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Tardo pabėgusį
kiną - diplomatą

Kinas — pabėgėlis 
žvalgybos įstaigų 'žinioje

WASHINGTON. — Kinas dip 
lomatas, pasitraukęs į Vakarus, 
6 metus dirbęs kinų pasiuntiny
bėje Hagoje, Olandijoje, Liao 
Ho - Su į JAV-bes atvyko vasa
rio 4 d. Valst. departamentas, 
paskelbęs apie pabėgėlio atvy
kimą. j šį kraštą, atsisako pa
teikti daugiau žinių.

Pažymėtina, kad Ho - Su esąs 
stropiai saugojamas ir kad juo 
susidomėjusios “įvairios įstai
gos”. Aišku tai, kad pirmoje ei
lėje jis apklausinėjamas centri
nės žvalgybos įstaigos — ČIA. 
Jei su juo bus elgiamasi kaip 
su kitais, į Vakarus pasitrau
kusiais svarbiais pareigūnais, 
tai jis, greičiausia, bus apgy
vendintas krašto vakaruose, 
gaus naują pavardę ir ištisą 
metų eilę bus saugojamas OTA 
pareigūnų.

R. Kinijos ambasados Vaka
ruose skiria daug dėmesio ypač 
prekybos klausimams. Tačiau, 
sekdami sovietų pavyzdžiu, ki
nai savo diplomatinėse atstovy
bėse įkurdina nemažą žvalgybos 
special’stų skaičių. Jų paskirtis 
— ne tik prižiūrėti špionažo 
židinius, bet, kiek įmanoma, 
steigti vis naujus centrus.

Kard. Mindszenty 
pasilieka

BUDAPEŠTAS. — Austrijos 
kardinolas F. Koenig pareiškė, 
kad kardinolas J. Mindszenty 
nemanąs pasitraukti, nė apleis
ti JAV ambasados rūmų, ku
riuose jis gyvena 12 metų. Koe
nig pareiškė nepasitenkinimą 
pasklidusiomis žiniomis, esą, jis 
buvo nuvykęs į Budapeštą pri
kalbinti kard. Mindszenty, kad 
šis savo noru išvyktų iš amba
sados.

Rumunija pabrėžia 
nesikišimą

Nelinkusi skubėti atnaujinti 
sutartį

VIENA. — Užvakar sukakus 
21-jai Rumunijos - Sovietų drau 
giškumo sutarties sukakčiai, ru 
munų spauda iškėlė sovietų pa
siekimus, tačiau nepaminėjo, ar 
numatanti tą sutartį atnaujinti.

Partijos organas “Scinteia” 
pabrėžė, kad rumunų - sovietų 
ryšiai plečiami pasirėmus ne
priklausomybės, suverenumo, ly 
gių teisių ir nesikišimo į vidaus 
reikalus, dėsniais.

• Žibalo danga, atsiradusi, 
vamzdžiui plyšus, ties Kalifor
nijos pakraščiais, jau pasiekė 
,Santa Barbaros įlanką. Žibalo 
išsiliejo iki 150.000 galonų ir 
jos apimtis vandenyne — 800 
kv. mylių.

Šen. M. Mansfield pareiškė: “vir
šūnių” pasitarimas su Kremliumi 
būtų naudingas...

Skatina Nfacono - Kremliaus 

y vadų pasimatymą

WASHINGTON. — Šen. M. 
Mansfield, demokratų daugu
mos vadas senate, pasiūlė JAV 
ambasadoriaus Maskvoje ir so
vietų ambasadoriaus Washingto 
ne pasikalbėjimus. Jie turėtų 
paruošti dirvą “viršūnių” pasi
tarimui. Esą, jis galėtų prisidė
to prie įtampos tarp JAV - so
vietų sumažinimo.

Paryžiuje
Pasitarimai tebėra akligatvy

PARYŽIUS. — Šiandien Pa
ryžiuje įvyko taikos pasitarimų 
posėdis ir vėl nebuvo laukiama 
jokios pažangos. Svarbiausia ak 
ligatvio priežastis — Hanojaus 
ir Vietkongo reikalavimas ne- 
sitarti dėl palaipsniui vykdomo 
karinių veiksmų siaurinimo, 
drauge pasitarimuose nepalie
tus ir Pietų Vietnamo politinės 
ateities. Tuo tarpu Saigonas tei
gia, kad Paryžiaus pasitarimuo
se ne vieta svarstyti Vietnamo 
politinius klausimus.
Trys neutralieji siūlo savo planą

Trys neutralūs kraštai, Japo
nija, Indonezija ir Burtma, pa
siūlė savo planą: jų “taikos jė
gos” — daliniai galėtų patikrin
ti susitarimą Vietnamo klausi
mu. JAV delegacijos pinminin- 

'kas, H. C. Lodge tarėsi su Ja
ponijos ambasadorium Prancū
zijoje, Matsui. Manoma, kad 
pokalbyje buvęs paliestas gali
mas japonų vaidmuo ateity.

Diplomatų nuomone, Š. Viet
namas galėtų sutikti su Burmos 
ir Indonezijos galimu vaidme
niu taikos siekiant, tačiau var
giai pritartų dėl trečio dalyvio 
— Japonijos. Šioji su JAV turi 
saugumo sutartį ir greitu laiku 
ją numatoma atnaujinti.

Su trim neutraliaisiais priva
čiai tarėsi ne tik amerikiečiai, 
bet ir P. Vietnamo derybinin
kai. Nėra žinių, kad tai būtų 
vykdę komunistų astovai Pa
ryžiaus pasitarimuose. 

Rinkimai vyksta 
Lietuvoje

Vilnius ok. Lietuva. —Lietu
voj rengiami dveji iš eilės “rin
kimai”: nuo vasario 1 iki kovo 1 
d. “renkami” va
dinamieji “liaudies teismų tarė
jai”, o kovo 19 — “deputatai” į 
vietinius sovietus. Teismų tarėjai 
yra vietinių kompartijos komite
tų numatyti (ir pasiūlyti “išrink 
ti”) vietiniai gyventojai, iš kurių 
sąrašo po du kiekvienoj byloj 
kviečiami sėdėti prie teisėjo ir kar 
tu su teisėju spręsti bylas (bent 
pasirašyti sprendimus.) Miestų, 
rajonų ir apylinkių sovietai (ta
rybos ) vaidina maždaug vietinės 
valdžios vaidmenį, bet kaip ir vis 
kas bolševikų santvarkoj, pirma 
pasirenkami uždaruose partijos 
kabinetuose, o paskui pasiūlomi 
visiems “rinkti”.

(E.)
Vaizdas P. Vietname — sučiuptas 
ir pakartas Vietkongo partizanas

Marksistai rausiasi studentų tarpe
Dvi organizacijos su savo įtaka veržiasi į studentų JAV-se tarpą: SDS ir “Pažan
gioji darbo partija“ — Auga kurstymai, garbina Kubą, skatina būti "revoliucionie
riais“ — Laukiama paveikesnio VVashingtono įsikišimo, tiriant neramumų bei riau
šių priežastis, svetimas įtakas

Komunistai<— atskalūnai 

skatina riaušes

CHICAGO. — Vis labiau ryš
kėja, kad Chicagos universite
to studentų, prieš savaitę užė
musių ir tebelaikančių savo ži
nioje vieną pastatų, tarpe veik
liai reiškiasi karingosios “Pa
žangiosios darbo partijos” na
riai. Jie ne tik kursto, bet ir 
nurodo maištininkų veiklos kry
ptį-

FBI direktorius, E. Hoover 
šią partiją laiko “komunistų — 
atskalūnų grupe, sekančia ki
nams artima marksistine kryp
timi”.”

Kelia Kubos komunizmą, 

skatina “revoliuciją”

Šalia “Pažangiosios partijos”, 
maištininkų tarpe gyvai veikia 
SDS arba Studentų “demokrati
nė bendrija”. Abi organizacijos 
plečia propaagndą ir siekia pa
traukti daugiau studentų. “Chi
cago Tribūne” žiniomis, SDS 
šios savaitės pradžioje studentų 
tarpe platino jų leidžiamus laik
raščius bei kitus leidinius, ku
riuose itin teigiamai pasisako
ma apie komunistinę Kubą. Už
imtose patalpose garbingoje vie 
toje pakabinta diktatoriaus Cas
tro didžiulė nuotrauka.

Kovoti, kol visi bus laisvi
Paminėta Azijos tautų laisvės diena

Nevv York, — Pavergtų Euro
pos Tautų organizacija (ACEN) 
paminėjo Azijos tautų laisvės 
dieną. Pagerbta atmintis 22.000 
kinų ir Korėjos karo belaisvių, 
1954 m. sausio mėn. likusių J. 
Tautų žinioje Korėjoje, laisvame 
pasauly ir atsisakiusių grįžti į jų 
gimtuosius kraštus.

Minėjime kalbėjęs Atst. Rūmų 
narys, Lester L. Wolff, priminė 
kovos už laisvę reikalą. Kova 
būtina, jis teigė, “kol visi žmo
nės bus laisvi”. Jis pažymėjo, kad 
22.000 belaisvių žygis laikytinas 
laimėjimu. Tai liudija, kad lais
vės troškimas yra nenugalimas.

Minėjime dalyvavo keli Taut 
Kinijos ir P. Korėjos diplomatai 
J. Tautose ir Lietuvos gen. kon
sulas Nevv Yorke A. Simutis.

Nurodyta J Sovietų agresiją
T. Kinijos atstovas, ambasado

rius Chang pažymėjo, kad Viet
namo gyventojams reikalinga ti
kra taika, paremta laisvu tautų 
apsisprendimo dėsniu. Čekoslo
vakijos okupacijos klausimu jis 
pareiškė: “Ginkluota invazija, 
įvykdyta Sovietų Sąjungos ir ki
tų Varšuvos sutarties kraštų, yra 
pažeidusi tarptautinės teisės ir 
moralės pagrindus”. Azijos kraštų 
atstovai teigiamai vertino PET 
pastangas bei veiklą laisvės pa
vergtuose kraštuose siekiant.

KALENDORIUS
Vasario 6 d.: šv. Titas, šv. 

Dorotėja, Alkis, Živilė.
Vasario 7 d.: šv. Rumualdas, 

šv. Eifleda, Ramutis, Druva.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, temp. sieks 30 ir dau
giau 1. F., galimas sniegas ar 
•lengvas lietus, ryt — be pakiti
mų.

Saulė teka 6:58, leidžias 5:12.

Manoma, kad ne kas kitas, 
bet minėta “Pažangioji” parti
ja paskleidė lapelius, skiriamus 
universiteto vadovybės “išjung
tam” 61 studentui. Į juos krei- 
į revoliucionierių eiles”. Jau 
nebesate studentais. Įsijunkite 
į revoliucionierių eeiles”. Jau 
patirta, kad “Pažangieji” ska
tino studentus, be pirminių rei
kalavimų universiteto vadovy
bei, pareikšti dar naujus ir vis 
griežtesnius bei neįmanomus 1 
vykdyti reikalavimus.

A ’ą, - »;?

Ryžių derlius, vietnamietės dirba 
ūkyje, gi netoliese siaučia karas...

Azijos tautų laisvės diena paminė
ta New Yorke. Čia Taut. Kinijos 
prezidentas Čiang-kai-šek su žmo
na

Bendri europiečių ir Azijos tautų 
siekiai

Albanijos atstovas V. German 
ji pasiūlė PET deklaraciją — ji 
priimta vienbalsiai. Joje pabrėž
ta: Albanijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Rumunijos ir Ven
grijos bendra byla tų kraštų gy
ventojus sieja su pavergtaisiais 
Kom. Kinijoje, S. Korėjoje ir Š. 
Vietname. Tie bendrieji saitai, 
tai didvyriška kova už laisvę, lais 
vą apsisprendimą ir prieš komu
nistinį imperalizmą, kuris paver
gia kraštus ir graso taikai bei lais 
vei Europoje ir Azijoje.

• Izraelio komunistai .sudarą 
Maskvai palankią “Naująją ko
munistų partiją” Tei Avive tu
rėjo sukvietę suvažiavimą. Lan
kėsi ir delegatai, atvykę iš So
vietų Sąjungos, R. Vokietijos, 
Prancūzijos ir Bulgarijos.

• J. Onassis, buv. prezidento 
Kennedy našlė, Šveicarijoje, Lo
zanos mieste, lanko savo sese
rį. Vyras yra Atėnuose, kur 
atlieka prekinius sandėrius.

Partijos nariai, pašalinti iš 
komunistų partijos

“Pažangioji darbo partija” 
buvo įsteigta 1962 m. FBI di
rektoriaus Hooverio žiniomis, ją 
sudarė nariai, pašalinti iš JAV 
komunistų partijos. Ji jau virto 
vienu karingiausių, radikaliai 
nusiteikusių junginių ir supran
tama, kad jo veiklą FBI bud
riai seka.

Partija pernai gegužės mėn. 
turėjo savo suvažiavimą Ann 
Arbor mieste, Michigan valst. 
Tuo metu nutarta veržtis į stu
dentų organizaciją .— SDS ir 
joje skatinti dar karingesnes 
nuotaikas.

Būdinga, kad “pažangiųjų” 
junginy daugiausia veikia jau
ni, kraštutiniems veiksmams 
pasirengę jaunuoliai, laikomi 
“revoliucionieriais”, nesivaržą, 
reikalavimus pastatę, veikti ir 
gatvėse.

Chicagos universiteto įvykiai 
liudija; marksistinių gaivalų 
veikla vis įžūlesnė. Dėl to lau
kiama vis didesnio Washingto- 
no dėmesio. Atstovų Rūmų spe
ciali švietimo pakomisė vasario 
17 d. numato pradėti tyrinėji
mus studentų “maištų” klausi
mu. Riaušės, neramumai ir ki
tokia netvarka jau yra palietę 
bent 20 šio krašto universitetų 
bei kolegijų.

T R U M P A I
BONNA. — Fed. Vokietijos 

valdžios sluoksniai taip pat svei 
kiną numatytą R. Nixono ke
lionę į Bonną. Tikimasi, kad ji 
įgalins “užmegzti asmeninį ryšį 
tarp jo ir federalinės vokiečių 
vyriausybės”.
• Prez. Nixonas, po 4 savaičių 

keliaus į Vak. Europos sostines. 
Be Paryžiaus, Londono, Bon
nos, jis dar lankysis Briusely 
ir Vak. Berlyne.
• Laivų krovikų streikas JA

Valstybėse vyksta jau 48 die
nos. Siekiama, kad įsikištų Kon 
gresas ir sustabdytų daug nuo
stolių teikiantį streiką.

• Italijoje antradienį naktį 
prasidėjo 24 vai. visuotinas 
streikas. Jį paskelbė trys dide
lės darbo unijos, reikalavusios 
kelti tarnautojų bei darbininkų 
pensijas.
• Kinija smerkia prez. Nixo- 

ną — pasakoja atvykę iš Kini
jos. Režimas pradėjo kampani
ją visame krašte.

Prezidentas R. Nixonas su gerai nusiteikusiais dviem svarbiaisiais valdžios pareigūnais: valst. sekreto
rium, užsienio politikos vadovu W. P. Rogers (kairėje) ir gynybos žinybos vadovu M. Laird (dešinėje).

H. Cabot Lodge, JAV delegacijos pirm. taikos pasitarimuose Paryžiu
je, tikisi sėkmės

JA V atsako Prancūzijai 
Art. Rytų klausimu

Teigiamai, ibet atsargiai atsako 
į prancūzų pasiūlymų

WASHINGTON. — JAV vy
riausybė, vakar Prancūzijos am 
basadoriui Washingtone įteiku
si valst. sekretoriaus W. Rogers 
raštą, apsisprendė “principi
niai” pritarti Prancūzijos pasiū
lymui : keturioms didžiosioms 
valstybėms tartis Art. Rytų 
klausimu. Laukiama JAV nusi- 
’statymui dar labiau išryškė- 
siant šios dienos antroje prez. 
R. Nixono spaudos konferen
cijoje.

Vis dėlto, politiniuose sosti
nės sluoksniuose esama ir būkš- 
tavimo. Prisibijoma, kad sovie
tai su britais ir prancūzais galį 
numatyti sąlygas, kurios būtų 
nepriimtinos Washingtonui. Šis 
vis pasisako prieš “priverstinį 
susitarimą”.

Vietname
{Susekta antra didžiulė 

priešo basė
SAIGONAS. — JAV kariai 

susekė, 45 m. į šiaurės vakarus 
nuo Saigono, didelę priešo bazę 
ir ją sunaikino. Bazė galėjo ap
tarnauti bent 3.000 vyrų ir tu
rėjo daug įstiprintų bunkerių. 
Tai per vieną savaitę susekta 
ir sunaikinta antra priešo bazė.

B-52 bombonešiai puolė sri
tis į šiaurę nuo Saigono ir ki
tur.

Įtempta padėtis Saigone
Artėjant vasario 17 d. — prie 

šo naujiesiems metams, vad. 
Tet šventei, laukiama priešo 
naujų puolimų. Todėl Saigone 
sustiprinta apsauga. Vakar sos 
tinėje įvyko keli teroristų puo
limai.

Neaiškūs prancūzų ir Maskvos 

nusistatymai

R. Nixono vyriausybei rūpi 
keli klausimai. Ji nori žinoti, ar 
Maskva rimtai susidomėjusi są
lygomis pastoviai taikai Arto 
Rytuose pasiekti, ar ji siektų 
pasilikti tik arabų kraštų “ga
linguoju globėju”.

Ne visai aiškios ir Paryžiaus 
pažiūros. Dėl to Washingtonui, 
manoma, dabar rūpės patirti 
kitų trijų derybininkų nusista
tymus ir tik vėliau pradėti su 
jais pasitarimus. Vis dėlto, po
litiniai sluoksniai abejoja, kad 
“didžiųjų” žygiai būtų labai te
igiami ir “burtininko lazdele” iš
sklaidytų surizgusią padėtį Art. 
Rytuose.

Prez. Nixonas vakar kreipėsi 
į Kongresą, prašydamas patvir
tinti atominio varžymo sutar
tį. Jis pabrėžė, kad, jo nuomo
ne, “derybos yra svarbiau, ne
gu susidūrimas” (turima galvo
je santykiai su Maskva).
• Šen. E. Kennedy pasiūlė: 

JAV ir kiti kraštai turėtų dėti 
pastangų, kad Irako žydai ap
leistų kraštą. Irakas nesutinka 
žydus išleisti.

• 100 kinų karių žuvo, susirė 
mus su 2,000 darbininkų ir ūki
ninkų — pranešė Taut. Kinijos 
žvalgybos įstaigos. Tai įvykę 
praėj. metų gruodžio 17 d., piet 
vakarių Kinijoje, ties Burmos, 
Laoso ir š. Vietnamo sienomis.

Komunistai paskelbė, kad jų 
šventės proga jie paleido lais
vėn vieną JAV karį, gimusį V. 

Vokietijoje. Prieš tai, sausio 1 

d., priešas buvo paleidęs tris 
*JAV karius.
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CENTRO VALDYBOS POSĖDIS
Bostone sausio 12 d. buvo Lie

tuvos Vyčių organizacijos centro 
valdybos posėdis. Jį globojo Nau 
josios Anglijos apygarda.

Dienos programa prasidėjo Mi 
šiomis New Government centro 
patalpose. Mišias atnašavo Nau
josios Anglijos apygardos dvasios 
vadas kun. A. Janiūnas, ir jos bu
vo perduodamos per spalvotą te
leviziją. Kun. Janiūnas pasakė 
gražų pamokslą, tai dienai pritai 
kintą, papasakodamas apie Lietu 
vą, apie Šiluvos Dievo Motiną ir 
apie daugelį kitų gražių tame Pa 
baltijo krašte esančių dalykų. Mi 
šių metu Pietinio Bostono Šv. 
Petro parapijos choras, Jeronimo 
Kačinsko vadovaujamas, pagiedo 
jo keletą lietuviškų giesmių. Trys 
26-tos Worcesterio kuopos na
rės — Vanda Pajėdaitė, Danu
tė Pauliukonytė ir Nijolė Vidū- 
naitė— atnešė kunigui Mišių 
aukos dovanas.

Programą tvarkė Bostono arki 
vyskupijos televizijos vadovas ku 
nigas Walter Plaherty. Ji padarė 
n&šdilstdntį įspūdį tiems, kurie 
Mišiose dalyvavo, ir daug prisi
dėjo prie išgarsinimo Lietuvos 
vardo į televiziją tuo metu žiū
rėjusių kitataučių tarpe.

Po pamaldų buvo pusryčiai P. 
Bostono Lietuvių piliečių klube. 
Po pusryčių prasidėjo centro vai 
dybos posėdis tame pačiame klu
be, dėl nenumatytų priežasčių ne 
begalėjo vykti Sheraton-Boston 
viešbutyje.

Posėdį atidarė pirmininkas dr. 
Jokūbas Stukas. Maldą sukalbėjo 
Lietuvos Vyčių organizacijos dva 
sios vadas kun. Albertas Contons 
iš Bostono. Praeito posėdžio, į- 
vyku'sio Spalio mėn. Chicagos 
miešte, protokolą perskaitė sekre
torė Nancy Kober iš Great Neck, 
iri jis buvo priimtas.

