
J0t4tl bSSland s?.1
S*"- 43219

70
/tietuvM , ' nacionaliy ’ 

. biblioteka/

THE LITHUANIAN WOF*LD-WIDE O/KIL.Y

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŽTIS

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60628

TELEPHONE: LUdlow 5-9600

VOL. IJII Price 10 c. ŠEŠTADIENIS, SATURDAY, , VASARIO, FEBRUARY 22, 19 69 Kaina 10 c. Nr. 45

KATALIKAI

PASAULY

Katalikai P. Britanijoje

LONDONAS: Pagal naujai 
paskelbtą Anglijos katalikų Met
raštį Didžiosios Britanijos kata
likų skaičius 1968 metais padidė
jo 56.000. Iš 48 milijonų Angli
jos gyventojų šiuo metu 4.150. 
000 yra katalikai. Praeitų metų 
bėgyje virš 8.000 kitatikių priė
mė katalikų tikėjimą. Taip pat 
žymiai padidėjo moksleivių skai
čius Anglijos katalikų mokyklose, 
kuriuose šiemet mokosi apie 852. 
000 moksleivių.

Vatikanas ir Bulgarijos 

ortodoksai

SOFIJA: Krikščionių Vienybės 
Sekretoriato generalinis sekreto
rius vysk. VVillebrandas, lydimas 
savo vicesekretoriaus vienuolio 
Duprė, sekmadienį atvyko į Sofi
ją Bulgarijoje, kur turėjo įvairius 
pasitarimus su Bulgarijos orto
doksų Bažnyčios patriarku Cyril- 
los.

8 mil. markių 

raupsuotųjų globai

KOELNAS: —Vakarų Vokie
tijos katalikai praeitų metų lai
kotarpyje pasaulio raupsuotojų 
globai ir gydymui paaukojo virš 
8 milijon. markių. Ši suma buvo 
paskirstyta 183 raupsuotųjų ligo
ninėms ir stotims Afrikoje, Azijo
je ir Pietų Amerikoje.

• Prahos įstaigos atmetė pa
siūlymą Raud. aikštę sostinėje 
pavadinti žuvusio studento Jan 
Pallacho vardu.

Vatikane minėta 
šv. Kirilo sukaktis

VATIKANAS. Visame katali
kų ir ortodoksų pasaulyje iškil
mingai paminėta didžiojo slavų 
tautų apaštalo šventojo Kirilo 
mirties 1.100 metų sukaktis. Y- 
patingos iškilmės ta proga įvy
ko Vatikano Šv. Petro bazilikoje. 
Popiežius Paulius VI-sis, kartu 
su slavų tautų kardinolais Lwo- 
vo arkiv. kard. Slipyj, Pragos 
arkiv. kard. Beran ir buvusiu Za
grebo arkivyskupu kard. Šeper 
bei dvylika slavų tautų vyskupų, 
iš kurių penki atvykę iš Čekoslo
vakijos, aukojo Šv. Mišias prie 
specialiai įrengto altoriaus.

Tūkstančiai tikinčiųjų iš viso 
pasaulio tautų kartu meldėsi už 
tų tautų tikėjimą, ištvermę ir tai
ką, kurios šv. Kirlio pastangomis 
taip artimais ryšiais yra susijun
gusios su Apaštalų Sostu Romo
je. Pirmą kartą šiose iškilmėse 
gausiausiai buvo atstovaujamos 
visos slavų tautos.

Walter H. Annenberg, Philadelphi- 
jos leidėjas, naujasis JAV amba
sadorius Londone

Pakistano Khan
pasitrauks
Riaušių pasėka

KARAČI, Pakistanas. — Pre- 
zident. Mohammed Ayub Khan, 
ryšium su keturių mėnesių riau
šėmis prieš vyriausybę, vakar 
pranešė šių metų pabaigoje pa
sitrauksiąs iš pareigų. Ayub 
Khan, 62 m. amž., prezidentu 
buvo nuo 1958 m., tuo metu 
įvykus kariniam perversmui be 
žmonių aukų.

Prieš vyriausybę sukeltos 
riaušės buvo prasidėjusios pra
ėjusių metų lapkričio m. Karo 
padėtis krašte buvo paskelbta 
per 44 mėnesius.

• Taikos pasitarimų posėdis 
Paryžiuje ketvirtadienį ir vėl 
vyko nesėkmės ženkle. Jis buvo 
ir vienas trumpiausių.

• Prez. R. Nixonas pasiūlė 
pakeisti prezidentinių rinkimų 
tvarką JAV-se.

1.000 maldininkų 

iš Čekoslovakijos

Vien iš Čekoslovakijos atvyko 
virš tūkstantis maldininkų va
dovaujami savo vyskupų ir per 
150 kunigų. Kartu atvyko ir gar
susis Čekoslovakijos Liptov baž
nytinis choras turįs virš šimto 
choristų. Lygiai skaitlingos maldi 
ninku grupės dalyvavo iškilmėse 
ir iš Jugoslavijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos, bei kitų slaviškųjų 
kraštų. Šv. Kirilo jubiliejaus 
šventės proga popiežius parašė 
specialų apaštališkąjį laišką sla
vų tautų vyskupams, kunigams 
ir tikintiesiems.

• Kanados min. pirmininkas 
P. E. Trudeau lankys preziden
tą Nixoną kovo 24-25 d. Tai 
bus pirmasis svetimo krašto vy
riausybės galvos vizitas Bal
tuosiuose Rūmuose.

Kariniai pratimai Vokietijoje - nervų karo grandis
Maskva su R. Vokietija paskelbė vykdysią karinius pratimus R- Vokietijoje - Nervų 
karas, bandymas patikrinti vakariečių, ypač Berlyno ryžtą, nuotaikas - Sovietų šarvuo
čiai, daliniai slenka prie R. Vokietijos sienų - Prez. Nixono lankymasis Berlyne nebus 
trukdomas.

Jie numatyti R. Vokietijoje 

kovo mėn. pradžioje

MASKVA. — “Tass” agentū
ros žiniomis, Varšuvos sutarties 
kraštų kariniai daliniai “kovo 
mėn. pradžioje’’ numato kari
nius pratimus rytų Vokietijoje. 
Nenurodyta jų vieta, nei tiksli 
data. Tačiau pažymėta, kad jie 
vyksią “centrinėse ir vakarinė
se demokratinės vokiečių res
publikos srityse”. Tai verčia 
spėti, kad tie pratimai siejami 
su komunistų protestais, ryšium 
su kovo 5 d. Vak. Berlyne nu
matytais Fed. Vokietijos pre
zidento rinkimais. Pagaliau, jie 
sudaro ir komunistų tebevyk
domo nervų karo prieš .Berlyną 
ir vakariečius grandį.
Naujas nerimas Vak. Berlyne

BERLYNAS. — R. Vokieti
jos radijo žiniomis, pratimams 
vadovaus sovietų maršalas Ivan 
Jakubovski, Varšuvos sutarties 
kraštų dalinių karinis vadas. 
Jis neseniai lankėsi įvairiuose 
rytų bloko kraštuose, greičiau
sia, kurstydamas Maskvos ir 
ypač R. Vokietijos keliamą ner
vų karą.

Šiuo metu aišku, kad prati
muose dalyvaus sovietų ir ry
tų vokiečių daliniai. Galimas da 
lykas, kad stebėtojais būsią ki

Izraelis laukia J. Tautų žygių
A. Eban skundžiasi 

“tarptautiniu atlaidumu”

J. TAUTOS. — Izraelio misija 
J. Tautose įteikė Izraelio užsie
nio reikalų ministerio Aba Eban 
raštą. Jis pažymėjo, kad “tarp
tautinis atlaidumas” arabų veik 
smų atžvilgiu įgalinęs vasario

A. Eban, Izraelio užsienio reik. mi- 
nisteris. Atkirtis vėliau, dabar — 
diplomatiniai žygiai.

18 d. Ciuriche arabų įvykdytą 
puolimą. Jis prašo imti3 rimtų 
tarptautinių žygių, kurie atei
ty užkirstų kelią smurto veiks
mams, nukreiptiems prieš kelei
vių susisiekimą lėktuvais.

Laukia žygių, 
jiems nepavykus —- atkirtis

JERUZALE. — Šiuo metu Iz
raelyje vyrauja įsitikinimas, 
kad tenka palaukti, ar “pasau
lio bendrija” — J. Tautos su
gebėsiančios griebtis veiksmin
gų žygių. Jei ne, tai kraštui tek
tų panaudoti atkirčio priemo- 
tties. Manoma, kad toks sprendi
mas padarytas vyriausybės sau
gumo reikalų komitete.

'• Studentų riaušės tebevyks
ta Kalifornijoje ,Beriteley uni
versitete. Čia užvakar sužeista 
26 studentai ir 13 policininkų. 
Neramumai vis dar palietę ir 
eilę kitų universitetų. Dauge
lyje vietų triukšmauja studen
tai — negrai.

tų bloko kraštų štabų karinin
kai.

Pranešimai apie rengiamus 
pratimus kelia naują vakarų 
Berlyno gyventojų rūpestį. Jie 
gyvai prisimena Čekoslovakijos 
pavyzdį, Maskvai ten vykdžius 
.pratimus ir jiems buvus įžan
gai rugpiūčio 21 d. invazijai.

Tankai ir daliniai slenka į 

Vokietiją

PRAHA. — Atvykę į Čeko
slovakiją praneša, pastebėję la
bai gyvą sovietų dalinių, tan
kų, šarvuočių judėjimą R. Vo-

Jacob Beam, naujasis JAV ambasa
dorius Maskvoje

Heraog: visu griežtumu pulti 

“arabų teroristus”

Maj. gen. Chaim Herzog, kal
bėdamas kraštui per Jeruzalės 
radiją, reikalavo visu griežtu
mu skelbti kovą “arabų teroris
tams ir nesitenkinti atkirčiais 
jiems vykdant užpuolimus”. Her 
zogo nuomone, Ciuricho įvykis 
liudijąs, jog “niekas negali rim
tai tartis su arabų pasauliu”.

Bomba sprogo Jeruzalėje

Vakar Jeruzalės centre, dide
lėje prekių parduotuvėje spro
gus bombai, užmušti du asme
nys ir 33 sužeisti. Izraėlio po
licijos nuomone, sprogimas tu
rįs ryšio su pasikėsinimu Ciu
riche. Rastos dar dvi nespro- 
gusiog bombos.

Susirgo H. Truman

KANSAS CITY. — Buvęs pre 
zidentas H. Truman, 84 metų 
amžiaus, užvakar vakare buvo 
išgabentas į ligoninę. Jis susir
go vidurių negalavimais. Vakar 
jo žmona ir ligoninė teigė, kad 
iligonio sveikatai pavojus negre- 
siąs ir po kelių dienų jis galė
siąs grįžti namo.

K AL ENDORIFS

Šiandien, vasario 22 d.: Prez. 
Washingitono gimtadienis. Šv. 
Elvinas, šv. Margarita, Darvy- 
das. Gintaute.

Ryt, vasario 23 d.: šv Petras 
Dam., šv. Romana, Gantautas, 
Siga.

Poryt, vasario 24 d.: šv. Mo
tiejus Ap., šv. Adelė, Virgau- 
das, Žiedūna.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, galimas sniegas ar 
lietus, temp. sieks daugiau kaip 
30 1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:37, leidžias 5:32.

kietijos kryptimi. Jie šiomis die
nomis slenka per Čekų krašto 
^šiaurės - vakarų sritis Vokieti
jos pasienio link.

Bonna toliau pabrėžia 

neatšaukianti rinkimų

BONNA. — Vyriausybės nuo 
monės reiškėjas, C. Ahlers va
kar spaudos atstovams pareiš
kė: “Federalinė vyriausybė ryž 
tingai pabrėžia savo pasiryži
mą rinkimų Berlyne reikalu”. 
Ta pačia proga apgailestauja
mas paskelbtas nutarimas “ko- 
-vo m. pradžioje” rengti kari
nius pratimus R. Vokietijoje.

Vakar ir užvakar V. Berly
ne lankėsi Fed. Vokietijos pre
zidentas Heinrich Luebke. Jis 
buvo nuskraidintas amerikiečių 
kariniu lėktuvu ir buvo įsikū
ręs Bellevue prezidentiniuose 
rūmuose.

V. Berlyno burmistras K. 
Schuetz vakar kreipėsi į gyven
tojus, prašydamas šiltai ir de
ramai sutikti vasario 27 d. į 
Berlyną, iš Bonnos, atskrendan- 
tį JAV prezidentą R. Nixoną.

Nenorės trukdyti R. Nixono 

viešnagės Berlyne

BERLYNAS. — Patvirtina
mos žinios, kad Maskva nesie
kia sutrukdyti prez. R. Nixono 
viešnagės Berlyne. Jis vasario 
27 d., ketvirtadienį Vak. Berly
ne lankysis tris valandas. Ga
limas dalykas, kad Nixonui lėk
tuvu išskridus iš Berlyno į Ro
mą, po 36 valandų komunistų

Gluseppe

Prez. Nixonas sekmadienį išskrenda į Vak. Europą. Čia matyti Europa ir politikai — prezidentai ar min. 
pirmininkai ir popiežius Paulius VI, be to, ir NATO pareigūnai, su kuriais Nixonas susitiks. Kelionė 

pradedama Belgija, toliau seka Londonas, Bonna, Vak. Berlynas, iš čia — šuolis į Romą, jParyžių ir 
vėl į Romą — Vatikaną. Kovo 2 d. prezidentinis lėktuvas pakils, iš Romos, kelionei atgal j WaBhingtoną.

H. Luebke, Fed. Vokietijos prezi
dentas lankėsi Vak. Berlyne ir bir
želio m. pasitraukia iš pareigų.

daliniai jau galėtų atsidurti pra 
timams numatytose srityse.

Neaiškumai su trukdymais 

oro ryšiams

Vakariečiai tebespėlioja, ar 
komunistai pasiryš trukdyti ir 
trim oro koridoriais vykdomą 
'civilinių lėktuvų susisiekimą. 
Kovo 1 - 4 d. juo naudosis 1.036 
vak. vokiečių parlamentarai, 
vykdami į kovo 5 d. rinkimus. 
Kai kurie vak. vokiečių laik
raščiai teigia, kad tuo atveju 
rinkimus tektų atšaukti ir vė
liau rengti Vak. Vokietijoje.

Vis dėlto, ankstyvesnių metų 
patirtis liudija, kad komunistai 
trukdyti oro susisiekimą nesi
ryždavo.
“Vakarai pažeidę susitarimus 

dėl Berlyno”, skelbia 

komunistai

BERLYNAS. — R. Vokietijos 
'komunistų organas “Neues Deut 
schland” vakar paskelbė, kad 
trys Vakarų sąjungininkai pa
žeidę pokario metu, Potsdame 
pasirašytus susitarimus. Jie lie
tė keturių kraštų bendrai vyk
domą Berlyno valdymą.

