliukus galima rezervuoti ir 
bilietus įsigyti pas parengimo 
vadovą Vytautą Bilitavičių tel. 
927-3216. Mirgą Pakalniškyte 
tel. FR 6-6489 ir pas kiekvieną 
choro narį. (pr.) 

- Pr. VI. Simaitis — Incom*> 
Ta.\ Service — jau 16 metų lie
tuviams apskaičiuoja pajamų 
mokes&a* 2737 West 43 St.. 
tel. CL 4-2390 (sk.) 

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai ir greitai užpildo įvairius 
1NCOME TAX blankus. 4259 S. 
Maplewood. CL 4-7450 arba YA 
7-2046 kasdien 9—S vai (sk.) 

| alga. Keista, kad Baltimorės 
mokyklas lanko apie 190,000 
moksleivių, o Chicagos mokyk
las lanko apie 578,000. 

KALĖJIMO SARGAI 
Nors Cook apskrities šerifas 

prašė 114 naujų sargų prie ap
skrities kalėjimo. apygardom 

sių Ghicagoje riaušių ir padegi 
mų jo liudymu penki vyrai buvo 
areštuoti už namų ir verslo Į-
staigų padegimą. 

KALĖJIMAS UŽ MEKSIKIE
ČIŲ ŠMUGEUAVIMĄ 

Apygardos federalinis teisė
jas William Lynch nuteisė Jose 
Acosta-Sanchez trijų metų ka
lėjimo pabauda. Jis bandė iš 
Meksikos į Chicagą atvežti 52 
meksikiečius sukimštus i jo 
vairuojamą sunkvežimį. Jam be 
veik pasisekė, nes sunkvežimis 
buvo sustabdytas netoli Jolieto. 
Imigracijos įstaiga meksikiečius 
gražino į jų gimtine. 

AUTOMOBILIŲ 
REGISTRACIJA 

Automobilių ir sunkvežimių 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu savo parapijonams, draugams ir pažįsta
miems. Tegu Prisikėlęs Kristus suteikia ištvermes, 
kaip gyvenantiems Amerikoje, taip ir kenčiantiems 
pavergtoje Lietuvoje. 

Kun. P. Katauskas 
šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas 
Chicago Heights, 111. 

Algirdas Brazis 

Linkėjimai nuo 

ALGIRDO 
ir 

ALDONOS 
BRAZIŲ 

AL'S HIIX TOP LOUNGE 
8514 S. Roberte Rd. 
OAKLAWN, ILL. 

Tel. GArden 2-9561 
'V 

L 
t? 

teismo trys teisėjai jam leido j registracija šiemet pirmą kar 
samdyti tiktai 75 sargus. Sar-jtą Illinois valstijos istorijoje! 
gai kas mėnesį uždirba po $527.'. prašoko 5 m ii. skaičių. Užregis-
Dabar iš viso bus 339 sargai. Jtruota iš viso 5.193.218 auto

mobilių ir sunkvežimių. Cook 
PRASIDĖJO BEISBOLO iapskritvje užregistruota 2.182.-

SEZONAS 884; gi pačioje Chicagoje 
Abu Chicagos profesionalų ; 1 > 1 6 2 ' 2 5 ° -

beisbolo rateliai Cubs ir White Į 
Sox pradėjo šių metų sezoną, 
pralosdami pirmuosius žaidi
mus. 

— f Fed. Vokietijos armiją 
(bundesverą) paimta dar 43 
tūkstančiai asmenų. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
visiems savo klijentams ir jų giminėms, 

draugams bei pažįstamiems 

CENTRAL PARCEL SERVICE, Inc. 
220 So. State Street, Tel. WA 2-9354 
2618 West 63rd Street, Tel. WA 5-2466 

IR 
GORDON TRAVEL SERVICE, Inc. 

220 So. State Street, Tel. WE 9-6362 

^ 

\ : 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu visiems savo klientams ir draugams. 

ALFRED J. FANTOZZI 
REAL ESTATE 

AUTO LOANS and INSURANCE 

2414 So Oakley Ave. 
Phone Vlrginie 7-77«fi 

" ^ 

NOTARY PUBLIC 

<ir 
4> 

š i a proga primename, kad DOVANINIAMS AUTOMOBI
LIAMS užsakvti iki šio balandžio mėn. 27 d. j skai tyt inai GALIO
TA SEKANČIOS ATPIGINTOS KAINOS: 

Volga'- GAZ-21R 
Volea" GAZ-21US 

"Moskvitch" 408 $1.759.39 
•Moskvitch" 408E (2 šv.) 

$1.94588 

$2.36519 "Moskvitch' 
S2.553.71 

i ^ : 

408E (4 šv.) 
$1.963 88 

•Zaporozhets" ZAZ-965A 
$ 957.60 

"Zaporozhets" ZAZ-966V $1.14930 
Nepraleiskite šią progą sutaupyti š imtus dolerių, užsaky

dami per mus šios rūšies dovanas iki šio mėnesio 27 d. 

f 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteliams 

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^ 
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