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Vasario 16 JAV 
spaudoje

Dr. P. Daužvardis: teisėta, lo
giška reikalauti atitraukti so

vietų dalinius iš Lietuvos

CHICAGO. — Vasario 16 pro 
ga Chicagos spaudoje, plačiai 
skaitomuos dienraščiuos, paskel 
bti du balsai, atkreipę JAV vi
suomenės dėmesį ypač į dabar
tinę Lietuvos padėtį. “Sun-Ti
mes” savo vedamųjų puslapy 
įdėjo Lietuvos gen. konsulo Chi
cagoje dr. P. Daužvardžio laiš
ką.

Gen. konsulas pažymėjo, kad 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 51-ją sukaktį lietuviai 
mini su pasididžiavimo bei liū
desio jausmais. Jis nurodė, kad 
te’sės atžvilgiu Lietuva ir toliau 
yra suvereni valstybė. Turint 
galvoje J. Tautos Chartą, įvai
rias sutartis ir sovietų reikala
vimus Izraeliui ir JAV-bėms a- 
titraukti dainius iš svetimų 
kraštų, yra visai teisėta ir lo
giška reikalauti, kad sovietai a- 
■titrauktų savo karinius dalinius 
iš Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų.

Savo žodį dr. P. Daužvardis 
baigė: “Lietuviai prašo para
mos iš laisvojo pasaulio. Jų ko
va už laisvę ir nepriklausomybę 
— teisėta”.

“Daily News” dienraštis pa
skelbė Vyt. Kasniūno laišką a- 
pie religijos persekiojimą Lie
tuvoje. (Žiūr. 6 psl.).

Vasario 16 Kongrese
• Vasario 16 d. proga pareiš

kimų Kongrese — senate ir At
stovų Rūmuose laukiama šian
dien ir kitomis dienomis. Posė
džiai Kongrese, po pertraukos, 
pradėti šiandien.

Bonna grąžino šnipą
Atgavo tris studentus

BONNA. — Žymus sovietų 
šnipas, 51 metų amžiaus, Heinz 
Felfe, 10 metų ėjęs aukštas pa
reigas vokiečių žvalgybos įstai
goje ir šnipinėjęs sovietams, 
vasario 15 d. perduotas sovie
tams. Felfe prieš 6 metus buvo 
nubaustas 14 metų kalėjimo 
bausme. Sovietai, atsilygindami 
už Felfės grąžinimą, perdavė 
vak. vokiečiams tris studentus. 
Jie sovietų kaltinti šnipinėję ar 
veikę prieš sovietus, buvę nu
bausti 4-12 metų bausmėmis.

• “France” laivas numato
mas laužui. Jis per daug nuo
stolingas vyriausybei. Šį klausi
mą poryt Paryžiuje svarstys 
de Gaulle su vyriausybe.

Talkos nuotaika ties J. Tautų pastatu New Yorke vasario m. dienomis i

Dr. P. Daužvardis

R. Nixonas laukiamas 
Berlyne

Naudosis helikopteriu

BERLYNAS. — Prezidento 
R. Nixono viešnagė V. Berlyne, 
ten prieš tai apsilankius sau
gumo pareigūnams, jau galuti
nai paruošta. Siekiant išvengti 
kairiųjų studentų riaušių bei 
demonstracijų, rastas vieninte
lis saugesnis būdas — pasinau
doti helikopteriu ir kuo mažiau 
Berlyne keliauti auto mašina.
Pagal planą, R. Nixonas Berly 

ne praleis 3 su puse valandos. 
Savo lėktuvu atskridęs į Berly
ną, prezidentas keliaus saugia 
auto mašina iš aerodromo į vie
ną įmonę, kur jis kalbės dar
bininkams ir įmonės vadovams.

Nenumatyta lankytis 
miesto rotušėje

Vietoje susitikti su miesto 
burmistru K. Schuetz miesto ro
tušėje, Nixonas kelias į Char- 
lotten pilį, kur saugiau. Antrą 
kartą Nixonąg pasinaudos ma
šina, nukeliavęs į Tempelhof 
aerodromą, kur įvyks JAV-bių 
karinės įgulos karių para
das. Iš čia jis helikopteriu 
nuskris atgal į Charlottenfourg 
pilį ir iš jos, taip pat, helikop
teriu, į Tegel aerodromą pran
cūzų sektoriuje. Iš Tegel R. Nix- 
onas skris- į Romą, iš jos į Pa
ryžių, po to vėl gr.š į Romą ir 
vyks į Vatikaną pasimatyti su 
popiežium Paulium Vl-ju. Po 
pasimatymo, JAV prezidentas 
skris iš Romos tiesiog į Wash- 
ingtoną.

Studentai Berlyne jau
triukšmauja

V. BERLYNAS. — Keli tūks
tančiai studentų užvakar sukė
lė riaušes ties Ispanijos konsu
latu. Demonstracija laikoma 
“pasiruošimu” prieš būsimos 
prez. Nixono viešnagės Berlyne 
trukdymus. Šį kartą studentai 
kėlė protestus prieš “JAV im
perializmą, sovietų revizioniz- 
mą, fašistinę kryptį Graikijoje, 
Ispanijoje” ir pan.

Buvo sužeistų ir suimtų.

Propaganda ar krizes grėsme Berlyne?
Rytų vokiečiai jau trukdo sausumos su Berlynu ryšius, trukdo ir Europą palietu- 
sios sniego pūgos — Grėsmė oriniams ryšiams — Bonna ir Vakarų sąjungininkai 
nelaukia rimtos krizės, bet padėtį laiko rimtą — Manoma, kad komunistai siekia 
propagandos burbulo.

Jau pradėti susisiekimo varžy
mai keliaujant į Berlyną

BONNA. — Rytų Vokietijos 
pasienio sargybos šeštadienį 
pradėjo vykdyti sausumos ke
lių suvaržymus. Jie paskelbti 
ryšium su Bonnos numatytais, 
kovo 5 d., naujojo Fed. Vokie
tijos prezidento rinkimais Vak. 
Berlyne. R. Vokietijos sargy
biniai pasieny labai kruopščiai 
tikrina auto mašinas. Jos sulai
komos po pusantros valandos 
ar ilgiau.

Vakar ir užvakar abiejose Vo 
kietijos dalyse siautus sniego 
pūgoms, manoma, kad dėl to 
ilgai vyko keleivių, vykstančių 
į Berlyną, tikrinimai.

Keliaujantieji iš Vak. Vokie
tijos į Berlyną priversti vykti 
110 mylių ruožu tarp Vak. Vo
kietijos ir Berlyno, per komu
nistinės R. Vokietijos teritori- 
34-
Rengiasi trukdyti Ir oro kelius

Vak. Vokietijos ir sąjunginin
kų šaltiniai savaitgalyje patyrė, 
kad komunistai pasirengę truk
dyti ir orinio susisiekimo ke
lius. Patirta, kad R. Vokietijo
je buvę keli bandymai trukdy
ti Vakarų lėktuvų radijo bei ra

Astronautas Borman pas popiežių
Paulius VI: Bormanas, žmogus, 
prisidėjęs iškelti Dievo didybę

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI vasario 15 d. spe
cialioje audiencijoje priėmė “A- 
pollo 8”, mėnulio žygio, kapi
toną pik. F. Bormaną. Jis pa- ' 
žymėjo: “Esame laimingi, svei
kindami vieną erdvės keleivių, 
kurie prisidėjo dar labiau įver
tinti Dievo garbę bei didybę”. 
Po 17 min. pasikalbėjimo, Bor
man pasakojo: “Tai buvo nuo
stabu, man sunku viską atpasa
koti. Popiežius — didis žmogus, 
malonus”.

Pasikeitė dovanomis
Popiežius Paulius VI Borma

nui įteikė savo nuotrauką, dvie
jų senų šventraščių kopijas ir 
Vatikano pašto ženklų rinkinį. 
Pulk. Borman popiežiui įteikė 
didžiulę mėnulio nuotrauką ir

Italijos komunistų kar
tūs žodžiai Maskvai

Prieš Maskvos kišimąsi
BOLONIJA, Italija. — Va

sario 15 d. čia pasibaigusiame 
Italijos kom. partijos suvažia
vime. beveik visais 1.000 de
legatų balsais priimta rezoliu
cija, kurioje pasisakyta prieš 
sovietų invaziją Čekoslovakijo
je ir pasižadėta sau palikti tei
sę neigiamai vertinti sovietų ir 
jos sąjungininkų politiką.

Rezoliucijoje nurodyta į vi
sų kom. partijų “suverenumą 
ir nepriklausomybę”.

Baigiamąją kalbą pasakė par 
tijos vado pavaduotojas Enri- 
co Berlinguer, laikomas ligoto 
Longo būsimu įpėdiniu. Beriin- 
guer, visdėlto. pareiškė, kad Ita
lai nesiekią nutraukti saitus su 
Maskva ir pritarė Maskvos šau
kiamam suvažiavimui, tačiau į- 
spėjo: jokia partija negalinti 
būti pašalinta.

daro įrengimus. Tai verčia spė
ti, kad komunistai, pasiryžę su
trukdyti kovo 5 d. rinkimus V. 
Berlyne, gali siekti trukdyti ir 
lėktuvų susisiekimą trim oro 
koridoriais. Jais naudojasi trijų 
sąjungininkų lėktuvai: amerikie 
čių “Pan American”, britų 
“BOA” ir prancūzų “Air Fran
ce”. Tais lėktuvais naudojasi ne 
tik sąjungininkų pareigūnai, 
skrisdami į Berlyną, jais skris 
į rinkimus ir 1.036 vokiečių par 
lamentarai. Tik lėktuvais nuvy
kę, jie gali dalyvauti rinkimi-

Vienur pasauly žiema, šalčiai, ki
tur vasaros malonumai

Arthur Frank Burns, ekonomis
tas, prez. Nixoilo patarėjas ūkio 
klausimais

medalį su popiežiaus Jono 
XXIII paveikslu, kurį jis buvo 
pasiėmęs žygyje aplink mėnulį.

Prieš apsilankydamas pas po
piežių, Borman buvo susitikęs 
su kardinolais ir diplomatais. 
Jiems buvo rodomos žygio nuo
traukos.

Trumpai iš visur
• Sirhan-Sirhan, kaltinamo 

šen. Kennedy nužudymu, advo
katas Berman pareiškė, kad Sir- 
han šaudydamas buvęs nepap
rastai susijaudinęs, dvasiniai su 
krėstas, be to, buvęs alkoholio 
įtakoje.

• Peru valstybė P. Ameriko
je pagrasino, kad vykstant su 
JAV ginčui dėl žibalo nuosavy
bės, ji galinti prekybą nukreip
ti komunistų kraštų link. Peru 
diplomatinius santykius su Mas
kva užmezgė vasario 1 d. ir 
šiuo metu Limoje, sostinėje, 
vieši sovietų prekybos misija.

• JAV valstybės federali- 
niams tarnautojams atlygini
mai numatomi pakelti nuo š. m. 
'liepos 1 d. Jie būsią pakeiti a- 
pie 9-10%.

• Bomha sprogo Montrealio 
biržoje. Sužeisti 27 asmenys.

nės kolegijos susirinkime ir iš
rinkti Heinrich Luebkės, ligšio
linio prezidento, įpėdinį.
“Pravda” neslepia minties — 

sieks trukdyti

Vakarų sąjungininkai atkrei
pė dėmesį į “Pravdoje”, vasa
rio 14 d., paskelbtą straipsnį. 
Čia iškelta mintis, kad komu
nistai numatą trukdyti susisie
kimą vienu ar ir daugiau oro 
koridorių. Partijos dienraštis 
ypatingai piktinasi, kad tuo o- 
riniu susisiekimu numato pasi- 

' naudoti 22 “neo-naciai”, pernai 
bei užpernai išrinkti į įvairių 
Vokietijos kraštų seimelius, so
vietų laikomi tikraisiais naciais.

Brandt: nelaukiama krizės, bet 
pavojai nemaži

ROMA. — Čia viešėjęs Fed. 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Willy Brandt, kalbėda
mas televizijoje, pažymėjo — 
jis nemanąs, kad dabartinė pa
dėtis Berlyne galėtų virsti rim
ta krize. Tačiau jis pripažino, 
kad “sunkumai — rimti”. Jis 
■teigė, kad Bonnos numatyti rin
kimai Berlyne neturi provoka
cinio pobūdžio ir nesą nukreipti 
prieš R. Vokietiją.

Rūpestis Vak. Vokietijoje kyla
Vakarų sąjungininkai ir Fed. 

Vokietija netiki, kad dėl Ber
lyno rinkimų kiltų rimta krizė 
ar net rytų - vakarų susidūri
mas. Amerikiečiai su britais tei
gia, kad sąjungininkai turį sa
vo planus atsikirsti galimiems 
trukdymams ir gal ypač orinio 
susisiekimo srity. Vak. vokie
čiai reiškia didesnį rūpestį. Jie 
mano, kad numatyti sovietų ir 
kitų rytų bloko krašto kariniai 
pratimai galį pažeisti ne tik 
sausumos, bet ir orinį susisieki
mą.

Propagandos burbulai ar rim 
ta krizė? — tai savaitgalyje rie
biomis antraštėmis svarstė visa

■ vokiečių spauda.

Vak. vokiečiai ypatingai krei
pia dėmesį į vasario 27 d. nu
matytą prez. Nixono viešėjimą 
Berlyne. Jis, iš Bonnos vykda
mas, turės pasinaudoti vienu iš 
trijų orinio susisiekimo kelių. 
Burmistras K. Schuetz patiki
na, kad prez. Nixonui atvykus 
į Berlyną, jis nesusidurs su kliū
timis.

Pūgos siaučia JAV
pietryčiuose

Sniego pūgos ir lietūs palietė 
daugelį krašto sričių. Vakar 
sniego pūgos siautė JAV pietų 
-rytinėse valstijose: Kentucky,

■ Oklahoma, Missouri, Tennessee, 
abiejose Carolinose, Virginia 
valst. Audros padarė nuostolių 
Floridoje.

Sniegas iškrito šiaurinėje Ka
lifornijoje, pietuose — lietus.

K ALENDORIU S
Vasario 17 d.: šv. Donatas, 

šv. Jurgita, Vaišvilas, Viltė.
Vaasrio 18 d.: šv. Simeonas, 

šv. Bernadeta, Lengvinis, Gend- 
rė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, temp. 30 ir daugiau 1. 
F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:44, leidžias 5:26.

Karas vyksta Vietname ir jo įtakos neišvengia krašto kaimų gyvento
jai

Įvairios žinios
Vietname

Laukiama sustiprintų priešo 
puolimų

SAIGONAS. — Vietkongo ra 
dijo siųstuvas paskelbė ir Ha
nojaus radijas pakrtojo Viet
kongo karinių vadovų atsišau
kimą. Ryšium su pirmadienį 
prasidedančia Tet švente, iš ka
rių bei partizanų reikalaujama: 
“Vykdyti suderintus puolimus, 
visuose frontuose stiprinti puo
limus, žudyti išdavikus bei nu- 
nusikaltėlius, režimo atstovus’*. 
Naikinimo šūkiai nukreipti pir
moje eilėje prieš Saigono vy
riausybės atstovus.