I $ VISUR

De Gaulle planas
De Gaulle siūlo, britai atmeta

LONDONAS. — Prezidentas 
gen. de Gaulle buvo britams pa
siūlęs sudaryti, vietoje europi
nės Ūkio bendrijos, naują or
ganizmą, kuriame politinius 
klausimus lemtų keturi kraštai: 
be Prancūzijos, dar britai, vak. 
vokiečiai ir italai. Londonas pa
siūlymą atmetė ir pareiškė ir 
toliau dalysiąs žygių patekti J 
penkių kraštų Ūkio bendriją.

Vietname
SAIGONIAS. — JAV karinių 

dalinių vadas gen. Abrarns ti
kisi priešo smarkesnių puolimų, 
tik neaišku, kada jie vyksią.

“New Jersey” karo laivas, 6 
mėnesius tarnavęs Vietnamo 
pakraščiuose, kovo m. grąžina
mas į JAV. Long Beach uoste 
jis kelis mėnesius bus taisomas 
ir, manoma, nebus grąžintas į 
Vietnamo vandenis.

• 6.000 - 8.000 V. Berlyno po
licininkų pavesta saugoti prezi
dentą R. Nixoną jo viešnagės 
metu. Jie prižiūrės ir susisieki
mą gatvėse.

' Rusai R. Berlyne vakar pa
žymėjo, kad kariniai pratimai 
nieku būdu nepažeisią prez. Nix 
ono lankymosi Berlyne. Vienas 
diplomatų Berlyne pareiškė: 
“Aišku, JAV prezidentas turi 
visišką teisę aplankyti ameri
kiečių įgulą Beriyne”.
• Astronautas F. Borman su 

šeima, po 20 dienų kelionės V. 
Europoje, aplankęs 8 kraštus, 
vakar grįžo į JAV. Jis paten
kintas visur buvęs šiltai pri
imtas.

Popiežius Paulius VI, Vatikane minėjus šv. Kirilo 1,100-sias mirties 
mptines, susitiko su gausiomis Čekoslovakijos, Vengrijos ir kitų rytų 
bloko kraštų tikinčiųjų maldininkų delegacijomis.



DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario mėn. 22 d.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Sioux City, Iowa

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Sekmadieni, vasario 16 Sit»ux 

City lietuviai įspūdingai paminė
jo Vasario 16. Jau vasario 9. vie
tos klebonas paskelbė minėjimo 
programa ir kvietė visus lietu
vius ir kitataučius lankančius 
gražia Svi Kazimiero bažnyčia, 
melstis ir priimti šv. Komuniją 
už kenčiančius lietuvius Lietuvo
je. Sibire ir kitose Rusijos vieto
se bei laisvojo pasaulio lietuvius 
ir jų bičiulius, nenuilstamai ko
vojančius už Lietuvos ir visų pa
vergtųjų tautų laisvę. Vasario 9 
ir 16 parapijos biuletenis lietuvių 
ir anglų kalbomis buvo skirtas 
apie pavergtą Lietuvą.

Vasario 16 proga, vietos dien
raštis "Sioux City Journal” ir 
diecezijos savaitinis laikraštis 
“Globė” įsidėjo kun. S. Morkū
no ilgus straipsnius, plačiai nu
šviečiančius Lietuvos neteisėtą 
pavergimą, sulaužant visas ne
puolimo sutartis, nusikalstant 
prieš' tarptautinę teisę ir Rusijos 
kolonializmo žiaurumus, sunai
kinant šimtus tūkstančių geriau
sių- Lietuvos patriotų: vyskupų, 
kunigų, ir pasauliečių, Lietuvos 
kalėjimuose ir Sibiro vergų sto
vyklose.

Vienas šv. Mišias už paverg
tą Lietuvą aukojo pats klebonas, 
o kitas — prel. dr. L. Hoffman, 
Sioux City diecezijos kancleris, 
didelis lietuvių draugas, uoliai' 
kovojąs dėl Lietuvos laisvės. Kun. 
S. Morkūnas pasakė visus pamok 
sius, nušviesdamas religinę būk
lę Lietuvoje ir rusų komunistų 
nusikaltimus, naikinant nekal
tus Lietuvos žmones Lietuvoje ir 
Rusijos vergų stovyklose. Su ypa
tingų. dėmesiu klausėsi amerikie
čiai, atvykę net iš trijų valsty
bių: So. Dakotos, Nebraskos ir 
Ib\vos.

Jo pamokslai klausytojams bu
vo. įdomūs, nes jis pats asmeniš
kai yra pergyvenęs pirmą rusų Or 
kųpaęįją ir laike penkių mėnesių 
nuolat buvo tardomas, o jo dau
guma giminių mirė kankinių 
mirtimi Lietuvos kalėjimuose ir 
Sibiro taigose.

5 vai. p, p. parapijos salėje į- 
vyko minėjimas, kuris buvo pra
dėtas, Marija, Marija ir Lietuvos džia ir daug pasakančia kalba, 
himnu. Rašytojas Jeronimas Či-' Po to sekė invokacija, kurią at- 
cėnas labai vaizdžiai papasakojo kalbėjo taip pat kun. Barnabas,
apie paskutinius įvykius Lietuvo
je ir rusų planus sunaikinti lie
tuvių tautą.

Po minėjimo buvo iškilminga 
vakarienė, kurią gana skaniai ir 
grynai lietuviškai paruošė M. 
Kuncienė ir E. Meškauskienėj 
talkinant J. Luneckienei. Salę 
meniškai papuošė M. Luneckas, 
parapijos komiteto pirmininkas 
ir S. Meškauskas.

Atsargos kapitonas S. Meškau 
skas, susirinkusiųjų vardu, pas
veikino vietos kleboną jo gimi
mo dienoje, palinkėdamas jam 
daug sėkmingų metų, su tokia 
pat energija ir pasiaukojimu ne
nuilstamai dirbti šv. Kazimiero 
parapijai, motinos Bažnyčios gar 
bei ir pavergtiesiems broliams ir 
sesėms laisvinti. (Kun. S. Mor
kūnas yra gimęs Vasario 16). 
Vakarienės metu skambėjo pat

tjjvas, galįs gabenti 490 keleivių. Jau gautas užsak ymas iš 28 vietos įr užsienio bendrovių pagaminti 167 
tokį.uą lėktuvus.

įsiems Pietų Azijos,. Naujosios
Lėktuvas Boeing 747, vienas didžiausių pasauly, ba ndomas virš Ęverett, Wash. Tai 231 pėdos ilgjo lėk- |®Vinėjos ir Ramiojo. Vandeny-.

riotinės lietuviškos dainos. Minė
jimas praėjo labai jaukioje nuo
taikoje. Visi buvo nepaprastai- 
patenkinti.

Lietuvai laisvinti aukojo: ku
nigas S. Morkūnas 50 dol.; po 
20 dol.: M. Kuncienė ir M. Lu- 
neckas; S. Meškauskas—15 dol., 
po 10 dol.: J. Cicėnas, K. Kati- 
nienė, J, Mikaluskas, B. Plauši- 
naitis, K. Žolpys, A. Žvirgždi- 
nas; po 5 dol.: J. Miltenis, E. 
Rudonienė, V. Sedaravičius, K. 
Pumputis, P. Skuodas, L. Urbo
nas, O. Vakulskienė; po 4 dol.: 
A. Laudanskas ir J. Ulanskas. Vi 
so surinkta ir pasiųsta Altui 208 
dol.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Vasario 28, kovo 1 ir 2 įvyks 

šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai,
kurių metu pamokslus sakys: vie
tos klebonas kun. S. Morkūnas 
— lietuviškai ir kun. M. Kolasch, 
vietinės aukštesnės katalikų mo
kyklos mokytojas, garsus pamoks 
lininkas — angliškai. Atlaidų 
baigime žadėjo dalyvauti visa ku 
rija, daug prelatų- ib kunigų ir 
ketvirtojolaipsnio vyčiai:

Ft. Launderdale, Fla.
Šiuo laiku miesto, įdomybė y- 

ra, tai netoli stovintis milžiniš
kas buvęs keleivinis, laivas. 
Queen Elizabeth, pereitą savai
tę- atidalytas lankytojams. Vi
duj atrodo kaip didelis, miestas,

Kita retenybė, tai šalia Ft. 
Laudendale vieta Danio. Cia» per 
kelis kvartalus — blokus, senų

KANADOS ŽINiOS
Weltand, Ont.

VAS AMO ŠEŠIOLIKTOJI

K.L.B. VVellando apylinkė va
sario šešioliktąją, paminėjo va
sario, 8 <L Minėjimas, reikia pa? 
sakyti, gena gražiai praėjo. Jis 
buvo turtingas savo programa, 
atsilankiusių; skaičiumi ir gied
ria nuotaika. Minėjimą atidarė 
apylinkės pirm* kun. Barnabas 
Mikalauskas savo trumpa, vaiz

po kurios iškvietė jaunosios kar 
tos atstovą Brook universiteto 
stud. Vytą Gudaitį, kuris, prieš 
pradėdamas paskaitą, atsipra
šė gal negalėsiąs taip vaizdžiai 
perstatyti klausytojams Vasa
rio 16-sios reikšmės bei pras
mės, nes dar neturėjęs laimės 
būti tėvų žemėje — brangioje 
Lietuvoje. Apie Lietuvą ir vasa
rio 16-ją žinąs tik iš perskai
tytų knygų, spaudos bei tėvelių 
pasakojimų.

Prelegentas savo paskaitoj^ 
tikrai vaizdžiai ir jgijausdąnias 
nupasakojo apie vasario 16-sios 
reikšmę ir prasmę Lietuvai bii- 
nant laisvai ir laisvės netekus. 
Tikrai yra gražu, kad, mūsų 
jaunoji karta taip puikiai žino 
mūsų tėvynės problemas.

Meninei programai solistė Bi
rutė Čypienė iš Rochesterio da

Clevelande Vasario 3-sios minėjime programą atliko latvių solistė 
'Valia Meiliną, sol. akompaniatorė (pavardės korespondentas nepažy
mėjo), miiz, R. Brazaitienė ir soli S: Čitvaras. Minėjimas įyyko. vasario- 
16-tą. dieną, Nuotr. J. Garlos

daiktų pirkimo - pardavimo krau j Omaha, Nebraska 
tuvės, tai viena iš didžiausių 
pasaulyje senų daiktų prekybos
vieta.

Taipgi netoli randasi Flamin
gų ūkis. Kanaluose plaukioja 
laukinės,- antys, jos. čia gyvena 
žiemą ir vakarą.

Vasario 16-tą teko dalyvauti 
Miami (nuo Ft. Lauderdaie a- 
pie 25- mylios) Lietuvių pilie
čių klube, 3655 N. W. 34th St

Lietuvių prisirinko pilna sve
tainė iš Amerikos ir Kanados.

Minėjime dalyvavo žymių as
menų-: prel. J. Balkūnas, prel. 
Juras, sol. Brazis ir kiti. Nors 
publikos buvo daug, bet pro-

Korespondentas gramu. ir banketas pagal' aplin
kybes- pravesta genai. Aukų su
rinkta apie 800 dolerių, Rengė 
A. L. Tarybos Miami-skyr., tar
pininkaujant Lietuvių klubui.

Ft, Lauderdaie ir apylinkė
se lietuvių, vis,daugiau atvažiuo
ja apsigyventi dėl šiltesnio opo 
ir gražaus pajūrio. Būtų malo
nesnis gyvenimas, jeigu lietu
viai čia susiorganizuotų ir tu
rėtų susirinkimus, susiėjimus.

A-. Žaliaduonis

vė puikų; koncertą. Koncertas 
savo repertuaru ir jo atlikimas 
iš,, širdies galima, pasakyti buvo 
tikrai- puikus. Taip pat ponia 
Zmuidzinienė iš Rochesterio pa
deklamavo inscenizuotą iš Jan
kaus veikalo “Mirtis ant morų”. 
Jai deklamuojant apie veikale 
rašomus milicininkus - enkave
distus salėje pasidarė taip ty
ku, lyg j ją būtų atėję pasako
jami- enkavedistai.

Vieša padėka Rochesterio me 
nininkams už taip puikią meni
nę programą. Menininkės už pro 
gramos atlikimą atsisakė imti 
atlyginimą, kas suprantama žy
mia; padidino parengimo pelną. 
Po meninės dalies sekė šokiai 
ir vaišės. Taip pat vieša padė
ką mūsų prekybininkam: “Dain 
City” hotelįo savininkui Petrui 
Šidlauskui ir Hardware Store 
savininkui V. Vitauskui už pa
aukotus taip turtingus laimės 
staliukus. *’■“ i

Tenka pasidžiaugti, kad Wel- 
lando apylinkės valdyba, vado- 

’ vaujama tėvo Bamabo.-Mikalaus 
| ko, kuris tikrai iš širdies dirba 
visuomenių į darbą, suskubo pa
rengta vos pusantro mėnesio 
laikotarpyje du taip puikiai pa
vykusius ir taip daug tautiečių 
sutraukusius parengimus.

Reikia tikėtis, kad šie paren
gimai dar nėra paskutiniai.

Koresp.

PAGERBTAS LIETUVIS 

PROFESIONALAS

Elektros inž. Petras Jaudegįs, 
tarnaująs JAV armijos inžinie
rių korpuso, Omahos distrikte, 
už nuolatinį pažangų, pareigų at
likimą,. vadovybės buvo pagerb
tas įteikiant pagyrimo lapą ir 
200 dol. dovaną. Vadovybė at
kreipė ypatingą dėmesį, kai jis 
gabiai suprojęktavo kariško a- 
viacijps aerodromo Peterąons 
Field, esančio prie Colorado 
Springs, Colo., požeminių kabe
lių sistemą.

Inž. Jaudegis Lietuvoje buvo 
karininkus. Atvykęs į; Ameriką 
1949 m. iš pradžių pradėjo dirb 
ti kapų paminklų dirbtuvėje, 
bet greitai, pajuto, kad jis dar 
pajėgus siekjti aukštesnės pro
fesijos. Todėl būdamas 38 metų 
amž'aus ir turėdamas šeimą su 
4 vaikais metė visus darbinin
ko darbus ir pradėjo studijuoti 
inžineriją, iš pradžių vienus me
tus Omahos, o vėliau kitus tre
jus metus Nebraskos universi
tete, Lincolne. Gavęs inžinie
riaus diplomą jau 10 metų, kai 
dirba pas armijos inžinierius O- 
mahoje. Įgijęs nustatytą prak
tiką jis išlaikė pirminius ir vė
liau profesinius egzaminus Ne
braskos egzaminų, komisijoje ir 
irijo registruoto profesinio inži
nieriaus teises.