Be jau paminėtų, posėdyje da
lyvavo dar Longinas Švelnys iš 
Bostono ir Eduardas Daniels su 
Rita. Pinkute iš Worcesterio. Da
lyvavo ir buvusi “Vyčio” redak
torė organizacijos garbės narė 
Pbyllis Grendal iš Bostono. Bu
vo taip pat atstovų iš Bostono ir 
Worcesterio kuopų ir net iš Great 
Neck. Aplinkybės neleido Lietu
vos Reikalų komiteto garbės pir
mininkui kun. Jonui Jutt daly
vauti šiame posėdyje, bet jis pri
siuntė raštišką savo pranešimą, 
kuriame skatino visus į darbą ir 
siūlė pagalvoti apie vasario 16- 
tos minėjimą šiais metais, kad vi 
si aktyviai dalyvautų tame minė

merikos 1945 m. gražuolė Bess 
yerson gavo New Yorke vartotojų 
ikmenių komisionierės postą bu 
>,000 dol. metine alga. Viršuj ji 

kai buvo išrinkta gražuole,
oi dabartinė nuotrauka^

jime savose vietovėse. Apie tą pa
tį kalbėjo ir Lietuvos Reikalų ko
miteto pirm. Karolis Grigaitis iš 
Worcesterfo. * • ■

Marcelė Andrikytė gydytojų 
patariama pasitraukė iš Kultūros 
komitete pimiitilnkės pareigų. Į 
jos vietą buvo paskirta organiza
cijos garbės įtarė Marija Jan
kauskienė iš Worcesterio. Taip 
pat, po eilės metų nuoširdaus dar 
bo organizacijai, mūsų teisinis pa 
tarėjas Konstantinas Savickas at 
sisakė iš pareigų. Susidėjusios ap
linkybės vertė jį tai padaryti. Or
ganizacija yra dėkinga Konstan
tinui Savickui už jo didelį dar
bą.

Daug buvo tartasi dėl 56-tojo 
seimo, kuris šiais metais įvyks Ne 
warke, Robert Treat viešbutyje, 
ir bus globojamas N. Y. ir N. J. 
apygardos. Seimo laikas rugpiū
čio 21-24 d. Loreta Stukienė pra
nešė, ką iki šiol yra padaręs sei
mo rengimo komitetas. Buvo pa
siūlyta komitetui surengti atidaro 
mąjį posėdį rugpiūčio 21 dieną. 
Trumpą, tik sveikinimams skin
tą. Tokiu būdu kituose posėdžiuo 
se daugiau liktų laiko apsvarsty
ti svarbius mūsų organizacijos 
reikalus. Pilnesnė seimo progra
ma bus paskelbta greitu laiku. 
Rengimo komitetas jau pradėjo 
skubėti, stengiasi šį seimą pada
ryti vienu iš geriausių organizaci 
jos istorijoje.

Palietus jaunučių veiklos klau 
simą, buvo pranešta, kad jaunu
čių kuopos bus organizuojamos 
Los Angeles ir Cincinnati mies
tuose.

Posėdį baigiant, maldą sukal
bėjo kun. Contons. Sekantis čen 
tro valdybos posėdis bus kovo 16 
d. Vieta bus paskelbta netrukus.

Centro valdyba nutarė pareikš 
ti nuoširdžią užuojautą neseniai 
mirusio a. a. prel. Mykolo Ke- 
mėžio šeimai. Velionis buvo Šv. 
Petro ir Povilo parapijos Eliza
beth mieste klebonas ir buvo at
gaivinęs 52-rą vyčių kuopą. Posė 
džio nariai taip pat pareiškė Už
uojautą savo pirm. dr. Jokūbui 
Stukui, jo broliui Liudui ir'ki
tiems Stuktį lei mos nariams, jų 
mylimai motinai mirus.

Centro valdybos vardu dėkoju, 
apygardos pirmininkui A. Jari-i 
čiui ir kitiems Naujosios Anglijos 
apygardos nariams, už jų vaišin
gumą būnant mums Bostone.

F. V.
LIETUVOS PRISIMINIMAI 

CHICAGOJE •
Cikagiškiai yra kviečiami daly 

vauti tradlčlnifUne IHinois-India- 
na apygardos “Lietuvės prisimi
nimų” bankete, ktrris įvyks šį sek 
madienį, vasario 9 d., vyčių salė
je, 2453 West 47th Street. Ban
ketui vadovaus Illinois seimo at
stovas Pranas Savickas. Pagrin
dinę kalbą pasakys teisėjas Alfon 
sas Wells. Dainuos apygardos 
ehoraš, Fausto Strolios Vadovau
jamas. Bus įteiktas atžyrttėjimas ‘ 
rinktiniarh šių metų Žmogui. Su
sipažinimas prasidės S vai:, vaka 
rietiė 6 vak SavO gausiu daly
vavimu tame pkrengiitie Inės pa
rodysim laisvajahi pasauliui, kad 
pasisakome prieš priespaudą Lie
tuvoje ik reikalaujame jos h^pri- 
klaušomybės atstatymo.

T.„
» f

— Žmogus vertinamas ne 
pągal jo turto didumą, bet pa
gal mokėjimą jį sunaudoti.

— Svarbu yra turėti nuopel
nus, kaip gauti už nuopelnus už
mokestį. Jeigu mums užmoka. 
— gerai; jeigu rie — nuopelnas 
didėja, nors jis ir neliktų mate- 
rialiSkai atlygintas.

i DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario 6 d.

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos ruoštos Kalėdų eglutės 
svečiai. Pirmoje eik: E. Razmienė, LB apyl. pirm. dr. J. Briedis. 
St. Alphonsus parap. klebonas kun. St. Gaučas, kun. dr. F. Gureckas, 
LF pirm. dr. A. Razma.

LEMONTO BENDRUOMENEJE

Netoli Chicagos esanti Le
mento lietuvių kolonija kas me
tai didėja, nes į šią gražią apylin
kę keliasi gyventi vis daugiau 
lietuvių šeimų. Visus apjungia 
LB Lemonto apylinkė, kurios 
pirmininkais iki šiol buvo V. Ši- 
lėnas, P. Abromaitis, Macaitis ir
M. Simonaitis.

Šios apylinkės gausus metinis 
susirinkimas buvo sausio 26 d. I. 
ir B. Navickų reridencijoje, kurio 
je dažnai vyksta įvairūs lietuviš
ki' parengimai. Susirinkimą ati
darė pirm. M. Simonaitis. Susi
kaupimo minute prisimintas ne
seniai miręs PLB pirm. Juozas J. 
Baehurias. Susirihkimui pirmi
ninkauti pakviestas dr. Juozas 
Briedis, sekr. Modesta Umbra- 
siėriė:

Buvęs apylinkes valdybos pir 
nainin. Matas Simonaitis prane
šė apie pereitų 1968 metų veiklą: 
Valdyba turėjusi 10 posėdžių, iš
leido į JAV kariuomenę buvusį 
valdybos pirm. Macaitį, suruošė 
birželio tragiškų įvykių minėji
mą, surengė gegužinę, aplankė 
visas apylinkės lietuvių šeimas 
ir išrinko tautinio solidarumo į- 
našus, lankė apylinkės ligo
nius, suruošė Naujų 1969 me
tų sutikimą, parėmė Lemonto 
Maironio lituanistinę mokyklą, 
tautinių šokių grupę, lietuvių ra 
diją ir televiziją. Buvusią valdy
bą sudarė: pirm. M. Simonaitis,
K. Balčiūnas, B. Navickienė ir M. 
Nagys.

Iždininkas K. Balčiūnas pra
nešė, kad valdyba turėjusi $751. 
80 pajamų, $715.80 išlaidų.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė pirm. St. Būdas., Viskas 
rasta tvarkoje.

Apie Lemonto Maironio litu
anistinės mokyklos darbus prane 
šė viena iš mokyklos steigėjų ir 
ilgametė jos vedėja Ona Abro
maitienė. Mokyklą įsteigė O. A- 
bromaitienė ir M. Umbrasienė 
1959 metų spalio mėnesį su 7 
mokiniais privačiuose namuose. 
Vėliau persikelta į modernias 
valdiškos rbokyklos patalpas, ku
riose mokykla dirba ir šiandien. 
Mokykla kas metai didėjo, ir da
bar ją lanko 48 mokiniai, dirba 
11 mokytojų. Veikia vaikų darže-1 
lis, 8 pradžios mokyklos skyriai, 
o nuo 1965 metų ir aukštesnio
ji mokykla. Einama JAV LB 
Švietimo tarybos nustatyta litua- 
infstinė’ programa, leidžiamas 
rrtokyklos laikraštėlis, mokykla 
turi knygynėlį;' tautinių šokių 
grupes ir chorą. Daugelis moki

ST. JOHN’S GENERAL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING
ST. * F N - ■ it.s , i

ln Old Allegheny — Pittsburgh’s North Side 
Nmv Offering 30 (Month Diplomą Program

Affiliated wlth Penn State University tor basi c Sciences. 
Approved by Pa. State Board of Nurse Exanrltiers.

Kuily Aceredited by the National Ueague of Nursing 

Send for Brochure.
Applications uow being accepted for Scptcniber, 1000 Class 

For further Information wrlte or coli
412-766-8300 

DIRECTOR OF NURSING
3384 Fleming A4%.' Pittsburgh, Pa. 15212

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

PREKYBOS NAMAI
IRUITURE CENTER, INC.

Jtylarauette Pk., 6211 So. VVestern. PR 9-5875
iviartjpjebe r K. j LIEPONDt

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

nių priklauso ateitininkų arba 
skautų organizacijoms. Moky
klą rėmė ir remia LB apylinkės 
valdyba ir pavieniai asmenys. I- 
vairiais mokyklos ūkiniais reika
lais rūpinasi tėvų komitetas, va
dovaujamas pirm. Kęstučio Bis- 
kio. Šiais mokslo metais mokyk
la buvo suruošusi Kalėdų eglutę, 
dabar kartu su LB apylinkės val
dyba ruošia pamaldas lietuvių 
kalba ir pietus po pamaldų vasa
rio 9 d. Mokiniai minės Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
šventę pamokų metu vasario 15, 
mokyklos balius įvyks balandžio 
26 d., mokslo metai baigsis gegu
žės 24 d.

(Susirinkimas išreiškė padėką 
vedėjai Onai Abromaitienei ir 
mokytojams už jų didelį darbą 
su jaunimu.

Į naują apylinkės valdybą bu
vo išrinkti: pirm. dr. Juozas Brie 
dis (Bell Road and Archer, Le
mont, Illinois 60439 telef. 257- 
7388), vicepirm. Algimantas Bui 
nevičius, sekretorė Irena Jakštie
nė, iždininkas Stasys Būdas, švie
timo reikalų vedėjas Vitalis Um
brasas.

7 kontrolės komisiją išrinkti: 
pirm. J. Jovarauskas, Dapkienė 
ir K. Laukaitis.

Po trumpų diskusijų apie litu
anistinio švietimo reikalus ir a- 
pylinkės veiklą, susirinkimas nu 
tarė pasveikinti Lemonto visuo
menininką ir vieną iš šios apy
linkės steigėjų Joną Bagdanavi- 
čių, šiuo metu besigydantį po 
automobilio nelaimės, ir palin
kėjo jam greitai pasveikti. Buvu
siai valdybai padėkota už jos at
liktus darbus ir I. B. Navickams 
už jų rezidencijos patalpas šiam 
susirinkimui bei kitiems lietuviš
kiems parengimams.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. Po susirinkimo šeiminin
kė Birutė Navickienė pavaiši
no visus svečius su kava ir saldu
mynais. Svečiai vaišių metu dar 
ilgai kalbėjosi bendruomeni
niais rūpesčiais, ypač švietimo 
reikalais. Naujoji valdyba žadėjo 
ypatingą savo dėmesį šiais Lietu
vių Švietimo ir šeimos metais skir 
ti jaunimo lituanistiniam auklė
jimui.

VK

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. KE 7-5168

Mūsų kolonijose
Buffalo, N. Y.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16-sios minėjimas, 
rengiamas Lietuvių klubo, į- 
vyks sekmadienį, vasario 16 d. 
šia tvarka: 10 vai. ryto — pa
maldos Šv. Jurgio lietuvių baž
nyčioj, 1910 E. Falis St., Nia
gara Falls, N. Y. 3.30 vai. p. p. 
— minėjimas International In
stitute patalpose, 1260 Delawa- 
re Avė., Buffalo, N. Y. Lietu
viškai kalbės Brook universite
to stud. Vytas Gudaitis, o an
gliškai — Buffalo universiteto 
studentas medikas Denis Ma
žeika. Koncertinę dalį išpildys 
akordeonistė Aldona Bogušytė 
iš St. Catharines, Ont. Kviečia
me visus Buffalo ir Niagaros 
apylinkių lietuvius atsilankyti 
į šj minėjimą. L. K. valdyba

GYDYTOJAI SKIRIA
MHJJONĄ APSKRITIES 

LIGONINEI

Cook apskrities ligoninės gy
dytojų sąjungai priklauso 480 
iš ligoninėje dirbančių 550 gy
dytojų. Šie gydytojai nutarė 
iš gaunamų atlyginimų už me- 
dicare, medicaid ir panašius 
patarnavimus sutelkti milijoną 
dolerių ligoninės patobulinimo 
programai padėti.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rttšlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
naa nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointlfig”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1- arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
6759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9583

uimiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiii

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visi, rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning ) 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atlfekama.s greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
4444 S. TVestern. Ghtcago 1), 111.

Telefonus VI 7.3447.

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

Rezid.: 3241 West 66th Place
Tel.: REpubUc 7-7808 .
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais li 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

OR. VL BLAŽYS
i PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susita 
Ofiso telef. 470-4042 

h< zi«l te'- VVAlbrook 5-3(118
Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 
8449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest «3rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dien) uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. TVAlhroob 5-5078

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

Tel. 695-0538 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 7 Ist Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. «U< 
susitarus.
. W '■ ■■ ■ « I ■» ,.
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Kitur JAV ir Kanadoj
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Ofiso HE 4-5758.

Street
Valandos: antradieniais, penutaJie- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai priimam* parai susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. lr 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. lr penk
tad. 16—4: šeštad. 10—2 vai.

Of«. 736-4477. Rez. PR 8-6900.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECTALYBfi — NERVŲ IR

i EMOCJINftS LIGOS 
Cravvford Medical Building

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Bez. Tel. GI 8-0813
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija tr moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso «01. PR 8-3220
Namų — rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a A 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
JATULIS
IR CHIRURGAS 

praktika
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo ( IH » v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rėz. OA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VV. OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 

lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso lr bato tel. Ol.ymplo 2-1881
DR. F. ¥. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

VaJ. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
. tik susitarus.

Tel. — REUance 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVeet 59th Street 

VaJ.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vaJ. p.p., trečlad. 
uždąj^lSs'............................................... .....
Tel. ofiso lr boto OLympic 2-4189

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

IKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

KCK

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenne 

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vaA p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vaJ. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rez. tel. 238-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal aualtarlmą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68rd Street

Valandos: pirm., ketv., G—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Oftoo HE 4-1818 Rez. PR 8-8801
OR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71at Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto tr 4—t V. v. 
šeštad. 9 v. r. — B v. popiet

Metams y2 metų
$17.00 9.00
$15.00 8.00

3 mėn. 1 mėn. s
5.00 2.00 5
4.50 1.75 =

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

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

ASSOCIATE ORIOM I7TOI STS 
TJetuvlškal kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 68rd St., GR 6-7044 

Tikrina skis. Pritaiko akinius tr 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7097 

5159 So. Damen Avenut,

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadien)

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. 
*'->nktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč.

8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS IJGO8

2745 West 69th Street
(Tel, 737-2200 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By uppt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATC 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 7Ist Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospeet 9-6780

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, B

Kabineto tel. 887-2029 
Namų teL 830-1071

Vizitai pagal susitarimą

wn. j. j. dlmUIVAI I la
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. BSrd Street

Ofiso tek REUance 5-4410 
Ren GRovehlU 8-0017 

Valandos: pirm. lr ket mio 18 vnl 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. Ir penkt. nno 12 lkl 2 vaJ. p.p
lr vakarais pagral susitarimą..

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10__
y. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. t 
karo. Sekmad. ir trečlad. uždary

Rezid. tel. VVA 5-3000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
„ LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59tl> St.

Tel. PRospeet 8-1228 
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. I

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki 
v. 7. šeStad. 2—4 vaL popiet lr kit 
talku pagal susltarlma.

Of. tel. RE 4-2123, Namų GI 8-019

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street

Priiminėja Ugonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak. 

------- Trečiad, lr šeštad. uždaryta .
Telefonas — GRovehlU 0-2818
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
BPKCIALYBfi .AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VV est 69th Street

Valandos: 1 lkl 4 lr 6 Ilki 8 v. vai 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 9-9400
DR. ONA VASKEVIAIUS

(VASKAS) »*’»* 
GYDYTOJA IR CHIRURG®

6648 So. Albany Avenne 
Vol.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR

DR. F. C.
GYDYTOJAS 

3107 VVest
Vai.: 2 lkl 4 v. p. 

Treč. Ir šeštad.

Ofiso teL 787-2141. Namų 888-4880

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0449 So. Pnlaskl Road 1

Vai.: plrmad., antrad.. penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai popiet» j*-. ’• -■«««•. '■ . ««* • »• 2? A. , , „



Gedos jausmas,

SAVI IR SVETIMI
Vargu ar ką nulemia metų 

pavadinimai kovos ar kokių 
sukakčių vardais, nes šiaip ar 
taip sunku iš įprastinių vagų 
gyvenimą išjudinti, juo labiau, 
Ikad visada turi būti kovos, 
tautinio susidrausminimo ar 
tautinės ambicijos metai. Ly
giai taip pat turi tęstis be jo
kios pertraukos metus ir dvi
dešimtmečius kova už šeimą ir 
švietimą ne tik šiais metais, 
bet ir visada, kol egzistuos 
žemėje lietuvis. Šie metai yra 
šeimos ir švietimo metai, ta
čiau jie apima ir pemvkšč’us 
kovos metus, nes, kas šviečia
si, kas savo šeimoje puoselėia 
lietuviškumą, tas visada bus 
ir kovotojas, — šviesa ir išsi- 
auiklėiimas šiandieną mūsų ko
voje yra pirmieji ginklai. Jei
gu žmogus neturės tautinės 
ambicijos, tai jokia kova ne 
tik už savo tautą, bet net ir 
už geresnį žmogų ir santvarką 
nebus įmanoma.

*
Kova už lietuviško jo jaunuo

lio išugdvmą ir švietimą veda
ma iau daug metu mokvklose 
ir šeimose. Jeigu ji nebūtų ve
dama. nebeturėtume jokių šo
kių švenčių ir beveik jokių an
samblių. Tai yra konkretus at- 
sakvmas mūsų pesimistams, 
kurie mano. kad visa ta kova 
yra pralaimėta. Be abejo, sun
kiausia yra su lietuviškuoju 
raštu, tačiau, jeigu norima 
jaunimą išlaikyti savo kieme 
ir dar truputį raštingą, rei- 
(kia, kad ne tik vaikai, bet ir 
tėvai nestokotų tautinės am
bicijos. Jeigu tėvai patys abe
joja. kiek naudos iš lietuviško 
rašto ir kalbos, jeigu patys 
tėvai gaili lietuviškai knygai 
dolerio, jeigu patys tėvai ma
no, kad visa, kas lietuviška, 
yra antraeilis ir trečiaeilis rei
kalas, o kas amerikietiška, ar- 
gentiniška ar kitos tautos, ku
rioje jis gyvena, viskas yra 
geriau, tai nieko gero ir iš jau 
nimo nesulauksime tautinio su
sipratimo prasme.

Kai kas aiškina, kad mes be 
reikalo spaudoje skelbiame, 
jog taip ar kitaip apie lietu
vius atsiliepė amerikiečiai, kad 
be reikalo džiaugiamės, jog 
amerikietis kritikas įvertino 
lietuvių operą, lietuvių daili
ninko muziko ar rašytojo kū
rinius, nes, esą, mes pakan
kamai turime ir savų dalyką 
suprantančių vertintojų ir jie 
puikiai gali nustatyti, kibk ku
ris meninis vienetas ar paski
ras kūrėjas vertas. Visai tei
singai, bet mes garsiname vi- • 
sus atsiliepimus, kuriuos tik 
užtinkame ne tik apie meną, 
bet ir apie kitus lietuvių lai
mėjimus. Ir tai ne tik tam, 
kad pasidžiaugtume, jog ir ki
ti mus įvertino, bet, kad jau
niems ir seniems parodytume, 
jog būti lietuviu nekenkia nei 
mene, nei tarnyboj, kad padė
tume išlaikyti tautinę ambici
ją, nes mažosios tautos, o ypač 
svetimame krašte, vis dar turi 
kažkokio menkavertiškumo 
komplekso. Ir kai paskelbiame 
lietuvių laimėjimus moksle, me 
ne ar pagaliau prasimušimą 
vienoje ar kitoje įmonėje, tuo 
norime pakelti tėvų ir vaikų 
ambicijas, sustiprinti pasitikė
jimą savo tauta, kad nesigūž- 
tume į pečius dėl “nelaimės”, 
jog nesame amerikiečiai, bet, 
kad didžiuotumės esą gabios 
ir sveikos tautos vaikai.