Pažeidė ginklų paliaubas
SAIGONAS. — Sąjungininkų 

daliniai, ryšium su Vietname 
minima Tet švente, paskelbė 24 
vai. paliaubas. Jos šiais metais 
trumpesnės kaip pernai, kai vy
ko trijų dienų paliaubos. Komu
nistai, paskelbę savaitės paliau
bas, jas netrukus pažeidė kelio
lika kartų. Jie į šiaurės vaka
rus nuo Saigono numušė du JA 
Valstybių helikopterius ir vie
ną sužalojo. Žuvo penki JAV 
'kariai, 18 sužeista.

JAV aviacija su B-52 bombo
nešiais, priešui jau paskelbus 
ginklo paliaubas, smarkiai puo
lė į šiaurę ir šiaurės vakarus 
nuo Saigono, kur, žvalgybos 
žiniomis, sutelkta 40.000 prie
šo vyrų.

Spaudoje
Berlyno krizės grėsmė — 

ne naujiena
Rytų Vokietijos paskelbti su

varžymai, liečią keliavimą į 
Berlyną, kaip pabrėžia “Chicago 
Tribūne”, nėra naujas įvykis. 
Kiekvieną kartą, JAV-se prasidė
jus naujo prezidento valdymo
tarpsniui, komunistai sukelia g0]'e P35’^ susitarimai Berly-
naują Berlyno krizę. Dabar gi 
paskelbti suvaržymai, teigia dien 
rastis, turi aiškų ryšį su prez.Nix- 
ono numatyta, vasario 27 d., ke
lione į Vak. Berlyną.

Chruščiovas grasino buvusiam 
prezidentui Kennedžiui

Įvykiai kartojasi... tai liudija 
sovietų grasinimai 1961 m. tuo 
metu prez. Kennedžiui apsilan
kius Vienoje. Jis ten buvo susiti
kęs su tuometiniu sovietų diktato 
rium N. Chruščiovu. Šis buvo rei 
kalavęs Berlyno ir Vokietijos 
klausimus baigti tvarkyti ligi 19 
61 m. pabaigos. Esą, jei Vakarai 
nepasirašytų taikos sutarties su a- 
biem Vokietijom, tai grasino 
Chruščiovas, jis Berlyną paskelb 
tų “laisvuoju miestu.” Kennedy 
atkirtis buvo aiškus — jis, į JAV 
grįžęs, pareiškė, kad jei komunis 
tai ir toliau sieksią vienašališkai 
tvarkyti Berlyno reikalus, tai 
mes turime būti pasiruošę ginti

mūsų teises Berlyne.- mes turime į įpuose.

TRUMPAI

Viceprez. S. Agnew 
Chicagoje

CHICAGO. — Vicepreziden
tas Spiro Agnew vakar Chica
goje kalbėjo graikų surengtose 
iškilmėse Pick Congress vieš
buty, kur buvo susirinkę apie
1.000 žmonių. Dalyvavo guber
natorius R. Ogilvie. Tai buvo 
pirmasis Agrtew, graikų kilmės, 
kaip viceprezidento, susitikimas 
su graikų visuomene.

JAV - Peru santykiai
WASHENGTON. — JAV ir 

Peru santykiai šiuo metu yra 
pasiekę krizės pobūdį. Peru vy
riausybė, tariamai pasitari
mams, iš Washingtono išsikvie
tė savo ambasadorių Washlng- 
tone ir atstovą OAS — Ameri
kos kraštų organizacijoje.

Santykiai buvo įsistempę Pe
ru vyriausybei nusavinus JAV 
žibalo nuosavybes ir pasiekė di
džiausią įtampą, vasario 14 d. 
Peru laivui apšaudžius penkis 
JAV žvejų laivus. Vienas jų 
buvo sulaikytas, bet sumokėjus 
kelių tūkstančių dolerių baudą, 
buvo paleistas.

'• Prancūzijos prezid. gen. de 
Gaulle priėmė JAV ambasado
rių S. Shriverį- Šis generolui į- 
teikė laišką. Jis nenurodė, ar 
laiško autorius — prez. Nixo- 
nas ir koks laiško turinys.

būti pasirengę, jei reikia, panau
doti ir jėgą.”............

Komunistinis žvėris kailio 
nekeičia...

Dabar, kai R. Nixonas paskel
bė nekeičiąs pasiryžimo keliauti 
i Vak. Berlyną ir kai Fed. Vokieti 
jos parlamentarai kovo 5 d. nu
mato, lėktuvais nuskridę, Vak. 
Berlyne rinkti naująjį krašto pre 
zidentą, pasak laikraščio, sovie
tams primintina, kad karo pabai

no reikalu tebegalioja. Pats Nix- 
onas buvo pareiškęs, kad šiuo 
metu žengiama į nauja, pasitari
mų su sovietais, tarpsnį.

Betgi... pastarieji įvykiai, pa
brėžia dienraštis, verstų tą nusi
statymą keisti. Juk komunistinis 
žvėris, leopardas, nekeičia savo 
kailio.

R. VVilkins, negrų veikėjas JAV-se, 
tarėsi su prez. R. Nixonu B. Rū-
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VIENINGOS KOVOS KELIU
Vasario 16-sios šventės -51-jų 

nepriklausomybės atstatymo me
tų proga — Lietuvių Krikščionių 
demokratų sąjungos centro ko
mitetas kviečia visus krikščio
nis demokratus ir visus po pasau
lį išblaškytus lietuvius iš nau
jo pasišvęsti nepailstančiai ko
vai už tėvynės laisvę.

Atskleiskime jaunimui nepri
klausomybės kovų savanorių kū
rėjų, tautos sukilimo partizanų, 
miško brolių, Sibiro ir koncen
tracijos stovyklų kankinių aukos 
prasmę. Įdėkime jų širdyse tos vi
sa išskaistinančios aukos sėklas, 
kacį jos sudygtų ir išsiskleistų to
kiais pačiais tauraus žmonišku
mų ir didžios meilės žiedais, ku
rie laisvės kovotojų aukoje vi
siems amžiams pašventė ir lais
vę ir nepriklausomybę.

Atverkime savo širdis paverg- 
tajai tautai ir pašvęskime savo gy 
venimą jos naudai ir gerovei. Pa
naudokime visas progas visais 
galimais būdais padėti paverg
tiesiems broliams jų tylioje ir 
šventoje kovoje prieš okupantą.

Nedarykime nieko kas galėtų 
kenkti pavergtos tautos kovai už

MŪSŲ KOLONIJOSE
Kenosha-Racine, Wisc.
ESAMI KVIEČIAMI Į TALKĄ

LB Waukegan apylinkės val
dyba Šįmet nutarė su Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo paminėjimu išeiti į amerikie 
čių visuomenę, kad būtų iškel
tas Lietuvos klausimas ir pa
demonstruotas lietuvių dainų 
grožis, tautiniai šokiai ir kt.

Tai įvyks vienoj iš gražiausių 
salių Waukeganė, West Cam- 
pus Auditorium, 2325 Brook- 
side St. Minėjimas įvyks vasa
rio 22 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Programą atliks Dainavos 
ansamblis ir tautinių šokių gru
pė Bijūnas. Dainuos sol. Jonas 
Vaznelis, sol. Prudencija Bič- 
kienė ir sol. Janina Šalnienė.

Rengėjai, norėdami sutrauk
ti didesnį skaičių amerikiečių, 
bilietų kainą nustatė, suaugu
siems §1.50, studentams 75 cen 
tus. Pasinaudokime gražia pro
ga, tuo pačiu atsilyginsime mū
sų kaimynams, už mūsų tau
tinių parengimų rėmimą. Abie
jų parapijų lietuviai kunigai 
prašomi šį reikalą pagarsinti 
pėr pamokslus ir visi lietuviai 
viens kitą paraginti ir sudary
ti sąlygas, kad dėl neturėjimo 
susisiekimo priemonių norintie
ji dalyvauti nepasiliktų namuo
se.

Kenoshoje bilietus platina B. 
Juška, Racine L. B. pirm. L. 
Pliūra. Br. Juška

Brockton, Mass.
ĮAMŽINIMO ĮNAŠAS

Dionyzas Medžys, gyvenęs 16 
ttoibrook Avė., mirė 1968 me
tų gruodžio 31 dieną sužeistas 
pravažiuojančio automobilio. Ve 
lionis paliko nuliūdime žmoną 
Bronę ir sūnus Almontą ir Ju
lių. Jo atminčiai įamžinti su
rinkta $100 nario auką Lietu
vių fondui. Prie šios aukos pri
sidėjo V. A. Baruliai, E. R. Biel- 
keviČiai, E. T. Bliudnikai, J. P. 
Braškai, S. A. Adomaičiai, E. 
M. Gailiai, S. M. Gofensai, G. 
K. Stankai, A. Surovičienė, L. 
A. Kulbiai, O, J. Valiūnai, A. 
P. Urbai, V. B. Tamuliai ir Ar
dei Sportswear bendradarbiai.

VAS

Rockford, III.
BALFO DAMBŲ GAIRES

Balfo metinis susirinkimas 
praėjo sklandžiai. Buvo praneš
ta,. kad škyrius nariais negau
singas, tik darbingas. Į Balfo 
centrą pasiųsta $600 ir sušelp
ta. vietoje pora asmenų. Po pra
nešimų vyko naujos valdybos 
rinkimai. Išrinkta: Augustinas 
Pocius — pirm., 12 metams,

laisvę. Atsispirkime visoms Krem
liaus okupanto vilionėms ir ža
bangoms. Atskleiskime visus oku
panto būdus ir priemones sus
kaldyti kovojančią išeiviją. Iš
junkime iš savo gretų visas sub- 
versyvines piktžoles, kurių šak
nys maitinamos okupanto sulti
mis ar savanaudiškumo syvais.

Politinės emigracijos egzisten
ciją įprasminkime pasišventusiu 
tarnavimu pavergtos tautos in
teresams. Surcmkime pečius po
litinei ir bendruomeninei veik
lai ir susirikiavę po Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
vėliava paspartinkime savo žing
snius darbo, kovos ir aukos keliu 
į laisvę.

Darbas už pavergtuosius bro
lius tegaivina rankas ir širdis. 
Kova už laisvę teatnaujina tikėji
mą lietuvių tautos nemarumu ir 
jos didybe. Auka už tėvynę teį- 
prasmina skaudų emigracijos li
kimą. Meilė broliams ir tėvynei 
tebūna visos mūsų veiklos ir šal
tinis ir žibintas kelyje į laisvą, ne
priklausomą, demokratinę ir krik
ščionišką Lietuvos valstybę.

LKDS centro komitetas

Kazys Rutkauskas I viceip., 
Petras Šernas — II vicepirm., 
Giedrė Špokaitė — sekr., Domi
cėlė Babelienė — kasininke, Pet 
rė Savickienė — vyr. šeiminin
ke, Bronius Daukšis ir Juozas 
Augutis — nariais.

Išrinktoji valdyba turėjo sa
vo pirmąjį posėdį vaasrio 5 d. 
ir nustatė šių metų darbo planą. 
Kadangi valdybos veik visi na
riai yra dirbanti, tik Br. Dauk
šis ir P. Savickienė pensinin
kai, tai daug ko negalėjo už
sibrėžti, bet vistiek nutarė šiais 
metais suruošti gegužinę bir
želio mėn., pravesti piniginį va
jų, kurį praves 1 vicepirm. Ka
zys Rutkauskas ir Juozas Au
gutis, o rudeniop, vajaus užbai
gai, suruoš gerą parengimą.

Augis

------

Andrew Jacobs, (D. Ind.) sakosi, 
kad jei kongrese pakels j $12,500 
kongreso nariui algas, jis vistiek 
tų pinigų neimsiąs.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
dimai ir pilna apd rauda.
2047 W. 67th Place WA 5-806*

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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New Yorko ateitininkų sendraugių, studentų ir moksleivių 1969 m. valdybos. Sėdi iš kairės: Eglė 
Juškaitė, Bernadeta Tutinkite, kun. St. Raila, Emi lija Vaišnoraitė, Algis Norvilą, Rasa Navickaitė. Sto
vi: Jurgis Oniūnas, dr. A. Radzivanienė, Br. Bobelis, H. Gražūnienė, A. Bėndorlus ir Petras Vainius. 
Trūksta: J. Giedraičio, P. Sandanavičiaus ir K. Cičiūno. Nuotr. P. Ąžuolo

i Iš NEW YORKO ATEITININKŲ VEIKLOS
Šio didmiesčio ir artimųjų jo 

apylinkių New Jerey pakraštyj 
ateitininkai nesnaudžia. Visos 3 
šakos — sendraugiai, studentai 
ir moksleiviai — gana intensy
viai veikia. Pernykščiai mokslo 
metai buvo tikras darbymetis. 
Sendraugių valdyba įvairiais bū 
dais stengėsi konsoliduoti savo 
skyriaus narių sąrašą, kuriame 
šiuo metu figūruoja 137 pavar
dės, bet iš jų tik apie pusė užsi
moka nario mokestį ir tik apie 
trečdalis yra daugiau ar mažiau 
aktyvus. Ypačiai daug dėmesio 
kreipiama į jaunuosius akademi 
kus, kurie labai sunkiai pasiekia
mi ir dar sunkiau leidžiasi už
kalbinami. Suprantami jų nauji 
profesiniai ir šeimyniniai įsipa
reigojimai, betgi atrodo, kad jie 
galėtų bent nors retkarčiais 
atsiliepti į valdybos laiškus. Ži
noma, ši pastaba netaikoma vi
siems jauniesiems akademikams 
sendraugiams, nes kai kurie iš jų 
yra labai pavyzdingi nariai, ta
čiau daugumas verti ir griežtes
nio žodžio. Valdyba nepaliks ne
atversto nei vieno akmens savo 
pastangose patraukti į veikimo 
orbitą savo akademinį jaunimą.

Praėjusiais metais sendraugių 
valdyba, bcplanuodama ir tuos 
planus bevykdydarna, posėdžia
vo 19 kartų. Be to, keturis kar
tus posėdžiavo drauge su studen 
tų bei moksleivių valdybomis ar 
jų pirmininkais. Daug laiko, y- 
pač stud. kuopos valdyba, pra
leido besirūpindama įkurti laiki 
nąjį jaunimo židinį. Buvo suras
tos bent dvi tinkamos vietos, bet, 
dėl kai kurių finansinių ir orga
nizacinių kliūčių, dėtos pastan
gos nedavė rezultatų. Kuopos pir 
mininkui Petrui Ąžuolui rudenį 
išvykus į karinę tarnybą, truir. 
pam laikui veikla buvo lyg ir ap
silpus, bet greitai susigriebė da
bartinė energinga valdyba, ku
rios pirmininku yra Petras Vai
nius, vicepirm. Kęstutis Čižiūnas 
ir sekretorė Eglė Juškaitė. Si val
dyba yra ryžtinga, sumani ir vėl 
kia be fanfarų, tačiau sistemin
gai. Kuopos globėju yra prof. dr. 
kun. A. Paškus. Moksleivių kp. 
veikia būreliais. Jos valdyba: pir
mininkas stud. Jurgis Oniūnas, 
vicepirm. Algis Norvilą, ižd. Pet
ras Sandanavičius, sekretorė Ber 
nadeta Tutinaitė ir koresponden
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Mes mokame

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS

^^DLANdIavįngTi

tė Rasa Navickaitė. Kuopos globė 
ja dr. A. Radzivanienė, o dvasios 
vadas kun. j. Pakalniškis.