Žmona Valerija Jaudegienė 
ryžosi nešti šeimos išlaikymo 
pareigas, kol vyras mokėsi uni
versitetuose. Dabar kaip namų 
šeimininkė stengiasi išmokslinti 
visus vaikus. Vyriausioji, duktė 
Nijolė buvo išėjusi aukštuosius 
matematikos mokslus, turėjo 
tarnybą pagal specialybę ir jau 
buvo ištekėjusi, bet nelaimei, 
prieš dvejus metus netikėtai mi 
rė. Sūnus Petras atlikęs karo 
prievolę ir išbuvęs vienus me
tus Vietnamo fronte, dabar stu
dijuoja civilinę inžineriją Oma
hos universitete. Kitas sūnus 
Vytautas mokosi aukštesniojoje 
mokykloj. Mėgsta muziką ir ga
li. valdyti vargonus bei kitus in
strumentus. Jauniausioji duk
relė Rūtelė mokosi pradžios mo
kykloje.

Abu: Jaudegiai nevengia In-vi
suomeninio darbo. Visa šeima 
džiaugiasi šeimos galvos mokęli 
niais ir tarnybiniais atsiekimflis;

MINE* LAISVES ŠVENTE

Ši žiema Omahoje vyksta šal
čio, snitego, slidžiu šaligatvių, 
Hong Kongo gripo ir kitų su? 
sirgimų ženkle. Dėl sunegalavi
mo kai kurių programos iepiidy 
tojų, Vasario 16 šventė turėjo 
būti. atidėta dviem savaitėm. 
Ji'bus minima kovo 2 d. Pamal
dos įvyks 10 vai, ryto Sv: Aai- 
tano bažnyčioje. Šv. Mišias au
kos ir pamokslą pasakys kun. 
Juozas Tautkus. Minėjimas pra
sidės 3 vai. po pietų parapijos 
salėje. Oficialioje dalyje bus pa 
grindinė kalba, rezoliucijų priė
mimas ir kita. Meninę dalį išpil
dys choras “Rambynas”, va
dovaujamas muz. Broniaus Jo
nušo. Visi lietuviai kviečiami da 
lyvauti.. .J. D.

PARĖMĖ CKffHAI 
ATSKARUSIUS

, Australijos katalikai paskuti- 
! nėję rinkliavoje ūkiniai atsilįku-

no salų . kraštams padėti surin-- 
iikp aitri milijono; dolerilfe

POPIEŽIUS APIE BAŽNYČIOS 
REFORMAS

Popiežius Paulius VI-sis į- 
prastoje audiencijoje Vatikano 
Palaiminimų salėje nurodė ti
kintiesiems tikruosius Vatikano 
II-jo Susirinkimo nutartus Baž
nyčios atsinaujinimo tikslus. 
“Dabartinis gyvenamasis mo
mentas __ kalbėjo Popiežius —
pasižymi griežtų naujumų sieki
mu visoje galvosenoje, papro
čiuose, gyvenimo kultūroje ir 
įstatymdavystėje. Naujumų sie
kėjai dažnai pamirštą saiką ir 
reikalauja pakeisti visą gyve
nimo tvarką ir pagrindinius vi
suomenės gyvenimo dėsnius... 
Remdamiesi neva Vatikano II- 
jo Susirinkimo dvasia, nauju
mų siekėjai norėtų krikščioniš- 
kąjam gyvenimui suteikti pa
saulietiškumo charakterį ir re
ligijos centru padaryti ne Die
vą, bet patį žmogų. Toks baž
nytinio gyvenimo atsinaujinimo 
supratimas — pabrėžė šv. Tė
vas — yra klaidingas ir veda 
prie išorinių protestantizmo re
formos formų ir dvasios apraiš
kų. Visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas pirmiausiai ir princi
piniai siekia moralinio, asme
ninio, vidinio atsinaujinimo, dar 
sąmoningesnio ir artimesnio 
Kristaus sekimo. Šventą j ai Dva
siai. vadovaujant per Kristaus 
paskirtą Bažnyčios vadovybę...

Leigh Barron, 5 m„ Denver, Colo., 
policija surašė tikėtą, kadangi jis 
sutrukdė judėjimą, kelyje eidamas 
tarp mašinų. Berniukas buvo už
kliudytas ir sužeistas.

“ATTENTION, 
HOME OWNERS!”

$125.00 will paint 5 rooms 
— Interior and Exterior.

MAJESTIC PAINTING 
AND DECORATING 

Call 656 3467 — Daily

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

Rezid.: 3241 West KOth Plaoe
Tel.: REpublIc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki g vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čioa ir California 

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

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

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048
Rezld, Telef. 239-4083

IMLIU G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10-—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

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

Tel. 695-0533 — Elgln 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Tel. ofiso HF. 4-5849. rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penKtadle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ulgonia* priimam’ parai ansitartms

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND B. CIARA
2709-W. Street 
TeL _ GR 6-2400

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

Ote. 735-4477. Rez. PR 8-6960.

DRa E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIAUYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medioal Building 

6449 So. Pulnskl Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EI3IH-E1S1HAS
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. PRošpect 8-908 U

DR. JANINA JAKSEYI6IUS
J Oi K. « A 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo B iki 3 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vali

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

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71»t Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v..
arba susita-šešt nuo 9 lkl 12 vai:: 

rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W. 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečlad, Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir bnto td. OLymplo 2-1881

DR. P. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. — REUanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4. vial. p. p,, 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.

Tol. ofiso ir buto OLymplo 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečladlenlua 
Šeštadieniai* 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

IR VAIKŲ LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7156 Soutti Western Avenue 

Pirmad., antrad.. ketvlrt Ir penkt. 
nuo 13 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rea. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad: Ir penkt 1—4 vai. 

Prllmlnšją tik susitarus

• Redakcija dirba kasdien 3 
8:30 — 4:30, šeštadieniais a 
8:30 — 12:00.

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

Ofiso HK 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11. ryto Ir 4—dt v. v. 
leštad • - . v » vmeiei

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
W. OSrd St., GR 6-7ttM

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
‘’contact lenses”.

Valandos pagal susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAU8 LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 So. Damen Avenue

Valandos tik pagal ausitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. u 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. D 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 West 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso Ir į-ezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJĄ
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRošpect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REUanoe 6-4410 
Rez. GRovehlU 0-0017 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v, penktad 10—12 
y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v, va 
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta

RezM. tel. WA 5-3099 .

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERY
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. h 
ponia nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 iki 1 

šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. Hk 4-2123, Namų GI 8-6191

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
VaL: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečlad. ir Seštad. uždarytą

TeL PRošpect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(vaskas) ■

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—-8 v* 
vak., penkt ir šeštad. 2-^-4 popl« 

Ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
X l*1.4*?' p p »r 7 lkl 8 v. v. 

Treč. ** šeštad. pagal susitarimą

Ofiso teL 767-2141. Namų 686-4MM

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6448 So. Pulaski Road -i
VaL: pirmad., antrad., penktad. l--< 
Ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 ▼. vakaro 
Šeštadieniais U-l vaL



Tautinė spauda —

TAUTINIS SUBRENDIMAS

Rimties valandėlei

MAŽOS PROGOS — TURIU 
UŽSIBRĖŽTI TIKSLĄ

Svetimomis kaJUbomis išeinan 
ti spauda turi skirtingus už
davinius. Net ir anglų kalba 
leidžiami paskirų tautinių gru
pių laikraščiai siekia savito 
tikslo — informuoti ir apjung
ti savo tautiečius, gyvenančius 
Amerikos tautų mišinyje. Sa
vo skirtingumu tautinių gru
pių laikraščiai ir žurnalai pa
tarnauja savoms mažumoms, 
bet kartu prisideda ir prie A- 
merikos kultūros kūrimo, jos 
įvairinimo ir gilesnio išgyveni
mo. Todėl jos reikšmės negali
ma įsprausti tik į tautinių ben 
druomenių rėmus, — spauda 
liečia ir bendrąjį gyvenimą ir 
sprendžia gyvenamojo krašto 
problemas bei gyvybinius rei
kalus.

Svetimų kalbų ir tautvbių 
spaudos registracijos instituci
jos duomenimis pereitų metų 
pabaigoje buvo 673 laikraščiai 
ir žurnalai, skirti 39 tautinėms 
grupėms. Čia įskaitomi ir reli
giniai laikraščiai bei prieš šio 
krašto politiką kovojantieji ko 
munistų leidiniai. Tik vienoj 
Illinois valstybėj priskaitoma 
18 paskiru tautvbiu, kurios lei 
džia 82 laikraščius, iš jų 65 
svetimomis kalbomis. Tai rodo. 
kad tautinės grupės yra dar 
pakankamai stiprios, gerai su
siorganizavusios ir stipriai sie
kia apsijungimo ir savitų tau
tinių problemų sprendimo. Jų 
įtakos negali paneigti nei šio 
krašto vyriausybė, nei vieti
nės valdžios pareigūnai, nes 
dauguma tu. kurie skaito sa
vus laikraščius, yra piliečiai 
ir Amerikos kultūriniam, eko
nominiam gyvenimui bei poli
tiniam apsisprendimui atiduo
da didelę duoklę.

Tačiau tautinių grupių pasi
skirstymas ir domėjimasis tik 
savais reikalais yra joms pa
čioms ne visuomet naudingas. 
Dėlto italų laikraštis “Fra 
Noi” (Tarp mūsų), leidžiamas 
anglu kalba, siūlo sudaryti vi
sų etninių grupių spaudos są
jungą ir bendromis jėgomis 
per spaudą siekti platesnės 
politinės ir socialinės įtakos.

*
Neabejojama, kad toks tau

tinių grupių spaudos apsijun- 
grimas būtu vispusiškai nau
dingas. Juk Kanados laikraš
čiu redaktoriai, kaip buvo ga
lima iš spaudos pastebėti, turi 
tokiūs periodinius ar neperio
dinius pasitarimus. Tik nebū
tų lengva surasti bendra pa
grindą, kuriuo visi laikraščiai, 
skirti paskiroms tautybėms, 
galėtu atsiremti. Gal net tek
tų ieškoti kelių tokio apsi jun
gimo bazių bendrai kalbai su
rasti. Religiniai laikraščiai gal 
surastų toki pagrindą remda
mi esi madinga ekumenizmo 
dvasia, bet būtų sunkiau tiem, 
kuriu tikšlas platesnė infor
macija ir net politiniai reika
lai. Dar labiau pavergtųjų tau
tų atstovams tektų sąlygas ge 
rai išmąstyti, nes jų pagrindi
niai siekimai yra kovoti prieš 
komunizmo vergiją ir kelti lais 
vės šūkius.

Tačiau vienu pagrindu visi 
galėtų atsiremti — tai vietos 
gyvenimo reikalų kėlimu ir 
sunkesniųjų problemų sprendi
mu. Visi gyvename toje že
mėje, kuri suteikė globą vie
nokiu ar kitokiu būdu čia at- 
siradusiems. Amerika neverčia 
prarasti savo tautinių savitu
mų, net dažnai atsakingi jos 
vadai skatina savo tautybę.

SV. TĖVAS PRIĖMĖ 
MOKYTOJUS

Popiežius Paulius VI-sis 'ben
droje audiencijoje priėmė Itali
jos katalikų mokytojų sąjungos 
atstovus, susirinkusius Romoje 
Vienuoliktam tautiniam kongre
sui. Jis iškėlė mokyklų refor- 
gios klausimus ir jaunimo san
tykius su suaugusiais 'bei mo
kyklų tarnybą šeimų atžvilgiu. 
"Seimą — pabrėžė' Popiežius —

savą kultūrą išlaikyti ir savu 
įnašu turtinti įvairiaspalvę šio 
krašto kultūrą. Taip pat ne
būtų sunku sutarti bendromis 
jėgomis siekti didesnės įtakos 
vyriausybės ar vietos valdžios 
pareigūnams. Mūsų balsas 
jiems būtų svarbus, ypač. kai 
iis būtų reiškiamas daugelio 
tautvbm orvanizuotu sąjūdžių, 
'•«asireiškiančių savoje spaudo
je-
Politinė J. A. Valstybių kr-vp 

tis yra svarbi visiems pilie
čiams. Prie jos galima prisi
dėti savo balsais rinkimuose 
ir tiesioginiu darbu, einant į 
valdiškas vietas ir mėginant 
laimėti valdiškas narei a-as. Ka
da einama susiskaldžaus. ne
lengva laimėti. Bet. apsijun
gus bent bendriems politiniams 
reikalams, būtu galima tartis 
ir daugiau laimėti, jei vieni 
kitiems pagelbėtų. Spaudai šiuo 
atžvilgiu lengviausia susitarti, 
nes visų bendras siekimas — 
savos tautinės grupės tinka
ma informacija.

*
Kyla klausimas, ar toks su- 

artėiimas su kitų tautybių 
spauda nepakenktu lietuviš
kiems reikalams išeiviioje, y- 
nač. kada i daugeli klausimu 
kiekviena tautinė grupė skir
tingai žvelgia. Juk pavergtuiu 
tautų atstovai turi savus tiks
lus, kurių siekia visa savo veik 
la, juoba spaudos priemonė
mis. Bet vargu reiktu būgš
tauti. Išimtinais savo tautos ir 
savų tautiečių reikalais lietu
viškos spaudos nusistatymas 
negalėtų keistis. Negalėtų keis 
tis ir spaudos u'žmoiis remti 
laisvės bylą, vesti kovą prieš 
komunizmo kėslus ir kelti Lie
tuvos vardą viešumoje. Tai 
pravesti dar net pagelbėtų, nes 
būtų daugiau galimybių pasiek 
ti įvairių tautų daugumą, su 
savo reikalais išeinant net ir 
į jų spaudą?

Visiškai nebūtų pakeliui su 
tokiais, kurie pavergtųjų tau
tų klausimais nesirūpina, ku
riems visiškai svetimi yra jų 
išsilaisvinimo troškimai, ken
čiančioms tautoms komunizmo 
daromų skriaudų atitaisymas. 
Bet dauguma tautinių grupių 
spaudos, einančios svetimomis 
kalbomis ar net angliškai, no
ri parodyti savo kultūrinius 
laimėjimus ir savo įnašą A- 
merikos gyvenimui. Tuo tar
pu vietinė spauda dažnai są
moningai nutyli tą įvairių a- 
teivių įnašą, kuriuo remiasi 
visas Amerikos gyvenimas. Tą 
sritį sutartinėmis pastangomis 
būtų daug lengviau pakelti ir 
savo darbų vaisius parodyti 
viešumai.