*
Tautinės ambicijos ne kartą

Spaudoje ir gyvenime

PASIKEITIMAI RELIGINĖJE SRITYJE

Iš spaudos išėjo veikalas “Chang 
ing Face of Theology”, kurį para
šė prof. Patrick Fannon (išleido 
The Bruce bendrovė, Milwaukee, 
1968 iu., 105 pusi., $3.95). Auto
rius yra vienuolis, seminarijos dėsty 
tojas Anglijoje. Aukštuosius moks
lus baigęs Angelicutift ūniversitete ir

trūksta ir tėvams, kaip ir vai
kams. Jei tėvas galvoja, kad 
jam gal būtų lengviau buvę 
šiame krašte, jei jis neturėtų 
tautiškumo antspaudo, tai vai
kas nori visai jo atsikratyti, 
kai pajunta tokius tėvų jaus
mus. Tačiau yra ir kita pusė. 
yra lietuvių, kurie, dėl tėvų, 
aplinkybių ar savo pačių kal
tės neišmokę lietuviškai ir ati
tolę nuo savo tautos, gėdinasi, 
kad taip yra atsitikę. Jei to 
nėra su viduriniąsias mokyk
las lankančiais jaunuoliais, tai 
toks gėdos jausmas, kad jie 
nėra pilni lietuviai ne kartą 
atsitinka su studentais, kurie 
jau nebijo būti vaikų pravar
džiuojami, kurie pamato, kaip 
ne vienas studentas sakosi e- 
sąs tokios ar tokios kilmės ir 
kurie akivaizdžiai pajunta kal
bų mokėjimo reikšmę. Kaip 
jau buvome anksčiau rašę, Au
stralijoj dvi lietuvaitės stu
dentės kreipėsi į lietuvių laik
raščio redakciią. kaip jos ga
lėtų išmokti lietuviškai, nes jos 
lietuviškai nemokėdamos jau
čiasi be galo gėdingai (ex- 
fcremely ashamed). Taigi šiuo 
atveju yra priešingos rūšies 
gėdos jausmas, asmens, kuris 
nori atitaisyti kada tai pa
darytą klaidą ir tai be abejo 
vertas įvertinimo. O tačiau 
reikia stengtis, kad išvengtu
me tų skirtingų gėdynimųsi, ir 
tai yra mūsų tautinio auklėji
mo ir lietuviško mokymo už
daviniai, — abu nepaprastai 
glaudžiai susiję.

*
Šalia švietimo ir auklėjimo 

metų nepabaigiamai turi tęstis 
tautinės ambicijos metai. Mū
sų jaunimas universitetuose 
turi imtis savo mokslo darbam 
lituanistinių temų, ką ne vie
nas ir daro. Galima nurodyti 
ne vieną pavyzdį, kada tokią 
tema pasirinkęs jaunuolis bu
vo labiau įvertintas, negu pa
sirinkęs bendrą temą. Lietu
vis pasiriokęs mokslo darbui 
Vokietijos universitete Lietu
vos dirvožemį buvo daug la
biau įvertintas, negu kitas lie
tuvis pasirinkęs bendrą temą, 
kadangi tokia tema jau buvo 
dešimtys darbų. Mūsų jauni
mas, gaili iškelti savo mokslo 
darbuose tas temas, kurias o- 
kuoantai ypač slopina, mūsų 
kalbos, mūsų istorijos, mūsų 
sukilimų prieš okupantus te
mas. Tokių pavyzdžių turime 
ir tai yra mūsų šio krašto kul
tūrai ir mūsų laisvės bylai ver
tingi laimėjimai.
Svetimtaučio pagyrimus mes 

cituojame ne tam, kad jie pa
sakyti svetimtaučių, bet tam. 
kad parodytume, jog tarp mi
lijonų lietuviai išlaiko konku
renciją. Tas pats yra ir anoj 
geležinės uždangos pusėj, kur 
lietuviai džiaugėsi Mieželaičio 
laimėta Lenino premija ne to
dėl. kad jis geras poetas, bet 
kad jis nugalėjo gausybę to
kio pat pajėgumo rusų poetų. 
Mes džiaugiamės svetimu pa
gyrimais ir reikia džiaugtis to
kiais , kurie atžymėti pasi
sako esą lietuviai, nes kiti ir 
nepasižymėję to gėdisi. O juk 
ne vienas lietuvis, patekęs į 
plačius vandenis, buvo tų van
denų nuplautas nuo lietuviš
kumo plausto.

Tegu tautinio susidrausmi
nimo ir tautinės ambicijos gel
bėjimosi juosta mus saugo 
nuo dingimo beveidžiame sve
timųjų vandenyne. Al. B.

Bibliniame institute Romoje. Jis gau 
šiai važinėja su paskaitomis ir Li- 
verpoolio arkidiecezijoje praveda 
kursus kunigams, aiškindamas nau
ją pažangą teologijoje

Šiame veikale jis iškelia nauju 
mus katalikų Bažnyčioje, pažymėda 
mas, kad tas religinis gyvastingu-

BRETANIJA SIEKIA LAISVES
Seka Kfziados prancūzų pavyzdžiu

Kai 1967 m. pasaulinėje paro- našios laisvės ,nori ir bretonų 
doje Montrealyje, Kanadoje, lan-, broliai Airijoje, Škotijoje ir Velse, 
kėši Prancūzijos prezidentas
Charles de Gaulle, jis paskelbė 
dar ir šiandien populiarų šūkį:
Vive le Quebec libre!” (Tegyvuo 

ja laisvas Kvebekas.) Tai buvo la 
bai nemalonus sveikinimas besi
džiaugiančiai įvairiais laimėji
mais Kanadai. Didysis genero
las bandė atskelti nuo Kanados 
jos prancūziškai kalbančią dalį.

Kiek vėliau šis šūkis buvo pri
taikytas pačiam de Gaulliui. Vie
na Prancūzijos provincija — Bre 
tanija jį parafrazavo į “Vive la 
Bretagnc libre’ (Tegyvuoja lais
va Bretanija).

Per 1500 metų neištirpo

Bretonų tauta iš senovės laikų 
gyvena to vardo pusiasalyje, šiau 
rėš vakarų srityje. Bretonai nėra 
prancūzai, o keltų palikuonys, 
kuriuos anglosaksai jau V am- 

I žiuje išstūmė iš Anglijos. V-VII 
amžiuje jie galutinai susiforma- 

! vo į atskirą tautą, liko ištikimi 
f keltų tradicijoms ir tik XVII am

žiuje pasidavė krikščionybei. Bre 
tonų literatūra sena, žinoma nuo 
VI a. laikų, seni ir papročiai, įvai 
rios apeigos, skirtinga nuo pran
cūzų kalba, skirtingi apdarai.

Jau 1675 m. Madame de Se- 
vigne rašė: “Reikia skaityti, 
kad Bretanijos daugiau nebėra 

ir labai gaila”. Tačiau breto-
nai išliko gyvi. Jų tautinis susi-j jai. Jų tarpe keturi buvo kuni- 
prStimas ypač išaugo po I pasau
linio karo. 1922 m. jie įsteigė sa 
vo akademiją (Academie breton- 
ne). Pereitais metais Airijoje e- 
sąs jų vadas pašaukė bretonus 
priešintis prancūzams. Be to, pa-

mas turi tris šaltinius: 1) dialogą 
su pasauliu ir su dabarties mosklu,
2) dialogą su kitais krikščionimis, 
su kuriais iš koegzistencijos pereita 
į bendravimą ir 3) dialogą tarp pa 
čių Bažnyčios narių. Jis įsitikinęs, 
kad iš tų trijų šaltinių trykštąs 
gyvastingumas praturtins Bažnyčios 
mokslą ir pagyvins religinį gyveni
mą.

( Kus liečia Šv. Raštą, prof. Fan- 
' non primena, kad jis yra įkvėptas, 

bet tai nereiškia, kad jame esančio
ji kiekviena eilutė yra apreikšta.

Autorius susirūpinęs, kad dauge
lis žmonių yra tiek užsiėmę savais 
įvairiais reikaliukais, kad nebeturi 
laiko kada pagalvoti apie Dievą ir 
tai jis vadina “išsiblaškymo ateiz
mu”. Prof. Fannon išryškina giles
nę sakramentų prasmę, pažymė
damas, kad tai yra ne vien malo
nės teikimo ženklai, bet kad tai “ti
kras susitikimas su Kristumi”.

Prasilenkia jis tik su tradiciniu 
mokslu, kai rašo, jog klausimas, ar 
angelai ir demonai yra personalinės 
būtybės; jie esą geros ar blogos jė- mo pasireiškimų. Tąip 1932 m.,
gos, įtakojančios žmogaus gyveni 
mą. Knyga turi bažnytinės vyriausy 
bės aprobatą.

J. Pr.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

Po to vyras pritūpė, ir atidaręs portfelį surąukė anr 
takius. Skubiai jis išėmė iš portfelio ppsę riekės juodos 
duonos ir mažą stiklinėlę su keletą uncijų kažkokių tau
kų. Tada jis atsargiai išėmė tris sudąužytus kiaušinius, 
iš kurių lašėjo rausvąs trynys. Vyras nusišluostė pirštus 
į sausą žolę ir kažką sumurmėję. Jis vis murmėjo, bet 
Donaldas negalėjo suprasti, ką jis sąkė.

Vyras vėl pasilenkė ir į portfelį atgal įdėjo duoną 
ir taukus. Tada jis vėl apžvelgė sudaužytus kiaušinius, 
pasiėmė portfelį ir pasuko į lauko keliuką. Bet vėl stai
ga sustojo, minutę pagalvojo, apsigrįžo, pritūpė vėl, at
sidarė portfeli, išsiėmė su taukais stiklinėlę ir nuo pie
vos pakėlęs į ją sudėjo sudaužytus kiaušinius. Jis vėl į 
žolę nusišluostė pirštus, uždarė portfelį ir skubiais 
žingsniais pasuko miesto link.

Donaldas stebėjo nueinantį. Žemėje jau buvo anks
tyva prietema. Donaldas pažiūrėjo kaimelio link. Ten 
buvo tylu. Tik didelis išbalusio mėnulio kamuolys kilo 
virš medžių ir stogų.

Kai atėjo naktis, lakūnas patikrino savo daiktus, 
atidžiai apžiūrėjo ginklą, susuko savo unifromą į para
šiutą ir visą bundulą paslėpė giliai tarp tankių krūmų.

Tada jis vėl pajuto sieloje skausmą. Pirmą kartą gy

Su Vokiečiais prieš prancūzus 
II pąsaulinio karo metu An

glijoje atsidūręs gen. Ch. de Gaul 
le kreipėsi į bretonus, kviesda
mas juos priešintis okupantams 
vokiečiams. Tačiau 1939 m. dau
guma bretonų susidėjo su vokie
čiais. Tuo metu į Bretaniją sugrį
žo ir buvę pabėgėliai. Iki są
jungininkų įsiveržimo į Prancū
ziją bretonai skaitė save laimėto
jais prieš prancūzus ir svajojo 
apie laisvą ir nepriklausomą Bre
tanijos valstybę iš Hitlerio ma
lonės.

Atsigavę prancūzai po invazi
jos sušaudė 819 bretonų. Tačiau 
kai kuriems vadams, jų tarpe ir 
Yann Goulet, pavyko pas
prukti. Gyvendami svetur, jie tę
sė kovą prieš prancūzus. Šiuo me 
tu minėtas Yann Goulet, 52 me
tų amžiaus, bretonų tautinio iš
laisvinimo komiteto sekretorius, 
sėdi prie karinių žemėlapių sa
vo būstinėje Bray miestelyje ne
toli Dublino, Airijoje, vadovau
damas kariniams ir sabotažinio 
pobūdžio pasireiškimams prieš 
prancūzus. Bretonų aktyvumas 
ypač sustiprėjo paskutinio de 
Gaulle vizito metu Bretanijoje.

Šių metų pradžioje prancūzai 
suėmė 40 bretonų aktyvistų, 
priklausiusių slaptai organizaci-

gai. Buvo išaiškintas jų partiza 
ninės kovos 8-sis dalinys (Kev- 
renn), vadovaujamas tėvo ir sū
naus Nedelec. Panašiu būdu bu
vo likviduota ir bretonų “armi
jos” 4-fi grupė. Pastarajai pri
klausė ir 37 m. vikaras Antoine 
Le Bars, kurio dėdės kieme bu
vo rasta paslėpta 525 kg. dina
mito. Tačiau tebeveikia dar šeši 
“armijos” daliniai, kuriems pri
klauso 200 vyrų, paslaptingo 
“karo ministerio” vadovaujamų. 
Esą ir kitokių nelegalių bretonų 
organizacijų, veikiančių pogrindy 
je. '

Laisvės sie/nmai seni
Be jų, yra ir legalių organiza

cijų, kurios bando bretonų teises 
legaliu būdų ginti jr nepriklau
somybę atstatyti. Ta proga prisi
menama, kad 1532 m., įjun
giant kraštą į Prancūzijos vals
tybę, bretonams bęi keltams bu
vo garantuota tam tikra nepri
klausomybė. Tačiau Burboųų di
nastijos karaliai nesilaikė duoto 
žodžio bei garantijų ir nuo revo
liucijos laikų Bretaniją buvo cen 
tralizuotų būdu iš Paryžiaus val
doma, kai ir kitos Prancūzijos 
provincijos. Iš kitos pusės, yra 
nuolatinių bretonų pasipriešini-

minint Bretanijos pasidavimo 
Prancūzijai 4Q0 metų sukaktį, 
aneksijos sukaktis buvo atžymė
ta bombomis: Rennes mieste bu-

zvo susprogdintas prieš miesto ro
tušę stovėjęs paminklas, vaizda
vęs prieš Prancūzijos karalių 
klūpančią merginą (Bretaniją). 
Paminklas iki šiai dienai nebu
vo atstatytas. Apie bretonų prie- 
šinamąsi prancūzams II pasau
linio karo metu jau esame rašę.

Kai gen. de Gaulle pareikala
vo nepriklausomybės prancūziš
kai Kvebeko provincijai, bretonai 
primena, kad dabar ten prancū
zai turi visokeriopą savo kultū
ros ir kalbos laisvę; radijo, tele
vizijos ir kt. programos atlieka
mos prancūziškai. Tačiau Breta
nijoje, kur ir dabar iš 2,5 milijo
nų gyventojų didžioji dalis kel
tiškai šneka, krašto administra
cija esanti prancūziška ir vietos 
radijo programoje keltų kalbos 
programa perduodama tik tris 
minutes per savaitę. Pati Breta
nija yra nuskurdinta provincija, 
gyvenimo lygis žemiausias viso
je Prancūzijoje. Kasmet 16,000 
ūkininkų dėl skurdo yra priversti 
savo ūkius apleisti. Kiekvienais 
metais 10,000 bretonų iškeliauja 
darbo ieškoti į kitas Prancūzijos 
provincijas, daugiausia į jiems 
priešingą Gali ją. Yra ir daug ki
tokių neteisybių.
Generolas žada daugiau laisvės, 
bet neduosiąs nepriklausomybės

Štai kodėl de Gaulle buvo pri 
verstas daugiau susidomėti breto
nais ir vasario 1-2 dienomis šia
me krašte lankėsi, jam keliau- 
jaunt, greta įprasto šūkio “Tegy
vuoja de Gaulle”, netrūko ir “lais 
vės Bretanijai”. Tiesa, savo kal
bose de Gaulle nepritarė bretonų

Arabų instruktoriai klasėje ir lauke Jordane mokomi išminuoti minų 
laukus.

venime jis turėjo vienas eiti į miestą, kur jo laukė prie
šas.

“Ąš turiu eiti Nėra kitos išeities”, galvojo vyras. 
Jis įšėjo į krūmų pakraštį ir pakartotinai apsidairė. Vi
sur buvo tylu ir tuščia. Jis perėjo pievą ir išlipo į kelią. 
Tai pirmas kartas, kad jis išlipo ant priešo krašto vieš
kelio. Jis pergalvojo visus Marthos Traube duotus pata
rimus. Kelyje jis prasilenkė keletą žmonių, kurie, jį pa
sveikinę vokiškai, nuėjo tolyn. Vėliau jį pavijo veži
mėlis ir jame važiuojąs vyras šūktelėjo:

-— Šok į ratus. Aš tave pavėžėsiu į miestą.
— Aš neinu į miestą, — pamelavo Donaldas.
Ratukai nudardėjo ir dingo tamsoje. Po valandos 

Donaldas pasiekė kalvos viršūnę ir pamatė po kojomis 
guljntį miestą. Mėnesienoje jis įžiūrėjo daug namų gi
liame slėnyje. Tai vienur tai kitur jis matė silpnus švie
sos švystelėjimus, tačiau, nepaisant to, miestas buvo 
rūpestingai užtemdytas.

Donaldus intensyviai valandėlę pasiklausė ir už
girdo didelį triukšmą daugelyje namų ir gatvių. Tuo 
pačių metu kažkur vakaruose pradėjo gausti patran
kos. Donaldas žengė miesto link. Dabar jis ryškiai matė 
namus, statytus daugiausia iš akmenų ir plytų. Visur 
buvo matyti švafa ir tvarka. Jis momentui prisiminė 
kai kuriuos Pennsylvanijos miestus, kur jis ne kartą ma
tė vokiečius ir atpažino jų tautos papročius. Ir dabar 
valandėlei jis jautėsi geriau. Bet tai tęsėsi tik keletą 
sekundžių. Vėl jis susirūpino, nes atsiminė, kad jis da
bar yra priešo žemėje, o ne kur nors Pennsylvanijoj.

Vyrąs ėjo lėtai pirmyn į miesto centrą. Jis praėjo 
daug gatvių ir šaligatviuose vis sutiko daugiau ir dau
giau žmonių. Taip pat jis pamatė ir keletą krautuvių. 
Žmonės ėja į. jas ir iš jų. Langai ir durys buvo rūpestin
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ATPLASNOJANČIO TAIKOS 

BALANDŽIO
Prezidentas Nixonas pirmojo politinio sprendimo 

išvakarėse

ST. DAUNYS
Per pirmas dvi savaites prezi

dentas Nixonas neišgirdo ryš
kesnės kritikos krašto viduje, 
girdėjo demokratų partijos šu- 

' lų draugiškus atsiliepimus, be 
mažų išimčių skaitė iš viso pa
saulio įgautus sveikinimus ir lin
kėjimus. Per pirmas dvi savai
tes prezidentas Nixonas betgi 
tik svarstė ii’ gilinosi į buvusio 
prezidento Johnsono palikimą ir 
ryškesnių sprendimų nedarė. 
Pirmasis didelis ir pavojingas

separatistams, bet vis dėlto juos 
respektavo ir net keletą žodžių 
pasakė bretoniškai. Drauge pabrė 
žė, kad “Bretanija yra integrali
nė Prancūzijos kūno ir sielos da
lis”. Generolas taip pat pažadė
jo atsiklausti prancūzų tautos dėl 
konstitucinių reformų, suteikiant 
daugiau teisių bei laisvės at
skiroms Prancūzijos sritims, tai
gi ir bretonams.

Toks referandumas greičiau 
šiai įvyks jau gegužės 23 d. Jis 
taip pat pabėžė pagerinsiąs Bre
tanijos ekonominę padėtį, kelda
mas ekonominę gerovę, pravesda 
mas naujus kelius.

Tačiau prieš atvykstant gen. 
de Gaulle į Bretanijos pusiasalį, 
40 bretonų aktyvistų areštuota. 
Ar bretonai nurims, parodys neto 
Įima ateitis. b. kv.

gai užtemdyti. Donaldas truputį pasidarė šaltakraujiš
kesnis. Jis dabar stebėjo apie jį vykstantį gyvenimą. Jis 
regėjo užrašus gatvių kampuose ir namų numerius, ku
rie buvo matyti daug ryškiau negu Amerikos miestuose. 
Net ir mėnesienoje jis čia nesunkiai galėjo skaityti var
dus ir skaičius. J akis krito gatvių kampuose iškabinti 
užrašai: Goeringstrasse, Schillerstrasse, Hinden-
burgplatz, Hitlerallee. Šie gatvių užrašai grąžino jį į tik
rovę. Jis atsiminė kad yra nacių Vokietijoje.

Staiga didelė grupė žmonių pasirodė gatvėje. Atro
dė, kad jie tik ką išėjo iš fabrikų, darboviečių, kinų ar 
kitų visuomeninių vietų. Minia supo Donaldą iš visų 
pusių ir jis jautėsi dusinančiai. Tačiau jis bandė būti 
šaltakraujis. Ypač, kad nebuvo regimos priežasties bi
joti, nes niekas į jį nekreipė dėmesio. Kai kurie jąm net 
buvo draugiški. Jie netyčiomis jį užkliudę atsiprašinėjo. 
Jis plačiai šypsojosi. Tai atrodė juokinga, kadangi jie 
buvo priešai.