Sendraugių skyriaus valdyba 
pasiliko ta pati ir šiems metams: 
pirm. A. Bendonus, vicepirm. J. 
Giedraitis, sekr. E. Vaišnoraitė, 
ižd. Br. Bobelis ir antroji sek. H. 
Gražiūnienė. Metinio susirinki
mo suteikta teise, valdyba koop- 
tacijos keliu pakvietė nariais dr. 
D. Jasaitį ir A. Masionį.

Birželio mėn. vieną sekmadie 
nį sendraugiai drauge su studęn 
tais padarė iškylą į Sunken Mea- 
dow parką Long Island viduri
nėj dalyj, o iš ten ponų Giedrai
čių buvo pakviesti į jų gražią 
rezidenciją, kur atliko savo meti
nį susirinkimą ir buvo puikiai 
pavaišinti.

Lapkričio mėn. pradžioje pas 
dr. Radzivanus įvyko Rytų pa
kraščio ąt-kų moks. globėjų, N- 
Yorko sendraugių globojamas, 
suvažiavimas. Jame buvo disku
tuojami įvairus veiklos klausi
mai su ypatingu dėmesiu vasaros 
stovykloms ir ideologiniams kur 
sams. Jame ypačiai gyvai daly
vavo jaunimo atstovai — seselė 
Viktorija, AldoųaįRygelytė, Kęs
tutis Girnius ir k f. Rytų pakraš
čio globėju vadovu išrinktas inž.
J. Gaila iŠ Philadelphijos.

Antrasis šiais mokslo metais 
panašus susibūrimas įvyko ten 
pat — dr. Radzivanų rezidenci
joj, prof. kun. Stasio Ylos inicia
tyva, nors jis pats dalyvavo ir 
aname aukščiau minėtame suva-

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos. radijai, 

stereo. oro vėsintuvai, 
l'iirda vintas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

A. ABAU ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visi) rūšių stogus. Taiso
m e arba dedame naujus kaminus, ri
nitą, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra "tuok- 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku -

* ant visų taupymo 

certifikatų

per annum

š

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470 
l'RANK ZOGAŠ

Presldent

s

feiavime. Jį sukvietė savo nuožiū 
ra buvęs “Ateities” redaktorius 
inž. A. Sabalis. Iš susirinkusių 
per 20 dalyvių, gera pusė buvo 
jaunieji. Prof. kun. St. Yla pa
skaitė jam būdingu aiškiu pla
ningumu paruoštą pranešimą a- 
pie dabartinę ateitininkijos būk
lę ir iš jos išplaukiančius rūpes
čius. Prelegentas iškėlė ištisą ei
lę klausimų, kurie turėjo būti iš
diskutuoti ir duoti į juos indivi
dualūs atsakymai. Užvirė gyvos 
diskusijos, pasipylė visokiausi pa 
siūlymai ir atsakymai. Ir šį kartą 
labai aktyviai pasireiškė patys 
jauniausieji - moksleiviai. Iš jų 
ypačiai išsiskyrė rimtai pasisaky
dami: Marytė Sandanavičifitė, 
Rasa Navickaitė, Jurgis Oniū
nas, Algis Norvilą, Rasa Kregždy 
tė, Petras Sandanavičius, Berna
deta Tutinaitė ir kt. Jaunieji pa
rodė savo didelį entuziazmą, pra 
šydami ruošti daugiau tokių ide
ologinių kursų, kokie buvo su
ruošti per Kalėdų atostogas Dai
navoj. Jie nori daugiau jsisąmo 
ninti ir jiem nepatinka tik leng
va programa, jie nesibijo ir sun
kesnių pastangų.

A. B.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Platinkite “Draugę”.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudė nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West R5tii Street 
Chicago, Illinois 

Tėl. GA 1-8*151 Ir Gft 0-4330

Ofisas 3148 W<*t OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West O6th Place
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; t»e- 
čiadieniata uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos Ir California 

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

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

tel- WAlbraok 5-8048
Rezid. Telef. 230-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTRRV EIGOS, 

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

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatsiliepia, skambinti HtT 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 03rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. SeStadlentais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3222 
Rez. telef. TOAlbrook 5-6O70

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

Tel. 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5348, rez. 888-2333

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71at Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-2
antr., penktad. 1-5, treč. Ir Wl tik 
susitarus.

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
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Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51 st Street
Valandos: antradieniais, penataJle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 n p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMDND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. 1—-4 Ir 7—9: antrad. Ir penk- 
tad. 10—4;, Šeštad, 10—-2 vai.

008. 735-4477. Rez. PR 8-6D60.
DR. E. DĖCKYS

GYDYTOJA IR CHIRUHGfi 
8PEGIALYB1S — NERVU IR 

EMOdNftS LIGOS 
Crawford Medical Building 

6442 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIM-EISINAS

Akušerija Ir moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-8081

DR. JANINA JAK&EVI6IUS
J O K 9 A 

2656 H’est 6Srd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 0 Iki 9 ▼. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 Vai.: arba susita
rus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 68rd Street
Vau kasdien huo 1—4 p.p. ir o 

Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tr buto tel. OLympio t-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.»----

Tel. — REltanoe 5-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 WMt 59th Street 

VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai, p.p., trečlad.uždaryk. , 
Tel. ofiso Ir buto OLympio 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1-1 yal. Ir 6-8 vai. vak., 

Išakytus trečiadienius. 
Šeštadieniais 18 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 

KŪDIKIŲ Ht VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI HTR 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vaL ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 288-2818 —.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlocb 6-3545 

'Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 68rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Prllmlnčja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
ąl. kasdien D—11 ryto Ir 4—8 v. v...-4lb...AzzS..3.

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

a
* Administracija dirba kas- a 

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00.

AHSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. pritaiko akinius ir 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 825-7687 

5159 So. Damcn Avenue

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadienį

Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii 
Šeštad. S v. r. Iki S v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2200 ofiso Ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai sunitams — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Oflso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, fll.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu teL 838-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. RElinnce 5-4410 
ltez. GKovehill 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v. vok.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir cldrurgUn
Ofisas 2750 W. 71st. Street 

Telefonae — 925-8296
Valandos: 2—8 v. penktad 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 y. yą. 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Bezld. tel. WA 5-3088

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
I/TGIOS *

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai,: Pirm., antr., Tre«. lt
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
y. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128, Namu GI 8-6181

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

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

Trečlad, Ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehtU 6-2882

DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
SPECIALYB18 AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street

Valandom 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v n 
šeštadieniais i iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-B4OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VA8KA8)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antra., ketv. G—8 vi 
vak., penkt. ir šeštad. 2—t pop!

Ir kitu laiku pagal susitarimą/

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-81

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

3107 West 71st Street
Vok.:-z2 ikt?x7«r 7 1W • v. 

** pagal
Ofteo tel. 707-2141. Nainy 0S6-4S

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

6449 So. Pnlaakl Road
V“1-! Pirmad.. antrad., penktad, 1 
£ .*•». ketvlrt. 0-8 v. vok- -------------ll-l vat - —



Britų menkyste,

GARBĖ IR AUKSAS
RELIGINIS GYVENIMAS

I se padaromi altoriai, kur su-

Ne auksu mes vertiname sa
vo krašto laisvę ir nepriklau
somybę. Ji buvo ir yra mums 
už auksą daugelį kartų bran
gesnė, nenuperkama, nei už 
auksą neatiduodama.

Tačiau valstybei, ypač san
tykiaujant su užsieniu, reikėjo 
ir aukso. Lietuva turėjo tvirtą 
auksu paremtą lito valiutą, 
pastovią pinigo vertę, aukštą 
pirkimo galią. Tiesa, lyginant 
su didžiosiomis valstybėmis 
kiekybiškai aukso mūsų ižde 
nedaug tebuvo, bet jo būti
niems mokėjimams užteko. Tą 
žibantį metalą lietuvių tauta 
savo sunkiu darbu įsigijo, ne 
kokių nors svetimų koioniali- 
nių vergų prakaitu.

Jeigu šiandieną buv. nepri
klausomos Lietuvos vyriausy
bei galima kai kas primesti, 
tai negalima kaltinti jos neap
dairumu krašto finansus tvar
kant. Gera dalis valstybės iž
de buvusio lito valiutos aukso 
fondo 'buvo deponuota užsieny
je, pirmoje eilėje JAV-bėse ir 
D. Britanijoje.

Reikia pagirti krašto, kuria
me gyvename, vyriausybę. Nei 
karo, nei pokario metais, dau
gelį kartų jai šnekantis su Lie
tuvos okupantu ir šiam, be 
abejo, primygtinai reikalau
jant, Lietuvos auksas kaip ir 
jos de jure pripažinimo klau
simas nebuvo rusams išduotas. 
Rodos, kad Amerika šiuo rei
kalu net į kalbas nesileido.

Kitaip reikalai klostėsi Ang
lijoje, kurioje Pabaltijo kraš
tai (Lietuva, Latvija, Estija) 
buvo deponavę aukso apie pu
se milijono angliškų svarų ver
tės.

Jąų 1940 m. okupantas ban
dė išgauti pavergtųjų kraštų 
deponuotą auksą, tačiau šis 
reikalavimas nebuvo patenkin
tas. Pakartotinai klausimas 
judintas 1959 m., bet rimčiau 
ir tvirčiau tik 1965 metais. Ta
da iškilo Anglijos - Sovietų 
Sąjungos skalu sureguliavimo 
klausimas. Kadangi bolševikai 
buvo nusavinę Anglijos bei jos 
piliečiu turtus. Angliia pateikė 
Sovietu S-gai 15 milijonu sva
rų ieškinį. Iš jų Sovietai pripa
žino tik dali. Tačiau, kaip pra
neša “Europos Lietuvis” (II. 
4), pasirašant sutarti, rusai 
dar gavę iš anglu puse milijo
no svarų “arbatpinigių”. Tas 
priedas ir buvo Pabaltijo vals- 
tvbiu auksas. Šie svetimi tur
tai buvo rusams parduoti 1967 
m. vidury, dargi neatsiklausus 
D. Britani jos parlamento ir jo 
nepainformavus. Kiek vėliau 
iškilo reikalas gauti šiai sve
timai ‘'dovanai” parlamento 
pritarimą.

Š. m. sausio 22 d. britu par
lamentas IH-uoju skaitymu 
priėmė įstatymą, kuris iparei- 
goja vyriausybę atsilyginti bri
tų piliečiams, turėjusiems įmo
nes, versloves bei kitas nuo
savybes Pabaltijo ir kituose 
Sovietų okupuotuose kraštuo
se. I šiuos turtus įeina ir įvai
rių kompanijų lakštai, akcijos. 
Jų savininkams atsiteisti lei
džiama parduoti Pabaltijo 
kraštų auksą ir naudoti gau
tuosius už jį pinigus, šį įsta
tymą D. Britanijos parlamen

Spaudoj ir gyvenime

PEIKIA KITUS, O PATYS DARO 
TĄ PATJ

Sovietų Sąjungos informacijų a- 
gentūra Tass paduoda apie raudo
nąją Kiniją šitokią žinią, kurią iš
spausdino ir Vilniuje leidžiama 
“Tiesa” Nr. 23 (sausio 28 d.):

“įdomus ir tas faktas, kad pasta
ruoju metu spaudoje dažniau “pro
paguoja Mao idėjas” kaip tik kariš
kiai. Viename “Ženmin žibao” 
straipsnyje jo autorius kariškis ragi 
na “iškelti sunkų pirmininko Mao 
idėjų vėzdą” ir suskaldyti visų 
priešų galvas.

Kaip veikia “Mao idėjų vėzdas”

Kai 1966 m. pavasarį aš at
vykau į Lenkiją ir apsigyvenau 
Balstogės vaivadijos Eik aps
krities mieste, man krito į akis 
(tada buvo gegužės mėnuo) va
karais į bažnyčią žingsniuojan
čios pavieniui, būreliais arba su 
tėvais 8-10 metų mergytės, ku- 

, rios buvo apsirengusios vieno- 
. dom baltom jupelėm, o jų gal

vas puošė žalumynų vainikė
liai. Vakare kokia gatve neisi 
tas mergytes visur patiksi. Tik
rumoje jos buvo prie bažnytinių 
pamaldų gėlių barstytojos. Jos 
matėsi mieste ir po gegužės mė- 

' nėšio.
i Eik mieste turinčiam 25000 

gyventojų buvo 2 katalikų baž
nyčios ir sekmadieniais abejos 
būdavo perpildytos pamaldom 
susirinkusių žmonių. Lenkai y- 
ra labai religingi, tai religin- 
giausia tauta, kokią aš kur ma
čiau.

Visų Šventų vakarą (lapkri
čio 1 d.) kunigas su palydovais 
ir žmonių minios lydimas žings 
niavo į Eik kapines apie vieną 
kilometrą atstumo nuo bažny
čios ten pamaldoms atlaikyti. 
Kapinėse jau buvo susirinkusi 
minia žmonių. Ant kiekvieno 
neužmiršto kapo degė mažiau- 
s5ai 10 žvakučių. Sutemus iš to
jo žiūrint į kapines, atrodė, kad 
ten dega žemė.

Lenkijoje pagal priimtą įsta
tymą yra švenčiamos Kalėdų 2 
dienos. Velykų 2 dienos, Dievo 
Kūno ir Visų Šventų dienos. 
Kalėdų pirmą ir Velykų pirmą 
dienomis yra visos viešos įstai
gos uždarytos: ir valgyklos, ir 
karčiamos (pavalgyti ir išgerti 
galima gauti tik geležinkelio 
stotyje).

Įspūdingiausia religinė šven
tė yra Dievo Kūno su pagarsė
jusiomis procesijomis. Tose gat 
vėse, per kurias žingsniuoja pro 
cesija, daugelyje namų per a- 
tidarus langus lauko pusėn iš- 1 
leidžiami gražūs kilimai su ant 
jų prisegtais šventais Kristaus 
paveikslais. Tam tikrose vieto-

yra Maskvos komunistų mokinys. 
Jis pasisavino Sovietų Sąjungos į- 
vestą darbo vergų koncentracijų 
stovyklų tvarką. Lietuviai tai gerai 
žino, nes daug lietuvių yra kentė- 
jusių ir žuvusių Vorkutoje ir toli
mose Sibire įrengtose darbo vergų 
stovyklose.

Jei Sovietai tikrai nepatenkinti to 
kia brutalia, nežmoniška prievarta, 
kokia yra Kinijoje, tegu tai parodo 
darbais. Tegu Sovietų Sąjungoje pa 
naikina panašias darbo vergų sto
vyklas, kokių nėra jokiame kultū- 

I ringame krašte ir tegu įveda įstaty
mą, teisinę tvarką, kurioje ir kito
kių politinių įsitikinimų pilietis 
būtų laikomas Žmogumi ir žmoniš
kai su juo būtų elgiamasi.

J. Žvilb.

tas priėmė 161 balsu, balsuo
jant prieš 115 parlamento na
rių.