Žinoma, pirmiausia reikėtų 
labiau suartėti pačiai lietuviš
kai spaudai. Lietuviškas rei
kalas turi būti pirmaeilis — 
laisvės bylos nuolatinis kėli
mas, vieningas pagrindinių lie 
tuvybės išlaikymo veiksnių ver 
tinimas, savo visuomenininkų 
didesnis gerbimas, nes tai dau
giau prisidėtų prie visuome
nės sulydinimo į patvaresnį 
tautinį vienetą. Kritika turė
tų būti tik pozityvi, iš kurios 
turėtų naudos kritikuojamieji 
ir lietuviška veikla. Tuo atve
ju lietuviška spauda galėtų 
suartėti su kitų mažumų spau 
da kaip pajėgi savų reikalų 
gynėja ir prisidėti prie tauti
nių grupių reikalų stiprinimo. 
Bendromis jėgomis būtų leng
viau pralaužti tylos užtvaras.

Pr. Gr.

turėdama aukščiausią tikslą 
gimdyti ir ugdyti naująją kar
tą, savo prigimtimi turi pirme
nybę prieš visuomenę ir valsty
bę auklėti savo vaikus, šios pri
gimtos teisės ir pareigos šeimą 
negali atsisakyti. Todėl yra rei
kalinga, kad šeima, šalia moky
tojų ir kitų auklėtojų turėtų 
balsą ir teisę spręsti apie mo
kyklos kryptį, paskirtį ir auk- 
tėJHtto tflrsTffis..

Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimo proga vasario 16 d. buvo užsienio kraštų konsulų ir kitų sve
čių priėmimas kartu su lietuvių pramonės atstovais. Iš kairės j dešinę: Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvar- 
dis, Chicagos arkiv. kard. J. P. Cody, A. Pužauskienė, VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas, J. Daužvardienė, vysk. 
V. Brizgys, Chicagos ALT vicepirm. kun. A. Stašys, tėvų marijonų provincijolas kun. V. Rimšelis ir tėvų 
jėzuitų atstovas kun. J. Borevičius. Nuotr. V. Noreikos

JAV-SOVIETŲ SANTYKIAI
Didelių staigmenų nelauktina JAV — Sovietų santykiuose

Demokratinė santvarka pra
našesnė už kitas, nes rinkimuo
se dalinai sumažina susikaupu
sią įtampą ir pakeičia dažnai 
jau pavargusius krašto vairuo
tojus, kurie ne visuomet suge
ba tesėti pažadus.

JAV vidaus politikoje dides
nių staigmenų nereikia laukti, 
kaip ir tautiniuose santykiuose. 
Visuomeniniai ir rasiniai sam
brūzdžiai, jei nebus panaudotos 
priemonės jiems tvarkyti ir jei 
degą klausimai nebus savo me
tu išspręsti, gali turėti neigia
mo poveikio ir į užsienio politi
ką. Milžinas molinėmis kojomis 
negali turėti sėkmės užsienyje, 
įtaigoti ten savo santvarkos 
pranašumą, kai jį negalios sle
gia. Dabartmis prezidentas, 
nors respublikonai mėgsta šne- 

ikėti apie big business, turės 
dėti didelių pastangų spręsti 
krašto valdymo tobulinimo, ūki
nius, visuomeninius ir rasinius 
klaus'mus, aukščiau iškelti už
sienyje JAV vėliavą, kuri taip
dažnai buvo niekinama.

Penkių prezidentų bandymai
Franklin D. Rooseveltas, tu

rėjęs tikrovės pojūtį vidaus po
litikoje, karo metu, o ypač jo 
pabaigoje padarė žygius, tik
riau tarus, klaidas, kurių slo
gutis ir dabar tebejaučiamas. Jo 
susitarimas su Sovietais uždėjo 
gėdingą antspaudą ant vidurio 
Europos, o ypač Pabaltijo tau
tų. Deja, jo nepašalino tarptau
tiniai jsipareigoiimai vokiečių 

i pavergtoms tautoms grąžinti 
; laisvę, kai ją vėl užgniaužė So
vietai.

Jo įpėdinis Harry Trumanas, 
padaręs apgailėtinų klaidų Pots-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BODAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Netrukus pasirodė keletas karinių automašinų, ku
riose sėdėjo amerikiečiai kariai su parengtais šauti šau
tuvais. Dabar Donaldas vėl iššoko į vidurį gatvės iškė
lęs rankas ir rodydamas dokumentus. Automobiliai su
stojo. Kareiviai iššoko iš mašinos ir apsupo Donaldą. Jie 
patikrino dokumentus, kažko teiravosi, tada įsisodino į 
mašiną ir nuvažiavo pilnu greičiu.

— Vytautai, jie pasiėmė jį, — pasakė Milda pilnu 
baimės balsu.

Motina buvo susijaudinusi. Ji negalėjo rasti žo
džio ir pradėjo nuo skruostų šluostytis ašaras.

— Mama, nebijok, Donaldas dabar gerose ranko
se, — ramino motiną Vytautas.

Situacija vis dar buvo gana neaiški. Visos gatvės 
buvo tuščios, kaip uraganui nusiaubus. Tik vėlai po
pietę tai čia, tai. ten pradėjo, matytis balti plakatai ang
lų ir vokiečjų kalbomis. įmonės dabar pradėjo išdrįsti 
pasirodyti gatvėje. Išėjo į lauką ir Vytautas. Jis perėjo 
skersai gatvę, sustojp nętoli didesnės grupės žmonių ir 
perskaitė, plakatą;.

---- Vokiečiai. Sąjungininkų armija užėmė. miestą.

(tEIMMINAS GALVA

damo pasitarime, netrukus tu
rėjo progos įsitikinti, kad jo su
sitarimai su Sovietais rašyti ant 
vandens. Trockio pasekėjai, daž 
niausią žydai, anuo metu kėlė 
nepasitikėjimą Sovietais. Tru- 
mano atkirtis Korėjoje pabudi
no amerikiečius, bet jis nepadi
dino pasitikėjimo amerikiečiais.

Dwight Eisenhoweris, kurio 
valstybės departamento sekre
torius John Foster Dulles ne
sėkmingai bandė kariškai So
vietus apsupti, pradėjo pasitari
mus su Maskva, jai pravėrė du
ris į vakarietišką pasaulį, bet 
nieko nelaimėjo. Berlyne pergy
ventas įtampos tarpsnis.

Paskutiniais ilgo prezidenta
vimo metais jam- nepavyko pir
mūnų pasitarimai Paryžiuje.

John F. Kennedy pasiėmė vi
są atsakomybę dėl nesėkmingo 
priešpuolio Kuboje, nors sau
gumas tevykdė anksčiau pa
ruoštą planą. Jo pokalbis su 
Chruščiovu Vierioje buvo ne
sėkmingas. Įtampa didėjo, kol 
Sovietai neišvežė dalies raketų 
iš Kubos. Branduoliniams ban
dymams susitarimas, padarytas 
1963 m., nesuartino kraštų, nors 
buvo dėta daug vilčių į bendra
vimą.

Lyndon B. Johnsonas visais 
būdais siekė glaudesnio bend
ravimo su Sovietais. Jo pastan
gomis pasinaudojo Sovietai, bet 
neva dėl Vietnamo karo Mask
va nesileido į toliau siekiančius 
pasitarimus. Sovietų įsibrovi
mas Cekoslovakijon atšaldė Wa- 
shingtoną daryti toliau siekian
čius žygius, nors L. B. Johnso-

>nas dėjo pastangas lankytis Mas 
kvoje.

Sudrumstos nuotaikos 
Sovietuose

Dar prieš R. Nixono pareigų 
perėmimą Sovietai ypatingai do
mėjosi išrinktojo prezidento pa
reiškimais ir žygiais vyriausybei 
sudaryti. Netrukus prasidėjo 
naujojo prezidento vertinimas. 
Profesinių sąjungų laikraštis 
“Trud” skelbė, kad R. Nbconas 

"toliau tęsiąs J. F. Dulles vestą 
Sovietų apsupimo politiką. Ka
riuomenei skirtame laikraštyje 
“Kraznaja zvezda” samprotau
jama, kad naujasis prezidentas 
turės progos baigti karą Viet- 

' mime. Jo bendradarbis S. Be- 
govag ramina sovietinį įsisiūba
vimą dėl JAV prezidento ir. jo 
patarėjo Kissingerio karingu
mo. Užsienio reikalų ministeri
jos vardu pareiškė Zamiatinas, 
kad Sovietai yra nusistatę išsi
aiškinti su naujuoju preziden
tu dėl jo nuomonės esminiais 
politiniais klausimais.

Vienas svarbesnių klausimų, 
iškilęs praeitais metais, tai yra 
varžymas branduolinių ginklų, 
jau sulaukė prez. R. Nixono pri
tarimo. šio klausimo sprendi
mas pareina ne vien nuo prezi
dento, nes ir senatas turės tarti 
žodį.

Sovietai deda ypatingas pas
tangas, kad branduolinių ginklų 
varžymo sutartį pasirašytų Fe
deralinė Vokietija. Jos sutelkti
nės vyriausybės partijos yra ne 
vienos nuomonės. Kancleris K. 
G. Kiesingeris kelia ypatingas 
sąlygas. Sovietai netrukus pa
sišovė įvairiais pažadais privi
lioti Bonną sutarčiai pasirašy
tai

Mes atėjome čia ne kaip jūsų priešai, bet kaip jūsų 
gelbėtojai. Tačiau mes reikalaujame iš jūsų pilno pa
klusnumo ir respekto mūsų įsakymams ir potvarkiams, 
kaip seka...

Toliau buvo rašoma, kad civiliai tegali viešai ro
dytis tik tarp aštuonių ir devynių ryto ir šeštos ir sep
tintos valandos vakaro. Nusižengę šiam įsakymui bus 
šaunami be įspėjimo. Taip pat buvo pranešama, kad vi
si ginklai ir karinė medžiaga turi būti sunešta į specia
lias surinkimo vietas. Taip pat buvo įsakoma, kad būtų 
informuojama sąjungininkų karinė valdžia apie besi
slapstančius nacionalsocialistų partijos karininkus ir 
aukštesnius pareigūnus.

— Vaikai, ką mes dabar darysime? — paklausė 
motina, kai Vytautas grįžo iš gatvės ir papasakojo, ką 
buvo skaitęs.

— Sunku pasakyti, mama, bet aš tikiu, kad mums 
nieko blogo neatsitiks, — tačiau jo balsas buvo ne
įtikinantis.

— Ar tie amerikiečiai nepasiųs mūsų atgal pas 
raudonuosius? — paklausė motina.

— Ką tu kalbi, mama, tai nesąmonė, — pertrau
kė Milda nervingai.

Senoji moteris dabar tylėjo.
Miestas tylėjo taip pat. Tik kažkur labai toli ry

tuose buvo girdėti tai čia, tai ten paskirų patrankų ar 
.bombų sprogimai.

Vytautas atsisėdo prie radijo ir patikrino kiekvieną 
stotį. Pranešėjai skelbė, kad Vokietija yra stipri ir pilna 
pasitikėjimo. Esą, armijos moralė aukšta ir daugelyje 
vfėtų priešas' atmuštas atgal su 1 dideliais nuostoliais, ta

Visos tautos ir visais laikais 
didžiuojasi savo tautos didvy
riais, kurių svarbiausia savybė 
yra dvasios tvirtumas. Idėjos 
kilnumas tik sujungtas su dva
sios tvirtumu gali žmogų iškelti 
virš masių ir jį padaryti didelės 
dvasios.

Šiame pasaulyje visi negali 
būti genijai ar milžinai. Jei aš 
esu tik paprastas, vidutinių ga
bumų žmogus, neprivalau pra
rasti drąsos. Ar iš manęs gali 

| išeiti kas nors naudingo? Taip, 
aš galiu tapti ne tik naudingu, 
bet dideliu žmogum, net didvy
riu. Kai nedidelių gabumų žmo
gus sutelkia visas savo galias 
ir visas turimas priemones vie
nam kuriam tikslui — jis turi 
tą tikslą pasiekti, jei tik patva
riai dirbs.

Pirmiausia aš turiu aiškiai už 
sibrėžti kokį nors tikslą. Pran
cūzų maršalas Fošas, su bet 
kuo kalbėdamas, dažnai pa
klausdavo: “Kokia yra tamstos 
mintis?” Reikia būti aiškiai ap
sisprendusiam, reikia tiksliai, 
praktiškai žinoti, ko norime ir 
kur einame.

Paskui reikia geriausias prie
mones pasirinkti užsibrėžtam 
tikslui pasiekti. Turiu saugotis 
neišsiblaškyti į visas šalis, bet 
susikaupti, sutelkti visas savo 
jėgas, kad galėčiau stipriau sa
vo gyvenimo vadžias nutverti. 
Tai, kas tikrai veda į mano 
tikslą, turi būti mano. Savo 
tikslui turiu sunaudoti ir visas 
savo galias, visas sau galimas 
priemones. “Kaip tamsta laimė
jai karą?” — paklausė kartą 
kažkas maršalo Fošo. “Ogi tau
pydamas visas savo jėgas tik

ti. Nuolat pultajai Federalinei 
Vokietijai duodama suprasti, 
kad Sovietų vyriausybė siekian
ti žymiai glaudesnių santykių, 
nors nutylimas naujasis Rapal- 
lo, kuris buvo garsiai minimas 
N. S. Chruščiovo valdymo pas
kutiniais metais.

Branduolinių ginklų varžymo 
sutartis kelia daugelį klausimų. 
Kai kurie kraštai žada pasira
šyti sutartį tik tam tikromis 
sąlygomis. Keli kraštai atsisako 
sutartį pasirašyti ir pripažinti 
dviejų valstybių branduolinių 
ginklų monopolį. Jei Federalinė 
Vokietija šios sutarties nepasi
rašys, vargu Sovietai ras rei
kalą toliau skatinti JAV pasi
rašyti susitarimą.

Esminis JAV ir Sovietų klau
simas, kuris nepaprastai, sun
kiai sprendžiamas, siekti nusi
ginklavimo. Šiuo reikalu kraš
tai nesutarė prieš pirmąjį ir 
antrąjį visuot'nį karą. Neturi
me jokio pagrindo daryti prie
laidų, kad JAV ir Sovietų nu
siginklavimo bandymai galės 
būti sėkmingesni už buvusius 
praeityje.

'Nukelta i 4 psl.)

čiau pranešėjas neminėjo tų atsiimtų vietovių vardų. 
Viskas buvo pranešama įprastinėmis frazėmis.

— Mama. Donaldas sugrįžta, — abu vaikai pra
dėjo garsiai šaukti.

Visi suaugusieji pribėgo prie lango ir žiūrėjo į gat
vę. Lauke buvo ankstus pavasario vakaras. Trys ame
rikiečiai kariai ir viena jauna moteris ėjo jų namų link. 
Moteris vilkėjo balta suknele, galva buvo nepridengta, 
ir lengvas vėjas taršė jos šviesius plaukus.