Dabar Donaldas pradėjo intensyviai klausytis, ta
čiau visur apie jį skambėjo tik vokiečių kalba. Jis vėl 
pradėjo jaudintis Visi šie žmonės buvo vokiečiai ir ką 
jis dabar galėjo daryti?

Jo mintis staiga pertraukė šiurpiai kaukianti sire
na. Ji buvo įrengta tiesiai ant to namo stogo, pro kurį 
jis dabar ėjo. Žmonės buvo susijaudinę ir pradėjo bėgti.

— Stiprus oro puolimas, didelis oro puolimas, sku
bėkime, skubėkime, — Donaldas girdėjo balsus aplink.

Minia bėgo į skirtingas puses ir vienu momentu 
Donaldas pasijuto stovįs vienas vidury šaligatvio. Ke
letas žmonių bėgo pro šalį ir perspėjo:

— Bėk į slėptuvę, paskubėk. Atskrenda priešų 
bombonešiai. , <

(Bus daugiau)

politinis 'bandymas jau priartė
jo. Tai Izraelio ir arabų taikos 
ar karo klausimas. Spaudos Ikon 
ferencijoje prez. Nixonas Art. 
Rytų klausimą pavadino para
ko statine. kuri greitai gali 
sprogti. Pasaulio didžiosios ga* 
lybės ieško taikos balandžio, ku 
ris pakeistų parako statinę. Ka
ras pavojingas, o taika beveik 
negalima, kai Izraelis nenori pa
sitraukti iš 1967 m. šešių dienų 
kare užimtų arabiškų teritorijų, 
o arabai neatsisako karingų šū
kių — suvaryti žydus į Vidur
žemio jūrą. , į

Karas dar perankstyvas
Praėjusių metų gale Ameri

kos diplomatai būkštavo: jei 
karo grėsmė Art. Rytuose lai
ku nebus apvaldyta, naujas Iz
raelio - arabų karas gali prasi
dėti. Azijos ir Afrikos diploma
tai buvo santūresni, tikėdami, 
kad arabų kraštai dar porą me
tų negali pradėti karinio žygio 
prieš Izraelį, nes jo negalėtų lai
mėti, o pradėto karo pralaimė
jimas sudarytų rimtą pavojų E- 
gipto Nasserio ir kitų arabų va
dų nušalinimui. Izraelis taip pat 

'nepulsiąs arabų, nes naujas ka
ras nebebūtų tik 1967 m. žai
biškas karinis pasivaikščioji
mas. Dar kiti politiniai stebė
tojai samprotavo, kad Art. Ry
tų karo nenori ne tik taiki A- 
merika, bet ir Sov. Rusija, nes 
vienos ar kitos pusės pralaimė
jimas gali vesti į neišvengiamą 
Amerikos ir Sovietų Rusijos ka
rinį susikirtimą. Tikrovės fak
tai betgi rodo, kad Amerikos 
susirūpinimas yra arčiau tiesos, 
kai arabai puolė Izraelio lėktu
vą Atėnuose, o Izraelis atsily
gino tarptautinio aerodromo 
puolimu ir lėktuvų sunaikinimu 
Beirute. Naujos ugnies užpylė 
kariniai teismai ir kartuvės Ira
ke.

Taikos viltys ir kliūtys
Izraelis nenori trauktis iš a- 

rabų išplėštų teritorijų. Arabai 
nelinkę derėtis su Izraeliu pa
skirai. Ko siekia Izraelis, žadė
damas teritorinių nuolaidų? A- 
rabai nenori ir iš viso sėsti prie 
derybų stalo, kol Izraelis nėra 
pasitraukęs iš jų žemių.

Taikos planus siūlė Sov. Rusi
ja, Prancūzija, dar prezidento 
Johnsono valdoma Amerika. Jie 
visi vienai ar kitai pusei buvo 
nepriimtini. Politiniai apžvalgi
ninkai praneša, kad prez. Nixo-

(Nukelta į 4 pat)



♦ DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario 6 d.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.
PASKUTINES PAMALDOS
SENOJOJE BAŽNYČIOJE
Sausio 29 d. Šv. Kazimiero 

bažnyčioje, degant visoms baž
nyčioje esančioms šviesoms, pa
skutinį kartą atlaikytos pamal
dos prieš bažnyčios vidaus pa
keitimą. Visas altorių statulas, 
reljefinius kryžiaus kelius pa
rapiečiai už aukas bažnyčios re 
montui išsinešiojo. Ir visi suo
lai išmesti, juos žmonės taip 
pat susirinko. Tik altorių lau
žas kieme tebėra. Pamaldžios 
nuo antradienio (1.21) laikomos 
po bažnyčia salėje. Kai parapie 
čiai sugrįš į atremontuotą pa
gal vyskupijos liturgijos komi
sijos reikalavimus bažnyčią, aiš 
•ku, jos jau nebeatpažins. At
naujinimo darbus vykdo prof. 
V. Jonynas. Keičiasi laikai, kei
čiasi žmonės bei jų reikalavi
mai, pagal tai keičiama ir baž
nyčios liturgija.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO 

NAUJOS VALDYBOS 
INSTALIACIJA

Sausio 19 d. Lietuvių Piliečių 
klubo patalpose įvyko iškilmin
gas jo naujosios valdybos įves
dinimas. Ta proga vieną valan
dą prieš iškilmes visi gėrimai 
buvo parduodami po 25 cnt. An 
trą valandą senoji ir naujoji vai 
dyba su svečiais atvyko į narių 
pripildytą salę ir užėmė vietas 
prie garbės stalo. Programai 
vadovavo senasis pirmininkas 
Ch. Tagminas, kuris praeitą ru 
denį buvo išrinktas Massachu
setts valstijos atstovu.

Po užkandžių buvęs ilgame
tis klubo pirmininkas (27 me
tus) muz. Jonas Dirvelė (Der- 
walis) prisaikdino išsirikiavu
sius naujos valdybos narius: 
pirm. Jonas Tribandis, vicepir
mininkas Vincas Viėraitis, sek
retorius Julius Svikla, fin. sekr. 
Vytautas Mačys, jo pavaduoto
jas VI. Grimaila, ižd. J. Kas* 
per, knygų tikrintojai Alb. Vie- 
raitis ir Al. Piknikas, tarybos 
direktoriai K. Krušas, Ą. Sta- 
liulionis, V. Kriaunelis, J. Po
cius. K. Paliliūnas, J. Parackas, 
St. Kvederis ir ūkvedis (gas- 
padorius) A. Oklaitis.

Naują valdybą sveikino lietu
vių veteranų posto atstovas, 
Maironio parko draugijos pirm. 
Kazys Adamavičius, linkėda
mas naujai valdybai vesti klu
bą teisinga lietuviška kryptimi. 
Toliau iš eilės sveikino Massa- 
chusetto šen. D. Poley, Wor- 
cesterio miesto valdybos narys 
G. Wells, Massachusetto at
stovas V. Shea ir miesto meras

Į J. Shea, kuris pasisakė, kad 
j daug lietuvių pažįstąs ir savo 
laiku buvęs lietuvių krepšinin
kų komandos kapitonu.

Ch. Tagminas, atsisveikinda
mas, pabrėžė, kad per 3-jus 
metus glaudžiai bendradarbia
vęs su visais valdybos nariais 

J ir palikę tik malonūs prisimini- 
| mai. Pasidžiaugė, kad prieš dve 
į jus metus klubas galėjo jau 
' baigti mokėti bankui $120,000 
skolų, praeitais metais išmokė
jo $18,000 bonų ir šiais metais 
manoma išmokėti ir $15,000 pri 
valomų narių įnašų statybos 
fondui. Ragino naują valdybą 
ir narius pagalvoti apie klubo 
pagerinimus ir žengti pažangos,

I o ne konservatyviu keliu.
Naujas pirm. Jonas Triban

dis, perėmęs raktus iš senojo 
pirmininko, pirmiausia pasisakė 
vesti klubą lietuvišku keliu, nes 
“aš gimiau lietuviu, esu lietu
vis ir mirsiu lietuviu”. Pasiža
dėjo stengtis kuo daugiau pa- 

’ daryti lietuviškam reikalui ir 
kvietė visus vienybėn, nes tik 
laikydamiesi vienybės lietuviai 
daugiau galės atsiekti ir laimė
ti politikoje.

Lietuvių Piliečių klubas yra 
stipriausia ir gal įtakingiausia 
lietuvių organizacija Worceste- 
ryje. Jos turtas siekia pusės 
milijono dolerių, per metus pa
daro apyvartos apie $200,000. 
Lieka ir pelno. Kasmet po du 
tris tūkstančius skiria narių 
vailkų stipendijoms, per Vasa
rio 16-sios šventę aukoja po 
šimtinę. Savo laiku klubas, kai 
dar finansiškai buvo nepalygi
namai silpnesnes nupirko už 
$500 Lietuvos Laisvės pasko
los ir tą paskolą dovanojo atsi
kūrusiai Lietuvos valstybei, 
šiandien klubas stovėdamas ant 
žymiai tvirtesnių ekonominių 

'kojų galėtų atkreipti dėmesį į 
Lietuvių fondą, kuris rūpinasi 
lietuvių išeivių kultūrinimais 
reikalais, ir drėbtelėti kokią 
tūkstantinę. Maironio parkas 

'.yra žymiai ekonomiškai silpnės 
nė organizacija, o jau paskyrė 
$1.000 Lietuvių fondui.

, NAUJA MAIRONIO PARKO 
VALDYBA

Šalia Lietuvių Piliečių klubo 
vis labiau ir labiau iškyla Mai
ronio parkas, į kurį nemažai y- 
ra susispietę ir naujų ateivių. 
Sausio 21 d. įvykusiame susirin 
kime išduota praeitų metų a- 
pyskaita ir prisistatė naujai iš
rinkta valdyba: pirm. Kazys 
Adamavičius, viecpirm. Jonas 
Pipiras, sekretorius Juozas Mi
liauskas, finansų sekr. Ona Ker 
šiene, iždininkas Mykolas Ščig- 
la, iždo globėjos K. Kuzmickie-

Amerikiečiui kariui uždega cigaretę netoli Pleikų Pietų Vietname senas 
gyventojas, kur amerikiečiai stato pabėgėliams naują stovyklavietę.

nė ir U. Roževičienė, knygų tik 
rintojai J. Tamašauskas ir St. 
Valinskas, maršalka P. Alavo- 
šius, tarybos direktoriai Algis 
Glodas, Dainius Glodas, Vladas 
židžiūnas, Alf. Kauševičius, Jo
nas Štaras, Valius Roževičius 
ir Alb. Parulis. Reikalų vedė
jas Alf. Kauševičius. Pr.

VASARIO 16 SUKAKTIES 
MINĖJIMAI

Worcesterio Lietuvių organi
zacijų taryba, kurios naują val
dybą, išrinktą sausio 12 d., su
daro pirm. Pr. Stanelis, vicepir
mininkas M. Watkins ir J. Svik
la, sekr. I. Adomaitienė ir ižd. 
A. Miner (Miniakauskas), ren
gia Vasario 16-sios sukakties 
du paminėjimus: vasario 16 d. 
oficialų Lietuvių Piliečių klube 
ir vasario 23 d. Aušros Vartų 
parapijoje jaunimui.

Vasario 16 d. 10 vai. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje pamaldos, 
3 vai. Lietuvių Piliečių klube 
iškilmingas aktas. Paskaitą 
skaito kun. prof. St. Yla. Be to, 
kalbės pakviesti garbės svečiai: 
kongr. H. Donohue ,miesto me
ras ir Massachusetts atstovai, 
meninę programą atliks skautų 
bei LB tautinių šdkių šokėjai ir 
Meno Ratelio mėgėjų penketu
kas.

Vasario 23 d. 11 vai. Aušros 
Vartų bažnyčioje pamaldos. 3 v. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
iškilmingas posėdis. Kalbės A. 
Miner angliškai ir A. Palubec- 
kaitė lietuviškai. Meninę dalį 
atliks šokėjų grupės, Šv. Kazi
miero parapijos mokykla ir šeš
tadieninė mokykla.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiau atsilankyti į minėjimus. 
Atsiminkime, kad mūsų paverg
toje tėvynėje ši iškilminga šven 
tė ne tik neminima, bet net 
prasitarti apie ią negalima ir 
baudžiama. Todėl šios lietuvių 
tautai brangios dienos, kuri y- 
ra mūsų laisvės troškimų išraiš
ka, jauslkime pareigą patys at
siminti ir kitus paraginkime 
atvykti į minėjimus. Koresp.

Eoną Beach, Calif.

AM. LIET. TARYBA KREIPIASI

Į LIETUVIUS

vių taryba prašo aukas siųsti 
iždininkui Antanui Valoniui, 
2222 West 107 St., Chicago, Dl. 
60643, arba pirm. A. Pužauskui, 
4404 So. Rockvvell Avė., Chica
go, Dl. 60632.

Ohio valstijos radijo teleskopo stotis Felware, Ohio, kur sekamos 
radijo bangos teigiama, kad radijo bangos yra susidariusios anksčiau 
negu žemė ir jos ateina iš žvaigždžių sistemos.

LIETUVIŲ VEIKLA

kis, vicepirm. Marija Aftukie
nė, sekr. Stasys Jasutis, kas. 
Vincentas Archis, fin. sekr. 
Ona Mekišienė. Revizijos komi
sija: pulk. Bronius Basiulis,
Juozas Matijošaitis ir Jurgis 
Mikalonis. Perskaityta praeito 

''susirinkimo protokolas, metinė 
piniginė apyskaita ir revizijos 
aktas. Revizijos komisija pinigi
nę atskaitomybę, vedamą finan 
sų sekr. Onos Mekišienės, rado 

’ pilnoje tvarkoje. Iš revizijos 
akto paaiškėjo, kad praeitais 
metais klubas buvo veiklus. Klu 
bas įstojo į Lietuvių fondą su 
100 dol. įnašu. Paaukojo liet. 
skautams 50 dol., lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčiai 25 dol. ir 
bažnyčios laikraštukui 5 dol., 
Lituanistinei mokyklai 25 dol., 
lietuvių laikraščiam 60 dol. ir 
Balfui 106 dol. 29 ct., gautą 
pelną iš klubo vakaro.

Nutarta Nepriklausomybės 
šventę — Vasario 16 minėti va
sario 22 d. 6 vai. vak., šešta- 

/dienį, Machinist Hali, 728 Elm 
Avė., Long Beach, Calif. Minėji
me bus renkamos aukos A.L.T. 
Susirinkime klubo nariai nuta
rė iš klubo kasos paaukoti 50 
dol. ir pridėti prie surinktų au
kų A.L.T. Minėjime pagrindinę 
kalbą pasakys L. B. Vakarų 
apygardos pirm. Ignas Medžiu
kas.

Meninę dalį atliks solistai: 
Stasė Klimaįtė-Pautienienė ir 
Kr. Dargis. Jįems akompanuos 
muz. Stasys Kalvaitis. Bus mu
zika ir šokiai. D. M.

Long Beach Lietuvių klubo 
metinis susirinkimas įvyko sau- 

! šio 18 d. Susirinkimą atidarė 
klubo pirm. B. Morkis. Per
skaitęs susirinkimo dienotvar
kę, padėkojo praeitų metų val
dybai už pasidarbavimą klubo 
naudai ir pakvietė šiems me
tams išrinktus valdybos narius 
prie prezidiumo stalo. Valdy
bon išrinkta: pirm. Bruno Mor-

PARAKO STATINEI...
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nas apsisprendęs iš principo pa
remti Prancūzijos pastangas, 
bet tik Jungtinių Tautų rėmuo
se. Tai reiškia, kad Amerika 
nenori keturių didžiųjų galybių 
konferencijos Art. Rytų klausi
mui svarstyti ir sprendimui pri
mesti. Amerikos, Anglijos, Pran 
cūzijos ir Sovietų Rusijos am
basadoriai Jungtinių Tautų rė
muose tegali ieškoti garbingos 
taikos Jungtinių Tautų nenu
žemindami ir nesisavindami di
diesiems išimtinos teisės.

Izraelio laikraščio korespon
dentas Londone praneša, jog 
atsakingas Sovietų Rusijos dip
lomatas jam pareiškęs, kad So
vietų Rusija Art. Rytuose sie

— Amerikoje laikraščiai kas 
dien 1946 m. išeidavo 50 mil 
egzpl., o dabar 61.5 mil.

Solistė Roslyn Kind, 18 m., solistės 
Streisand pusseserė, pasirodys te
levizijoje Ed Sullivan programoje 
vasario 23 d., gi iš Hollyvvoodo 
skelbiama, kad ji pasirodys ten va
sario 12 d.

kianti tik taikos, bet priminęs, 
kad Izraelis į derybas turįs ei
ti ne išdidumo, o lygybės su a- 
rabais pagrindu. Tai reiškia, kad 
Sov. Rusija tebereikalauja Iz
raelio pasitraukimo iš arabiškų 
teritorijų. Egipto Nasseris A- 
mer’kos “Newsweek” korespon
dentui atskleidė Egipto 5 punk
tų taikos siūlymus, kur primin
tas ir iš Izraelio ištremtų ara
bų pabėgėlių klausimo sutvar
kymas.

“Time” žurnalas pabrėžė kliū
tis, kurios nepaprastai sunkina 
taikos pastangas: Izraelis nu
sprendęs iš arabų atimtose že- 
mesė statyti 30 gerai įtvirtintu 
kolonijų ir tris miestus. Tai reik 
štų, jei pranešimas pasitvirtin
tų, kad Izraelis iš užimtų teri
torijų nemano trauktis.

Chicagos Lietuvių taryba, be- 
s rėngdama minėti Vasario 16, 
paskelbė į Chicagos lietuvių vi
suomenę šį atsišaukimą:

Pernai iškilmingai minėjome 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukaktį. Mums 
bekalbant apie bolševikų, už
gniaužtą Lietuvos laisvę, sovie
tų tankai įsiveržė į Čekoslova
kiją. Tie įvykiai vėl pasauliui 
priminė, kad sovietiniam impe
rializmui rūpi paklupdyti ant ke 
’ių visas kaimynines tautas, net 
ir “socialistines”, kad jos klau
sytų Kremliaus vadų, jiems tar
nautų ir leistųsi išnaudojamos.

Nelaisvėje gyvenanti lietuvių 
tauta laukia iš savo užjūrio bro 
lių paramos ir darbo. Neleis
kime pasaulio valdovams nei va
landai pamiršti, jog su Azijos, 
Afrikos kolonijų likvidavimu 
darbas dar nebaigtas. Mūsų tau 
ta neša svetimą jungą. Lietuvos 
trispalvė nekaba Jungtinėse Tau 
^ose su kitomis pasaulio vėlia
vomis. Lietuvos žmonės negali 
laisvai kalbėti, melstis, auklėti 
savo vaikų, kaip jų sąžinė įsa
ko, Turime protestuoti prieš lie
tuvių jaunuolių išvežimus į ne
gyvenamas Azijos tundras, 
prieš jų ėmimą į sovietų kariuo
menę, prieš rusų perkėlimą į 
mūsų sodybas prie Nemuno.

Neklausykime balsų, kurie 
nuvertina politinę Lietuvos lais 
vės kovą. Okupantui mažai rū
pi išeivijos tautinis išlikimas. Jo 
vienintelis rūpestis — kaip už
čiaupti politinės emigracijos lū
pas. Okupantui svarbu laisvuo
sius lietuvius suskaldyti, išardy 
ti jų gretas, susilpninti jų bud
rumą, kad laisvasis pasaulis nie
ko nebegirdėtų apie okupuotą 
Lietuvą ir jos kančias svetimų
jų vergijoje.

Amerikos Lietuvių taryba jau 
28 metai jungia visų kartų, vi-

sų politinių pažiūrų lietuvius. 
Šiais metais Vasario 16 proga 
vėl gausiai paremkime Ameri
kos Lietuvių tarybos darbus pi
nigine auka. Tarybos darbai ir 
uždaviniai pasibaigs tik tada, 
kai Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma.

Pasirašė tarybos pirmininkas 
Algirdas Pužauskas, sekreto
rius Povilas Kilius. Nepriklau
somybės šventės minėjimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 16 d., 
2 vai., Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje. Chicagos Lietu

VOKIFZIŲ NACIŲ LIEKANOS
Amerikos spauda pranešė, 

kad New Yorke, kolumbiečio 
Jose Galvez krautuvėje, buvo 
surastas nacių sandėlys, kuria
me rasta: svastikų, nacių uni
formų ir nemaža automatinių 
ginklų bei amunicijos. Sausio 
22 d. Cali (Kolumbijoje) mieste 
policija Jose Galvez bute, taip 
pat rado didelį kiekį ginklų, 
svastikų ir nacių uniformų.

K. Kl.

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE 

4640 South Ashland Avenue
, TEL. — YArda 7-1272

Atidarė vakarais: pirmad.. ketvirtad.. o kitomis dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet

HARRY SEIGAN kviečia vi

sus vyrus ir jaunuolius pa

sinaudoti žieminių rūbų iš

pardavimu su

20% nuolaida
Žieminiai ir rudeniniai pal

tai, suburban švarkai ir kita 

žieminė apranga.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (busky).