*
Mums įdomu, kad projekto 

priėmimas nebuvo sklandus ir 
kad to krašto parlamente dar 
yra laisvę už auksą labiau my
linčių parlamento narių. Taip 
atstovas Sir Beamish įstaty
mą pavadino “pasmirdusiu vi
so susitarimo mazgeliu, kurio 
smarvė nepajėgia išsisklaidyti 
ore”. Net jeigu įstatymas ir 
susitarimas su Sovietais esą 
anglams “praktiški”, tai vis- 
tiek, anot atstovo, gerokai su
puvę ir neteisingi. Neteisingas 
esąs ir jėga paremtas Sov. Są
jungos įvykdytas Esti jos, Lat
vijos, Lietuvos prijungimas. 
Balsuodamas atstovas jausiąs 
pyktį ir gėdą. Atstovas Doug- 
las - Parker priminė, kad įsta
tymas esąs blogas, blogu lai
ku pateikiamas. “Kas gali pa
sakyti, kad tie kraštai nebus 
laisvi ir nepaprašys, kas jiems 
priklauso? Kraštai juk ding
davo ir vėl iškildavo”. Atsto
vas Maxwell - Hyslop pareiš
kė, kad tie kraštai gal tik lai
kinai Rusijos užimti, kaip jau 
nekartą buvo istorijoje, pa
brėždamas, kad savo laiku Len 
kija dingusi, bet ir vėl iškilu
si, o Lietuva kitados buvusi di
džiulė karinė Europos galybė. 
“Ar mes turime prileisti, kad 
tos valstybės jau dingo vi
siems laikams?” — klausė jis. 
Toliau jis nurodė, kad dabar
tinė D. Britanijos vyriausybė 
ima dalinti tai, kas priklauso 
trims kitiems kraštams ir kas 
buvo šiame krašte (Anglijoje) 
padėta tiktai pasaugoti atve
jui, jei tuos kraštus užimtų 
Rusija ar Vokietija. Atstovas 
Maxwell - Hyslop dar įrodinė
jo, kad toks žygis pakirs pasi
tikėjimą Anglijos banku. Prieš 
vyriausybės nutarimą pasisa
kė ir atstovas Sir J. Foster. 
Jiems atsakęs pasekretorius 
Whitlock pareiškė, kad Sovie
tai nepripažinę britų pateikto 
10 mil. svarų ieškinio: pripaži
nę tiktai 3 milijonus svarų. 
Dabar Baltijos kraštai esą din 
gę, nesą jų de jure pripažįsta
mų vyriausybių, sutartys ne
beveikiančios, nesą ir tų kraš
tų bankų. Įstatymas nesąs lin
kęs nuškriausti Baltijos kraš
tus ir ateityje jie gal galėsią 
kelti ieškinius.

Sprendimas, rodos, dar nė
ra galutinas ir eis į lordų rū
mus.

*
Šio įstatymo priėmimas at

stovų rūmuose neteikia gaibės 
nei jį priėmusiems atstovams, 
nei pačiai Didžiajai Britanijai. 
Atvirai kalbant, jį reiktų pa
vadinti vagyste arba prilyginti 
atvejui, kai mažas vaikas pa
prašo savo turtingą dėdę pa
saugoti jo sunkiai uždirbtą 
skatiką, o tas dėdė jį pralei
džia ir nebegrąžina savininkui.

Mums atrodo, kad ir lietu
vių visuomenė įvairiuose kraš
tuose, o taip pat jai vadovau
jantieji veiksniai savo užda
vinio neatliko, nesukėlė pro
testų bangos ir tuo pačiu leido 
britams savo garbę išmainyti 
į trupinį aukso. b. kv.

matyti kad ir iš pranešimų, gauna 
mų iš Hainanio salos, kuri pavers 
ta ištremties vieta. Japonijos laikraš 
tis “Džapan taims” pranešė, kad 
Hainanio geležies rūdynuose darbo 
diena trunka 16 valandų, o po to 
dvi ar tris valandas mirtinai pavar
gę “perauklėjamieji” turi “studijuo
ti Mao idėjas”. Daug tremtinių 
miršta nuo nepakeliamo darbo ir 
bado.”

Šitaip dabar Sovietai atsiliepia a- 
pie Mao Tse-tungo darbo vergų Į 
stovyklas. Bet juk Mao Tse-tungasl

stoja procesija ir vyksta trum
pos pamaldos.

Tokios procesijos, kolrią ma
čiau Balstogės mieste 1967 m. 
per Dievo Kūno šventę, aš sa
vo gyvenime dar nebuvau ma
tęs. Pirmoje dalyje žingsniavo 
kunigai, buvo nešami altoriai, 
bažnytinės vėliavos, baltai ap
rengtų mergaičių būriai bars
tė gėles, žingsniavo mėlynom 
jupelėm aprengtos mergaitės, 
taip pat vienodo fasono rūbais 
aprengti berniukai... O po jų se
kė minia žmonių, tokia minia, 
kuriai nesimatė galo. Porą va
landų truko eisena, visa plati 
gatvė buvo užtvinusi žmonių. 
Mano skaičiavimu toje eisenoje 
galėjo dalyvauti 50,000 žmonių.

Galvoje kilo mintys, kad tie 
motyvai, kurie galėjo tokią žmo 
nių minią į krūvą sutelkti, turi 
būti labai svarbūs; kad tai yra 
procesija žmonių, ieškančių Die
vo malonės, amžino gyvenimo, 
tobulesnės buities, kad po mir
ties tatai pakeistų šitą laikiną, 
skausmų ir vargo kupiną žemiš 
kąiį gyvenimą...

Balstogės vaivadijos mieste 
(be priemiesčių) yra 3 katalikų 
bažnyčios. Jei sekmadienį 10 ar 
11 valandą eisi paliai miesto 
centre stovinčią bažnyčią, ten 
ir žiemos metu per šalčius pa
matysi lauko pusėje ant šven
toriaus stovinčius arba klūpan
čius, su nuimtom kepurėm vy
rų būrius, nes bažnyčia perpil
dyta ir ten į vidų įtūpti nebe
galima.

Punsko valsčiaus miestuko 2 
bokštų ir raudonų plytų bažny
čia stovi ant kalniuko ir atva
žiuojant į Punską yra matoma 
iš 10 -15 km. atstumo ir pui
kiai atrodo. Punske yra 2 ku-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Ne, panele Traube, aš jūsų nebijau. Taip, jis 
truputį rūpinasi savo drabužiais.

— Aš žinau, jūs galvojate apie uniformą, — ji vėl 
pertraukė, — visi daiktai gerai apsaugoti. — Ji valandėlę 
palaukė, paskui pasakė: — ar norite manęs ko nors dar 
paklausti?

— Ne, panele, tai viskas, ką aš norėjau žinoti.
— Jeigu tik tiek, tai galiu pasakyti, kad viskas yra 

Tvarkingai padėta ir saugojama. Iš kitos pusės, aš norė
čiau žinoti jūsų vardą, — pasakė ji staiga.

Vytautas valandėlę galvojo, nežinodamas ką atsa
kyti.

— Kuo jūs vardu? — paklausė ji tvirtai, žiūrėdama 
jam į akis.

— Gaila, panele Traube, aš negaliu pasakyti sa
vo vardo.

Ji suraukė kaktą ir paklausė:
— Jūs nesate Rudolfas?
— Ne, aš nesu Rudolfas. Kodėl jūs klausiate tokio 

vardo?
— Aš negaliu šiuo metu pasakyti kodėl, atleiskite 

man, — pagalvojo ji valandėlę, tada tarė, — aš tu
riu eiti namo. Sudiev, pone, labanaktis, — ji skubiai 
apsigręžė ir nuskubėjo kaimelio link.

Vytautas stovėjo ant kelio ir sekė merginą akimis. 
Jis stebėjo, kol mergina dingo tamsoje.

Amerikiečiai marinai saugo sugautas įtariamas komunistinių partizanų rėmėjas, kurios suimtos kartu 
su 100 kitų komunistinių partizanų ir rėmėjų 63 mylios nuo Da Nang, vykdant tos vietovės valymus.

— Keista, ji yra paslaptinga mergina, —jis gal
vojo, — ji išmintinga ir tokia nežinoma, įdomi ir pa
traukli. Rudolfas? Bet kodėl ji klausė Rudolfo? — 
Vytautas suko miesto link žingsnis po žingsnio. Jis buvo 
taip giliai susimąstęs, kad negirdėjo sunkaus patrankų 
gausmo kažkur kalnuose.

Buvo vėlus vakaras. Ona Budrienė, senoji moteris, 
sėdėjo savo kėdėje salonėly ir meldėsi iš didelės mal
daknygės. Dukra Milda ruošė virtuvėje vakarienę. Se
noji moteris, padariusi ant krūtinės didelį kryžiaus ženk
lą, žiūrėjo į salonėlio kampą ir pradėjo barti savo anūką:

— Algi, ką tu ten dabar darai? Kodėl tu apstoji 
tą poną?

Berniukas nekreipė į močiutę dėmesio. Kambario 
kampe tarp dviejų žmonių vyko aštri kova. Ten boksa- 
vosi Donaldas Wood ir anūkas Algis Kasakaitis. Ber
niuko sesuo Rasa sėdėjo ant grindų netoli tos kovos lau
ko ir juokėsi iš visos širdies.

— Algi, kodėl šiandien visai neklausai? — vėl ba
rėsi močiutė.

Tačiau mažasis kovotojas vistiek nekreipė dėmesio. 
Jis buvo užsiėmęs ir dabar kova tarp tų dviejų vyrų bu
vo pačiame įkarštyje. Jie abu buvo apsisukę rankas 
rankšluoščiais, kurie pavadavo bokso pirštines. Jie ten 
kovojo jau visą vakarą.

Donaldas bandė vaizduoti labai išsekusį. Tai čia, 
tai ten jis užduodavo berniukui, tačiau Algis šokdavo 
nuo grindų kirsdavo Donaldui į pilvą ir stūmė jį tarp 
sofos ir spintos į kampą. Berniukas jautėsi stiprus ir pil
nas entuziazmo Jis kirto priešui į veidą, vėl į pilvą ir į 
šoną. Donaldas buvo nugalėtas. Jis atrodė labai nusimi
nęs ir pavargęs, bet karts nuo karto jis užkirsdavo ir 
berniukui. Berniukas buvo labai užsidegęs kovos aistra. 
Dabar jis šokinėjo apie Donaldą kaip mažas gaidukas,

LENKIJOJE
nigai: lietuvių ir lenkų. Per lie
tuviškas pamaldas prisirenka 
žmonių pilna bažnyčia. Po pa
maldų visas miestuko gatves 
užplūsta žmones ir visur girdė
ti lietuvių kalba.

Lenkijoje prie kiekvienos baž 
nyčios praeiviams matomoje 
vietoje yra padarytos lentynos, 
kur priklijuojami skelbimai apie 
pastaruoju laiku mirusius žmo
nes, kurie būna laidojami su 
bažnytinėmis apeigomis.

Varšuvoje išeinantis valdiš
kas politinis dienraštis “Zycie 
Warszawy” yra vienintelis laik 
raštis, kuriame apie mirusius 
žmones talpinami ir religinio 
turinio skelbimai, pvz.: “Mirė 
toks ir toks asmuo aprūpintas 
Šv. Sakramentais, už jo vėlę 
bus atlaikytos šv. Mišios tokio
je tai bažnyčioje, o jo kūnas 
tokią tai dieną bus palaidotas 
X kapinėse”. Laikraštyje tal
pinami ir nereliginio turinio skel 
bimai. bet religinių skelbimų bū 
na kur kas daugiau, galima sa
kyti 70-80%.

įlenki joje bažnyčios yra ati- 
darytos visą dieną nuo rytme
tinių pamaldų iki 8 vai. vakaro. 
Todėl į bažnyčią galima užeiti 
dienos metu kiekvienu laiku ir 
kada neužeisi visada rasi žmo
nių. Vakarais nuo 6 arba 7 iki 
8 valandos būna pamaldos ir ta
da žmonių prisirenka daug.

Lenkijos katalikų bažnyčiose 
1966 ir 1967 m. dar jokių nau
joviškumų nebuvo įvesta. Mi- į 
šios buvo laikomos lotynų kal
ba, altoriai tebebuvo tie patys, 
kaip ir prieš pakeitimų priėmi
mą.

Lenkijos katalikai leidžia 2 re 
l’ginės krypties laikraščius: dien 
raštį “Slowo Powszechne” ir 
savaitraštį (pavadinimo nebe-

KUBOS DIKTATORIUS IR NIXONO 
VYRIAUSYBE

Ar bus atnaujinti diplomatiniai ryšiai 

K. TAUTKUS

Nu versti Kubos diktatorių 
Batistą revoliucijai vadovavo F. 
Castro. Papuošęs revoliuciją de 
niokratinės laisvės principais, 
prisiekė laimėjęs leisti gyven
tojams pasirinkti valdymosi for 
jną, patraukė krašto gyventojus

atsimenu). “Slowo Powszech- 
ne” yra populiarus laikraštis ir 
iš jo straipsnių dažnai skelbia
mos citatos per radiją.

1967 m. “Zycie Warszawy” 
dienraštyje tilpo trumpas straip 
snis dėl santykių su Vatikanu. 
Buvo parašyta taip:

“Lenkijos vyriausybė nieko 
neturi prieš dėl diplomatinių 
santykių sureguliavimo su Va
tikanu, bet tam stato dvi sąly
gas: 1) Popiežius turi pripažin
ti galutinomis Lenkijos vakari
nes sienas, 2) Kad būtų atšauk
tas kardinolas Višinskis”.

Tada Lenkijos vyriausybės ir 
kardinolo Višinskio santykiai 
buvo labai blogi. Dabar, kaip 
rašoma laikraščiuose, tie san
tykiai yra žymiai pagerėję. San 
tykių pagerėjimas gavosi po 
1968 m. kovo mėn. Lenkijoje 
buvusių studentų riaušių.

Todėl iir kard. Višinskio 1968 
m. pabaigoje su vyskupais ir i 
kitais palydovais įvykęs apsi
lankymas Romoje — Vatikane, 
kur jie išbuvo gana ilgai, ver

ginamas kaip su krašto vyriau
sybe pagerėjusių santykių išda
va, nes kard. Višinskis į Romą 
jau prieš kiek metų norėjo vyk
ti, bet vis negaudavo leidimo.

Leo Kvecas

savo pusėn ir kovą laimėjo. 
1959 m. sausio 1 d. krito Ba- 
tis'tos diktatūrinis režimas, pats 
Batistą pabėgo iš Kubos į už
sienį. Kubos valdymą perėmė 
revoliucijos vadas F. Castro. 
Kol įsigalėjo krašte, Castro te
bekartojo demokratinės laisvės 
principus. Bet jau po metų ėmė 
skelbti socializmą, revoliucijos 
metu duotus tautai pažadus ig
noravo, bet vis nedrįso prisi
pažinti, kad yra komunistas, 
kraštą valdys komunistine dik
tatūra.

Eisenhoweris nutraukė 
diplomatinius santykius

JAV vyriausybė netikėjo, kad 
Castro yra komunistas ir Ku
bos valstybei primes komunisti
nę diktatūrą. Jis buvo laikomas 
nuotykių ieškotoju. 1960 me
tais Castro buvo pakviestas lan 
kytis JAV. Jis lankėsi ir buvo 
vyriausybės svečias. Sugrįžęs 
namo, Castro viešai deklaravo, 
kad jis yra komunistas, krašte 
įves komunistinės diktatūros 
santvarką. Iš JAV prez. Eisem- 
howerio Castro pareikalavo su
mažinti Kuboj diplomatinį kor
pusą iš 80 narių iki 11. Likusie
ji per 48 vai. turi apleisti Ku
bos teritoriją. Atvykęs į Jungti
nių Tautų sesiją Castro ketu
rias valandas keikė Ameriką, 
niekino jos prezidentą ir skau
džiai įžeidė tautą. Vyriausybei 
nebuvo kitos išeities, kaip tik 
nutraukti diplomatinius santy
kius. 1961 m. sausio 3 d. prez. 
Eisenhoweris nutraukė diplomą, 
tinius santykius su diktatorium 
Castro.
Prez. Kennedy suvaržė prekybą

Castro bijodamas JAV kerš
to paprašė Maskvos diktato
riaus Chruščiovo globos ir pa
galbos. Maskvai komunizmo plė 
timo prietiltis Amerikos žemyne 
buvo reikalingas.