— Milda, žiūrėk, ten yra taip pat panelė Traube,
— sušuko nustebęs Vytautas.

— Taip, Vytautai, ir Donaldas jau vilki uniformą,
— džiaugėsi Milda.

Grupė įėjo į namus.
— Sveiki, draugai, žiūrėkite į mane, aš esu laisvas,

— entuziastinga' šaukė Donaldas. Jo balsas virpėjo.
Donaldas supažindino visą šeimą su kareiviais ir 

panele Traube. Po to kariai pasitraukė į kambario kam
pą ir iš ten viską stebėjo, rankose vis dar laikydami 
ginklus. Atrodo, kad jie nesuprato vokiškai ir todėl ty
lėjo.

— Aš galvoju, kad mes esame pažįstami, ponas 
Budry, — pasakė panelė Traube Vytautui.

— Taip, panele. Aš aną vakarą lankiausi pas jus.
— Aš norėjau jus sutikti vėl, — ji tęsė,—todėl pa

prašiau poną Wood, kad mane čia atgabentų. Jis pa 
šakojo man viską apie jus ir jūsų šeimą. Dabar aš žinau, 
kad esi lietuvis pabėgėlis inžinierius. Tą vakarą jūs ne
norėjote pasakyti man savo vardo, — šypsojos mergina.

(Bua daugiau)

savo, kaip vado, pareigai”.
Trumpai sakant, štai mano 

programa: aiškus, kilnus tiks
las ir išmintingas pasirinkimas 
tinkamų priemonių tą tikslą sie
kiant.

Reikia dar trečio pradmens: 
reikia karštai bei energingai no
rėti. Nepaleisiu, neiškrypsiu iš 
kelio — štai mano taktika sa
vo tikslo siekiant. Pasaulis yra 
to, kas jį moka pasigriebti. Per
galė kovoje tenka tiems, kurie 
pajėgia ištverti ketvertį valan
dos illgiau už savo priešą.

Bet jei aš laukiu nepaprastų, 
didelių progų patdbnlėti, turė
siu labai ilgai laukti. Greičiau
sia tos progos visai nepasitai
kys. O jei ir pasitaikytų, bet aš 
joms nebūčiau pasiruošęs — jos 
man būtų kaip ir nebuvusios. 
Turiu pirma išmokti būti tvirtas 
mažose progose, tai būsiu tvir
tas ir didelėse. O jei tik didelių 
lauksiu, įvyks, kaip mūsų senie
ji sako: Ilgai iešmą bedrožiant, 
šuo kepsnį nunešė. Turiu atmin
ti dar ir šią patarlę: Jautį ir be 
vadžių pavarysi, drigantą nė 
gaute nesugausi. Maža proga 
kaip jautis, visur ją lengva ras
ti ir lengva išnaudoti. O surask, 
nagi, didėlę ir mokėk ją, neįpra
tęs būdamas, savo naudai pa
lenkti !

Ogi būti tvirtam ir mažose 
progose — jau drąsos ir karžy- 
giškumo ženklas. Užsidegti ir 
perdegti visi moka. Bet užsideg
ti ir niekada neužgesti, degti 
nuo ryto i'ki vakaro, saugoti 
savo mintis, savo vaizduotę, uo
liai d;rbti, karštai melstis, kūry
bingai skaityti, tiksliau eiti vi
sas pareigas — tatai ugnis, tas 
tai didvyriškumas.

Teisybę sakant, visos šios pa- 
reigėlės, visi šie dalykėliai ir 
persalės — visai ne maži da- 
lydėliai. Priešingai, jie labai di
deli. Dėl ko dideli? Ogi dėlto, 
kad jiems visiems atlikti reikia 
didelės dvasios. Dideli ir dėl to, 
kad nieko nėra mažo, ko Dievas 
iš mūsų reikalauja. Jei Išgany
tojui Jėzui Kristui ant kryžiaus 
kybant. mylimiausias apaštalas, 
šventasis Jonas, to dieviškojo 
kankinio prašomas, būtų atsisa
kęs duoti šalto vandens stikli
nę, juk būtų padaręs ne mažą, 
bet didėlį nusikaltimą. O tai, ką 
Dievas iš manęs reikalauja, daž 
niausiai esti tokie maži dalykė
liai, kaip ta vandens stiklinė. 
Vadinasi, vieno iš tų mažų da
lykėlių Dievui ir artimui nepa
darydamas, aš Jam ir savo ar
timui suteikiu ne mažą, bet di
deli nemalonumą.

Jei nori būti stiprios bei kil
nios dvasios žmogumi, būti as
menybe — išsikapstyk iš viduti
niškumo. Ernestas Psichari taik 
liai pastebėjo: “Vos tik žengsi 
žingsnį lauk iš savo vidutiniš
kumo — tapsi didvyriu” ,

K. Baras

t A



4 DRAUGAS, Šeštadienis, 1960 un. vasario mėn. 22 d.

JUOZĄ BACIONĄ PRISIMENANT
Pluoštas prisiminimų iš bendros veiklos

LEONARDAS

“Šimuti, tu dabar jau pensinin
kas ir turi laiko atvažiuoti į ma
no ūkį poilsiui ir ilgesniam pasi
šnekėjimui apie praeitus laikus.

Atsivežk ir žmonelę, kuri su 
mano ‘generolu’ (taip retkar
čiais jis pavadindavo savo žmo
ną), galėtų pasižmonėti” -taip 
dar neseniai praėjusių metų pa
baigoje kvietė mane pas save 
viešnagėn a.a. Juozas Bačiūnas, 
kuris irgi išėjo pensijon, bet, de
ja, amžinojon pensijon. Tai bu
vo paskutinis mano susitikimas 
su velioniu. J pakvietimą atsa
kiau teigiamai. Pažadėjau pas jį 
į Tabor ūkį nuvykt kitais metais. 
Tie kiti metai atėjo, tačiau mie
las Juozas pats iškeliavo iš savo 
ūkio, kurin niekuomet nebesu
grįš. Žmogus svarsto, planuoja, 
bet Dievas perplanuoja...

Su velioniu nebuvome taip jau 
artimi. Nedaug tedraugavome. 
Tačiau jis, bet kokiu reikalu į 
mane besikreipdamas, dažniau
siai pradėdavo nuo “tu Šimuti”. 
Nors, tiesa, mudu buvome seni 
pažįstami ir kai kuriuose visuo
meninio bei politinio darbo sri
tyse bendradarbiaudavome. Abu 
lygiai ir lietuvišką spaudą mylė
jome, jai dirbome iš pat jaunų 
dienų. Berods, pirmą kartą mu
du susitikome 1914 m. kažkokia
me spaudos pobūvyje. Susitikom, 
pasikalbėjom, pajuokavom. Iš pir
mo pokalbio su velioniu supra
tau, kad jis ryžosi karjerą daryti 
iš spaudos darbo. Taip atrodė.

Spaudos darbo pradžia

Spaudos darbus velionis pra
dėjo Chicagoje leidžiamo (An
tano Olšausko) laikraščio spau
stuvėje, kurioje jis šio amato ge
rai pramoko. Pramoko ir lietuvių 
kalbos, nes teko surinkti daug 
lietuvių kalba rankraščių. Tais 
laikais Chicagoje ir iš viso Ame
rikoje nedaug tebuvo lietuvių 
raidžių rinkėjų, kas gerokai sun
kindavo laikraščių leidimą bei 
knygų spausdinimą. Antanas Ol
šauskas savo spaustuvėj išmokė 
geroką būrelį raidžių rinkėjų ir 
kitokių spaustuvės darbininkų.

Kad Juozas Bačiūnas mėgo 
spaudą ir ruošėsi joje pastoviai 
dirbti aiškiai kalba kad ir Šis 
faktas. 1916 m. jis kartu su kitu 
spaustuvės darbininku, Jonu Pa 
jausku, nupirko iš Olšausko (iš- 
simokėjimui) laikraštį “Lietu
vą”, suprantama, su visa spaus
tuve. Šie du jauni vyrai dėjo visas 
galimas pastangas laikraščiui iš
laikyti. To nebegalėjo padaryti 
A. Olšauskas, nes kiti rūpesčiai 
jį slėgė. Redaktorium ir toliau 
pasiliko Bronius Balutis, nese
niai miręs Londone Lietuvos į- 
galiotaa ministeris. Laikraštis ir 
toliau buvo leidžiamas dienraš
čiu, tačiau neilgai. Ir į savaitraš
tį grąžinta “Lietuva” nebepajė
gė išsilaikyti. 1919 m. laikraštis 
užsidarė. O J. Bačiūnas dar 1918 
m. nusipirko ūkį - Tabor farmą, 
Sodus, Mich., ir ten išvyko ap- 
baigta Bačiūno spaudos karjera.

Nuo lietuviškos spaudos 
nepasitraukė

Be spaudos darbo nenurimo ir 
ūkin persikėlęs. Jis ten įsikūrė 
spaustuvėlę ir joje nemažai savo 
laiko praleisdavo. Savo spaustu
vėj atspausdindavo mažesnių ir 
didesnių lietuviškų leidinėlių ir 
net nemažų knygų. Gana dažnai 
rašinėdavo lietuvių laikraščiams. 
Tautininkų “Dirvai”, supranta
ma, dažniau parašydavo ir tą 
laikraštį jis ir šiaip jau remdavo 
ne vien tik moraliai, bet ir me
džiagiškai, jei būdavo reikalas, 
pastiprindavo. Savo laiku buvo 
“Dirvos ” leidėjų pirmininkas. 
Paremdavo ir muziko Antano 
Vanagaičio leidžiamą žurnalą 
“Margutį” ir jo radijo valandų 
programas.

Kad velionis labai domėjosi lie
tuvių spauda, parodo dar ir kitas 
faktas. Savo laiku, anot dr. P. 
Grigaičio pasakojimo, jis norėjęs

ŠIMUTIS

perimti dienraščio “Naujienų” 
kontrolę, supirkdamas leidėjų 
bendrovės kontrolei reikiamą še
rių skaičių. Tačiau tas bandy
mas nepavyko. Kai kuriais atve
jais jis atsiliepdavo ir dienraštyje 
“Drauge”, iškeldamas vieną ar ki 
tą idėją bei padarydamas kokį vi 
suomeninį pasiūlymą. Esant 
man dienraščio redaktorium ir 
telefonu neretai paskambindavo.

Visuomenininkas

Akylai sekė lietuvių visuomeni 
nę, kultūrinę ir net politinę veik
lą. Ne tik sekė domėjosi, bet ir 
pats, kiek jo sąlygos ir laikas lei
do, mūsų visuomeniniuose sąjū
džiuose dalyvaudavo.

Jis gal ne tiek vadovavo, kiek 
sekė kitus ir vadovaujančius rė
mė. Taip pat jis gal ne tiek or-

J. J. Bačiūnas

ganizavo, kiek dėjosi prie organi
zatorių pastangų, žinoma, prie 
tų, kurie sutiko su jo nusistaty
mu, su jo idėjomis. Yra kandida
tavęs į SLA centro valdybą, bet 
jo kandidatūra kažkodėl nepraei
davo. Nepraeidavo, gal būt, la
biausiai dėl to, kad tam tikra so
cialistų grupė turėjo ir tebeturi 
šią organizaciją savo kontrolėje. 
Tiesa, vienu atveju jis buvo iš
rinktas kontrolės komisijos pirmi
ninku. Amerikos lietuvių Tauti
nėje sąjungoje ir kituose tos gru
pės sąjūdžiuose velionis aktyviai 
ir visą laiką dalyvavo ir veikė.

Didis tautininkų šulas

Juozas Bačiūnas, priklausyda
mas tautininkų grupei ir jos orga
nizacijoms, griežtai laikėsi “tau- 
tininkiškosios” linijos. Jis buvo 
vienas tautininkų, kuris visais 
laikais išliko ištikimas tautinin
kų vadams ne tik čia Ameriko
je, bet ir Lietuvoje gyvenan
tiems ir besidarbuojantiems. 
Jis buvo Smetonos šalininkas, nes 
labai gerbė buvusį Lietuvos pre
zidentą Antaną Smetoną ir ki
tus Lietuvos tautininkų vadus. 
Prez. Smetonai atsidūrus tremty
je ir atvykus į Ameriką, Bačiūnų 
Tabor ūkyje jis galėjo gyventi 
kaip namie. Taip pat ir kiti Lie
tuvos tautininkai, atkeliavę į šį 
kraštą, naudojosi Bačiūnų vai
šingumu bei svetingumu.

Jis labai gerbdavo ir paremda
vo Amerikos tautininkų vadovus. 
Jis gerbė Antaną Olšauską, “Lie
tuvos” ir daugelio lietuviškų 
knygų leidėją. Gerbė ir rėmė ir 
jo sūnų Antaną Olį, išplaukusį 
Chicagoje į politinio gyvenimo 
viršūnes ir gyvai besidomintį 
tiek vietos lietuvių reikalais, tiek 
Lietuvos išlaisvinimu. Taip pat 
gerbė ir rėmė Bronių Balutį, 
muziką Antaną Vanagaitį ir ki
tus. Jis savo lėšomis net didokas 
knygas bei monografijas yra iš
leidęs apie savo draugus ir ben
dradarbius — A. Olšauską, A. 
Olį, Bronių Balutį, A. Vanagai
tį, V. Ambrozevičių. Tuo velio
nis parodė, sakyčiau, gerą savo 
būdo ypatybę—artimą prisiriši
mą prie savo pasirinktos idėjos

Lietuvių vėliava įteikiama Oyater Bay Town merui Michael Petito (centre). Iš k.: Kristina Miklaitė, Ele
na Miklaitė, Gina Garunkštytė, K. Miklas ir Sandra Miklaitė.

draugų ir bendradarbių. Jis pa
rodė jiems pilniausią ištikimybę.

Ištikimybė savo tėvų kraštui 1
I

Apie ištikimybę savo gimtajam 
kraštui Lietuvai ir kalbos negali 
būti. Jis ją mylėjo, jai dirbo ir dir 
bančius rėmė. Savo puikiame va
sarnamyje (savo laiku jis turėjo 
daugiau kaip pustuzinį vasarna
mių), turėjo progų susitikti su 
daugybe įvairaus luomo bei pro
fesijų žmonių — politikų, valsty
bininkų, kultūrininkų, prekybi
ninkų, pramonininkų ir kt. Tas 
pažintis bei kontaktus jis pajėgda 
vo panaudoti ne tik savo įmonės 
interesams, bet ir Lietuvos bei lie 
tuvių vardo garsinimui. Be to, 
kad turėtų vasaros sezonui pakan
kamai svečių savo vasarnamiuo
se, kitais sezonais jis keliauda
vo po kitus miestus, keliaudavo 
kaip lietuvis įmonininkas, kon
taktuodamas tuos, kurie vasarai 
ieško geros vietos poilsiui. Jis ir 
jiems primindavo apie Lietuvą 
ir bendrai apie mūsų tautą. Jis 
pajėgdavo tiek sukviesti žymių 
vasarotojų pas save, kad ir vietos 
pritrūkdavo. Svečius mokėjo tin 
karnai priimti ir sudaryti geras 
poilsiui sąlygas. Savo rafinuotu 
elgesiu ir sugebėjimu visu kuo 
svečiams įtikti lietuviško Taboro 
ūkio vardą plačiai išgarsino. Tuo 
pačiu garsindavo ir lietuvių var
dą.