Kurkite geresnę ateit
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENBOVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4?4%- Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MĖNESINIS TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

?. YRS. 14 YRS. 16 YRS. ! 8 YRS. 10YRS.Į 12 YRS.I 14 YRS. 1 16 YR. 1 18 YRS. 20 YRS.
$10.001 $252.131 $524.081 $833.30| $1,167.46 $1,534.511 $1,937.70' $2.380.57 I$2,867.04 S3.401.40 $3.988 36
20.00| 504.2611,058.16Į1,666.591 2,334.91 3,069.02 3,875.39 ! 4,761.14 1 5,734.08 6.802.80 7,976.72
30.00| 756.39 4,587.2512,499.891 3.502.37 4,603.53 5,813.091 7,141.711 8,601.12 10,204 2041.965.08
40.001 l,0O8.53|2,116.33|3,333.18l 4,669.82 6,138.04 7,750.78 9,522.28 41,468.16 13,605.60 15,953.43
50.0011,260.6612,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.55 9,688.48111,902.85 44,335.21 47,007.00 19,941.79
60.00! 1,512.7913,174.49|4,999.78 7,004.73 9,207.06 11,626.17 Į 14,283.42 117.202.251 20,408.40 23,930.15
70.0011.764.92Į3,703.5815,833.07 8,172.1940,741.57 13,563.87 16,663.99 !20,069.29123,809.80 27.918.51
80.0012,017.0514.232.6616,666.37 9,339.65112,276.08115,501.56 19,044 56 22.936.33 27.211.19 31,906.87
90.00 i 2,269.1814.761.7417,499.66 10,507.10 43,810.59117,439.26!21,425.13 25.803 37130,612.59135.895.23

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

Certifikatu sąska
Certifikatai išduc 
tantinėmis. Ma 
būti $8000. Pelnt 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

/safety\ 
OF YOtft 

INVESTMENT

JOHN PAKEL, President

Ant visų knygelių 
sąskaitų

PATARNAVIMAS:
service charge to members

* Sėli & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots 

I * Save-by-Mail Kits
1 ★ Travelers Checks
i * Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6-ž

Pirmad.
Antrad
Trečiad,

12:00 P.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M. -4:00 P.M. 
... Uždaryta visa d

O U R S
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad. . .



ATŠAUKIAMAS LIET. STU
DENTU CHORO 

KONCERTAS

prie Lietuvių namų ir pastatytų 
automobilių. Jūrų šaulių kuopos 
“Švyturys” vadui Mykolui Vitkui 

Dėl nepalankiai susidėjusių ' vadovauJant budės: Juozas Tale- 
aplinkybių, ne iš choro ir ne į§ iVIČ1US’ Vladas Kazlauskas, Jonas
rengėjų pusės, šis jaunas ir įdo
mus liet. studentų choro koncer
tas, turėjęs įvykti vasario 15 d. 
Meny kolegijos auditorijoje, at
šaukiamas ir perkeliamas į vė
lesnę datą, kuri bus paskelbta se
kančią savaitę.

Tuos, kurie jau įsigijo bilietus 
koncertui, prašome juos pasilai
kyti, jie bus panaudoti tam pa
čiam reikalui netolimoje ateity
je.

Detroito at-kai
JAUNIMO CHORO DĖMESIUI

Generalinė choro repeticija 
Vasario 16-sios programai įvyks 
šį sekmadienį vasario 9 d. 11 
vai. 45 min. Lietuvių namuose, 
didžiojoje salėje. Neatvykę ge- 
neralinėn repeticijon negalės da 
lyvauti choro išpildomoj progra 
moj per Vasario 16-sios minėji
mą.

Vasario 23 d., sekmadienį, y- 
ra kviečiamas jaunimo choro 
tėvų susirinkimas, kuris įvyks 
11.30 vai. Šv. Antano parapi
jos mokyklos patalpose. Tėvai 
prašomi dalyvauti, nes bus svar 
stomi choro ateities darbai ir jų 
realizavimas. Taip pat bus svar 
Stomas lietuviškos operetės pa
statymas. kuriam yra reikalin
ga sutelktinių meninių ir orga
nizacinių pastangų. St Sližys 

TRUMPAI
— Lietuvių Fondui Detroito 

apylinkėje priklauso 148 nariai 
ir 13 kandidatų (aukojusių po 
mažiau kaip 100 dol.) ir viso yra 
suaukoję 29,868 dol. 1968 m. 
antrame pusmetyje į L. F. įsto-

nusistebėti, kad Lietuvių fondo 
reikalai Detroite liko 'labai ap
leisti. Jei neklystu, 1968 metais 
L.F. Detroito vajaus komitetas 
neturėjo nei vieno posėdžio. Ža
dėtos steigti kažkokios seniūni
jos ar apylinkės aukoms telkti li
ko tik popieriuje”. Paskelbęs au
kotojų sąrašą už 1968 metų pus
metį A. Nakas baigia:“ Kaip iš 
sąrašo matome, per paskutinį pus 
mėtį pas mus L F daugiau rėmė 
mirusieji, negu gyvieji. O laikas 
jau ir gyviesiems ateiti į LF šim
tininkų eiles.”. Papildant šias 
A. Nako eilutes galima pridėti, 
kad per pusmetį visoje kolonijo
je buvo surastas tik vienas gy
vas naujas narys.

— Jaunųjų talentų vakarą ruo 
šia Detroito Neo-Lithuanai, pa
talkinant Chicagai ir Clevelan- 
dui, Lietuvių namuose vasario 
8 d. 8 vai. Detroito jaunimą dai
liajam žodžiui ruošia Dalia ,Si- 
moliūnienė, solistus muz. Stasys 
Sližys ir muzikos mėgėjus Dai
nius Beržanskis. Po programos 
šokiai ir veiks bufetas.

— Prof. dr. Leonas Sabaliū
nas vasario 9 d. 12 vai. L. na
muose pristatys Detroito visuo
menei naują St. Rūkienės kny
gą “Vergijos Kryžkeliuose”. Jo
kios aukos nebus renkamos, kas 
norės galės knygą įsigyti.

— Plaukimo kursai skautams 
pradėjo veikti antradieniais For-

jo su šimtine Leonas Lozickas ir do aukštesnioje mokykloje (E- 
Laima ir dr. P.~ Žemaičiai savo vergreen tarp 7 ir 8 Mi). Šiuose
įnašus padidino.

— Lietuvos atkūrimo sukak
ties minėjime Vasario 16 d. 3 v. 
Mercy kolegijoje pagrindinė an
glų kalba kalbėtoja bus JAV kon
greso narė Martha Griffiths.

— Vasario 15 d. 7v. L. namuo
se DLOC’as ruošia vakarienę, ku 
rios metu detroitiečiams bus pri
statytas pagrindinis kalbėtojas 
lietuvių kalba dr. A. Budreckis. 
Jis yra jaunosios kartos veikėjas, 
baigęs istorijos ir teisės mokslus, 
yra Vliko valdybos narys, Paverg
tų tautų seimo atstovas ir gerai 
susipažinęs su pavergtų tautų, jų 
tarpe ir Lietuvos, byla. Rengė
jai iš vakarienės pelno neieško, 
šeimininkės dirba nemokamai, 
todėl vakarienės kaina (įskaitant 
kokteili) nustatyta tik trys dole
riai. Detroito visuomenė kviečia
ma vakarienėje dalyvauti ir iš
anksto užsirašyti pas Antaną Su- 
kauską tel. TA 65678 arba pas 
Kazį Veikutį tel. WA 46469 iki 
vasario 12 d.

— Vasario 16 d. 9:15 vai. ryto 
miesto centre prie savivaldybės 
rūmų (City -County building) 
skautai ir ateitininkai pakels Lie
tuvos vėliavą. Jie nuleis ją 5 vai. 
v. Visuomenė prašoma ir šiose 
iškilmėse dalyvauti.

— “Draugo” romano premi
jos įteikimo ir koncerto — litera
tūros vakaro metu kovo 22 d. 
uniformuoti jūrų šauliai budės

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda "‘Plaster Board“. Visų rūšių 

grindų ir sienų plyteles.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

VVJLB stotis — banga 1400

Turime pateiktas programas, 
mokytojus, vaikus įvairaus am
žiaus, paskirstytus į atitinkamus 
skyrius, rodos, tik dirbk ir džiau
kis darbo vaisiais. O iš tikrųjų 
taip nėra.

J mokyklą ateina jau mūsų jau 
nosios, čia užaugusios, kartos vai 
kai, kurie labai įvairuoja lietuvių 
kalbos mokėjimu. Mokytojas su
siduria jau su problema. Nors mo 
kinys amžiaus ir mokyklos lan
kymo metų atžvilgiu yra kelia
mas į aukštesnįjį skyrių, tačiau 
jo lietuvių kalbos praktiškai nau
dojimas yra labai ribotas.

Atsižvelgiant į šias aplinky
bės, mokytojui tenka ieškoti in- 

PM^uniBandza 3:°° “tei.^278^3265 dividualių būdų, kaip išmokyti
Algis Zaparackas tol. 549-1982

VedSjas - Ralph J. Valatka 
15756 Leaure, Detroit. Mich. 482 27 

tel. 273-2224

tmiiiiiimiiiimiiiiitiittiiaiiitiiiiiiiiiiiiiiii

Balnionis, Antanas Kriščiūnas, 
Stepas Lungys, Klemensas Urb- 
šaitis ir Vacys Šlušnys.

— Žum. Alf. Nakas, sausio 
23 d. “Naujienose” rašydamas 
apie Lietuvių fondo Detroite
veiklą, teisingai pažymi:... turiu Garliauskas, Antanas Šiurkus*

kursuose ne tik galima išmokti 
plaukti ar plaukifno techniką pa
gerinti, bet ir įsigyti paplūdymio 
gelbėtojo leidimą (Life guard). 
Dar galima užsiregistruoti pas 
tuntininką C. Anužį tel. CR 400 
02.

— Dariaus — Girėno klubo

-#.ą *sf ^4'' ' jAs < stfc&ui ... L.. - * ..
Čiurlionio ansamblis koncertavęs Detroite sausio 26 d. Nuotr. K. Sragausko

ŠEŠTADIENINĖJE MOKYKLOJE
PIRMĄJĮ PUSMETĮ UŽBAIGUS

teisingo lietuvių kalba skaitymo, 
bei rašymo. Net vyriausiuose sky
riuose bandoma bendru garsi-jkai privalėtų savo tarpe lietuviš- 
niu skaitymo būdu išmokyti tei kai kalbėti. Lietuvių kalbos nau-

metiniame susirinkime vasario 
2 d. L. namuose dalyvavo 80 na
rių. Išrinkta nauja valdyba — 
pirm. dr. Vytautas Mileris, vice
pirm. Alfonsas Kasputis, sekr. 
Alfonsas Velavičius, finansų 
sekr. Algis Juška, iždin. Stasys 
Geldauskas, ūkio vedėjas Jonas 
Atkočaitis ir tvarkdarys Edvardas
Rėklys. Rev. komisija — Alfon-i 
sas Juška, Antanas Petrauskas ir 
Genovaitė Viskantienė. Kainų 
komisija perrinkta ta pati — 
Feliksas Motuzas, Viktoras Permi 
nas ir Antanas Mikalkėnas. Susi
rinkimui pirmininkavo Stasys Ši- 
moliūnas, sekr. Jonas Jonynas. 
Mandatų komisiją sudarė — Sta-

ir Leonas Matvekas.
— Joną Petrulionį, neseniai 

Chicagoje mirusį Detroito jūrų 
šaulių steigėja, jūrų šaulių kuo
pa “Švyturys” įamžino Lietuvių 
fonde su šimtine.

— Vasario 16-toji per radiją. 
Vasario 16 d. radijo klubas duos 
visos valandos programą ir pa
minės Lietuvių nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį. Todėl va
landėlė prasidės pusvalandžiu 
anksčiau - 8 vai. ryto.

—- Michigano universitete
(Ann Arbore) world Fair iš
kilmių metu vasario 8 d. šoks
tautinių šokių grupė “Šilainė”, geidavimai, reikalavimai ir pa-

Paminės Vlado Putvio 40 
metų mirties sukaktį kovo 30 d.
L. namuose. Šį minėjimą šaulių 
sąjungos, steigėjui ruošia “Švytu
rio” jūrų šauliai.

— Balfo 76 sk. metinis susirin
kimas įvyks vasario 9 d. 12 vai.
L. namuose.

— Skautai ir skautės vasario 
16 d. 10:15 vai. renkasi unifor
muoti Šv. Antano parapijos pa
talpose iš kur organizuotai vyks 
dalyvauti pamaldose už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Skautų 
vadovybė įpareigojo abiejų tun
tų skautus dalyvauti pagrindinia 
me Lietuvos atkūrimo šventės 
minėjime 3 vai. Mercy kolegijos 
salėje.

— Skautų iškyla Dainavoje 
įvyks kovo 8 ir 9 d. dalyvaujant 
abiejų tuntų skautams, vilkiu
kams, paukštytėms ir tėvams. 
Dainavoje visi renkasi šeštadie
nį 3 vai., 6 vai. laužas ir links- 
mavakaris. Sekmadienį 12 vai. 
abiejų tuntų iškilminga sueiga 
ir 2 vai. pamaldos. Išvyksta na
mo 5 vai. Registracijos mokestis 
ir nakvynė 1 dol. 50 centų nuo 
suaugusių ir skautų.

singo žodžių ištarimo, kurio la
bai jiems trūksta.
Noriu išreikšti didžiausią pagei 

davimą, kad tėvai pasistengtų 
geriau pramokyti savo vaikus lie
tuviškai kalbėti. To niekas pava
duoti negali. Tėvams reikėtų su
rasti valandėlę laiko kasdien su 
vaikais pašnekesiams, garsi
niam skaitymui, bei pasakų seki
mui. bemokėti ir nebenorėti savo tar- 

Namuose tėvų kalba perduo-• po lietuviškai kalbėt.
ta vaikams yra svarbiausias pa
grindas tolimesniam kalbos iš
mokimui mokykloje. Be šitokio
tėvų bendradarbiavimo broliai ir bą, nepakankamai įvertinę jos
seserys šeimose gali taip pat 
daug pasitarnauti su jaunesniais 
kalbėdamiesi lietuviškai.

Mokyklose pertraukų metu, ar 
ba prieš pamokas žaisdami, vai

Detroitiškiai klausosi Čiurlionio ansamblio koncerto. Nuotr. K. Sragausko

ARKIVYSKUPO J.
ATSAKYMAS LIETUVIAMS

Dr:pažino tautinės parapijos statusą. Perleidžia statybai 
10 akrų žemės. Statybai finansuoti parapija gauna pusę 
milijono dolerių.

VI. Selenis

Detroito lietuvių prašymai, pa- apie daug rūpesčio ir susijaudini-

galiau nenuilstama kova dėl tau 
tinės parapijos statuso išlaikymo 
davė gerų rezultatų. Čia kalbu

— Rašyt. Antano Škėmos aka
demijai rengti sudarytas komite
tas. pirm. Leopoldas Heiningas, 
Rimas Korsakas, Saulius Šimoliū 
nas, meno vadovas Justas Pus- 
dešris, Dalė Juknevičiūtė, jiems 
patalkins Vytautas Ogilvis ir 
Danutė Jankienė. Akademija į- 
vyks balandžio mėn. (diena dar 
nenustatyta) ir susidės iš paskai
tos, “Šventosios Ingos” insceniza
cijos ir “Živilės” dramos pasku
tinio veiksmo.

— Kvietimai į “Draugo” ro
mano premijos įteikimo vakarą 
jau platinami. Juos galima įsigy
ti pas L. Žurn. s-gos centro val
dybos narius, spaudos kioske pas 
Vytautą Čižauską, Vincą Tamo
šiūną, Stasį Garliauską, Mykolą 
Vitkų. Netrukus^ bus paskelbti ir 
kiti platintojai. Premijos įteiki
mo proga įvyks koncertas, lite
ratūros vakaras ir susipažinimo 
kavutė. Kvietimo kaina 5 dol.

(sln)

dojimas labai prašosi jaunimo 
stovyklose, mugėse, bei organiza
cijų sambūriuose.

Nešaukime vieni ant kitų, o 
kalbėkimės, kad galėtume su
prasti žodžio turinį vieni kitiems 
pasakytą. Įžvelkime patį pavojin
giausią mūsų išeivių skaudulį.

Sukaktuvinių metų užbaigi
muose visur buvo minima, pa
geidaujama lietuvybės klausimu 
susirūpinimas. Nejaugi liksime 
apkurtę ir neišgirsime, kad mū
sų jaunoji karta jau pradeda ne

Gyvendami laisviausiame pa
saulio krašte, patys savanoriš
kai apleidžiame lietuvišką kal-

svarbą, pasiliekame abejingi ir 
pasyvūs plaukiame su srove, ku
rioje, nė nepajusdami, praran
dame lietuvybei didelę dalį savo 
jaunosios kartos.

Detroito lit. mokykla. 
Mok. E. Bogutienė

mo sukėlusį Dievo Apvaizdos pa
rapijos likimą. Kai naujai veda
mas greitkelis turi šią parapiją 
sunaikinti, tai arkivyskupijoje ki
lo noras (ją perkeliant į kitą vie
tą) jos tautinį statusą panaikin
ti.

Sausio 30 d. įvyko naujai baž
nyčiai statyti komiteto posėdis, 
kurio metu klebonas kun. Myko
las Kundrotas to komiteto na
riams pranešė gerą žinią. Vysk. 
Th. J. Gumbleton, kuris rūpi
nas^ arkivyskupijos parapijų rei
kalais ir kuris taip neseniai turė
jo pasikalbėjimas su Dievo Ap
vaizdos parapiečiais, parašė laiš
ką, iš kurio matyti arkivyskupo 
John Dearden nusistatymas šios 
parapijos statuso reikalu. Laiš
ke sakoma, jog arkivyskupas su
tinka, kad naujoji parapija turė
tų tautinės parapijos statusą su 
visomis tos rūšies parapijoms pri
vilegijomis. Tai parapijai galės 
priklausyti tik lietuviai ir lietu
viai vieni turės ją išlaikyti.

Taip pat laiške sakoma, kad 
arkivyskupas sutinka lietuviams 
perleisti 10 akrų žemės statyti tai 
parapijai, kuri yra Livonijoje 
prie 9 Mylios ir Beech — Daly. 
Laiško smulkmenos nežinomos.

Žinia gera. Energingas' komi
tetas atliko didelį, sunkų, komp
likuotą darbą, kuris reikalvo tam 
tikro tikslumo bei takto. Dar di
desni darbai šio komiteto laukia 
ateinančiais metais. Nemažesnę 
atsakomybę ir rūpestį dėl atei
ties turi jausti ir parapiečiai.

Arkivyskupijai už tą duoda
mą 10 akrų plotą reikalinga su
mokėti 38,000 dolerių. Tai labai 
prieinama kaina, nes dabar toje 
vietoje žemės vertė labai kyla ir, 
kai kurių k-to narių nuomone, 
tas žemės plotas rinkos kaina ver 
tas mažiausiai dvigubai, o gal 
net ir daugiau. Vieta susisiekimo 
atžvilgiu irgi gera ir net rytinė
je Detroito dalyje gyvenantieji 
nesunkiai pasieks savo parapiją. 
Yra suprojektuotas ir netrukus 
bus pravestas naujas greitkelis, 
kuris sujungs vakarinę su rytine 
miesto dalimi (naujas greitkelis 
bus pravestas, kur dabar yra vie
nuolikta mylia). Pagaliau už šį 
žemės plotą buvo pasisakę dau
guma parapiečių ir komiteto na
rių.

Naujoji bažnyčia numatoma 
statyti 500 vietų su galimybe, e- 
sant reikalui, padidinti iki 600 
vietų. Dabartinė Dievo Apvaiz
dos bažnyčia turi tik 300 vietų.

Dabartinę parapiją valdžios į- 
staigos įkainavo ir sumokės 397, 
000 dol. Be to, parapija iš savo 
pįerteklių kasmet arkivyskupijai 
paskolindavo po 20,000 dol. ir 
dabar ta paskola siekia apie 150, 
000 dolerių. Todėl bažnyčiai ir 
kelbonijai statyti susidaro per 
pusę milijono kapitalo. Nuo to 
kaip reikalai susiklostys, ir nuo 
parapiečių pajėgumo priklausys 
ir kitos statybos (jaunimo namai, 
senelaims gyvenamieji namai ir 
pan.).

Kiek sunkumų susidarė dėl lietu 
vių architektų. Komitetas palai

kė ryšį su lietuviais architektais 
Jonu Muloku iš Chicagos ir Al
fredu Kulpa iš Toronto, tačiau 
jie neturi Michigano valstijos re
gistracijos, o arkivyskupija to
kios registracijos iš architektų rei 
kalauja. Komitetas ir toliau šio
je srityje dirba ir ieško galimy
bių, kad nebūtų pamiršti mūsų 

(Nukelta į '» pusT.)