JAV invazijos baimė Castrui 
neleido statyti Maskvai nepri- 

j imtinų sąlygų. Kubos nuotolis 
nuo pagrindinio Maskvos prie
šo — JAV Maskvai buvo pa
lankus. Ir taip laisvą ir demo
kratinę Kubos valstybę Castro 
nuvedė į Maskvos komunistinės 
diktatūros (globą. 1962 m. spa
lio 23 d. JAV susekė, kad Mask
va į Kubą atsiuntė karių ir ba
listinių raketų. Kilo rimtas Mas
kvos- Wash'!ngtono susidūri
mas. Panaudojus jėgos demon
straciją, Maskva buvo privers
ta savo raketas išsivežti namo

(Nukelta J 5 psl.)

kartais pritūpdamas, o kartais vėl pašokdamas aukštyn. 
Berniukas buvo išraudęs, jis atrodė jau pavargęs, griežė 
dantimis ir buvo apsitaškęs seilėmis. Jo mažas smakrelis 
buvo drėgnas.

Pagaliau Donaldas pasidavė. Jis krito ant grindų, 
ištiesė rankas ir vaizdavo negyvą. Algis buvo uždusęs, 
bet laimingas. Mažoji mergaitė šaukė iš džiaugsmo, muš
dama į kilimėlį savo mažais delneliais.

Tuo laiku į virtuvę įėjo Vytautas, ir Milda jį 
paklausė:

— O, ir tu jau sugrįžai?
— Taip, Milda.
Tada Donaldas pašoko nuo grindų, numetė nuo 

rankų rankšluosčius ir padavė berniukui ranką. Žaidi
mas buvo baigtas.

Donaldas nebegalėjo ilgiau laukti ir norėjo ko tai 
klausti, tačiau tuo pačiu metu paklausė Milda.

— Ar tu, Vytautai, ką nors Gruenberge sužinojai?
— O taip, Milda, aš radau ten pora gražių mer

ginų, malonių mergaičių — grietinė ir medus.
— O, būk atsargus, žinai tas vokiečių mergaites.
— Vaikai, ką jūs dabar kalbate, — senoji pertrau

kė juos, laikydama rankoje maldaknygę, — bijokite Die
vo. Visur pasaulyje kraujas, ugnis, ašaros, žmonės taip 
kenčia, o jūs tuo pačiu laiku kalbate apie merginas.

— Vytautai, ar sutikai panelę Traubę? — Donal
das nebegalėjo ilgiau laukti.

— Žinoma, sutikau, — Vytautas dabar kalbėjo vo
kiškai. Senoji moteris vėl pasilenkė ant knygos ir skai
tė maldas toliau.

— Ką jis sakė apie mano uniformą ? — paklausė 
Donaldas.

— Eime į kitą kambarį, — Vytautas išėjo iš virtu
vės ir jį išsekė Donaldas. — Uniforma yra, bet ta mergi
na labai paslaptinga.

.(Bus daugiau).



DRAUGAS, nirmadieniH, 3969 m. vasario mėn, 17 d.-*——  , ... . '   .

Barbara Lucente pradėjo lankyti De Paul universitetą prieš 16 me
tų ir dabar neseniai jį baigė. Per tą laiką ji susilaukė ir 6 vaikučių, 
kurie čia su vyru matyti. Gyvena Elmhurst, Iii.

C L A S S I F I E D G U I D E
M I » C E L L A N E O 13 S
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiiiititiitiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiitiiiit

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgi; metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

REAL ESTATE

1 ijį aukšto Svainis med. — 2 bu
tai: 5 ir 4 kamb.. prie 71 Ir Tai- 
man. $18,600.

2 butai po 5 kmb. Ir 3 % kmb. 
rūsyj. milr. prie 56-os ir Kedzie. 
$29,500.

•'»K kmb. 3 metų mūr. bungalow
prie Marąuette Pk. $ 1 g,500,

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

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

•H aukšto (5 H Ir 4 U, kmb.) ti 
metų mūr priė 63-Člo« It Kedzie 
$38,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX _ NOTARIATAS 

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

I U
DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA

ŠAUKŠTAI PO PIETŲ

Štai klasiškas pavyzdys. Sausio 2-- 
d; gaunu laikraštį iš Chicagos, da 
tuotą 21 d. Savo kolonijos žinių 
skyriuje randu žinutę: “Klaipėdos su 
kilimo minėjimas įvyks sausio 19 d. 
Įėjimas nemokamas. Bus paskaita, 
meninė programa ir parodėlė” 
Kaip gražu. Dar nemokamas! Būti 
nal reikia nuvažiuoti.

Bet sakykite, broliai ir sesės, kaip 
galima pakliūti į nemokamą minėji 
mą, jeigu jis yra jau praeityje. Juk 
tai nesąmonė. Kurių galvų pavė
luota žinia turi būti siunčiama ir 
spausdinama laikraštyje? Galima 
būtų kibti prie laikraščio. Tačiau 
tas pats kuriozinis pranešimas yra 
patalpintas ir parapijos žinių leidi
nyje, kuris irgi yra pasiekęs skaityto 
ją sausio 24 d. Atseit, vėluojama vi
sais frontais.

Pavyzdžių galima būtų parinkti 
ir daugiau. Atžagarus kultūrinių ir 
politinių parengimų reklamavimas 
pastaruoju laįku yra padažnėjęs. Su 
sidaro įspūdis, kad reklamuojama 
ne ateitis, bet praeitis. Dažnai tie
siog nesusivokiama, kaip ir kada 
laikraštis yra išleidžiamas, ir kaip 
ilgai trunka pasiekti skaitytoją. Su 
tikslumu visiškai nesiskaitoma. A- 
not neseniai rašytos Kertinės Paraš 
tės, fantazijos mums tikrai netrūks
ta.

Tuo tarpu pranešimai apie busi
muosius balius tame pačiame laik
raštyje, kolonijos žinių skyriuje, 
skyriuje, jau yra nepavėluoti. Apie 
vieną tokią puotą skelbiama net ke
lis mėnesius iš anksto. Suprantama, 
balių rengėjai yra realistai ir labda
ros tikslams nori kuo didžiausio 
pelfiO.

Akis duria ir apgailėtini skelbi
mai, kuriuos rengėjai kabina ant šie 
nų. Keturkampis didokas popierio 
lakštas, gerai dar jei dailyraščiu su 
rašytas —- tai viskas. Nei spalvų, 
nei linijų motyvų, nei jokio žais
mo akiai patraukti nėra. Aplamai 
mųsų plakatai didžia dalimi yra 
skurdūs. O giriamasi menininkų ir 
mato mylėtojų pertekliumi. Juk 
kiekvienas dailės ar komercinio me
no studentas galėtų progai pasitai
kius sukomponuoti patrauklų plaka 
tą. Keli doleriai jam praverstų. Be

to, estetiškai sukurtas skelbimas pa 
puoštų sieną ir pritrauktų žmones. 
Neužmirškime, kad plakatai irgi y- 
ra menas!

Neseniai gaunu mielą kvietimą į 
politinių studijų savaitgalį. Tik 
riausiai vykčiau, jei nebūčiau ankstė 
liau pasižadėjęs kitam pobūviui, gal 
ir ne taip svarbiam. Tačiau anas 
parengimas buvo man praneštas 
anksčiau, ir negaliu keisti duoto žo
džio. Mėgstu būti kviečiamas, jei 
prieš mane yra kelios savaitės ir 
aš galiu laiku tam popiečiui ar va
karui apsispręsti.

Šie pavyzdžiai turėtų priminti or
ganizacijų vadovams, kad jų veik
los sėkmė, nežiūrint ir uoliausio dar 
bo, dažnai priklauso nuo informaci
nių nervų tikslumo. Geriau anks
čiau, negu vėliau. Pranešimas, pla
katas, kvietimas yra tie dirgsniai, 
per kuriuos yra jaudinama visuo
menė kultūriniam ir politiniam tiks 
lui. Su pavėluotais Šaukštais nieko 
nenuveiksi.

Pr. V.

ŠV TĖVAS MELDĖSI UZ 
TAIKĄ

Popiežius Paulius VI-sis Nau
jųjų metų pasaulinės taikos 
dienoje aukojo šv. Mišias už 
taiką švč. Marijos “Aracoeli” 
bazilikoje Romoje, dalyvaujant 
gausiems maldininkams, Italijos 
vyriausybės ir Romos miesto 
atstovams, bei įvairių tautų 
diplomatiniams atstovams prie 
Vatikano, kurių tarpe buvo ir 
Lietuvos atstovybės prie Vati
kano sekretorius St. Lozoraitis 
jr. Šv. Mišių metu tartame žo
dyje Šv. Tėvas pasaulio diplo
matams ir tautų vadams bei vi
sai žmonijai iš naujo priminė 
taikos reikalingumą siekiant 
tikrosios tautų ir žmonių vie
nybės. Savo kalbą šv. Tėvas bai
gė sukalbėdamas specialią “Pa
saulio taikos dienai pritaikytą 
maldą. Grįžęs į Vatikaną Šv. 
Tėvas iš savo darbo kambario 
lango kreipėsi į tūkstančius ti
kinčiųjų, susirinkusių Šv. Pet
ro aikštėje, linkėdamas laimin
gų taikos Naujųjų metų ir kar 
tu su visais meldė Taikos Ka
ralienę Mariją suteikti pasau
liui taip karštai trokštamą tai
ką.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar Jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimu sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Mainu, gyvybės.

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios
mokėjimo
lygos.

išsL
sų

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

1 Vi aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 Ir Pulas- 
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med, Rūsys, garažas. 
Guge pke. $17,500.

0 kauib. mūro “randi-’ su 3-Jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 8 kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —- Income 

Notary Public

2737 W. 43 St. - CL 4-2390

ĮSIGYKITE DABAR

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimne 2.00

Marijos sekimas 1.25
Ši naudinga knyga gaunama 

DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

Seniausia Lietuvių Kadi o Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 100 Iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
oasaullnių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: BaMc Fioriats — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broad^a.v, So. Boston, Mums. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat ganoMiuia ir 
dienraštis “Draugas”.

HELP VVANTED — VYRAI '

Reikalingas

AUTOMOBILIŲ
PARDAVĖJAS

Išmoksite šio amato jau dirbdami 
pas mus.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenite.

Tel. VIrginia 7-1515

HELP WANTED — MOTERYS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAjRQCKTTK GIFT PAKOEL SEItV. 
2608 «»th St. Tel. WA ft-2787
2501 ASth St. Tel. VVA 5-2737
3333 ik». Hnlsted St. Tel. 254-332(1

Lietuvių bendrove turinti teisų 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai Į Lietuvą..

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ltal. lietpalčių Ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už.
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

I REZIDENCINIAI, 
3KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

Mūrinis. 5 kamb. 14 metų. Mar
ąuette pke. Vonia plytelių. Rūsys 
sausas. Garažas. Namas geras ir 
pigus. PR 8-6916

M57 West 69th Street 
Tel HE 4-7482

]

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4066 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598*'

MOV I NG
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 

Telel. — FRontier 6-1882

tllllllllllilllllllillllilliillllrllllilllliilllliui
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘‘Draugą’’, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

80 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

tight birth defects

MARCH 
D ĮMES

KADA PERKATE NAMĄ
Našle parduoda kelių metų liuk

sus 3-jų butų mūrų. $6.200 pajamų. 
Arti mūsų. $62,500.

Turtingos palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidencijų. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas. Svarus, gražus, pi. 
gus $20,000.

$14,200 pajamų Iš apartmemtinio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Guzo 
Šildymas, a.lr cond., geležinė tvora. 
36 p. sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-Jų butų 16 metų mū. 
ras. Atsktri šildymai. Air cond. Ker
pėtai Virš 46 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

3-Jų butų mūras,, 2 auto garažas, 
platus totas, geležine tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28.560.

Lotas dviem butam, 30 pRdų prie 
pat parko. Pigus.

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

Arti Marquette Pko.
4 butų mūr. py 5 kamb. 50 p. 

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

švarus 5 $4 kamb. mūr., 8 metų 
senumo. gazu šildymas. vandens 
apsėmlmo kontrole. Garažas. Savi. 
nlnkas duoda paskolų. $22,900.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

ORĄ PRO NOBIS

Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 

galima gauti DRAUGE. Kaina 
4.00 dol.

Likusių egzempliorių skaičius 
yra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
su užsakymu galite būti tikri, 
kad knygą tikrai gausite.

Knygos tematika “persekioja
mų ir persekiojančių žmonių san
tykiai” niekad nepasens, tuo 
daugiau Šiais laikais, kai beveik 
visa Žmonija suskilusi į tuos du 
frontus.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

GENERAL OFFICE
GOOD OPPORTT’NTrY 

Typlng, PlHng And General Oerlc.il Į
Age And Salary Open

PHONE — MR. R, MAIR 
944-1788

EXPERIENCED SECRETARY
Who ean type 60 words per minute 
— knowledge of shorthand 100 words 
per minute — starting sal $120.00 St 
up. Excell. condittons. Vectnity Hal. 
sted & Cerfnak.

Mr. VVeitzman — MO 6-2950
OFFICE CLERK VVANTED

Oood wltb figures. Good salary, pald 
hospital plan. Permanent opening.

Apply:
CHICAGO WIRE ORAFT CO.

1534 S. Ashbuid Aveniui
. , - tel. — 248-5940

SEAL ESTATE

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai Ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangūs. $43.500.

aukšto. 2 butai. 6 Ir 4 kamb. 
tr patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13.900.

70 ir Waat«tenaw. Mūras — 2 po
5 kamb. Ir' butas rūsy 3-Jų kamb. 
$28.900.

VAINA R BALTY
2511 W. 71»t 8t., KK 7-8515

ATTENTION
BUTLDERK, INVESTOItS AND 

individeals.
98 fuiiy appeno<ved lots. $2,000 
wtth $300 dovn. 55 aeres. $6.000 
per aere. 1 bour N. W from Chi
cago Loop. Witl sėli to Indlviduals 
on terms. Buy 1 lot o.r 5 aeres or 
what you aaniL AJ1 are in fine 
suburban clties. We bave a builder 
for indlviduals or will sėti for a 
builder 10 homes a week in the 
$t$.000 to $85,000 hame braeket. 
Also 40 forma in Indiana and 
Ohia. 10 to 300 aeres. Soma can 
be zoned for mobile heme parka. 
Many foreclosures on homes. Gas 
statloos ab<j Muldlngs at much 
Iena than today’s bluldJng oosts.
Roply givtng name and pbonc 
number American Porelgn. Bok 
AP 603. 225 W tVnshlngton,
Chicago. ItL

GIRI FRIDAY
$135 PER WEEK

Small būt rapidly eospanding mali or. 
der firm has ono gotod giri bųt needs 
anktther. Age 21 to 35. Able to type 
80 wpm IBM eleetrie typewriter. 
LrTTLE OR NO SHORTHAND RE- 
QU1RED, būt muRt bave good ftgure 
aptitude with ssome booflckeeping 
background preferred. Only tliose 
interested to wortolng at heavy detali 
8 hours per day need apiply.