Bačiūnų vasarnamio vartai 
buvo atidari ir lietuviams. Tik 
jie mažiau ja naudojosi. Bet kiek
vieną vasarą lietuviai grupėmis į 
Tabor ūkį suvažiuodavo pakon- 
feruoti ir svetinga Bačiūnų pasto
ge pasinaudoti. Ne vienas pažy
mėtinai tautininkiškas sąjūdis čia 
yra gavęs pradžią arba atgaivi
nęs savo veiklą. Velionies ūkyje 
buvo sukurtas (antrajam pasauli
niam karui besibaigiant) lietu
vių šalpos fondas — Lithuanian 
National Fund, kuris 1944 m. su 
sijungė su kitais fondais į vieną 
bendrą fondą — Balfą, kuris 
šiemet jau mini 25 m. susikūri
mo ir veiklos sukaktį.

Ar velionis buvo daugiau ar 
mažiau turtingas, tai ne mūsų 
reikalas. Vieną tik žinome, kad 
jis buvo dosnus lietuvių, ypač 
tautininkų sąjūdžiams ir jų daro
miems žygiams. Rėmė lietuvius 
sportininkus, studentus, jaunus a- 
kademikus, skautus, rėmė ben
drai jaunimo žygius ir užmojus.

Praėjusių metų rudenį J. Ba
čiūnas buvo išrinktas antram tre
jų metų terminui Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininku. 
Tas postas jam buvo ne tik garbė. 
Jis jam kainavo nemažai darbo, 
rūpesčių ir pinigų. Bepirminin- 
kąudamas šiam globalinio mas
to lietuvių sąjūdžiui velionis ap
keliavo daug pasaulio kraštų lie
tuvių, juos tautiškai stiprino, į 
Pasaulio Lietuvių bendruomenę 
jungė ir reprezentavo PLB cen
trą. Visas keliones padarė savo lė
šomis. Tuo būdu bendruomenei 
jis bus daug pasitarnavęs.

Kaip gimė žodis “Liths”

Prieš gana daug metų paskam
bino man į redakciją Juozas Ba
čiūnas. Esąs Chicago Tribūne re
dakcijoj ir kalbąsis su vienu savo 
geru pažįstamu to dienraščio re
daktorium, kuris patariąs trum
pinti angliškąjį lietuvių vardą 
“Lithuanians”. Jis esąs perilgas 
tais atvejais, kai reikia trumpas 
antraštes suredaguoti straips

niams ar reportažams apie Lietu
vą ir lietuvius. Kai kurios tautos 
tokius sutrumpintus vardus nau
doja. Gan ilgai mudu svarstėm, 
šį klausimą. Pagaliau abu suti-' 
kom, kad bus geriausia naudoti 
keturias pirmąsias žodžio Lithu
anian raides, pridedant paskuti
nę raidę “s”. Taip ir padarėm. 
Tuo būdu gavome lyg ir naują 
žodį “Liths”, kuris greitai prigijo. 
Jį naudojo savo antraštėm Tri
būne, o vėliau ir kiti laikraščiai 
pradėjo naudoti. Tai buvo Juozo 
Bačiūno “pagimdytas” žodis.

Vidurnaktį prikėlė iš lovos
1946 metų pabaigoje vieną vi

durnaktį prikėlė mane iš miego 
telefono skambutis. Pridėjęs prie 
ausies telefono ragelį, išgirdau 
Juozo Bačiūno balsą. Susijaudi
nęs jis man sako: “tu, Šimuti, da
ryk ką norsl Lietuvos laisvinimo 
reikalai krypsta blogesnėn pusėn. 
Tik ką nugirdau kalbant per ra
diją mūsų valstijos (Michigano) 
senatorių Vandenbergą, kuris tei
gė, kad Pabaltijo valstybėms nė
ra daug vilčių, būti išlaisvintoms. 
Esą Stalinas tiesiog pasiunta, kai 
užsimenamas Pabaltijo išlaisvi
nimas”...

Po to pasikalbėjimo visą naktį 
nebegalėjau miegoti. Rūpėjo Ba
čiūno pranešta skaudi žinia. Rū
pėjo suplanuoji naujus skubius 
žygius į Valstybės departamen
tą ir kitur. Tu’os žygius Alto va
dovybė nedelsdama padarė.

Ta pačia proga noriu pridėti 
tai, kad, F. D. Rooseveltui esant 
JAV prezidentd, senatorius Van- 
denberg iš Michigano buvo svar
bus jo patarėjas užsienio politi
kos reikaluose. (Nors jis kaip res
publikonas buvo demokrato Roo- 
sevelto vyriausybės opozicijoje, 
bet ir prezidentūroj ir Valstybės 
departamente jis turėjo gerą var-

Francis Turner paskirtas krašto 
kelių administracijos direktorium.

JAV _ SOVIETŲ SANTYKIAI

(Atkelta iš 3 psl.)
Prieš pradedant svarstyti nu

siginklavimo klausimą JAV ir 
Sovietai turi susitarti dėl eilės 
sritinių įtakos reikalų, kurie 
ik’- šio meto tebėra atviri. So
vietai vėl atnaujina spaudimą 
Berlyne, kad gerai progai pasi
taikius jį įjungus Rytų Vokie
tijon. Čekoslovakijos byla dar 
nebaigta. Paskutinėmis žarnomis 
Sovietai vėl darė žygį nušalinti 
dabartinės kompartijos vadovy
bę ir pakeisti vyriausybę. Šiuo 
metu nežinomi Sovietų polėkiai 
Rumunijoje ir Jugoslavijoje. 
Kiekvienas žygis primesti sve
tur sovietinei santvarkai nepa
gerins santykių su JAV.

dą. Jis dažnai būdavo siunčiamas 
į užsienį su svarbiomis delegacijo
mis atlikti pasitarimus bei susita
rimus.

1946 m. rugpjūčio mėn. Pary
žiuje vyko “taikos” konferencija, 
kurion prezidento buvo deleguo
tas ir šen. - Vandenbergas. Alto 
vykdomasis komitetas nutarė 
vykti pas Vandenbergą pasikal
bėti su juo dėl Lietuvos klausi
mo iškėlimo Paryžiaus konfe
rencijoj. Tą kelionę atlikome 
1946 m. rugpjūčio 22 d. Dr. Gri
gaitis, M. Vaidyla ir aš, pasikvie
tę iš Detroito Elzbietą Paurazie- 
nę, žymią Alto ir kitų organizaci
jų veikėją, nuvykome į senato- 
riauę tėviškę—Grand Rapids ir 
ten su juo susitikome ir ilgokai 
kalbėjomės. Jis žadėjo padaryti 
visą, kas bus galima, Lietuvos rei
kalu, tačiau abejojo, ar iš viso 
tas klausimas šiuo metu bus iš
keltas. Paprašėme, kad jis priim
tų pasikalbėjimui Vliko atstovus, 
kurie jau buvo atvykę tuo metu 
į Paryžių. Pažadėjo.

Velionis dažnai man patelefo
nuodavo, kaip Alto pirm., pasi- 
informuoti ir painformuoti Lie
tuvos išlaisvinimo reikalais. Jam 
rūpėjo spauda ir Lietuvos laisvi
nimas- Kai tautininkų grupė bu
vo išėjusi iš Alte, velionis ieško
jo kelių sugrįžti atgal į Altą. Pa
darydavo pasiūlymų, priminda
mas, kad katalikai su tautinin
kais tikrai galėtų susikalbėti, susi
tarti ir vieningai dirbti. Kaip ži
noma, tautininkai grįžo Altan. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos veikėjas Eugenijus Bart
kus šiandien yra Alto pirminin
kas. Neabejoju, kad prie tautinin
kų sugrįžimo Altan nemažai bus 
prisidėjęs ir Juozas Bačiūnas.

Jaunystės dienomis

Šv. Kryžiaus lietuvių parapija 
Chicagoje — T<own of Lake, ka
daise lietuvių vadinama “Oleika’ 
buvo viena didžiausių lietuvių 
parapijų Amerikoje. Čia augo, 
brendo ir mokėsi Juozas Bačiū
nas. Čia jis ir pirmuosius žings
nius darė į visuomeninę veiklą. 
Ir buvo kur veikti ir kas veikti.

Muz. Vladas Daukša, ilgame
tis Šv. Kryžiaus vargonininkas, 
dabar jau 86 metų sulaukęs pen
sininkas gyvenąs Marąuette par 
ke, gerai atsimena Juozuką, apie 
kurį jis daug ką šio straipsnio au
toriui* pasakojo. Juozukas buvęs 
akylas ir apsukrus vaikinas. Jis jį 
išmokęs Mišioms tarnauti ir Juo
zukas Mišioms dažnai patarnau
davęs. Kiek paūgėjęs, jis jau prie 
Šv. Kryžiaus parapijos choro pri
klausydavęs. Labai mėgęs muzi-

Po šio karo Europa gyven 
be taikos sutarties. Kiekvieni 
Sovietų pajudėjimas Europo; 
turės rasti atgarsį ir Washinj 
tone, kuris gyvena romantizmu 
kiekvienam prezidentui pareigi 
perėmus, pradėti pasitarimus s 
Sovietais, kurie sulaužė ir Ja 
tos kai kuriuos susitarimus, si 
dariusius sąlygas jiems iškili

Reikia tikėti, kad prez. I 
Nixonas Europoje atliks nai 
dingą politinį seminarą. Šių 
metu nedaug jis gali žadėti, ds 
mažiau padaryti Pietų Amei 
koje ir Afrikoje. Azijoje, ki 
rioje daug painiavų, geidaus 

: atveju tegalės išlaikyti turė 
| įtaką iki Kinijos sustiprėjim

ką ir dainas. Kurį laiką jam bu
vęs pavedęs tvarkyti choro gaidas 
ir choro biblioteką. Šias savo pa- 
(iieigas rūpestingai atlikdavęs. 
Dar visai jaunas būdamas nuė
jęs dirbti Olšausko leidžiamos 
“Lietuvos” spaustuvėj, o vaka
rais lankęs kursus. Ar velionis 
dirbo “Draugo” administracijoj 
ir spaustuvėj, muz. Daukša to ne 
žino. “Draugo” redakcija ir ad
ministracija bei spaustuvė tais 
laikais buvo skersai Šv. Kryžiaus 
par. klebonija, prie W.46 ir S. 
Wood gatvių, kur šiuo metu yra 
parapijos mašinoms pastatyti 
aikštė.

Teko kalbėtis ir su Aleksandru 
Pričinausku, vienu pirmųjų lietu
vių raidžių rinkėju Chicagoje ir 
dirbusiu “Draugo” spaustuvėj 
nuo 1912 m. Jis tikrai atsimena, 
kad J. Bačiūnas nedirbo “Drau
ge”. Kad jis dirbo “Lietuvos” 
spaustuvėj, tai tikrai gerai atsi
menąs. Liet. enciklopedijoj ir kai 
kur kitur minima, kad J. Bačiū
nas buvo “Draugo” administra
torium 1914 ir 1915 m. bet kiek 
aš pats atsimenu, nes tais metais 
dažnai lankydavaus “Draugo” į- 
staigoj, to laikraščio adm. 1914 
m. buvo Pranas Šivickis, vėliau 
Lietuvos universiteto porfesorius, 
o 1915 m. — Paulius Molis (Mu
levičius).

Velionis neturėjo progos išeiti 
aukštesnių akademinių mokslų, 
tačiau buvo išėjęs gyvenimo mo
kyklą. Spaudos pamėgimas, pla
tus apsiskaitymas, visuomeninė 
veikla, ryžtas siekti ko nors aukš
tesnio, jį išmokė, išlavino ir iš
prusino. Savo įgytomis veiklos ir 
gyvenimo žiniomis ir praktika jis 
galėjo prilygti ne vienam akade
mikui.

1917 m. vedė Marijoną Bartu- 
ševičaitę, 1918 m. nusipirko Ta
bor ūkį, Sodus, Mich., ir ten išsi
kėlė gyventi. Ir gyveno ten 50 
metų su viršum.

Laidotuvės
Nesu girdėjęs, kad Juozas Ba

čiūnas būtų bet kada kalbėjęs 
prieš religiją. Laikiau, kad jis sa-

OUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATE8
(8lx Month Mlnlmum) 
mlnlmum $10,000 orllarger 
ln multlplesiof $1,000

TĄNDĄR 
EDERAL

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

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twlca legal reąulremente)

HOURS: Mon., Thurs., 8 a.m.-S p.m.; Tuee.,! 
Prl., 8a.rn.-4p.rn. | Sat, 8 a.m.-12noorą

__  Wed. — no buslnesa transacted
AMERICA'I LARGESTJ.ITHUANIAN ASSOCIATIČS----

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL
4030 ARCHER AVENUE — TEL „VI 7-1515

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH. CHRYSLER, IMPERIAL.

Likę tik 80 automobilių.

vo sielos gilumoj buvo tikintis 
krikščionis, katalikas, kuo buvo 
pakrikštytas. Jaunystėje prie Mi
šių tarnavo, bažnytiniam chorui 
priklausė, giesmėmis Dievą gar
bino. Bet kodėl vėliau tapo ne
praktikuojančiu savo tikėjimo 
tiesų, tą paslaptį velionis nusine
šė į kapus...

REMIA MISIJAS

Visose Ispanijos katalikų baž
nyčiose buvo švenčiama tautinė 
dvasinių pašaukimų ugdymo die 
na Pietų Amerikos misijoms rem 

: ti. Iki šiol Ispanija yna davusi 
Pietų Amerikos Bažnyčiai 9.200 
kunigų ir vienuolių misijonierių 
bei 9.000 seserų, dirbančių mo
kyklose ir ligoninėse.

Valerie Schulte yra liudininkė kaip 
buvo nušautas šen. Robert Ken- 
nedy. Ji buvo tik trys jardai nuo 
vietos, kur peršautas senatorius 
sukrito.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta p ries 49 metus 

įrengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra '•tuck- 
pointlng” Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

PASSBOOK
ACCOUNTS



MINTYS BALFUI 25 METŲ 

JUBILIEJŲ ŠVENČIANT
JUOZAS ŠLAJUS

Kai mūsų tėvynė slaptų Mo
lotovo - Ribbentropo sutarčių iš
davoje prarado laisvę, o oku
pantų išblaškyti gyventojai ken
tė vargą ir nelaimes svetimuo
se kraštuose, Amerikos lietu
viai skubėjo ginti jos teisių ir 
tiesė savo dosnią ranką var
gau patekusiems tautiečiams.