10% — 20% — 80% piginu mokėsit 
tlž apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% 'Vest 05tli Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 ir GR 0-4380

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOICE MĖSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai. Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vak.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 09th Street 
Tek HE 4-7432

m o v i n c
•I NAUJOKAITIS 

tpdr-.iuNtas perkrausumas 
Ilgų metų patyrimas ,

" A 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDĘ AOFNTCRA 
'•amų. gyvybėa,

automobilių, 
sveikatos, bls- 
nio.
Patogios išsi- 
mokėjimo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS ,
6455 8. Kedzie Avė.. PR 8-2233 J

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A\. 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-598'

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

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

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

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimii
Kun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 

tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį. Dalis jo rašytų 
knygų dar neišpardųota ir galima gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžių ir gražių minčių rinkinys)

$1.00

METAI SU DIEVU,
(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.)
$1.30

AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės istorija) ........
$0.40

llllllllllllilKJlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll

KAIP GERIAUSIA GALIME 
ATŽYMĖTI SIUOS 1968 METUS?

Šie metai yra Lietuvių Švietimo 
ir Šeimos Metai. Lietuvių Fondas 

kasmet skiria vis didesnes sumas 
lietuvių švietimui bei kultūrai. 
Fondas sudaro pagrindą išlikti lie
tuviškai šeimai išeivijoje. Tad ge
riausiai ir prasmingiausiai šiuos 
metus atžymėsime ir save įamžin
sime įstodami į LIETUVIŲ FON-

; DO NARIUS. Lai būna šie metai 
ir LIETUVIŲ FONDO METAIS. 
Kas dar neatlikome savo šventos 
tautinės pareigos — atlikime ją 
šiais metais. Lietuvybei Fondas iki 
šiol yra paskyręs 68 tūkst. dol. 
Virš i/2 mil. do!. Fondan sudėjo 
2400 išeivijos lietuviai iš viso lais
vojo pasaulio. Tai LF pionieriai. 
O kur kiti desėtkai tūkstančių išei
vijos lietuvių? Ar jie abejingi LF 
tikslams Tokių gali būti nedidelė 
dalis. Daugelis dėl kasdieninių dar
bų bei rūpesčių neprisirengia tos 
pareigos atlikti. Kiti atidėlioja ar 
pamiršta. Dabar geras metas vi
siems pajudėti LF kryptimi. Kai 
milijoną Fondan su dėsime, tai kar
tu su lietuvybe ir politinį svorį di
desnį turėsime. LF adresas: 6643 
S. Mapletvood Avė., Chicago; III. 
60629 tel. 778-2858. (pr.)

TELEVIZIJOS
Spalvotos Jr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

MOVING
sERENAŠ perkrausto baldus hr 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lėt
umai ir pilna apdrauda.
047 VV. 67th Place WA 5-8063

illllllllllllllllllllllilllllllilllllllllinillllilll

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis 1:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
lilIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlMIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIh

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St.. Tek 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P Rudėnas K šimulis

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARtiBETTE GIFT PAROKI. SERV 
’«08 HOth St. Tel. 'VA 5-2787
2501 «pth St. Tel. 'VA 5-2737
1333 ;4b. Halsted St. Tel. 254-8320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu lfi Chi
cagos tiesiai J Lietuvą.-

Didelis pasirinkimas Jvairių me
džiagų. ltal. lietpalčių lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už.
akymal

E. Ir V. Žukauskai

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882



• DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario 6 d.

Bernardinas šuo, 165 svarų, vėl buvo pagautas šunų gaudy
tojo Cincinnati mieste. Jau daug kartų jis taip pagaunamas ir savi
ninkui tai kainuoja kas kartą po 15 dol.

C L A SS I F I ED G U I D E
v? v d w UTĮ

Tik iš savininko, lietuviškame ra
jone, pirksime 3 miegamų mūr. 
fcungalow. Pasiūlymus su kaina 
siųsti adr. Draugas, Ądv. 5548, 
4545 W. 63rd St Chicago, Illinois 
60629.

Išnuomojama — for kent

Išnuom. 4 kamb. de luxe bu
tas. Gage parko apyl. Skambint 
436-0968.

R ė“a L ESTATE

HELP VVANTED — MOTERYS D B M B S I O !

PIRMYKŠČIO ŽMOGAUS SANTYKIAI SU GALVIJAIS

Žmogaus santykiai su galvijais 
siekia priešistorinius laikus. Anais 
laikais žmogus primityviais ginklais 
kovodamas prieš laukinius jaučius, 
dažnai pralaimėdavo, tai nenugali
ma jaučio jėgą, o vėliau ir patį 
jautį ėmė garbinti ir teikti jam ant
žmogiškas savybes.

Budizmas skelbia sielų buvimą 
galvijų kūnuose, dėl to Indijoj stei
giamos karvių prieglaudos. Dvasi
ninkai pagal galvijų laikysena ant 
aukuro spėdavo ateitį. O kai kurios 
Afrikos tautelės iš galvijų laikyse
nos spėja orą, ateitį, ligas, gerus 
ir blogus metus.

Žemdirbystė išsivystė plačiau, 
kaip jaučiai ėmė traukti arklą. Kini
joj, jaučių traukiamas arklas pakei
tė žmogaus rankomis vartojamą kap 
lį. Be to, daug kur jaučiai buvo var
tojami kroviniam nešti ir jojimui. 
Taip pat jaučiai tarnavo graikų ir

romėnų tautoms. Ir Odisėjus kai- > 
ba apie jaučius traukiančius jungą. J 
Aleksandras Didysis jaučių traukia, 
mais vežimais pasiekė Persiją ir In-j 
diją.

Romėnas Vegetius tvirtino, kad 
be jaučių negalinti gyventi jokia 
kultūringa tauta. Germanai iki tau- i 
tų kilnojimosi laikų visus darbus | 
atlikdavo jaučiais. Vadinasi, jaučiui 
darbas galiojo kaipo žemdirbystės 
pagrindas. Tad gal ir nenuostabu, 
kad iki 18 amžiaus europietis ūki
ninkas laikė 4-6 jaučius ir tik vie
ną, karvę.

Senovės tautose galvijų mėsos 
valgymas būdavo susijęs su religi
niais įsitikinimais. Dar ir nūdien 
daug Azijos tautelių senovės tra
dicijoms ištikimos — nevalgo gal
vijų mėsos.

J. Mškns

m aukšto Svarus med. — 2 bu
tai: 5 ir 4 kamb., prie 71 ir Tal
man. $18,500.

2 butai po 5 kmb. ir 8 % kmb. 
rūsyj. mūr. prie 56-os ir Kedzie. 
$29,500.

5H kmb. 3 m«tų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18,500.

Gražus sklypas 100x150 pėdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 butu 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75,000.

1 % aukšto (5% ir 4% kmb.) S 
metų mūr. prie 63-ėios ir Kedzie. 
$38.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
stog-ėje lr 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. Ir krautuvū. 69 lr Rookwell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2787 W. 43 St. — CL 4-2890

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapleuood Av., CL 4-7450

įsigykite dabar”

Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

4-ji pagerinta Uiusti uotą aiųi 
'/irs 200 mėgiamiausių lietuvišk 
eceptų anglų kalboje

Puiki dovana lietuvėms ir nebe 
iivėms

Kaina — $2.dh
įtinote State gyventoja) prie kalio

turi pridėti 5% taksų 

Užsakymus siųsti
DRAUGAS

4545 West 63rd Street 
Chicago. Illinois 60629

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė parduoda kelių metų liuk

sus 3-jų butų mūrą. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $52,500.

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją. Daug priedų. 
Bargenas. $3 7,000.

8 kamb. dkk'lLs mūrus, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mfiras ir mūro garažas. 
Gazu šildymas, švarus, gražus, pi. 
gus $20,000.

914,200 pajamų iš apartmentinlo 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87.000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
Šildymas, air cond.. geležinė tvora, 
36 p. Sklypas. Arti ofiso. $12.500.

Gelsvas 2-Jų butų 16 metų mū. 
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
petai Virš 46 p. lotas. Garažas. 
$43.000.

S-Jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

Gotas dviem butam, 80 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

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

S-jų mieg. kamb. mūr. namas. 16 
metų senumo. Priedai. 7322 So. 
Rockwell St. 434-1282.

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
*

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

SECRETARY
Good typing skills, good clerical 
skills. Shorthand or dictaphone re
ąuired. Salary based on ability. Com
pany offers full range of fringe ben
efits including group hospltalization. 
company paid pension & new modern 
lunchroom.

Contact Mr. Long 
At 488-6161

ENGLEVVOOD ELECTRICAL 
SUPPLY CO.

5801 S. Halsted Street

■J L I U L JUMS KEIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą , k una spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, gre:
tai ir pigiai

• D R A U G fl S"

ANGLŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Vienintėlis takios plačios a- 
pimties vadovėlis lietuviams, be
simokantiems ir besitobulinan
tiems anglų kalboje. Knyga su
pažindina su visais anglų kalbos 
savitumais, gramatika ir sintakse, 
parodo ir paaiškina anglicizmus. 
Visi aiškinimai lietuvių kalbo
je, daugybė kalbinių pavyzdžių 
su jų vertimais į lietuvių kalbą. 
Apie 200 psl., kietuose apdaruo
se, kaina — $3.50.

Tiražas labai ribotas, todėl už
sisakykite dabar Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos

LAIŠKAI "DRAUGUI"
I

Reikėtų pasitikėjimo 
ir kantrybės

Iki dabar daug kur negrų nesam 
dydavo, girdi, nemoka, nepatikimi, 
daugiau bėdos negu naudos. Kiti 
mėgindavo užstot: nemoka, nes ne
gauna progos išmokt, neturėdami 
atsakomingų pareigų neišmoksta 
ir atsakomingai dirbt ir pan. Na, 
pradėjo negrus samdyt. Pasirodo, 
kad tikrai nemoka dirbti Tai padir
ba ir meta, tai nesuradę kelio, vi
sai neatvyksta, tai nesusigaudo ką 
reikia daryt. Teisingai pirmiejil Ta
čiau teisingi ir užtarėjai — tie neg
rai tikrai niekad pastoviai nedirbę, 
o atsakomingo darbo irgi jiems nie
kad nėra patikėję. Bet po kiek laiko,

PRIEŠ GYVYBĖS ŽUDYMĄ
Lenkijos katalikų vyskupai 

bendrame ganytojiniame laiške 
tikintiesiems griežtai pasisako 
prieš negimusios gyvybės žudy
mui palankius nuostatus daug 
ikur galiojančius ir už geležinės 
uždangos. Vyskupų laiškas bu
vo ištisai paskelbtas Lenkijos 
katalikų dienraštyje “Slowo 
Powszechne” pabrėžiant, kad 
negimęs kūdikis turi tokias 
pat teises į gyvenimą kaip ir 
kiekvienas žmogus.

— Išmintingas žmogus visa
da mąsto, koks bus jo darbų 
likimas.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

3-jų miegamųjų mūr. namas. 16 
metų senumo. Priedai.
7822 S. Kockuell. 434-1282

72 lr Talman. Mūr. 1H aukšto. 2 
butai — 6 Ir 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas ir 2 kam b rūsy. Gazo Šiid. 
$13,500.

Mūr. 5 kamb. bungalow. Geram
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 lr Talman. Mūr. 2 po 5 kamb 
tr butas rūsy. Garažaa $29.900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St., BE 7-9515

Arti Marąuette Pko.
4 butų mūr. po 5 kamb. 50 p. 

sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52,900.

švarus kamb. mūr., 8 metų
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsėimimo kontrolė. Garažas. Savi. 
ninkas duoda paskolą.. $22,900,

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertiniai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVlCIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

NOK I PI R K T I

Pirksiu tik iš savininko 2-jų butų 
mūr. namą Brighton Pko. rajone. 
Pasiūlymus skambinti po 5:30 v.v. 
tel. EU 6-6458. SKELBKITĖS “DRAUGE"

HELP VVANTED WOMEN 
INSPECTORS

2nd & 3rd Shift
IF YOU ARE LOOKING FOR:

• Higher Starting Rate
• 3 Inereases lst Year
• Profit Sharing
• Free Hospital zation
• Free Short & Long Disability 

Insurance
• Paid Vacations

• Paid Holidays
• Free Life Insurance
• Cost of Living Inereases
• Premium Pay For 

>2nd & 3rd Shifts
• Job Security

IF YOU ARE LOOKING FOR ALL THIS 
PLŪS A GOOD COMPANY TO WORK FOR

Come in and see us

TOWER PACKAGING CO.
1150 S. Willis Avenue

Wheeling, Illinois 537-2510

Platinkite “Draugę”.
HELP WANTED VYRAI

GENERAL OFFICE
Good job, interesting duties, 

typing reųuired.
Good transportatlon.

Tel. - 664-4225

CLERICAL
PVRCHASE DEPT.

1 n ventory posting & related funetions 
ln purchase. Dept. Pleasant work. 
Full Time. Iniimediate opening.-

Vic. Division & Kostner 
CALL MR. HELLER, 227-1600 

t M B L E M S E W E R S
Full Or Part Time

Will train. Excellent vvages 
Pleasant ynork

LION UNIFORMS 
151 VVilson Court, Bensenville, UI. 
_______ Phone — 766-6222______
Reikalinga moteris valymo darbui 
mažam bute. Rekomendacijos rei
kalingos. Skambint 289-3777,

Reikalinga moteris raštinės valy
mo darbui. Du kart į mėnesį. Ge
ras atlyginimas. 63~2 S. VVestern 
Avė.___776-5162. _____ ____

Platinkite “Draugę”.

♦645 VV. tfSrd Street. 
< (ik agu, fII 60629

Tet. LI! .V9500

Outstanding Opportunity 
PHYSICAL THERAPIST (2) 

OCCUPATIONAL THERAPIST (1)
Positions opening in a oomprehensive 
out-patient Treatment Center, offer- 
ing Services to a seventeen county 
area in East Texas, completely 
eąuipped vvith the latest therapeutic 
eąuipment to meet the reąuest of 
the Physlclans. Very liberal person
nel policies and practices vvith good 
starting salary, tncentlve and longėv. 
lty raises. The program offers a 
challenge to anyone desirlng vvork 
vvith a variety of patients from 
pre-school aged children to adults. 
Steady employment. Apply to Ex- 
eeutive Director.
E. TEXAS TREATMENT CENTER 

P. O. Box 1599 
KILGORE, TEXAS 75662

HELP VVANTED — VYRAI

EXPERIENCED 
G R O O M

To Work With Show Horses 
Or One Who Wants To Learn.

Salary And Room 
Plūs ,Extra Pay When At Shows.

W00DY — 272-1250

IIEl.P VVANTEI) — VYRAI IR MOTERYS

RESEARCH HOSPITAL QC MEDICAL 
CENTER

KANSAS CITY, MISSOURI 
EXTEND TRIS INVITATlON TO YOU!

A diplomą school of nursing. Affiliatlon program at C. F. Menninger 
Memorial Hospital, Topeka, Kansas needs:

• MENTAL HEALTH COORDINATOR
Master degree reąuired vvith experience in teaching.
• INSTRUCTORS
• DIRECTOR SURGICAL SERVICES -t .

for operatlng room and recovery room.
• RNs

StaCf positions available. New 517 bed hospital located ln Southvvest 
Kansas City, Mo. School is fully accredited by N.L.tyj; jbos unlvorBity af. 
flliatlom and 200 studentą. Excellent salary and fringe benefits.
Klndly vyrite, vvire-or appiyt Mary GeorgO) employment.

RESEARCH HOSPITAL & MEDICAL CENTER
Meyer Boulevard at Prospect, Kansas City, Mlssouri 64132

DĖMESIO I
^"FRANK’STV~Ind” RADIO,INC? ~

3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ...................  .... $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ..................... ..................  $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų

po daug angeliškos kantrybės ir at
laidumo iš darbdavių pusės, žiūrėk 
— ėmė negrai dirbt neblogiau už 
kitus darbininkus, o statistiniai duo 
menys kai kur rodo, kad jie ėmė pra 
lenkt kitus darbininkus ir dienų ne 
praleidimų ir nelaimių mažuma 
darbovietėj ir pan.

Jei vietoj negro įdėsim “lietuvį 
jaunuolį”, pamatysim, kad mes į jį 
žiūrim, kaip baltoji visuomenė į neg 
rą. Gauna mūsų jaunimas progra
mas padalint ir vietas nurodinėt per 
minėjimus, padeda prie stalų, varo
mas padeda kėdes sustatyt, pašoka 
ir padainuoja vyresnių pamokytas, 
bet prie “atsakomingo darbo” nie
kas jo ne tik nekviečia, bet ir nepri
sileidžia (nedaug, jie ir veržiasi). 
A, ką čia, nemoka, neatsakomingl, 
daugiau bėdos negu naudos.

O jei taip šiais, švietimui skirtais 
metais visi, kurie yra betkokiose 
valdybose ir vadovybėse, imtų į jau 
nuolius žiūrėt kaip amerikiečiai 
darbdaviai į negrus — priimtų be 
kvalifikacijų, iš karto pasiryžtų ap 
sišarvuot angeliška kantrybe ir ne
pagailėtų “laiko gaišint”, atleistų 
daug klaidų, leistų jiems apsiimt 
prieš visuomene tikrai atsakomingą 
darbą.. Gal po šių (švietimui skir
tų) metų statistiniai duomenys im 
tų rodyt, kad visas tas “terliojima- 
sis” apsimokėjo?

Elona Marijošiūlė-Vaišuienė

5622 So. Racine, 434-1113 Skelbkites “Drauge”
_____ REA L E STATE
2 po fl kamb. mūr. Modernios To

nis. alum. langui, šiluma guzu, 2 
auto garažas. Marąuette pke. $29.900.

2 ao 5 K kamb. ir 4 kamb, angliš
kai. rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai. kilimai. 
$46,500.

A butu naujas mūras. Karštu vand
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butą, 2-Ju aukštu mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
4talgos $18.900.

2 po 0 kamb. 8 metu rūras. karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Blz 
nlui lr apartmentams. Teiraukitės 

ta butu t metą modernus 1 rturtln
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakariu miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $60,000 
metama Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. TelraukltSs.

A kamb. mūr. “Bullt-lno", kokli 
nes plyteles, karšto vandens šildymai 
gasu. Marą. pke. $20,600.

1 V4 aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. ? 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas <7 Ir Oaklsy *10,500

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Member of M.L.S.

MORTGAGES ■ MANAGEMENT

A L E X ŠATAS— REALTOR
Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2233 

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Pra&ome nžsnkti | mūsų įstaigą 
lr Išsirinkti is katalogo.
miHIIl!l!!!!HIIIII»ll!lH!!IIUIIIUIIUIIUI!IUIUlllU!ilUUIIllllllUUUUIIllIIUIIU!lllll!>!» 1

Mr. Programmer, 
Are you able to 
compute your 
future?

By onr calculsftions, your ■ - - full g_ __ ___ . future should provide the
opportunity to schieve full growth, team leadership, an 
active part ln management decisions, and a pleasant 
vvorking relationship with department and division heads. 
If our flgures are correct, we think you will want to 
consider suok an opportunity vvith the most Progressive 
institution in the statė of Oklahoma —1" ' ‘
Bank A Trust Company of Tulsa.

-the First National

First of Taisą is earrently seeking prognmmers with 
2 to 5 years bank programming and systems experience. 
Esperience in DP. apt^ieations in Stock Transfer, Trust 
Operations, Payrolls, DDA, Proof & Translt ar Customer 
Services is needed. IBM 360/40 hardvvare and BAL ex- 
perience helpful Excellent fringe benefit package and 
vvorking conditions. ChaUenge and opportunity easily 
recognizable in this ezpanding division. Salary, do- 
penoent upon education and seope of experienee.

Oontact today: Mr. JAMES J. KOPS.
P. O. Box 1
Tulsa, Oklahoma 74102

Or call collect 918-587-2141

you Jamemore^TTiink Fb^t!
TRE FIRST NATIONAL BANK 
& TRUST COMPANY of TULSA

laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

iiinTūimmmimmūmiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiii
Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvtnimo:

MAŽASIS TOBULYBĖS KELIAS, B.P. Martin minkš. virš. $1.00 
(Šv. Teresėlės gyvenimas) kiet. virš. $1.50

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ, vysk. V. Brizgys..............$1.50
(gyvenimo temomis Kristaus dvasioje)

MARIJOS ŽODIS FATIMOJE, kan. dr. P. Aleksa ..............$1.00
(Marijos 1917 m. apsireiškimų aprašymas)

MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE, vysk. V. Brizgys .... $1.50 
(gegužės mėn. pamaldoms)

FATIMA IR MES, Matulis, MIC ...................... ............... $2.00
(apreiškimų pasakojimai)

MARIJA MUMS KALBA, S. Matulis, MIC ..................... $2.00
(Marijos apsireiškimai IJetuvoje ir Europoje)

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario 6 d. 7

nąuja lietuvių preky
bos RCMŲ VALDYBA

Pereitą penktadienį įvykusia
me Lietuvių Prekybos rūmų di
rektorių tarybos posėdyje buvo 
išrinkta nauja šios sudėties val
dyba 1969 metams: pirm. Ka
zimieras Oksas, vicepirmininkai: 
Peter Vilkelis, Ronald Gregg ir 
Felix Raudonis; ižd. Anton J. 
Valonis ir sekr. Bruno Gramont. 
Buvusiam pirmininkui dr. Jo
seph B. Jerome taryba pareiš
kė padėką ui jo darbus rūmų 
naudai.