Quality Bearing Co.
2923 N« Lincoln 

Tel. 528-0056

Clerktypist
Expenenced, accurate typist for 
large company. FuU time with 
good speed. You will enjoy working 
in this attractlve suburban location. 
Exceil. company benefits. Excel- 
lcnt salary. Call or apply.

AMERICAN PHOTO COPY 
2100 Dempster 

Evansfon ■— BR 3-2100

REAL ESTATE
2 po S Itamb. mftr. Modernios To

nis, alum. langai, šiluma gazu. 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 “o 5% kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam i-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 niicg. mūras. 2 pilnos vonioe, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos. $18,900.

t po ū kamb. S metų rūras. karštu 
vand. Šiluma gazu. Ma.rquette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Mtanjuette pke. Biz
niui Ir apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Telrauklt«s.

Boomlng house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai Iftnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

• kamb. mūr. "Built-lns”, kokli
nes plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Msrd. pkš. $10,509.

l$k aukšto mūr. 5 ir 5 kamb. S 
Išjlmal. Atsktri šildymai. 2 auto ga- 
ražas. $7 ir Oakley 819AOO

GENERAL
OFFICE:

Part Time. Hours To Suit 
GOOD SALARY 

Phone For Appointment.

Ask For Mr. Uinter

SHEFFELI) FOUNDRY 
COMPANY

2070 N. Clybourn Avė., Chieago 
TeL 549-1371

JANITRESS
Evperieneed Woman for E feninga 
to ctean offices in Buttding. Good 
hours, steady, and uilling to tvork.

Mušt speak some English. 

Apply

180 W. tVaablngton, Rm. 1202 
Tel. FI — 6-4181

NERIS REAL ESTATE 
6924 South Wodun Arenus Tol. 471-0321

.................. .

SALES ■ RORTGASES ■ HANASEHENT

Metnber of M.L.S.
ALEX I A T i S—R E A LT 0 R

Malu offioe 5727 W. Csrmafk B<U Cleere, Ih. TeI OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Cloeraje, Berwyne, BtversMe, La Grsnge Park 
ir kituose vakariniuose prtemiee8uoee. Prašome aŠBokti Į mūsų Įstaigą 
Ir Išsirinkti Iš katalogo.
I1UUUUIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUI1UIUIU1I1IUIIIIIMIIIIIIUUIIUIIIIUIIIIIIIIM

PAPER COMPANY 
HAS OPENINGS 

for

Warehousemen
Excellent Company 

Benefits

Tel. — 376-0355
New Mercedes-Benz lkalerslil)i, 
to open siMtu at —

0015 8. KLOZIE AVĖ NU F. 
VVants

Mercedes-Benz Medhanics and 
Parts Manager

CaU Mr. Schnddt at 
STAR MOTOR, INC.

TEL. 148-2688

SHEAR 
OPERATOR

Fine permanent opportunlty for man 
experleneed wtth Rbers. Stendy. 
Free hospttallzatton and ilfe Insurance, 

Inąuire At

4545 W. Coitland St. 

CHICAGO. ILLINOIS
An Equal opportunlty employet

_

REVISION
Minor Repairs 

And CEange Over
Good opportunlty to Iearn die work, 
also to nork toto supervlsion. ftlnst 
read blue prlnts and micrometer. 
Apply at

4545 W. Cortland S t 
Chicago. Illinois

An Equai opportunlty employer

SAW OPERATOR 
(CIRCULAR)

Steady
Free Hoaptta 1 lzatton And 

Life Insurance
Fine Permanent Gpportuftity 

Apply

4545 W. Cortland Avė. 
Chicago, Illinois

An Egual opportunity employer

JANITOR
(Nlghts)

Experlenced i n the care of viny t tlte 
floor. General janitur vrork. KxeM- 
lent, steady job. Roferencea are rp- 
ąulred,

Apply Jn Perso®
PEERLESS SERVICE 
207 S. VVaiuisli Avė.

Room 500

WAREHOUSEMEN
STEEL WĄREHOUSE 

NEEDS MEN FOR 
DAYTIME SHIFT

Good Salary — Co. Benefits. 

EARLE HOYT

ALLOY STEELS, INO.
3415 N. RUNGE AVĖ.

Franklln Park, Tel. 455-4343 
---------- -— ................ ■ -----  .

— I I IĮIIĮ I II >■■ I 6 Į...... I I ... .
Apsimoka skelbtis DRAUGU, 

nes jis plačiausiai skaitomu lie
tuvių dienraštis. OI skelbimų kai* 
rin^ visiems prieinamos

HELP WAMTlD — MOTERYS

NURSING INSTRUCTORS
IN MEDICAL—SURGICRL

These Hospital Eaculty positions are available im- 
mediately. National League for Nursing Accredited 
Diplomą program. Bachelor Degree desirable.. SaU- 
ry open. Send resume, wir« or call:

617.744-6000

SALEM HOSPITAL
SCHOOL 0F NURSING

81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

PasinaiMlokite kauįo ..Classified“ skyri

Oerlc.il


Lietuvių Žurnalistų sąjungos Chicagos sic. valdyba. Sėdi: parengimų 
vadovė Z. Juškevičienė ir pirm. A. Gintneris. Stovi iš kairės: iš- 
din. Jz. Strolia, vicepirm. P. Dirkis ir sekr. Jz. Kapačinskas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 

SĄJUNGOS CHICAGOS SKY
RIAUS DEŠIMTMETĮ ŠVEN

ČIANT

Gražiai buvo pagerbtas ilga
metis pirmininkas 

Gintneris

Spaudos darbuotojai Chicago- 
je, prieš dešimtį metų, įsteigė 
savo organizaciją. Ją pavadino 
LZS-gos Chicagos skyriumi. Tuo 
pat laiku įsisteigė Detroito ir 
Los Angeles skyriai. Todėl va
sario 9 dieną, apie trisdešimt 
spaudos darbuotojų, buvo su- 
sirinlkę atžymėti šią sukaktį ir 
prisiminti nueitą organizacijos 
kėlią. TUo pačiu įvertinti ir pa
gerbti Ilgametį jo pirmininką, 
kuris visą dešimtmetį gražiai 
ir rūpestingai jaut vadovavo, 
nežiūrint, kokios Valdybos buvo 
išrenkamos. Tai parodo, kad ji
sai mokėjo ir sugebėjo su vi
sais nariais sugyventi, derinti 
jų interesus ir atlikti visokių 
darbų bei tinkamai spaudos dar 
buotojų sąjungai atstovauti.

VISA TAI GALITE ATIDUOTI 
MUZIEJUI

Patirta, jog daug kieno, ypač 
senų namų palėpėse arba rūšy
se yra sukrauta ir nenaudojama 
guli, — nyksta senos lietuviš
kos knygos, žurnalų, laikraščių 
komplektai, įvairios foto nuo
traukos, įvairių parengimų pro
gramos ,plakatai, paveikslai ir 
kt. pnš. daiktai, kurie namų sa
vininkams nebereikalingi, tik už
ima vietą ir neretai sudaro gaiš 
ro pavojų.

Visi tokie kūriniai, kad ir 
nelietuvių kalba, bet, jei apie 
Lietuvą arba lietuvius juose 
rašoma, arba juose vaizduojami 
Lietuvos kaimų ar miestų tro-

(ūkio padargai, mašinos ir kt).
turi istoriniai __ kultūrinės
reikšmės ir turi būti apsaugoti

KUBOS DIKTATORIUS...
(Atkelta iš 3 psl.)

ir sumažinti karinius “techni
kus”. Prez. Kennedy suvaržė su
Kuba prekybą. Nors daugelis ■ asidalinti, gėrybėmis
Amerikos draugų - valstybių < pasikeisti. Mes sie-
prekybos suvaržjnną ignoravo.. kjame aulio kuriame žmo
bet Kubos diktatūros ekonomi-i nė{, nejau8tų piktos izoliacijos senatė grupės vadas. Šveicarijos

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ 
NAUJI NARIAI

Chicagos Lietuvių Prekybos 
rūmų Susirinkimas įvyko vas. 
12 d. Dariaus Girėno Poste. Pra- 

Antanas ėjusiame susirinkime pranešta, 
kad P. Kazanauskas, Mutual 
Federal Savings and Loan Ass. 
pirmininkas, tapo Prekybos rū
mų nariu.

Petras Kazanauskas pilnai 
prisirengęs savo postui taupymo 
įstaigoj, nes mokėsi American 
Savings Institute. Jo tėvas B. 
Kazanauskas 1905 metais kovo 
17 d. atidarėMutual Savings ir 
Loan b-ve ir buvo jos pirminin
kas užėmė šio Vietą ir tapo pir- 
kas užėmė čio vietą ir tapo pir
mininku. Gi P. Kazanauskas to
je įstaigoje per 20 metų ėjo 
svarbesnes pareigas, o dabar jau 
tapo pirmininku. Netoli b-vės 
Walter Misevich turi užeigą var
du Red’s Place, kuri dabar pa
didinta. Prieš rinkinius du lietu
viai kandidatai tapo prekybos 
rūmų nariais, tai Valdas Adam
kus ir adv. Anton Valakas.

J. Jaktibs

ja buvo rimtai sukrėsta. Jos iki 
šios dienos neįstengia nė Mask
va atitaisyti, nors “pagalbos” 
vardu siunčia ekonominę pagal
bą. Apskaičiuota, kad kiekvie
na diena Maskvai kainuoja “gel 
bėti” Castro iki 1 mil. dolerių. 

NKono susižinojimo linijos
Prez. Nixonas savo pareigų 

perėmimo kalboje pasakė, kad 
“po susidūrimų ir nesantaikos 
laikotarpio priartėjome pasita
rimų erą. Težino visos liautos,

i Be to, jisai su detroitiškiu VI.
’ Mingėla, prikėlė iš naujo miru

sią sąjungos CV, suorganizavo 
rinkiminę komisiją, kuri prave
dė korespondentinius rinkimus. 
Buvo išrinkta nauja centro val
dyba ir kiti reikalingi organai, 
kaip kontrolės komisija ir gar
bės teismas. Po trejų metų, ji
sai būdamas LŽS-gos c.v. vykd. 
vicepirmininkas, pravedė ir II 
c.v. rinkimus bei patarė sąjun- 

6 gos c.v. buveinę parinikti Det
roite, duodant progos kitiems 
pasireikšti veikloje.

Skyriaus dėšimfcmečio veik
lą ir darbus gerai įvertino Chi
cagos Alto skyr. pirm. Alg. Pu
žauskas. Jis palinkėjo skyriui 
ir pačiam jo pirm. A. Gintneriui 
ilgiausių metų, reiškė jam pa
dėką už atliktus darbus ir ragi
no nepailsti ateityje, taip sėk
mingame ir reikšmingame spau
dos darbe. Panašiai savo linkė
jimus reiškė ir Balfo CV gener.

» setkret. ir 25 metų jubil. seimo 
pirmininkas Aib. Dzirvonas, sa
kydamas, kad jūsų pirmininkas 
turi didelę energiją ir ryžtą 
dirbti ne tik jums, kaip spau
dos žmonių organizacijoje, bet 
jis kartu dirba ir šalpos darbus, 
Ikaip direktorius ir jau treji me
tai , kaip Chicagos apskrities 
valdybos pirmininkas. Šiemet, 
vajaus metu, jam pavyko orga- 

k rnizilotai surinkti rekordinę pi
nigų sumą — $23,000. Be to, 
jis priklauso ir dirba kitose dr- 
jose ir atlieka savo pareigas, 
kaip LB Chicagos apygardoje,
šaulių sąjungoj ir t. t.

Nariai, įvertindami pirm. A. 
Gimtmerio darbus sąjungoje, pa
reiškė jam pasitikėjimą ir jį ap
dovanojo simboline dovana, kad 
dar geriau dirbtų ir rašytų. Do- 
vaną įteikė M. Pėteraitienė ir, 
Z. Juškevičienė. Jam buvo su
giedota “ilgiausių metų”, nes 
tą pat dieną jisai atšventė ir sa
vo gimtadienį.

Nariai išklausę dešimtmečio 
darbo apžvalgos, nutarė kad 
visi Skyriaus atliktieji darbai 
būtų surinkti į vieną vietą ir 
išleisti atskiru leidiniu. Vėliau 
nariai ir svečiai ilgokai pasikal
bėjo ir pasivaišino.

Korespondentas'

ateičiai, nes sunaikinus jie ne- 
beatkūriami.

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus tokius daiktus mielai 
priima ir tinkamai juos apsau
go.

Visi čikagiečiai ir kitų (kad 
ir tolimų) vietovių gyventojai, 
savo namuose turintieji tokių 
daiktų, šiuo yra prašomi atvež 
ti arba atsiųsti juos J aukščiau 
minėtą muziejų, kur jie bus su 
padėka priimti.

Foto nuotraukų antroje pu
sėje (arba atskirame prie jų 
pridėtame) lapelyje, prašoma 
pažymėti (jei tai yra žinoma), 
kada nuotrauka daryta, kur, 
kas nuotraukoje vaizduojama. 
Jei tai būtų žmonių nuotrauka 
— būtinai pažymėti jų vardus 
ir pavardes, o jei jie eina ko
kias valstybines ar visuomeni
nes pareigas, tai ir tai pažymė
ti, nes tai turi didelės reikš
mės, svarbu.

Už kiekvieną muziejui atiduo 
tą daiktą, muziejus išduoda 
specialų padėkos lakštą. Muzie 
jaus adresas: Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus, 4012 So. 
Archer Avenue, Chicago, m. 
60632.

CICERO KOLONIJOJ
Cicero Namų savininkų klubo 

susirinkimas įvyko vasario 11 d. 
Liberty svetainėj. Susirinko ne
mažai ir įdomiausia, kad mote
rų daugiau negu vyrų. Susirin
kimą atidarė ir pravedė vice
pirm. J. Norkus. Protokolą per
skaitė naujas ssekretorius A. 
.Morkaitis. Visų rūpestis greit
kelio tiesimas, tuo reikalu pla
čiai paaiškino J. Norkus, yra 
planuojamas viešas susirinki
mas, tai tuomet paaiškės tas 
svarbus reikalas. Sekretorius 
perskaitė platų Alto atsišauki-

besiai ar kokie kitokie daiktai mą. Klubas Altui paskyrė 25
dol, prisidėjus ir paskiriems as
menims sudėta aukų 60 dol,

K. P. D.

PADĖKA
Minis mylimai Žmonai, sesutei, tetai ir brolienei

A. -j- A.
Lucijai Urbonaitei - Bartusis

Nuoširdžią padėką reiškiame Miaml Gesu bažnyčios kle
bonui Sweeney už sukalbėtą rožančių koplyčioje, atlaikytas 
iškilmingas šv. Mišias prie didžiojo altoriaus, už Jautriai iš
reikštus atsisveikinimo žodžius, taip pat už palydėjimą j kapus.