Užsiliepsnojus antram pasau
liniam karui, Amerikos lietuviai 
suorganizavo bent kelis šalpos 
fondus vargan patekusiems lie
tuviams šelpti. 1943 m., vyks
tant ALTos konferencijai Pitts- 
bunghe, prel. dr. J. B. Končius 
ir A. Devenienė ALTai pasiūlė 
priimti rezoliuciją, kad ALTas 
rūpintųsi sujungti visus šalpos 
fondus j vieną, įsteigdamas vi
sų Amerikos lietuvių šalpos 
centrą. 1944 m. kovo 25 d. ALT 
sukvietė septynių šalpos viene
tų ir organizacijų konferenciją 
Chicagoje ir nutarė įsteigti jung 
tinį lietuvių šalpos fondą, pa
vadinant jį Bendruoju Ameri
kos Lietuvių šalpos fondu, su
trumpintai BALF. š;am suma
nymui vieningai pritarė visos 
politinės srovės, išskyrus ko
munistiškai nusstačiusius, ku
rie šiam darbui visaip kliudė, 
net bėgdami su skundais į Wa- 
shingtoną. Kadangi Amerika

į su bolševikine Rusija tuo me
tu buvo karo sąjungininkės, o 
Washingtone sėdėjo Kremliaus 
draugų, suprantama, komunis
tuojantieji lietuviai Balfo šal
pos darbui nemažai pakenkda
vo.

Nuo karo nukentėjusių lietu
vių skaičius buvo didelis. Įstei
gus centralizuotą šalpos viene
tą, šiam darbui reikėjo daug 
darbščių bei sumanių rankų ir 
didelių sumų. O vargan pate
kusieji lietuviai karo metu ir 
jo pabaigoje buvo sunkiai pa
siekiami. Reikėjo taip pat ener
gingo ir sumanaus vadovo lab
daros darbui vykdyti. Šio sun
kaus, bet kilnaus darbo imtis 
ryžosi kun. dr. J. B. Končius, 
šalpos bei pagalbos darbe įgi
jęs patyrimo jau I pasaulinio 
karo metu.

Neturint pilnų davinių (nors 
jų nemažai yra paskelbęs dr. 
J. B. Končius knygoje “Atsimi
nimai iš Balfo veiklos”) apie 
Balfo nuveiktus šaipos darbus 
25 metų laikotarpyje kol kas 
neįmanoma juos čia tiksliai iš
vardinti. Žinia, Balfas yra at
likęs milžiniškus šalpos darbus. 
Prel. dr. Končius Balfo atsimi
nimuose rašo. kad pirmais me
tais (1944 — 1946), kai Balfas

“Balfą remkime visi — seni, jauni ir maži”, buvo šūkis montažo apie 
dėdę Balfą, kurį vajaus metu per Margutį ir Sofijos Barčus šeimos 
radiją išpildė šis Cicero jaunimas: Jolita Kisieliūtė, Virginia Bobi- 
naitė, Mindaugas Griauzdė, Rima Skorubskaitė, Audronė Arštikytė 
ir Faustutė Bobinaitė.

BENAMIŲ GERADARĮ PRISIMENANT

uBUYER’S G U I D E
Dūriną the Corning spėriai seasons, wc recommend the fine firms 
listed belovv for their ųuaJity work, and excellent production.

SUBURBAN CAMKRA SHOP 
Rargaiua are at Suburbai. Camera.

Polaroid — 240 .................... $90.90
Polaroid —r- 220 .................... $55 95
Polaroid — 210 .................... $27 00
Blg 8wlnger . .. ................. $19.00

104 W. BURLINGTON 
________LA GRANITE 352-5184

EDGEWATER PRIVATE 
KINDERGARTEN 

AND PRE-SCHOOL
5033 No. Kenmore Avenue 

,KD 4-7300 Chicago, Illinois

FKANTZ WHOLESALE SUPPLY 
COMPANY, INC.

Building Materials, Roofing, 
Suspended Ceilings 

11834 South Michigan 
Chicago CO 4-8000

Best Ręst Bedding 
Company

10927 S. Michigan 
Chicago PO 5-7818

Northwestem Business 
College

2405 W. flrmitage flve.
Chicago_______ RR 8-1788

BAMBOO INN, Ine.

11 No. Clark St. 
Chicago AN 3-1221

buvo priimtas į Amerikos karo 
fondą, jis iš to fondo lietuvių 
šalpai per tą laiką gavo 804,380 
dolerių, o 1947 m. nustojus veik 
ti amerikiečių fondui, lietuvių 
aukomis per tuos metus buvo 
sutelkta neįtikėtina suma — 
233,624 dol. pinigais ir 405,000 
dol. vertės maistu, rūbais ir ki
tais dalykais. Be to, Balfas rū
pinosi darbo ir buto garantijo
mis Amerikon atvykstantiems 
lietuviams.

Po 25 metų didžių darbų, Bal
fas ruošia Chicagoje savo jubi
liejinį minėjimą, kuris turės pla
čią programą. Jubiliejiniam mi
nėjimui yra sudarytas darbštus 
komitetas, kurio pirmininku iš
rinktas Balfo generalinis sekre
torius, pareigingas visuomeni
ninkas Albinas Dzirvona-s. Kiti 
komiteto nariai yra: Dalia Bo- 
belienė, kun. P. Garšva, kun. dr. 
F. Gųreckas, kun. A. Trakia, A. 
Gintneris. J. Janušaitis, V. Kas- 
niūnas ir A. Pužauskas. Komi
tetas yra paruošęs plačią minė
jimo programą. Jau seimo iš
vakarėse, kovo 14 d., Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje bus 
atidaryta BALFo veiklos doku
mentinė paroda, kurioje bus pa
rodoma BALFo veikla 25 dar
bo metų laikotarpy. Parodos pa
ruošimui vadovauja Adolfas Ba 
liūnas.

Balfo jubiliejinis seimas pra
sidės kovo 15 dieną Šv. Kry
žiaus parapijos salėje, Chica
goje. Čia bus apžvelgiami per 
25 metus BALFo atlikti darbai 
ir planuojama ateities šalpos 
veikla. O tos pačios dienos va
kare (šeštad.) ir toje pačioje 
salėje bus iškilmingas banketas, 
kurio pas sekimu rūpinasi veik
lus balfininkas Antanas Gint
neris su darbščiais talkininkais 
Marija Pėteraitiene, Stase Se
mėniene, K. Repšiene, K. Rep
šiu ir kitais. Šio banketo metu 
bus pagerbti BALFo darbuose 
nusipelnę asmenys.

Kovo 16 d. (sekmad.) ruošia
mas koncertas. Koncerto pro
gramai atvyksta Čiurlionio an
samblis iš Clevelando. Jis jau 
eilę metų nėra koncertavęs Chi
cagoje. Koncertas įvyks Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. Jo 
ruošimu rūpinasi vienos iš BAL 
Fo kūrėjų — A. Devenienės dūk 
ra Dalia Bobelienė su talka.

Spaudos ir radijo informaci- 
iai vadovauti sutiko red. A. Pu
žauskas, kuriam talkininkauti 
pasižadėjo ir kiti spaudos dar- 
buotoiai. Kun. A. Tra'kis ruošia 
BALFo veiklos leidinį, kuris bus 
išleistas vėliau.

Dar džiugu pastebėti, kad, už 
baigiant laisvės kovos metus, 
BALFo veikla sustiprėjo, pasi-

“Draugo” 1969 m. vasario 5 d. 
nr. įdėtas domininkono, Nobe
lio premijos laureato Domini- 
que-George Pire atvaizdas ir pra
nešimas apie jo mirtį (sausio 30 
d.) priminė man 21 metų senu
mo vaizdelį, kada teko su ta skai
sčios sielos asmenybe susitikti ir 
valandėlę pabrendrauti. Tai at
sitiko 1948 m. vasarą tremtinių 
stovykloje Riede, vakarinėje Aus
trijoje.

Vieną gražią dieną atsirado 
įstaigoje jaunutis, žvalus, gyvų 
judesių juodbruvis domininko
nas, apsivilkęs švarutėliu baltu 
abitu. Pasisakė turįs vyriausios 
IRO būstinės leidimą lankyti 
tremtinių stovyklas ir atvažiavęs 
apžiūrėti. Kalbėjo taisyklinga vo
kiečių kalba su stipriu prancūziš
ku akcentu. Kadangi stovyklos 
IRO direktorius buvo išvykęs, 
tai man, tada ėjusiam stovyklos 
vedėjo (“lagerleiterio”) parei
gas, teko jis priimti ir viską ap
rodyti. Pasisakė turįs maža laiko, 
todėl skubėjo stovyklą apžiūrėti. 
Paprašė, kad mus lydėtų fotogra
fas, dirbęs stovykloje, ir padary
tų keletą nuotraukų.

Sparčiai judėjome po stovyk
los barakus bei kareivines, iš 
paskos fotografo sekami. Paskubo 
mis teikė jis visokius klausimus, 
liečiančius stovyklos įnamius, jų 
pasiskirstymą tautybėmis, amžiu
mi ir lytimis, ypač domėjosi ap
rūpinimu ir emigracija. Pageida
vo matyti virtuvę ir vieną kitą 
gyvenamą patalpą. Vis prašė fo
tografo daryti nuotraukas su ap
linkiniais žmonėmis, juo pačiu ir 
manimi palydovu. Iš jo labai 
ryškiai, atbaigtai formuluoja
mų klausimų gavau įspūdį, jog 
tai esame vienuolio, gyvenančio 
benamių rūpesčiais, jų likimu.

žymėdama veiklumu ir gerais 
rezultatais rinkliavoje, kurią 
globojo “Paramos” savininkai 
J. Janušaitis ir J. Mažeika. Tai 
žinia, kad BALFas, švęsdamas 
25 metų veiklos sukaktį, tebėra 
energingas ir tebejaučia gyvy
bę lietuvių šalpoj. O kad jis gy\ 
vas ir veiklus, tai visų laisvųjų 
lietuvių, kurie darbais bei auko
mis remia šią instituciją, ge
raširdiškumo nuopelnas.

Nežinoma man buvo tada jo 
’ veikla, net ir vardas negirdėtas. 
Tik daug vėliau patyriau apie jo 
nuostabius darbus, įkurdinant 
tremtinius, steigiant jiems ne
maža kaimų.

N.usiviliau kiek, kai išvažiuo
damas garbingas lankytojas pa
reikalavo iš fotogrąfo visų nega
tyvų ir nepaliko stovykloje savo 
vizito akivaizdaus atminimo. 
Apgailestavimas man grįžo vė
liau, kai skaičiau atsiliepimus a- 
pie to domininkono benamių į- 
kurdinimo triūsą ir ypač apie 
jam 1958 m. suteiktą Nobelio 
taikos premiją. Neslepia
mas pageidavimas radosi turėti 
kelias nuotraukas, kurios rodytų 
tą pasaulinio garse vienuolį, nu
sitraukusį vargingoje stovyklo
je ir jos įnamių tremtinių tarpe.

Grįžo vėl atminimas to nuos
tabaus belgų vienuolio, skaitant 
pranešimą apie jo mirtį katali
kų Louvaino u-to ligoninėje. 
Clevelando diecezijos savaitraš
tis (Catholic Universe Bulletin, 
1969.II.5 d.) pavadino mirusįjį 
“Pasaulio Širdimi”. Tikriau pasa
kius, jis buvo Širdis viso pasau
lio benamių. Iš didžiųjų žmoni
jos geradarių mūsų laikais jam 
tegali prilygti nebent Albertas 

, Sehvveitzer, kurį mirusis pager- 
( bė pavadinęs vieną savo įkurtąjį 
pabėgėliams kaimą jo vardu. O 
mums tremtiniams bei pabėgė
liams priderėtų pagerbti mūsų 
didelį globėją ir rūpintoją didin
gu paminklu ant jo kapo. Jis tu
rėtų liudyti kartų kartom apie jo 
didžius darbus ir šviesti pavyz
džiu aukotis varge atsidūrusiems.

J. Jakštas

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, nulljal. 

stereo, oro včslntuval. 
Pardavimas Ir taisymas. •

). MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486
Namu tel — PR H-1063

PAVOGTI AUTOMOBILIAI
Pernai daugiau 200 autoroo- 

Į bilių 'buvo pavogta iš O’Hare 
aerodromo pastatymo vietovės.

Dėkojame
mūsų Rėmėjams, 
pirmininkei p. Reanienėi, 
pravedėjai N. Jankutei-Užu- 

balienei,
kalbėtojui p. J. Jasaičiui,
Aidučių ansambliui.

Už įdėtą darbą bei rūpestį, 
už paskolintus talentus, už nuo
širdžią paramą, už gausų daly
vavimą dėkojame' visėms įvai
riopai prisidėjusiems prie Rėmė
jų vakarienės — koncerto, įvy
kusio š. m. vasario 9 d. Chica
goje. Šis šeimyniško solidaru
mo ir draugiško pritarimo žen
klas yra mums itin brangus, 
pradedant naujus veiklos metus 
su nauju jaunimo stovyklos pro
jektu. Jūs esate mūsų drąsa ir 
mūsų viltis. Ateitis visada švie
si, kol jon žvelgiame ir žengia
me drauge. Kadangi Jūs taip 
didžiadvasiškai imate širdin mū
sų rūpesčius ir planus, mes taip 
pat kiekvieną Jūsų rūpestį ir 
kiekvieną vargą pavedame Vieš
pačiui. Jums Įkilkime nuolatinės 
Jo artumos, nes tai stipriausias 
junginys šioje žemėje.
Nekal. Pradėtosios Marijos Sės. 

Sesuo M. Aloysa

VVAGNKR & SONS
Typewriters — Addlng Ma/olititek — 

Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda —- Tlf.iso 

NAUJOS NAUDOTOS.
VirS 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJ#
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 281'-4111

Anthony’s 
Beauty 
Salon 
3918 West 
71 st Street 
Chicago LU 2-1919

Compliments of

Eden’s Opticians
2717 W. 63 r d st., PR 8-4626 

alui our other store 
2134 W. 95th — BE 8-5377 

Chicago, III.

CRAGIN TAILOR & 
CLEANEKS

MEN AND LADIES WEAR 
Tailor Made Suits or an

Exclusive Basis & Alterations
5317 W. Fullerton Avė. 

Chicago BE 7-4231

THE NEW FRONTIER 
RESTAIRANT

Special Rooktng For Banųuets, 
Reoopttons, Fashion Shows and 

Other Gathertngs.
Parking Faellities For 200 Cars. 

Banųuot Room Holds 500 
Daily Lunehes.