Naujasis pirmininkas .Kazi
mieras Oksas sudarė šias nuo
latines rūmų komisijas: progra- 
mų — Adolfas Baliūnas ir dr. 
Joseph B. Jerome, planavimo ir 
finansų — Stanley Balzekas, 
Sr., ir Felix Raudonis, narių: 
John G. Evans ir Ronald Gregg; 
reprezentacijos: William J. Ka
reiva ir Anton J. Valonis; priė
mimų ir parengimų: Peter Vilke
lis, Ronald Gregg ir Joseph Ba
cevičius, teisių ir mokesčių: dr.
K. Šidlauskas ir Joseph Bace
vičius, lietuvių reikalų — dr. K.
Šidlauskas, ceremonijų_  John
W. Pachankis ir stipendijų dr. 
Joseph B. Jerome, Vyto Shu
kis ir Bruno Gramont. A. B.
A. A. ALEKSANDRU TUNKĮ 

PALAIDOJUS
Town of Lake a. a. Aleksan

dras Tunkis mirė sausio 16 d, 
po širdies atakos. Gimė Lietu
voje Daugėliškiu parapijoje. A. 
a. Al. Tunkis gyveno laimingas 
su savo šeima, 4624 So. Wood 
St., kur turėjo maisto krautu
vę 44 metus. Velionis buvo tau
raus būdo lietuvis ir ilgametis 
biznierius. Jo šermenyse daly
vavo daug giminių, draugų ir 

į artimųjų. A. a. Aleksandras bu
vo pašarvotas Eudeikio koply
čioje, kur prie velionies karsto 
buvo sudėta daugybė mišių ir 
daug gėlių. Laidotuvės įvyko 
sausio 18 d. Iš koplyčios gimi
naitis kun. K. Juršėnas ir kun. 
A. Stašys ir daugybės žmonių 
nulydėjo į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią. Už a. a. Alek
sandro sielą buvo atlaikytos 3 
šv. Mišios. Kun. K. Juršėnas pa- 

V šakė įspūdingą pamokslą, solo 
giedojo Bičkienė. Po pamaldų 
bažnyčioje gausi automobilių ei
lė palydėjo velionį į Šv. Kazi
miero kapines, kur kapinėse pa
skutines maldas atliko kun.
K. Juršėnas ir kun. Stašys. Po 
laidotuvių Syrena restorane 
buvo gedulo pietūs. A. a. Alek. 
Tunkis ir jo žmona Anastazija

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl.) 

lietuviškos architektūros reikala- 
vimab Sis reikalas komitete yra 
svarbiausias ir, žinoma, skubiau
sias. Laiko nėra daug, — bažny
čia bus nugriauta 1970 metų pra
džioje. Iki to laiko reikia ir nau
jos bažnyčios statybą užbaigti.

Komitetas, pirmininkaujamas 
Antano Dainiaus ir remiamas pa 
rapiečių, laimėjo daug ir įrodė, 

^kad vien prašymo neužtenka, bet 
dėl savo teisėtų reikalavimų ten
ka ir pakovoti. Reikia atsiminti, 
kad lietuvių reikalavimus paten
kinęs ark. J. Dearden šiuo metu 
yra Amerikos vyskupų konferen
cijos pirmininkas ir toks jo spren 
dimas gali ateityje turėti nema
žos reikšmės visame krašte tau
tinių parapijų klausimą spren
džiant.

• Niekas neabejoja, kad arki
vyskupo sprendimas daug priklau 
sė nuO to, kokį jam pranešimą 
padarė vysk. Th. J. Gumbleton, 
kuris gruodžio 2 d. turėjo pasikal
bėjimą su parapiečiais. Ypač mū
sų jaunos, drąsios ir aktyviai da
lyvavusios diskusijose vyskupui 
Gumbleton turėjo padaryti ge
rą įspūdį.

Komiteto laukia dideli darbai, 
parapiečiai taip pat prisirašyti, 
neužtenka ir gražiai padiskutuo
ti, bet reikia parapijoje aktyviai 
dalyvauti. Žinia, nevisi prisira
šiusieji savo pareigas parapijai

buvo stambūs parapijos ir ge
rų darbų rėmėjai, amžini nariai 
vienuolynų, ilgamečiai “Draugo'’ 
skaitytojai ir rėmėjai. Tunkiai 
išaugino du pavyzdingus sūnus, 
Edvardą ir Leonardą. Abu yra 
išmokslinti, inžinieriai ir turi 
gerus darbus. Sūnus Edvardas 

i gyvena su tėveliais, o kitas yra 
i vedęs ir su šeima gyvena Cali- 
į forui joj. Reiškiame gilią užuo- 
! jautą žmonai Anastazijai Tun- 
kienei, sūnums Edvardui ir 
Leonardui ir šeimai, netekus 
mylimo vyro ir brangaus tėve- 

■ lio. , Dalyvis
GAl’M APYLINKE, GRAŽUS 
darbai ir Nauja vado

vybe
Metiniai narių susirinkimai 

parodo organizacijos veidą. Jį 
buvo galima matyti ir LB Gage 
Parko apylinkėje sausio 26 d. 
Jaunimo centro salėje, ši apy- 

; linkė turi 250 registruotų ir ap- 
l simokėjusių nario mokestį na
rių, iš bendro skaičiaus ten gy
venančių lietuvių - 348 asmenų. 
Sako, kad išrinktas 90% soli
darumo mokestis! Tai gražu ri 
miela buvo girdėti, nes turėta 
darbšti valdyba su pirm. An
drium Povilaičiu. Bet metiniame 
narių susirinlkime tokių pavyz
dingų tautiečių matėsi mažokai. 
Ar nereikėtų ir LB šaukti mė
nesinius susirinkimus, kaip tai 
daro kitos draugijos ar klubai.

Susirinkimą atidarė pirm. A. 
Povilaitis. Jis paprašė atsisto
jimu pagerbti mirusį savo vaid. 
pirm. Z. Bakaitį ir PLB pirm. 
Jz. Bačiūną. Seffcret. buvo pa
kviesta p. įSkrupskelienė. Perei
to susirinkimo protokolą per
skaitė sekr. V. Markevičius. 
Pirm. pareiškė, ka(d 1968 in. bu
vo sutvarkyta kartoteka, tūrė
ta 6 posėdžiai, suruoštos vaišės 
apyg. suvaž. metu, prisidėta 
prie Dariaus-Girėno lituanisti
nės mokyklos vakaro surengi
mu, surinkta aukų Jungt. Finan
sų komitetui, Liet. Fondui ir 
kt. Neatvykus iždin. M. ViZgai- 
tienei, kasos stovį pranešė pirm. 
A. Povilaitis. Buvo surinkta 
bendrų pajamų $1,081 Ir išleis
ta $1,025.

Buvo gauta auka iš LB Ęri- 
ghton Parko apylinkės $250., 
paremti Dariaus - Girėno litua
nistinę mokyklą. Buvo pareikš
ta valdybai ir jos pirm. J. Ža- 
deikiui vieša padėka.

Eug. Breimerienė kalbėjo, 
kaip ryšiu, prie LF, kad LB Ga
ge Pk. apylinkė padėjo daug 
pastangų LF lėšų telkimui. Apy

atlieka. Taip pat yra žinoma, kad 
dar daug, ypač jaunų šeimų, jo
kiai lietuviškai parapijai nepri
klauso. Todėl butų visų pareiga 
paskatinti tokias šeimas prie šios 
parapijos prisirašyti.

Jei anksčiau buvo neaiškumo 
dėl arkivyskupo nusistatymo, dėl 
parapijos statuso ar dėl vietos, 
dabar, į visus tuos klausimus ga
vus atsakymą, tenka tik mums 
patiems pasitempti. Nuo parapie 
Čių skaičiaus, nuo jų finansinio 
pajėgumo priklausys įvairios sta
tybos naujosios parapijos ribose.

— Kaziuko mugei skautai spar 
čiai ruošiasi ir kas sekmadienis 
vyksta piaustymo ir drožinėjimo 
kursai. Skautai pjaustydami, dro
žinėdami ir įvairiais būdais ro
dydami savo išradingumą žada 
ateinančią Kaziuko mugę padkry' 
ti įdomesnę naujais gaminiais bei 
eksponatais.

A. + A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI,

mirus, liūdesy likusius jo žmoną BRONĘ, dukrelę 

DANUTĘ ir sūnų dr. GINTAUTĄ giliai užjaučiame ir 

kartu liųdime.

Tadas ir Česlovą Aleksoniai

L. B. Cicero Apylinkes valdybos pirmi' 
ninkui

p. S. INGAUNIUI,
jo mylimai Mamai Lietuvoje mirus, nuošir
džią užuojautą reiškia

L B. Cicero Apylinkės Valdyba Perskaitę Draii^. duokite kitiems pasiskaityti.

Lentpiūvės savininkas Jim Stone, 63 m., (kairėj) ir jo žmona Thelma, 39 m. (kairėj, su kūdikiu ran
kose) nuotraukoje matyti su beveik visais savo 27 vaikais Middlesex, N.C. Su pirma žmona, kuri mirė 
prieš 20 m. Stone turėjo 18 vaikų, dabar su šia turi devynetą. Penkiolika vaikų jau yra sukūrę savas 
šeimas.

Mielam kolegai
A. -f- A.

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, J 
jo žmoną BRONĘ, sūnų dr. GINTAUTĄ ir dukrą DA- ’ 

NUTĘ nuoširdžiai užjaučia ir liūdi
Elena ir Adolfas Miliai 
Vanda ir Gediminas Batukai

su šeimomis

linkė pareigą atliko gerai. Jau
baigiama surinkti jai paskirtą 
sumą - $10,000.

Revizijos komisijos vardu pra 
nešimą padarė pirm. A. Gint
neris, pažymėdamas, kad kny
gos ir sąskaitos buvo patikrin
tos. Rasta pilnoje tvarkoje ir 
labai tvarkingai vedamos. Pa
reikšta valdybai padėka. Dis
kusijose reiškėsi: A. Sirutis, dr. 
V. Tauras, P. Nenius, St. Gečas 
ir kiti. Valdybą sudarė: pirm. 
A. Povilaitis, vicepirm. kun. J. 
Borevičius, SJ, sekr. V. Marke
vičius, iždin. M. Vizgaitienė ir 
ryšįn. inform. reik. prie LF - 
Eug. Brėmerienė. Kooptuoti tal
kininkai buvo: K. Binkis ir Br. 
Baras, J. Bertašius; revizijos 
komisija: pirm. A. Gintneris ir 
nariai - VI. Mieželis ir A. Matu
kas.

Naują valdybą susitarimo 
pagrindu patvirtino tokios su
dėties: J. Bertašius, E. Breime
rienė, St. Gečas, P. Nenius ir 
kun, J. Vaišnys, SJ. Revizijos 
komisija palikta ta pati. Buvo 
sudaryta komisija 'kitų metų 
nominacijai: A. Povilaitis, dr. 
y. Tauras, Taflat-Keipša, St. 
Gečas ir kun. J. Borevičius, SJ 
Atstovais į LB Chicagos apyg. 
suvažiavimą, kuris įvyks gegu
žės 4 d. Jaunimo centre, išrink
ti: valdyba, revizijos komisija 
ir papildomi atstovai: A. Povi
laitis, M. Vizgaitienė, dr. V. 
Tauras, kun. J. Borevičius.

VėEau įvyko pedag. mok. P. 
Maldeikio paskaita.

Antanas Gintneris

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpubUe 7-8600

A. -|- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI,

Lietuvių Fondo nariui mirus, jo žmonai BRONEI, 

sūnui dr. GINTAUTUI, dukrai DANUTEI ir giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvių Fondas

A. -J- A
ALEKSANDRAI INGAUNIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnų STEPĄ INGAUNĮ, L. B. Cicero 
Apylinkės pirmininką. Lituanistinių mokyklų globė
ją, ir visą jo šeimą nuoširdžiai užjaučame.

Cicero Aukštesnė ir žemesnė 
Lituanistinės Mokyklos

ALRK Vargonininkų ir Muzikų Sąjungos nariui^
KOMP. BR. BUDRIŪNUlf

jo broliui a. a. MOTIEJUI BUDRIONUI Vokietijoje 
mirus, nuoširdžiai gilią užuojautą reiškia —

ALRK Varg. ir Muzikų 
S-gos Centro Valdyba

Geriausios gėl^s dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, lū.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-985Z

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
5911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių.

GYVATE VOS NEPASMAUGE 
ZOOLOGO

James Swanson, Lincoln Par
ko zoologijos sodo herpetologis- 
tas, šiomis dienomis lankė Aus
tralijos gyvačių parką Gosfor- 
de, 50 m. į šiaurę nuo Sidnėjaus. 
Ten 16-kos pėdų ilgio ir 8 colių 
skersmens pitonas apsivyniojo 
ir pradėjo smaugti. Du parko 
tarnautojai po 20 minučių kovos 
Swansoną išlaisvino, mažai te- 
sužeistą bet gerokai išgąsdintą.

KLEBONIJA SUDEGE

Gaisras sunaikino bv. Bene
dikto parap. kleboniją, Blue Is
lande. Ugniagesiai 6 valandas 
gesino gaisrą. Bažnyčia ir mo
kykla 'liko nepaliestos. Kunigai 
saugiai išbėgo. Apie nuostolius 
nepranešta.

A. “f-A.
ALEKSANDRUI MERECKIUI mirus, 

skausmo valandoje jo žmoną STEFANIJĄ, brolį KA
ZIMIERĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

B. ir L Stulgai 
V. ir S. Jankoniai

Kolegai
A.+A.

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI
mirus, jo žmoną, sūnų ir dukrą nuoširdžiai 
užjaučia

Illinois Lietuvių Gydytojų 
v ~ Draugija

KAT. MOKYKLOJE 

RABINAS DĖSTYS

Pirmą karią Amsterdamo ir 
Utrechto katalikų teologijos Fa
kultetuose žydų (Talmudo teks
tams aiškinti pakviestas Am- 
hemo rabinas prof. Aschkenazi.

A. -f- A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 

jo žmonai BRONEI, sūnui dr. ANDRIUI GINTAUTUI 
ir dukrelei DANUTEI reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Ateitininkų Sendraugių 
Chicagos Skyrius

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7Ist Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai

2424 W «#th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

TeL REpubUe 7-1218 
Tei, Vlrgtada 7-0672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-857?

8807 S. LITUANICA AVE. Tel. PArdB 7-8461

3854 S. HALSTED STREET Tot YArds 7-1811

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COum

8819 S. LITUANICA AVE.

VASAITIS — BUTKUS
e., CICERO, ILL.Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAVVN. BLL. 1



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. vasario 6 d.

X Marijonų, bendradarbių
Marąuette Parko skyriaus su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
vasario 9 d. 2 vai. parapijos sa
lėje. Kviečiame visus narius 
dalyvauti, nes bus valdybos rin
kimai.

x Dr. Algirdas Kavaliūnas,
daugiau kaip prieš metus pa
šauktas į JAV karinę tarnybą, 
ją atlieka Fort Sem, Huston, 
Texas. Neseniai jis gavo iis Wa- 
shingtomo malonią žinią, kad į- 
vertinant jo sąžiningą tarnybą 
ir gerą pareigų atlikimą, kelia
mas į pulkininko laipsnį. Džiu
gu, kad mūsų tautiečiai kyla vis 
aukštyn profesinėje srityje ir 
yra savo vadovybės gerai verti
nami.

x Jane Valančienė, dirbanti 
“Draugo" administracijoje, yra 
nuolatinė Dariaus ir Girėno pos
to spausdinamo biuletenio ben
dradarbė. Vasario mėn. nume
ry tilpo jos straipsnis apie nau
jų metų pradžią.

X Cicero Šv. Antano parap. 
Šv. Vardo d-jos susirinkimas 
Btuoj po šv. Mišių 7:30 v. v. 
parapijos salėj.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų I sk. svarbus metinis susi
rinkimas įvyks vasario 9 d. 2 
v. p.p. šv. Kryžiaus parapijos 
mokyklos kambary. Visos rė
mėjos kviečiamos gausiai atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti, 
taipgi galėsite įsigyti bilietus į 
centro metinį parengimą, kuris 
įvyks vasario 23 d. 2 v. p.p. Ma
rijos aukšt. mok. patalpose.

X Stasys Santvaras, žinomas 
mūsų poetas, bostoniškis, at
siuntė 5 dol auką mūsų spau
dai paremti. Dėkojame.

X Paul S. Ceckus, Dearborn 
Hights, Mi., gavęs “Draugo“ 
kalendorių prisiuntė 5 dol. au
ką. Dėkojame.

X šv. Jurgio parap. Šv. Var
do d-jos šį sekmadienį bendros 
šv. Mišios 8:45 v. r. Po to pus
ryčiai ir susirinkimas parapijos 
salėj.

X Dr. G. A. Šaulys parėmė 
“Draugą" 5 dol. auka. Dėko
jame.

X Marijonų bendradarbių Ci
cero skyriaus žaidimų popietė 
įvyks šį sekmadienį, vasario 9 
d. šv. Antano parapijos salėje. 
Pradžia 2:30 vai. Įėjimo auka 
1 doleris. Po žaidimų bus ska
nios vaišės.

DAUG SUTAUPYSI pirkdamas 
Radio, Radio-Consoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai įv. skaičiavimo .mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedraitis, 10 
Barry, Dr., E. Northport. N. Y 
11731. kuris “Draugui" žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.)

X Naujas Draugo knygyno 
katalogas siunčiamas nemoka
mai kiekvienam, kas jį užsisako 
Drauge paštu ar telefonu LU 
5-9500.

Kataloge knygos sugrupuotos 
į 15 skyrių ir alfabeto eile su
skirstytos pagal pavadinimus.

Katalogo pabaigoje yra au
torių sąrašas su jų Drauge 
gaunamų knygų pavadinimais.

(pr.)
X Jaunas lietuvis ieško kam

bario. Su maistu ar be mais
to. Rašykite adr.: “Draugas” 
Adv. 5496, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, III. 60629. (sk).

X Dr. VT Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St, 
CL 4-2390. (s.k.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba YA
7-2046. (sk.)

x LB Chicagos apygardos 
valdybos posėdis įvyksta vasa
rio 9 d., sekmadienį, 12 vaL 
Jaunimo centre, kur bus kalba
ma apie lituanistinėms mokyk
loms pinigų paskirstymą, jauni
mo Vasario 16 minėjimą, šei
mos šventės rengimą, lituanisti
nių mokyklų mokinių kantatą, 
apygardos atstovų suvažiavimą 
gegužės 4 d. ir kiti organizaci
niai reikalai Visi valdybos na
riai kviečiami dalyvauti.

x “Kristijono Donelaičio” 
Lituanistinė mokykla išleido 
Lietuvos geografijos vadovėlį 
“Lietuva, tėvynė mūsų”. Vado
vėlį paruošė mokytojos: O. Pau- 
likienė, S. Jalionienė ir St. Bu- 
rokienė. Knyga gero formato, 
drobiniais viršeliais ir gero po
pieriaus. Tekstas ryškus ir šva
rus. Aprašymai trumpi. Gausu 
iliustracijų, kurios kiekvieno akį 
patraukia, o mintis nulakdina į 
mielą mūsų tėvynę Lietuvą.

x Geraldas Kalvaitis susi
žiedavo su Geraldine Risch, 
vestuvės bus kitais metais. Ge
raldas Kalvaitis 'baigia De Paul 
universitetą. Geraldas yra sū
nus Bernice ir Viktoro Kalvai
čių, 5747 So. Parkside. Kalvai
čių jau trečias sūnus rengiasi 
vestuvėms, du sūnūs yra vedę.

X Marytė Grožvyda Smilgai- 
tė, aktyvi studentė ateitininkė, 
dalyvavo Vydūno popietėje, gra
žiai paskaičiusi ištrauką iš “Am
žinos ugnies”.

| X Vincas Tamošiūnas, žino
mas visuomenės veikėjas, De
troito šaulių kuopos vadas, mū
sų dienraščio bendradarbis, at
naujindamas prenumeratą pri
dėjo 10 dolerių dienraščiui pa
remti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Nekalto Švenč. P. M. Pra
sidėjimo parapija rengia “Šei
mos šventės festivalį” vasario 
14, 15 d. nuo 7 v. v., o vasario 
16 d. nuo 1 v. p.p. Sekmadienį 
nuo 1 — 7 v. v. bus paruošta 
skanūs pietūs. Visas dienas bus 
daug įdomių dovanų ir gera 
proga išbandyti savo laimę. 
Galės visi atnaujinti senas pa
žintis ir pasilinksminti. šešta
dienį ir sekmadienį bus žaidi
mai mokyklos salėj. Kviečiame 
visus atsilankyti.