Nuoširdžiai dėkojame prelatui Jurai ir kun. Razučiui už 
atlaikymą prie šoninių altorių šv. Mišias.

Dėkojame solistams p. P. Stevens ir Gudui liž taip gražų 
giedojimą laike šv. Mišių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir draugams už 
šv. Mišių aukas, gėles, už lankymą koplyčioje ir visiems pa- 
reiškusloms užuojautą asmeniškai, laiškais ir spaudoje.

Didi padėka karsto nešėjams ir ponioms, kurios šalia karsto 
lydėjo nešdamos po rožę.

Dėkojame Mlami Lietuvių Klubo nariams UŽ suteiktą pa
galba ir naudotis patalpa ir reikmenimis laike ged. pietų. Nuo
širdžiai dėkojame šeimininkėms įdėjustams daug trūso priimant 
laidotuvių dalyvius.

Minėdami a. a. Lucijos Bartusis mirties vieno mėnesio 
sukaktį, ta proga bus atnašautos gedulingos šv. Mišios T Jė
zuitų koplyčioje, 56-ta ir Claremont Avė., š. m. vasario 16 die
ną, 12 valandą. Prašome artimuosius pasimelsti už jos sielą.

Skausmo prisliegti: Vyras Juozas, 
Juozas ir Stasys su SeimomlB.

Broliai — Antanas,

Perskaitė Drauda- (įlinkite kitiems pasiskaitvti 

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.

kad jo vyriausybė laikys visas 
duris atviras susižinojimui, pa
sitarimams ir išsiaiškinimams. 
Mes siekiame laisvo pasaulio i-

diplomatiniu* santykius su Ku
ba. Tada būtų galima pasiekti 
suflitarimaS su diktatorium Oast 
ro, kad “piratai” Mitų grąžina
mi atsiimti bausmės už savo 
darbus. Palankiai prabilo ir se
natorius Mansfieldas, senato 
daugumos vadas. Jam pritarė 
ir šen. Dlrksenaft, respublikonų

varžtų”, šiuose prez. Nixono žo
džiuose yra sukauptas JAV no
ras siekti bendradarbiavimo, 
kalbėtis ir aiškintis visais reika
lais, kad tautos gražiai sugy
ventų. bendradarbiautų ir siek
tų visiems teisingos ir garbin
gos taikos.

Castro bandymai

Londono politikos sluoksniai 
sako, kad diktatorius Castro 
jau ima bandyti Nixono susi
siekimo linijų “pasiūlymą” per 
Šveicarijos ambasadą Havano
je, kuri atstovauja JAV inte- 

. sams Kuboje. JAV diplomatinių 
santykių Amerikos žemyne ne
palaiko tik su Kubos valstybe. 
Chicagos dienraštis Sun - Times 
savo vedamajame pataria Cast- 
rui nepraleisti progos Nixono 
pasiūlymais pasinaudoti ir pa
skubinti diplomatinius santy
kius atnaujinti. Prasidėjus pi
ratiškiems transportinių lėktu
vų prievartos nUskraidinimams 
į Kubą, prabilo ir Valst. depar
tamento pareigūnai, kad pira
tiškus lėktuvų pagrobimus te
galima sulaikyti tik atnaujinus

vyriausybės, ypatingai jos am
basados Havanoje tyla, ir tyla 
Castro vyriausybės ženklintų 
pritarimą, kad nevieši pasitari
mai yra vedami.

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų Iragedijėlė, ku
rioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai
komas tas, kuris, gyvendamas 
laisvėje, negali, nenori ar nesu
geba padėti belaisviui?”

Veikalas tinka kiekvienai sce
nai, nes jame y-a daug erdvės

asireiksti statytojo vaizduotei.
Knyga gražiai išleista, kietais 

viršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri- 
lėti 5 proe. mokesčiams.

Perskaitę “Draugą**, duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Mylimai mamytei
A. -f“ A

MARIJAI KATILIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai ALDONAI VALUKONIE- 
NEI su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

Juozo ir Alfonso 
Juškg šeimos

Mylimai mamytei
A.-f-A.

MORTAI ANDRIJAUSKIENEI 
mirus, sūnui VLADUI ANDRIJAUSKUI su šeima ir 
broliams KOSTUI ir STASIUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Bronė ir Vaclovas Keruliai

Mylimai dukrelei

A. + A.
Saulytei Liutkonytei - Stankevičienei 

Lietuvoje mirus, jos tėvelius I. ir A. LIUTKONIUS, 
jos vyrą J STANKEVIČIŲ ir dukreles skausmo va
landoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Justas ir Ona Pusdešriai 
Audronė Arfiz ir Jūratė Banks

PREKSEDAI JAKUTIENEI
jos mylimai motinai Lietuvoje mirus, nuošir
džią užuojautą reiškiame ir į jos liūdesį įsi
jungiame.

Bendradarbės:
R. Petronienė, E. Juciūtė, K. Rentelienė,
M. Virbickienė, V. Venskienė ir A. Simėnienė

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
»

A. -+- A.
BARBORA DAUNIS
(PAGAL TfiVUS PETKUS)

Jau prabėgo du meteliai, kai Dievulis pašaukė pas Sa
ve mūsų mylimą mamytę, ir senelę, kuri sunkiai ir kantriai iš- 
kentėjusi mus paliko vasario 18, 1967 metais

Nors laikas tęsiasi, bet mes savo brangiosios niekad ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievulis suteikia jai amžiną 
ramybę.

Už jos sielą bus atnašautos šv. Mišios Šv. Antano para
pijos bažnyčioje, antradienį, vasario 18 dieną. 7:00 vai. ryte

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti UŽ a. a. 
mamytės sielą.

Nuliūdę: Duktė, Mariona, Eisitias, žentas, Raimundas, 
sūnus Antanas ir marti, Ona, anūkai: Jerome 
ir James, anūkė Bonnie Jean Rafferty Ir \yras 
Patrick .ir proūahūkėa Karen ir Denise.

I l mAŲUAft pirmatnems,
I -

uii vaoariu tuvn.

A. -J- A.
PRANUI KAVALIŪNUI

mirus, jo žmoną IRENĄ, sūnus RAIMUNDĄ ir ED
VARDĄ, tėvus GENOVAITE ir JURGĮ, seserį ELEONO
RĄ KRU2IKIENE su šeima, brolį JERONIMĄ su žmo
na, jų skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

A. Drazdiertė, £. DapŠiene ir 
Antanėliu šdima

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Mermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO' 
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SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-8338)
Vienas blokas nuo kapinių.

■nM
Geriausios gėlča dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
2443 West 63rd St, Chicago. III.

PETKUS
T6VAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOM:

2533 Wesi Tirt Street Tel. 476 - 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2I06--0D

AIKftTft AUTOMOBILIAMS STATYTI - -

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotnvtų Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOMOS
K24 W. 89th STREET Tek REpublio 7-12U
»1< W. Ž3cd PLACE Tet Vlrginla 7-6671

PETRAS BIELIŪNAS
«4» 8. CALIFORNIA AVĖ._________ T.'l, LAfayert. S-357Ž

ANTANAS M. PHILLIPS
MOT S. L1TPANI0A AVB._____________ T.1. RAjd. 7^401

POVILAS I, RIDIKAS
M.M S, HALSTED STREKT_____________ T.<1 YAnt, T-1B1I

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
IM»1 8, MICmOAN AVK_________ Tel. OOnmod,^. L-«ĮM

JURGIS F. RUDMIN
MIS g, IJTUANICA AVĖ. TM. YArria Y-llM-UM

VASAITIS — BUTKUS
S. 50t,h Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATU BD., OAKLAWN. IUL. Tek 686-2820

|l Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Cicero Šv. Antano parapi
jos mokiniai praėjusį penktadie
nį gražiai paminėjo Vasario 
šešioliktąją. Seselių mokytojų 
paruošti lietuviai ir nelietuviai 
mokiniai gražiai išpildė progra
mą. Visi mokiniai ibuvo papuoš
ti trispalviais ženkliukais. Pasi
rodė visi skyriai nuo trečiojo. 
Programoje dalyvavo ir saujelė 
tėvų, kurių, be abejo, galėjo bū
ti daugiau pasižiūrėti, kaip pui
kiai seselių paruošti mokiniai 
mini Lietuvos laisvės atkūrimo 
šventę.

X Vincė Jonuškaitė - Leskai- 
tienė, buv. Lietuvos operos įžy
mioji solistė, žinoma visuomeni
ninke, lietuvių ir tarptautinių 
moterų organizacijų veikėja 
New Yorke, buvo atvykusi į 
Ohicagą ir svečiavosi pas savo 
artimuosius gimines. ITa proga 
aplankė savo senus pažįstamus, 
“Draugo” redakciją, dalyvavo 
Vasario 16 minėjime ir kt.

X Dr. Balys Paliokas gydosi 
šv. Kryžiaus ligoninėje, dr. Tu
masonio priežiūroje.

X Vincė Jonuškaitė Leskai- 
tienė, buvusi Lietuvos operos 
solistė, lankydamasi šiomis die
nomis Chicagoje, padarė su 
komp. Žilevičium pasikalbėjimą, 
įrašydama visą savo biografiją 
garsinėn juoston iki pasitrau
kimo iš < peros. Viso 3,600 pė
dų. Toks pasikalbėjimas su 
prof. A. Aleksium lankantis ar
chyve buvo įrašytas iš jo vi
suomeninės ir muzikinės plačios 
veiklos. Numatoma tokių pasi
kalbėjimų padaryti su visa eile 
senųjų muzikų veikėjų.

X Tarptautinių šokių vado
vybė Chicagoje, 5143 S. Ken- 
wood, skelbia, kad šokių festi
valis įvyks vasario 22 d., šešta
dienį, 7:45 — 10:45 v. v. Gage 
Park Field House Chicagoje, 
55 ir S. Westem kampas. Įėji
mas visiems laisvas.

x Geraširdžiais rėmėjais 
mūsų spauda džiaugiasi. Į jų 
eiles įsirikiavo eilė asmenų, pri 
siuntusių aukų už kalėdines 
korteles ar kalendorius: po 3 
dol. — Alf. Radvila, An. Siu
tas; 2.50 dol. — G. Baranaus
kas, Mrs. G. Wilutis; 2 dol. — 
|S. Sviderakienė, M. Dobravols- 
kis, E. Kaminskas, Mary Lu- 
cas, Alg. Žukauskas, E. Kro
nas, V. Valiukas, St. Cinikas, 
R. J. Valatka, S. Siciunas; po 
1 dol. — S. Melšbakas, B. Žu
kauskas. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame.

x Vaitiekus Puodžiūnas, mū
sų dienraščio skaitytojas Phila- 
delphijoje, atnaujindamas pre
numeratą pridėjo 5 dol. auką 
už kalendorių ir (korteles. Dėko
jame.

x Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $22,500 ver
tės namą už 3 metų draudimo 
polisą 132 dol., pas Frank Za- 
polį jūs mokėtumėt 103 dol., su
taupydami 29 dol. Pašaukite tel. 
G A 4-8654. (sk.)

X Vienos Karnavalas - Da
riaus Lapinsko Muzikos studi
jos ir Jaunimo teatro spektak
lis Jaunimo centre 1969 m. vas. 
22 d., šeštad., 6 vai. vak. Spek
taklyje, kaip svečiai solistai, 
dalyvauja Margarita Momkienė 
ir Bronius Mačiukevičius.

(pr.)
X Dr. VL Šimaitis apskai

čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (sk.)

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

X Muzikologijos archyve 
šiomis dienomis gautas iš Var
šuvos retas leidinys: Oskar 
Kolberg LTTWA folklorinis to
mas garsiojo lenkų tautosakos 
rinkėjo 53-sis tomas, skirtas 
Lietuvos tautosakai. Medžiaga 
rinkta 1846 m. iš Suvalkijos, 
Vilnijos ir kt. apylinkių.

X Muzikologijos archyvui J. 
Pakalka pavedė Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 50 metų 
praėjusiais metais minėtos Ci- 
vic Opera rūmuose Chicagoje, 
kur toms iškilmėms jo buvo 
užsakyta komp. J. Gaideliui, 
(žodž. S. iSlantvaro) kantatos 
“Kovotojų”, visą komplektą 
simfoniniam orkestrui, chorui 
gaidas ir partitūrą. Visas kom
plektas sveria apie 100 svarų, 
kurio parengimas J. Paikalkai 
atsėjo daugiau kaip 5,000 dol.

x Domia Jean Brazis, sol. 
Algirdo ir pianistės Aldonos 
Brazių dukra išteka kovo 3 d. 
už Miohael Abrignani, kuris 
šiuo metu lanko De Paul uni
versitetą ir kartu dirba savo 
tėvo bendrovėje Central Glass 
and Mirror Co. Jaunoji šiuo 
metu bebaigianti Illinois uni
versitetą. Baigusi mano dirbti 
atsilikusių vaikų auklėjime. 
Šalia savo profesijos skambina 
pianinu ir gitara. Kadangi tiek 
sol. Algirdas Brazis, tiek mo
tina Aldona yra žinomi muzi
kos pasauly, jie padėjo muži
kiškai išsiauklėti ir Dominai. Ji 
yra buvusi viena iš lietuvaičių 
debiutančių metiniame Gintaro 
baliuje, kurį ruošia Chicagos 
Lietuvių moterų klubas. Ji taip 
pat turi dar tris seseris, kurių 
viena ištekėjusi ir augina du 
vaikučius.

X Tėviškės parapijos kleb. 
kun. A. Trakia ragino savo pa- 
rapiečius aukoti šalpos reika
lui. Buvo pravesta rinkliava prie 
bažnyčios. Aukojo tie, kurie ne
buvo asmeniai aplankyti na
muose. Tokių atsirado 37 as
mens, (kurie sudėjo lygiai $100. 
Aukotojai nuo 3 bus paskelbti 
bendrame apskrities valdybos 
vajaus sąraše.

X Konstancija Rudaitytė, 
Phoenix, Ariz., dėkodama už ka
lėdines korteles prisiuntė 5 dol. 
auką. Dėkojame.

X Vladas Navickas, 18 lie
tuvių kolonijos gyventojas, jau 
keletą metų uoliai talkininkauja 
Balfui savo kolonijoje. Jis ir 
šiemet surinko apie 300 dol. 
savo rajone. Be to, jisai tvarko 
kasmet ir autobusą vežantį ke 
leivius į Balfo (gegužinę Bučo 
sodyboj. Ji šiemet bus birželio 
15 d.

X Lietuvių Fondo narys 
Adolfas Cempė, Waterbury, 
Conn., nuoširdus fondo rėmėjas 
ir talkininkas, užverbavęs nau
jus LF narius Aleksandrą ir 
Oną Keniauslus su $100.00 įna
šu, atsiuntė per LF įgaliotinį 
Joną Brazauską LF valdybai šio 
turinio laiškelį: “Nepaprastai 
džiugu matant Jūsų nuoširdų 
pasišventimą, ugdant lietuvybės 
puoselėjimą, pagrindan padėjus 
kertinį akmenį. Tai pati realioji 
mūsų išeivijos išsilaikymo atra
ma ir mūsų pasididžiavimas L. 
F. Valdybos rūpestinga veikla. 
Watertourio įgaliotiniams visad 
mielai talkininkauju, skleisda
mas L. F. kilnų ir efektyvų tiks
lą”. LF adresas: 6643 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, Ui. 60629..

(pr.)

X “Chicago Daily News” va
sario 15 d. numery išspausdino 
Vytauto Kasniūno straipsnį apie 
padėtį Lietuvoje. Primenamos 
51-mos Lietuvos nepriklausomy_ 
bės atkūrimo metinės ir pažy
mima, kad Sovietų okupacijoje 
Lietuvoje vykdomas persekioji
mas — ne toks kruvinas, kaip 
anksčiau, tačiau pakankamai 
žiaurus, kad suprastume, ką 
reiškia sovietinė “demokratija”. 
Nors Sovietų konstitucija vi
siems garantuoja religinio kul
to laisvę, tačiau praktikoje 
draudžiama lankyti bažnyčią 
jaunesniems kaip 18 m. am
žiaus, ypač kietai baudžiami tė
vai, kurie leidžia savo vaikus 
mokyti kunigams ir kitiems 
daugiau žinantiems apie religi
ją. Kunigų sielovados darbas 
labai suvaržytas ar net visai 
draudžiamas.

X Elena Juknevičienė buvo 
vienbalsiai išrinkta “Eglutės” 
talkos vadove. Jai pirmaujančia 
pagelbininke sutiko būti Mari
ja Remienė ir sekretore Stasė 
Petersonienė. Į talkos būrį ar
timiausiu laiku bus kviečiamos 
organizacijų atstovės savo pa
tirtimi ir patarimais padėti vai
kų laikraštėlį paskleisti po vi
są (bendruomenę.

X Saulius šbnoliūnas, žino
mas mūsų visuomenės veikėjas, 
atsilygindamas už kalėdines kor 
teles parėmė “Draugą” 5 dol. 
auka. Ačiū.

X Jonas Mačiulis, Lakewood, 
Ohio, švenčių proga mums pri
siuntė 5 dol. auftą. Labai ačiū.

X LDK Birutės dr-jos Chica
gos sk. valdyba vasario 23 d. 3 
v. p. p. Jaunimo centre, 106 
kamb., šaukia nepaprastą visuo
tinį narių susirinkimą. Visos bi- 
rutininkės kviečiamos dalyvau
ti. Po susirinkimo kavutė.

X Stasys Pieža įdėjo į “Chi- 
cago’s American’’ dienraščio 
šeštadienio laidą ilgoką praneši
mą apie Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo minėjimo iškil
mes Chicagoje. Pažymi, kad šį 
įvykį prisimint daugiau kai 
100,000 lietuvių kilmės žmonių 
Chicagoje. Ilgiau cituoja tekstą 
Valstybės sekretoriaus Rogers 
laiško Lietuvos atstovui Wa- 
shingtome J. Kajedkui. Laiške 
iškeliamas lietuvių ryžtas sun
kioje okupacijoje ir pažymima, 
kad JAV nepripažįsta prievarta 
įvykdyto Lietuvos įjungimo į 
SSSR.

X Antanas Gintneris, Liet. 
žum. sąj. Chicagos skyriaus 
pirm. yra valdybos pakviestas 
surinkti medžiagą ir ją sutvar
kyti bei paruošti spaudai apie 
mūsų skyriaus dešimties metų 
veiklą ir atliktus darbus. Dar
bas jau įpusėtas. Leidinys gal 
būti didof.tas ir gausiai paveiks
luotas. Jo reikalingumą patvir
tino ir įvykęs narių susirinki
mas vasario 9 d.

Lietuvių Suvalkiečių draugijos 30 metų sukakties proga, Hollywoodo 
salėje, valdyba, komisija ir adv. A. Valukas, kaip svečias. Sėdi: 
L. Šapelienė, O. Švirmickienė, Mc. Namee. Stovi: J. Šapelis, Strun- 
gienė, A. Valukas, A. Burbienė, J. Sadauskienė, A. Gintneris ir Va
siljevas, jubiliejinio banketo metu.

ILLINOIS SENATE REMTA LIETUVIŲ 
LAISVES VILTIS

Illinois senatas priėmė rezo
liuciją, kurioje pažymima, kad 
Lietuva yra pavergta, bet ne
pasiduoda Sovietų priespaudos 
jungui. Senato nariai pažymi, 
kad amerikiečiai, būdami lais
vi,- turi jungtis su lietuvių kil
mės žmonėmis, reikšdami viltis, 
■jog jų žemė vėl alsuos laisvės 
oru. Rezoliucijoje vertinamas 
lietuvių įnašas į Illinois valsti- 
'jos ir j visų JAV augimą, pa
jėgumo išvystymą ir moralinį 
atsparumą. Įvertinamos lietu
vių kovos dėl laisvas. Pabrėžo
mas JAV nusistatymas parem
ti laisvės pastangas visų tau-

tų, ar jos bus mažos ar dide
lės.

Dėl viso to Illinois senatas 
nepriklausomybės atkūrimo 
šventės proga reiškia geriausius 
linkėjimus lietuvių kilmės žmo
nėms, sveikina lietuvius už jų 
ryžtą kovoje dėl laisvės ir reiš
kia viltį, kad Lietuva vėl galės 
laisvėje gyventi.

1 Priimti šią rezoliuciją Illinois 
senate pasiūlė Marąuette par
ke gyvenąs senatorius John La- 
nigan.

/f ART/ /R TOLI

P. Juzė Daužvardienė Lietuvių 
Skautų sąjungos buvo apdovano
ta Lelijos ordinu. Ordiną prisegė 
v.s. M. Jonikienė vasario 9 d. Chi
cagos skautininkių sueigoje. Nuo
traukoje iš kairės: vykiausia sk. 
M. Jonikienė, skautininkių d-vės 
draugininke v.s. H. Plaušinaitienė, 

i vs. G. Meiluvienė ir ps. J. Daužvar- 
dienė.

x K. Gimžausko telefonas, 
pas kurį apsistojo dr. J. Kaka- 
rieka, yra OL 6-4836. Šeštadie
nio laidoje paskelbtas telefono 
vienas skaičius yra netikslus.

X Brighton Parko LB apyl. 
ruošiamas vasario 16-sios minė
jimas įvyks vasario 23 d. 3 v. 
p. p. mokyklos salėje.

Gavėnios pasninko ir susilaikymo taisykles
Gavėnios pasninko ir susilai

kymo nuo mėsos taisyklės yra 
labai sušvelnintos. Visi sulau
kę 14 metų amžiaus Pelenų 
dieną ir visus gavėnios penkta
dienius valgo BE MĖSOS. Visi 
nuo 21 m. amžiaus iki 59 me
tų pelenų dieną ir didįjį penk
tadienį pasninkauja, atseit tik 
vieną kartą sočiai pavalgo, 
reiškia tik tas dvi dienas pas
ninkauja, kitomis gavėnios die
nomis nėra pasninko. Už tai

Bažnyčia pataria visiems sau 
užsidėti kokius nors apsimari
nimus, vengti balius, šokius, 
triukšmingus parengimus, pa
laikyti saiką valgyme ir gėri
me bei rūkyme, dažniau daly
vauti šv. Mišių aukoje ir ga
vėnios pamaldose, dažniau eidi- 
nėti prie sakramentų, gyviau 
prisiminti Kristaus kančią 
(Kryžiaus keliais), ir vesti jud
resnį maldos gyvenimą.

Frank Zapolis Chicagoje buvo suruošęs kalėdinių lietuviškų papuošalų 
konkursą, čia matyti konkurso dalyviai ir vertintojai. Iš k. į d.: Lucille 
Vesota. Berniee Kasarski, Lucija Tijūnėlis. Uršula Astra, Frank Zapolis. 
Eleanor Zapolis, tielen Piua.

IIIIIMIIS MNH)S

mažai išsisuka iš
PABAUDŲ MOKĖJIMO

Tiktai vienas iš septynių iš
sisuka iš pabaudų mokėjimo 
už automobiliaus pastatymą ne
leistinoje vietoje. Pernai Cook 
apskrities apygardos teismus 
perėjo 2,113, 501 byla už to
kius prasižengimus. Iš to skai
čiaus 1,112,424 vairuotojai pri
siuntė savo pabaudas paštu. 
Iš pasirodžiusių teisme, tiktai 
290,304 buvo pripažinti nekal
tais. Per metus pabaudų su
rinkta $27,150,086.

WAGNERIO OPERA
Rądijo stotis WGN vasario 

22 d. 1 vai. po piet tiesiog iš 
Metropolitan scenos gyvai 
transliuoja Wagnerio operą 
Das Rheingold.

KURIS KONSULATAS REME 
DEMONSTRANTUS?

Federalinio teismo prisaikdin
tieji netrukus baigs liudininkų 
apklausinėjimo darbą dėl pe
reito rugpiūčio mėnesį Chicago 
je įvykusių demonstracijų ir 
riaušių. Patikimas šaltinis pra
neša, kad raporte bus išvardin
tas užsienio konsulatas finan
siškai rėmęs ir šelpęs demons
trantus.
KEIČIA GALVOSENĄ APIE 

BINGO LOŠIMUS
Kurie buvo nusistatę palai

kyti ir nekeisti įstatymus drau
džiančius bingo lošimus ir lote
rijas labdaringų ir bažnytinių 
grupių naudai, dabar pradėjo 
kitaip galvoti, po to kai Illinois 
katalikų vyskupai kreipėsi į 
valstijos legislatūrą prašydami 
finansinės paramos švietimo 
tikslams.

PAVASARIO ŽENKLAI

Ghicagos Meister Brau bra
voras jau pradėjo pristatyti 
išvežiotojams pavasarinį Bock 
alų. Jo bus galima gauti pra
dedant (kovo 3 d.

DIDŽIAUSI DYZELINIAI 
LOKOMOTYVAI

General Motors korporacijos 
Electro - Motive skyrius La 
Grange stato 25 pasaulyje di
džiausius dyzelinius lokomoty
vus United Pacific geležinke
liui. Kiekvienas lokomotyvas iš
vystys 6,600 arklių jėgos, yra 
98 pėdų ilgio ir sveria 536,000 
svarų. Geležinkelis šiemet išleis 
105 mil. dolerių naujiems ried
menims.

j. A. VALSTYBĖSE
__Long Island, N. Y., šiemet

vasario 16-tos proga gautos pro
klamacijos net iš penkių vieto
vių, skelbiant savaitę nuo sava- 
rio 17 iki 22 Lietuvos nepriklau
somybės savaite. Visos prokla
macijos išgautos inž. Kęstučio 
Miklo rūpesčiu ir jas išdavė 
— Nassau County Executive 
tive Eugene H. Nickerson Mine- 
ola mieste, Suffolk County Exe- 
cutive H. Lee Dennison River- 
head mieste, Hempstead Town 
presiding supervisor Ralph G. 
Caso Hempsteado mieste, super 
visor of Town of North Hemps
tead Robert C. Meade Manhas- 
sette ir supervisor of Town of 
Oyster Bay Michael N. Petito 
Oyster Bay mieste. Visą tą sa
vaitę Lietuvos vėliavos bus iš
keltos ir plevesuos prie apskri
ties viršininkų būstinių ir prie 
miestų rotušių.

— Rasa Gustaifytė, parašė 
apie jaunimo šokius, seksą, 
čigonus, hippius ir kt. knygą 
“Tnming Cm”, kurią išleido di
delė MacMillan leidykla New 
Yorke.

— Massachusetts atstovų 
rūmai priėmė rezoliuciją. Prieš 
kelerius metus Worcester.o lie 
tuviai didžiavosi, kad jų išrin
ktas Massachusetts šen. Vytau 
tas Pigaga Massachusetts sena 
te pravedė rezoliuciją, smer
kiančią Sovietų Rusijos oku- 

I pači ją Pabaltijo kraštuose ir 
reikalaujančią atitraukti raudo 
nąją armiją iš okupuotų kraš
tų ir leisti laisvus rinkimus. 
Šiais metais Worcesterio lietu
vių tik ką išrini'ctas atstovas, 
trejus metus buvęs Lietuvių 
Piliečių klubo pirmininku Ch. 
Tagminas tikrai atliko didelį 
lietuviams pasitarnavimą, jo 
iniciatyvos dėika Massachusetts 
atstovų rūmuose priimta pana
ši rezoliucija į anksčiau priim
tąją senate. Vasario 5 d. Ch. 
Tagmino į atstovų rūmus sve
čiais buvo pakviesti šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
J. Jutkevičius ir Worcesterio lie
tuvių organizacijų pirm. Pr.

'Stanelis. Jiedu buvo pristatyti 
kaip atstovo Ch. Tagmino sve
čiai ir jiems visi atstovai paplo
jo. Po posėdžio visi trys atsilan
kė pas gubernatorių Sargeant, 
kuris irgi pasirašė po rezoliuci
ja, pareikšdamas, kad jis pil
nai jai pritariąs. Gubermatūroje 
ta proga buvo pastebėta, kad 
skelbiant Massachusetts valsti
joje Lietuvių dieną Vasario 16- 
sios proga turi dalyvauti ir 
Worcesterio lietuvių atstovai, 
o nevien bostoniškiai, kaip iki 
šiol atsitikdavę.

— Jonas Kalinauskas, buvęs 
“Dainavos” kino teatro direk
torius Kaune, Bltutthofo kaceti- 
ninkas, likęs Lenkijoje rūpinasi 
savo žuvusių draugų kun. Alf. 
Lipniūno ir inž. A. Šapalo ka
pais, organizuoja jų paminklų 
atnaujinimą. Viename laiške jis 
rašo: “Kai man būna labai sun
ku, nuvykstu prie kun. Alfonso 
kapo, praleidžiu keletą valandų 
ir grįžtu nusiraminęs”. Kitame 
laiške jis prašo pranešti gyvie
siems draugams: “Esu sveikas, 
nepamiršau savo krašto ir pa
silikau toks pat, kokį mane ži
nojo kauniečiai. Turėjau daug 
draugų ir visuomet buvau jiems 
nuoširdus, dalinaus kartu var
gais ir džiaugsmais. Kas ma
ne dar prisimena, tegu parašo 
keletą žodelių”. Jo adresas: Jan 
Katinowski, Gdynia, Wladisla- 
wa IV. 49 m. 7., Poland.

— Prof. dr. A. Maceina, pri
imdamas pakvietimą įsijungti į 
“Krikščionio gyvenime” veika
lų serijos redakcinę vadovybę, 
rašo: “Pritardamas serijai visa 
(širdimi ir pats mėgindamas jo
je dalyvauti savo įnašu, netu
rėčiau pagrindo atsisakyti”.

Heatincr Contractor
Įrengiu naujus Ir perstajtau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr oomdlt.ioning ) 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Oarbas atliekamas greitai ir sų- 
žlnlngal. Apskaičiavimai nemo- 
Icjitti a i

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATINO & SHECT METATi 
4444 S. \Vestern. Chicago 9, III.

Telefonas VI 7.S447.

FRANK’S TV and RADIO. INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
j. UIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

OUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Slx Month Mlnlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
In multlpIesĮof $1,000

PASSBOOK
ACC0UNT3

t

tąndard
EDERAL

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer atSacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,00ū,0uU.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(mora than twice legal requirement>)

HOURS: Mon„ Thura., 9 a.m.-8 p.m.; Tum.,į 
■ i k® ■•n’’*4 P-m-1 Sat, 9 am. -12 noonj

Wed._— no bualnass transacted 
AMERICA'SlARGESTJUTHUANlANASSOCIATlgff—