X Lucy ir Liudas Norai,
gyv. Chicagoje, naujos lietuviš
kos operos “D a n a” pastaty
mui taip pat paaukojo 100 dol. 
Malonu pažymėti, kad Lucy 
yra dar ir Operos Lėšų Telki
mo Komiteto pirmininkė o 
Liudas — sėkmingai veda namų 
pirkimo — pardavimo įstaigą 
“Neris“. Abu jie yra labai 
nuoširdūs mūsų operos rėmė
jai. Lietuvių Opera aukštai ver
tina jų palankumą. (pr.)

X Į Liet. Gailestingųjų sese
rų vakarą, kuris bus vasario 
8 d. 8 vai. vak. B. Pakšto salė
je, dar yra likusių keletas sta
lų, 'kuriuos galima rezervuoti 
teL GR 62984 arba 952-2221.

(pr.)
X Lietuviški reikalai Putna- 

miškėm seselėm yra pirmos ei
lės reikalai jų darbuose. Jų pa
stangos vertos mūsų paramos. 
Ateikime į Putnamiškių seselių 
rėmėjų Metinę Vakarienę va
sario 9 d., 5 v. v. J. Centre. Sa
vo auka prisidėsite prie lietu
viško mergaičių auklėjimo, ku
riuo seselės rūpinas. (pr.)

Scena iš P. Nako “Kalėdos kirtimėly”. Vaidina V. Krėvės šešta
dieninės mokyklos mokiniai Philadelphijoje. Iš k. įd.: Danutė Pliuško- 
nytė, Danutė Rukšytė. Rita Norvaišaitė, Viktutė Satkūnaitė ir Vida 
Bendžiūtė. Nuotr. K. Cikoto

X Brighon
ninku susirinKimas įvyks seK- 
madienį, vasario 9 d., po 10 
va.l Mišių mokyki, patalpose. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

X Marijonų bendradarbių Chi 
cago apskr. susirinkimas įvyks 
vasario 12 d. 7 v. v. marijonų 
vienuolyne prie “Draugo”.

X “Auklėjimas, o ne doleris 
prikelia parkritusią asmenybę, ’ 
— 262 Alvudo radijo paskaita 
šį ketvirtadienį, vasario 6 d.. 
10 v. r. iŠ. Barčus radijo šeimos 
valandoj.

x Balfo Chicagos apskrities 
valdyba vasario 7 d., penktadie
nį, 7 vai. v. Jaunimo centre 
kviečia visų Balfo skyrių ir į- 
galiotinių informacinį susirin
kimą, kuriame bus padaryti pra
nešimai apie sėkmingai pavykusį 
rudens vajų, kalbama Balifo sei
mo, koncerto, banketo ir leidi
nio reikalais. Kviečiami atstovai 
dalyvauti ir pasiskirstyti artė
jančių darbų naštą Balfo 25 
metų jubil. seimui. Atskiri pra
nešimai nesiunčiami.

X Metinėje putnamiškių se
selių rėmėjų vakarienėje pro
gramą atliks Alice Stephens an
samblio “Aldutės“ ir N. Užu- 
balienė, J. Jasaitis bus pagrin
dinis ir vienintėlis kalbėtojas.

X Dr. L. Kriaučeliūnas, bu
vęs 3-os Tautinių šokių šventės 
rengimo k-to pirmininkas, bus 
pagrindinis kalbėtojas LB 
Grand Rapids apylinkės rengia
mam Lietuvos nepr. atstatymo 
paminėjime vasario 16 d. vietos 
lietuvių Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos mokyklos salėje.

X Lietuvių Ūkininkų sąjun
gos valdyba vasario 1 d., sek
madienį, surengė blynų balių 
Marąuette Parke, Gintaro sa
lėje. Dalyvavo apie 70 narių ir 
svečių, kurie buvo skaniai pa
vaišinti ir nuoširdžiai paben
drauta. Juos sveikino pirm. F. 
Valaitis ir sekr. Jz. Vasiukevi
čius. Dr. L. Kriaučeliūnas ir J. 
Jasaitis pasidžiaugė buv. ūki- 
ninlkų solidarumu ir jų organi
zacija. Ten pat buvo pagerbti, 
kaip geri darbuotojai: D. Ve
lička — Pedag. Inst. direkto
rius, Ign. Serapinas — Aukšt. 
Lituanistinės mokyklos inspek
torius, A. Gintneris — Balfo 
Chicagos apskr. vald. pirminin
kas, J. Janušaitis ir J. Mažeika, 
kaip “Paramos“ krautuvės sa
vininkai ir Balfo rudens vajaus 
globos pirmininkai.

x šakių apskr. klubo arba 
zanavykų susirinkimai dabar 
įvyksta Vyčių salėje. Paskuti
niame buvo nutarta patikrinti 
pereitų metų knygas. Komis.jos 
rinkti nereikėjo. Ją sudarė me
tiniame susirinkime išrinkta 
kontrolės komisija ir ją sudarė: 
A. Kalys, A. Paznekas ir A. Gin
tneris. Knygos buvo patikrintos 
pirm. A. Didžbalio namuose 
vasario 2 d., dalyvaujant val
dybai: pirm. A. Didžbailiui, vice
pirm. K. Krikščiūnui, sekr. J. 
Janulaičiui, ižd. Alb. Ramonie
nei ir fin. sekr. J. Skaniai. Klu
bas turi turto $2.750, yra sąra
šuose 237 narių. Metų bėgyje 
įstojo naujų 18, mirė 6. Klubas 
gerai veikia jau 31 metus.

X Moterų sąjungos 21-mos 
kuopos iš Town of Lake svar
bus metinis susirinkimas įvyks 
vasario 9 d. 1 vai. p.p. šv. Kry
žiaus parapijos susirinkimų kam 
bary. Visos sąjungietės kviečia
mos gausiai atsilankyti ir nau
jų narių atsivesti.

Draugo premijos įteikimo šventės rengėjai, Lietuvių žurnalistų s-gos 
c.v. nariai: VI. Seienis, Vyt. Alantas, Al. Nakas ir Vi. Mingėla. Pre
mija bus įteikta kovo 22 d.

IS ARTI IR TOLI
i. A. VALSTY Best

— Išskirtinai atžymėtas N. 
Rastenis. Baltimorės dienraštis 
“iThe Sun“ įsidėjo didelį straips
nį, drauge su didele nuotrauka, 
apie poetą Nadą Rastenį. Dien
raštis įsidėjo ir N. Rastenio na
mus, prie kurių plėvesuoja Lie
tuvos ir JAV vėliavos, ir vaizdą 
vienos gatvės, kurioje gyvena 
daugiau lietuvių. Pažymėta, kad 
Rastenis yra į anglų kalbą iš
vertęs Baranausko “Anykščių 
šilelį“ ir Donelaičio “Metus”. Vi
są puslapį užimančiame straips
nyje plačiai aprašyta N. Ras
tenio visuomeninė veikla ir li
teratūriniai atsieisimai.

— L. žurnalistų s-gos centro 
vaidybos sausio 24 d. posėdyje 
pritarta pirm. Vyt. Alanto pro
jektui - steigti L. Ž. S-gos savi
šalpos fondą, kad į vargą pate
kusius spaudos žmones būtų ga
lima bent kiek pinigais paremti. 
Faktinai toks fondas jau pra
dėjo veikti, nes Detroito preky
bininkė Elena Vizgirdienė pir
moji šiam fondui prisiuntė 50 
dol., iš tos sumos praėjusių 
švenčių proga pasiųsta s-gos 
garbės nariui red. Jonui Karde
liui 25 doL Sąjungos biuletenis 
(Pranešėjas Nr. 1) išsiuntinė-
tas 44 redakcijoms, 220 spau
dos žmonių ir kai kurioms mū-' vL’ie^s nuoki^žTai ‘padėkoji 
sų institucijoms. Jau gauta per,
20 gražių atsiliepimų ir paramos 
toliau “Pranęšėjui” keliauti. Du 
žymūs mūsų spaudos žmonės 
prof. kun. iStasys Yla ir Jeroni
mas Cicėnas įrašyti į Centrinį 
skyrių. Chicagos žurnalistams 
siūloma, vietoje jų numatyto 
metraščio, išleisti vieną specialų 
Chicagos skyriui skirtą “Pra
nešėjo" numerį. (siu)

— “Laisvės Žiburio" radijo 
programos New Yorke laikas 
yra keičiamas. Pradedant vasa
rio 16 d., “Laisvės Žiburys
bus girdimo h kiiekvieną sekma-' BALFo 117 sk. valdybos posėdis. Iš k.: Kazys Juknelis, Antanina Rep-
dienį nuo 2 iki 3 vai. po p. per 
WHBI stotį (105.9 FM). Lais
vės žiburio vedėjas yra Romas 
Kezys. Angliškąją dalį šiuo me
tu veda Pilypas Skabeikis.

— Pagerbė Valaičius. Sau
sio 18 d. susirinko nemažas bū
rys lietuviško jaunimo Arnoldo 
ir Ritos (Danilevičiūtės) Fer- 
nandez puikioje rezidencijoje 
Torrance, Calif. pagerbti Rimą 
ir Iiuciją Valaičius. Rimas į- 
eigijo magistrą inžinerijos sri
tyje ir toliau tęsia studijas dak 
taratui, o Liucija sėkmingai iš
laikė egzaminus daktaratui ant
ropologijoje .Disertacijai pa
sirinko lituanistinę temą.

KANADOJE
— Dail. Jurgio Račkaus kū

rinių paroda atidaryta sausio 
27 d. Picture Loan Gallery, 3 
Charles St. W. Joje išstatyti 
naujausi autoriaus darbai, su
kurti Belgijoj nauja technika, 
vadinama “aluchromes”. Tai 
spalvoti paveikslai ant aliumi
ninės medžiagos.

VOKIETIJOJ
— Memmingene — sausio 12 

d. įvyko visuotinis apyl. narių 
susirinkimas. Išrinkta naujoji 
valdyba: pirm. tėv. Kl. Žalalis, 
sekr. kun. dr. J. Petraitis, ižd. 
A. Dasys ir narys jaunimo rei
kalams — M. Dresleris.

I — Muenchene. Net trys Ro
moje įšventinti lietuviai kuni
gai kalėdiniame laikotarpy turė
jo primicijas įvairiose Vokie
tijos Vietose. Vienam jų, kun. 
Motiejui Jarašiūnui, primicijas 
suruošė Vokiečių katalikių mo
terų “St. Lydia Gemeinschaft” 
Muenchene. Ta draugija jau 
prieš keletą metų buvo pakvie
tusi ir kitą lietuvį primiciantą
iš Australijos — kun. Mortuzą.
Kun Jarašiūnas, asistuojamas Lincas Kiudulas, Augus-
mons. K. Dobrovolskio iš Ro- tas Uitoelis, Jonas Gustainis,
mos ir .kunigo italo, primicijų 
mišias atnašavo Buergersaal 
bažnyčioje. Pamokslą apie pri
micijų prasmę pasakė tos baž
nyčios kldbonas. Jis iškėlė ir 
primicianto liūdesį — primici
jos be giminių ir artimųjų, ku
rie visi yra Lietuvoje. Iškilmin
guose pietuose dalyvavo “St. 
Lydia" narės ir apie 20 lietu
vių. Primiciantą sveikino pir
mininkė K. Tiefenbacher, įteik-
dama albą ir piniginę dovaną. Juozas Urbelis, vicepirm. Ma
Alina Grinienė pasveikino jau
ną kunigą Vokietijos Ateitinin
kų sendraugių ir Moterų klubo 
vardu, padovanodama Žmuidzi
navičiaus Lietuvos gamtovaiz
džių knygą ir tautinę juostą. 
Grupelė lietuvių, paprašyta pa
dainavo liaudies dainų ir kalėdi
nių giesmių pynę. Primiciantas

šiene, inž. J. Urbelis, Zina Sinkevičienė ir kun. Stasys Šantaras.

CHICAGOS ŽINIOS
MĖNULIO SAVININKAS
James Mangan, 10613 S. La

ramie, 1948 m. gruodžio 21 d,, 
įkūrė “Celestial Space" naciją 
ir jos teritorijai priskyrė visą 
dangaus erdvę. Po ilgos teisi
nės kovos, valstijos prokuroro 
įsakymu, jis net užrekordavo 
savo į erdves pretenzijas Cook 
apskrities dokumentų ir aktų 
įstaigoje. Jis giriasi, kad išda
vė pasus _  leidimus astronau
tams skristi aplink mėnulį ir 
leidžia Amerikos vyriausybei 
vykdyti erdvių tyrimus. Jo tei
gimu, rusai šaudo sputnikus, 
kosmonautus ir šunis į erdves 
be jo leidimo. Prieš dešimtme
tį jis net protestavo apie rusų 
žygius sovietų ambasadoje Wa- 
shingtone, kur 90 minučių kal
bėjęsis tais reikalais su antru 
ambasados sekretoriumi Sergei 
Bogomolov.

SEPTYNIOS KRAUTUVĖS 
SUDEGĖ

Gaisras sunaikino septynias 
krautuves ir virš jų esančias 
raštines prie Chicago ir Pauli
na gatvių. Nuostolių padaryta 
apie $100,000.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MELROSE PARK KOLONIJOJ . kričio ir gruodžio mėnesiais.

BALFo veikla
Melrose Park randasi Chica

gos metropolijos vakaruose. 
Pirmieji lietuviai čia pradėjo 
kurtis prieš 80 m. Nepavykus 
suorganizuoti savos parapijos, 
lietuviai būrėsi į klubus ir į or
ganizacijas. Po H-jo Pasaulinio 
karo Melrose Parko lietuvius 
pasiekė žinia, kad tūkstančiai 
lietuvių yra pasitraukę nuo bol
ševikų persekiojimų ir vargin
gai gyvena Vakarų Europoje. 
1945 m. Šv. Juozapo draugijos 
susirinkime, pirm. Antanas Jon- 
cha pasiūlė įkurti šalpos orga
nizaciją - BALFą. Šiam suma
nymui visi pritarė ir, 30 daly
vavusių narių, buvo išrinkta val
dyba: pirm. Matas šeštokas, 
vicepirm. Ona Jonehienė, sekr. 
Stasys Pabijanskas, finansų 
sekr. Pranas Valuckas, ižd. 
Ignas Petraitis. Susirinkimus 
daižniausiai darydavo pas An
taną Andrew. Aptardavo šalpos 
reikalus, užsimokėdavo nario 
mokestį, sumesdavo dar po de
šimkę, surinkdavo drabužius, 
avalynę ir visa pasiųsdavo į 
centrą. Dar aktyviai šalpos vei
kime reiškėsi: Jurgis Domaševi-

Jonas 
Metrikis, Petras Gu-Petras 

džius.
Šalpos darbas greitai nesi

baigė. Senuosius ateivius papil
dė nauji ateiviai, kurie noriai koJ° $177' Saidoms,
įsijungė į šaipos darbu. Prie «<*•■»> J“
Melrose Parko sk. prisijungė ir b-vė yra dosni jauninu, bei 
apylinkės: Maywo„d. Belbvood, Blstkymo reikalams.
Stone Park, Franklin Park,
Westchester ir kitos. 1953 m. 
bilrželio 25 d. valdyba pasipildė 
naujais ateiviais: pirm. inž.

tas šeštokas, sekr. Petras Ka
valiauskas ir kasin. Antanina 
Jarienė. Keičiantis valdybos na
riams į šalpos darbą buvo įsi
jungę Adomas Didžbalis ir inž. 
Grožvydas Lazauskas.

Per 24 metus BALFo 117 
skyrius daug nuveikė šalpos dar 
be. Piniginiai vajai ir drabužių 
rinkliavos buvo daromos lap-

PARDAVINĖJO MAISTĄ 
1919 METŲ KAINOMIS

Viena maisto (krautuvė pieti
nėje miesto dalyje šiomis die
nomis atšventė 50 metų jubi
liejų. Per vieną dieną pardavi
nėjo maisto produktus 1919 
metų kainomis. Už kepalą duo
nos ėmė 10 c, už kvortą pieno 
15 c, už tuziną apelsinų 53 c, 
už svarą bulvių 4 c, už svarą 
sviesto 67 c, už svarą sūrio 42 
c, už svarą bekono 55 c ir už 
svarą steiko 39 c. Anais laikais 
fabriko darbininkas per valan
dą uždirbdavo 47 centus. 
SAUGIAI NUSILEIDO ŪKYJE

Lakūno Robert fSeward vai
ruojamas apledėjęs mažas lėk
tuvas saugiai nusileido ūkyje 
prie Millard ir 151-os, Markham 
priemiestyje. Trys su juo skri
dę keleiviai ir jis pats išlipo 
nesužeisti. Lakūnas skrido iš 
Michigano į Du Page aerodro
mą.

STRAUSSO OPERA PER 
RADIJĄ

“Der Rosenkavalier" Richar
do Strausso trijų veiksmų ope

Taip pat buvo rengiamos gegu
žinės, koncertai, kad sutelktų 
lėšų šalpos reikalams.

Peržiūrėję skyriaus veiklos 
dokumentus randame, kad Bal
fo centrui pasiųsta 8,540 dol., 
3,490 svarų drabužių ir avaly
nės, Vasario 16-tos gimnazijai 
850 dol., vargo mokykloms Vo
kietijoj — 100 dol., vaikų sto
vykloms Europoje — 110 dol. 
ir (Saleziečių gimnazijai 36 doL 
Melrose Parko ir apylinkėse gy
venantieji lietuviai dosniai re
mia Balfą. Nors 117 skyrius 
apima plačią apylinkę, bet lie
tuvių gyvenančių tėra nedaug. 
Šiuo metu seniau atvykusių lie
tuvių suskaitoma apie 60, o 
naujų ateivių apie 70 šeimų.

Dabartiniu metu Balfo 117 
skyriui vadovauja patyrę šal
pos darbe: pirm. inž. J. Urbe
lis, vicepirmininkai K. Juknelis 
ir kun. St. Šantaras, sekr. Zina 
Sinkevičienė ir kasin. A. Rep
šienė. Tenka pažymėti, kad pa
stoviausi šalpos darbe buvo inž. 
Juozas Urbelis, kuris pirminin
kauja jau 15 metų, o Antanina 
Repšienė tiek pat metų tvarko 
finansus. S. š.

VEIKIAIS SPORTO KLUBAS

J. Grybauskas, šv. Antano 
Taupymo ir skolinimo b-vės ve
dėjas, ir šiais metais Cicero 
“Ateities“ sporto klubui paau-

Cicero “Ateitis" sporto klubas, 
kuris tiesioginiai priklauso vie
tos moksleivių ateitininkų kuo
pai, jau 7 metai gina organiza
cijos ir savo kolonijos spalvas. 
Klubo eilėse yra net 11 studen
tų, kurie čia užaugo.

Sausio 2 d. klubo nariai tu
rėjo visuotinį susirinkimą, iš
rinko naują valdybą ir priėmė 
naują, klubą tvarkantį regulia- 
miną.

Dr. P. Kisielius, vienas iš 
svarbiausių klubo steigėjų ir 
rėmėjų, susirinkimo metu į na
rius kreipėsi jautriu žodžiu. Jis 
pagyrė jaunuosius sportininkus 
už jų darbštumą, ištvermę ir ę 
pastovumą. Dr. P. Kisielius pra
šė narių ir toliau tęsti savęs 
ugdymą ir likti ištikimiems sa
vo senajam klubui. Šiuo metu 
naują klubo valdybą sudaro: 
stud. A. Tauginas, stud. B. 
Šmaižys, R. Ambraziejus, S. 
Šiaučiūnas ir Z. Tauginas.

“Ateitis" klubo vadovu nuo 
įsikūrimo yra mok. A. Taugi
nas. iSp. kl. vad.

ra, šį šeštadienį iš Metropolitan 
operos pradedama transliuoti v 
pusvalandžiu anksčiau, tai yra 

j 12:30 Chicagos laiku vidudienį.
R. Straussas gimė Muenchene, 
kai Bavariją valdė karalius 
Liudvikas II, kurio orkestre gro
jo jo tėvas. Pianiną studijuoti 
pradėjo, kai dar nebuvo 4 m.
Jo pirmoji sukurta opera, kai 
jis jau buvo 30 m. amžiaus, li
ko pasmerkta nepasisekimui. 
Antroji opera buvo šiek tiekj>. 
palankiau sutikta, bet irgi ne
prigijo. Tik trečioji _  “Salo-
mė" yra šiandien plačiai stato
ma, lygiai kaip ir kita opera 
“Elektra“, tačiau “Rosenkava
lier” iš visų jo 15-kos operų 
yra pati populiariausia operų 
scenose, kuri vadinama muziki
ne komedija. Šioje transliacijo
je berlynietė Christa Ludwig 
atliks Octaviano, pačią svar- *> 
biausią, partiją, o austrė Leonie 
Rysanek — iMaršalinoe. Vieno
je gimęs Walter Berry, kuris 
su savo žmona C. Ludwig dai
nuoja kartu operose ir koncer
tuose, atliks 'barono Ochso ro
lę, gi švedas Nicolai Gedda — 
italo dainininko ir amerikietė 
Rosalinda Elias — Amines ro
lę. Iš viso Šioje operoje dainuo
ja 27 solistai ir, žinoma, cho
ras. Sj spektaklį diriguos Kari 
Boehm, o pastatymą vėl finan
suoja Jono D. Rockefellerio, Jr., 
žmona.