8045 So. AshlaiKl Avė, — 904-5001

WEDDING AND CANDID’S 
STUDM)

1331 No. Dearborn St 
Chicago, Illinois

A Gift For A Lifetlme.
Call 787-3040 for appointment — 

— Commercial and Portrait.

ACTION AUTOMATIC 
TRANSMISSION COMPANY

Auto Air Conditioning 
Also — all makes

4300 W. 63rd Street 
CHICAGO 735-4536

Gas Light Coin Shop

1334 Waukegan Rd.
Glenview 7294342

CAPRI SCHOOL 0F BEAUTY 
CULTURE

For Best Service & Econotny 

2653 W. 63 r d Street
Chicago 778-1077

Mr. Kenneth Koiffeurs 

2505 W. 63rd St. 

Chicago 434-51^1

PRECISION TRANSPORTATION 
SERVICE

Rate and route ąuotations 
Freight bill auditing 
3021 W. 63rd Street

CHiCAGO 476-3699

Winston’s Sausages
A complete line of produets 

from Ireland 
3322 W. 63rd Street

Chicago 476-8983

f uct si

MARCH
DIMES

Alice’s Dinette
?ustom made kitehen and dinette 
iets * bar stools. Kitehen cha irs 
reupholHtered

7758 S. Halsted St.
483-2486Chicago

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

A message to those 
Americans who don’t 
happen to think 
the land of milk and 
honey is going all sour.

illlllillllllllilllllllllliiiuirlllllllllllliiiim

■ E I G I » t M > F E I K I A 
♦ IIAŽIĮ VIZITINI! KORTELIŲ
-reipkitės Draugą kuris spaus 
"nu takius dalykėlius grnžini gre’ 
ai it prieinam:, kaina

ORĄ Ii «. A u 
1545 Ww«l 63 rd Street 

CHICAGO 29. ILL
'•HHIIIIIIIllui|ll|ll|i|lll||lll|ll||lll|ll|l"

MOV I N G
-ERKNAS perkrausto baldus ir 
-eitus daiktus Ir iŠ toli miesto lel 
■linai ir pilna apiimuda 
’047 W. «7th Pla- r 5-806:-

-------------------------------- q

RADIO PROGRAMA
Seniausia bieLuvių Katilu Fru 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir* ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaką Programą veda — 
Steponas <1. Minkau, Biznio reika
lais kreiptis j. Ba*ti« Flonsts — 
įdėlių bei dovanų krautuo-. 502 E. 
liruadway, So. Muša. Tel.
AN 8-0489. Ten pat galinamas ir 
lienraštis “Draugas”.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūšių grindis-

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Our country is in a strange mood 
these days.

Uncertainty surrounds us.
So what can you do about it?
Well, first of all, maybe you 

should take a long, hard look at 
this country of ours. Maybe we 
should look at our bcallhy side as 
veli as our ills.

And maybe, just maybe, youll 
find we’re not all that bad.

Sure we have our problema 
And they’re not going to go away 
if you just stand along the side- 
iines as a spectator.

Būt they might start to go awav 
if you seriously want to do some- 
thing for your country.

A U.S.Savings Bond is one 
way. Let’s say you fork over 
*18.75 of your hard-eamed 
cash. Through a Payroll 
Savings Plan where you 
work, or at your bank.
That will give you ,

a Bond that’s worth 
*25.00 in just 7 years.
If you did that eveiy 
month you’d stash 
away quite a nešt egg 
for yourselt

And so would your country.
Your country would be economi-

cally stronger to find remedies for 
some of the headaches we bave. 
While it’s preserving something 
called freedom.

Something that’s hard to appre- 
ciate. Until you lose it

Savings Bonds now have a new 
bigb interest rate of 4/<%. And 
buying thein gives you the privilege 
of also buying the even higher

interest 5% Freedom Shares 
in combination.

However you look at it, it 
simply makes a lot of sense 
to invest in your country. 
After alk it’s the only 
country you’ve got

Mieli lietuviai, praleiskite žie
mį šiltoje ir saulėtoje Arizono
je, naujame lietuviškame mote
lyje:

Angelą Motei
2114 W. Buckeye Rd.,
Phoenix, Ariz. 85009

Telef. 252-1265
25 vienetų motelis, labai šva

rus ir ramus, nemokama tele
vizija, nemokamai atvežam ir 
nuvežam į aerodromą, autobusų 
ir geležinkelio stotis.
Savininkai:

M. ir M. DAMBRAUSKAI

illlimilllllllllllHIHIIIIimillllllllllllllllllt

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospecl 8-9533

IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIH

Heating Contractor
įrengiu naujus tr perstaitau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr conditioning ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus' 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir, są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-V O i Vi G t

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SBTF.FT METAI. 
4444 S. Western, Chicago »• III.

Telefonas VI 7-3447;

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3246 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Take stock in America
Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
J. LIEPON1S

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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CLASSIFIED GUIDE
HELP WANTFD - VYRAI

Excellent Opportunity !

! SEMI NARŠAMS

Trys prez. Nixpno laivai, kurių vienas bus išgabentas į Floridą. Du lai
vai pavadinti prezidento dukrelių vardais.

ĮSIGYKITE DABAR 1

MARIAN SHRINES 

OF THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS
Nauja knyga anglų kalba, 

versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Siaurės Amerikos Marijos šven
tovėj.

Kįiygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijoj statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V šventovės bei joje esančios lie
tuvių. koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50.
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

tini pridėti 5% taksų.

Illlllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie 

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 

nos visiems prieinamos.

MiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH!

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele 
vizijom antenos. Pard. ir taisymas 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-042» 

Vakarais skambinti WA 5-3601 
P. Kudėna* K. Simutis

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

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

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

imiiuiiiiiiiiiiiiiiiim;ii;;:;:;;;imiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi

džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Algis ir Alytė (spalvavimui) ..................... 0.50
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys .......................... 1.00
Aukso kirvis, J. Švaistas ..................................  2.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka .... 1.25 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė .... 2.00
Labas rytas vovere, J. Minelga .................... 2.50
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys ............ 2.50
Mėlyni karveliai, A. Baronas ..................... 1.50
Murklys, A. Giedrius ............................................1.80
Trys Sakalai, A. Vambutas .................................. 2.00
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė..........................3.60
Raitosios pelytės kelionė į mėnulį,

D. Bindokienė .................. 1.50

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
ISIU!U!UUUI!UUUIUlll!IIIUIIUItlll!III!UllUIIUIIIIIIIIIIUlllU!UI!!R!IIIIUI!llllllillUI><

MOVING
Perkrausto baldus iš arti ii toli

A. BENIULIS
Chicago, Dl. 60629. Tel. RE 7-7083

CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 69tfa Street 
TeL HE 4-7482

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

T. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-598" 1

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

IH.S 1 OYSO.I AM A _ FOR UKM

IŠNUOM. 6 kamb. butas 2 me 
aukšte. Karštu vandeniu apsild. 
6816 S. Campbell Avė.
_________ Tel. YA 7-05.25__________

IŠNUOM. šv«esus kambarys. Mar
ąuette pke. Geras susisiekim s 
Skambint 776-3403.

Išnuom. miegamas kambarys 3- 
me aukšte. Galimybė naudotis vir
tuve. Atskiras įėjimas.6752 S. Arte- 
sian, 737-3148.____________________

Išnuomojamas miegamas kambarys. 
Marąuette Parke.

Skambint 925-5127

2_jų aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 ir 2% ikamb. 
butai. Prie 70 ir Western. $22,000, 
arba pasiūlymas.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

5% kini). 3 metų mūr. bunga1ow 
prie Marąuette Pk. $18,500.

Gražus sklypus 100x150 pėdu Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
sini v m n s.

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr. 
prie 56-os ir Kedzie. $75.000.

1J4 aukšto (5% ir 4% kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-čios ir Kedzie 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Išnuomoju 2 kambarius.
6802 So. Claremont 

PR 6-9585

PARDAVIMUI

Išsikeliame į vakarų pajūrį, par
duodame 5 kamb. baldus ir kt. 
Miegamojo komplektas $100; au- 
toimat. skalbiamoji maš. ir džio
vintuvas, abu už $75; 2 “swivel
barrel” kėdes po $40. Kreiptis 
antrad., treč., penktad. po 2 vai.; 
šeštad. ir sekmad. visą dieną. —

6616 S. VYhipple St.

23" Color TV, zig-zag sewing
machine, Spanish oak AM-FM ste
reo, Electroltuc vacuum, Remington 
typewriter. Ali very reasonable.

267-7474

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

320814 West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 ir GR 0-4330

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlhlll:

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. BUDIS — Tel. CL 4-1050
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDBAUDŲ AGENTŪRA 
Namu, gyvybės,

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.

>gios išsi. 
t ėjimo

Pato 
moki 
lygos.

BACEVIČIUS
sų-

6455 S. Kedzie Avė., PB 8-2233

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS EXPBESS 

MARGUETTE GTFT PARCEL SERV 
2608 60th St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3321’

Lietuviu bendrove turinti teisę 
siuntinius siusti savo vardu iš Chl- 
sagos tiesiai Į Lietuvą..

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. Ir V. Bukauskai

REAL ESTATE

1^6 aukšto mūr. 6 ir 3 kamb., 
(rengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas- 
kl. $28,000.

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

6 kamb. mūro “ranch” su 3-Jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po 6 kamb. mūrinis Marquette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Tas 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2396

CICERO. $18,900 PILNA KAI
NA už gražų 5Vž kamb. mūr. bun- 
galow. Naujesnis gazo šildymas. 
Apyl. Ceirmak ir Western Elec. 2 
maš. garažas. Dideli miegamieji. 
"Paneled” porčius. Įmokėti $2,000. 
SVOBODA, 2134 S. 61st Ct, BI 
2-2162 arba LA 1-7038.

65 ir KOSTNER

Modernus 5 kamb. mūr. bungalow, 
3 gražūs miegamieji, plius gražus 
"surfwood panels” iškaltas rūsys su 
“imitation fireplace”. 2 maš. garažas 
su prijungtu, uždengtu ir sieteliais 
uždarytu patio. Geroj vietoj. Žema 
kaina, skubiam pardavimui tik 
$23,900. Skubėkite skambinti Mi- 
racle Man. Skambinkite dabar ■—

MICHAELS
254-8500

REAL ESTATE HELP WANTED — MOTERYS

MILŽINIŠKAS 2-JŲ BUTU

Labai didelis ir labai puošnus 2-jų 
butų mūr. namas su dviem milžiniš
kais 6 kamb. butais su uždarytais 
“panelled” porčiais užpakaly, kurie 
naudojami kaip "den”. Didelis 55 p. 
sklypas, šoninis jvažidvimas, 3 maš. 
mūro garažas. V'sur liuksus jrengi- 
parko. Kito tokio puikaus 2-jų butų 
mai. *6 bloko nuo gražaus Marquette 
namo nerasite už $41,900. Būsite lai
mingi. Kreipkitės j Miracle Man, 
skambinkite dabar ■—

MICHAELS
254-8500

Tvarkingas, teisingas ir greita- 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar 
komi pilietybės dokumenrtai. pildo
mi Income Tax ir atliekami kitokį 
pa t rimavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 8. Maplewood Av„ CL 4-7450

KADA PERKATE NAMĄ
Našle parduoda kelių metų liuk- 

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

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją. Daug priedų 
Bargenas. $37,000.

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

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

$14,200 pajamų iš apartmentlnio 
mūro. 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležinė tvora, 
36 p. sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar- 
petai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

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

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

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

Arti Marąuette Pko.
6 kamb. (3 mieg.) mūro namas 

Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900

4 butų mūr. po 5 kamb 60 p. 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta $62,900.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas -— Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė- — PR 8-2233

______ R EAL E STATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma ražu, 2 
tuto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 oo 5 H kamb. Ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 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-Ju aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 8 kamb. mūr. Alum 
Langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų l- 
etalgoa. *18.900.

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll■lll■llllllllilllllllllllllllll■lll■ll■l■l■lllllllllll

Member of M L.S.

A L E X 9 A T A S —REALTOR
Main Office 5727 W. Cermaffe Rd.. Cicero. III. Tel. OL 6-2233 

Tarime šimtas namų Ciceroje, Berwyne, Rlverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti | mūsų įstaigą 
Ir lAsirinkti U katalogo
imi**i*iiiii»uimiiiiiuiii*iii*i**»»*m»«*«**3»i»*i*»««H***i»«i*«*»«i*»*»***«i«»«i»i«i**i**mii«*i»

FULL TIME

SWITCHBOARD OPERATOR
Hrs. 8:30 to 5. Goocf starting 
salary.

$3<<į$L ĮU.MSER C0.
4815 W. Grand, NA 2-2100

OFFICE CLERK WANTED
Good with figures. Good salary, paid 
hospital plan. Permanent opening.

Apply:
CHICAGO WIRE CRAFT CO.

1534 S. Ashland Avenue
TEL. — 243-5940

MODELS VYANTED
In exchange for FREE Hair Styling 
by experts.

QUALIFIED MODELS 
CAN EARN EXTRA MONEY

Call for information 973-0500 
PIVOT POINT 

INTERNATIONAL

ATTRACTIVE

WOMEN
Between ages 20 to 40 to sėli 
cosmetics for large cosmetic manu-
facturer. You will eara good com- 
missions for yourself.

CALL 471-1225
An Equal opportunity employer

BEAL ESTATE

Savininkas parduoda 2-jų butų 
mūr. namą — 7 ir 6 kamb. ir 3-jų 
kamb. butas rūsy. Gazo šilima. 
Garažas. Marąuette pko. apyl.

HE 4-7612

Marąuette Parke — 2451 W. 69th 
Street. Taverna, daranti gerą biz
nį, 3-jų butų mūr. namas ir mūro 
garažas. Kaina tik $39,000.

Skambinti — HE 4-2012

Geroj Brighton Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu. Dėl platesnių informacijų 
skambinkite — 376-2420.

Marąuette Parke savininkas par
duoda arti mgkyklos ir parko 8 
kamb. Georgian namą. Dėl smul
kesnių žinių prašome skambinti
PB 6-8227.

Prie 68 Ir Western 2 butai po 6 
kantb. Platus sklypas. $24,600.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai Ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,500,

1% aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 Ir Woshtenaw. Mūras — 2 po 
5 kamb. tr butas rūsy 3-Ju kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St.. RE 7-9515

Savininkas parduoda 50 pėdų že
mės sklypą, Hįckory Hills. Tinka 
daktarams medical centrui arba 
apartmentams. Dėl informacijų skam
bink te 523-9202. Agentai nesikreip
kite^______________________________ _

Parduodamas geras pelningas mū
ras. 3 butai ir graži taverna. Geras 
biznis. Pigiai LA 3-7364.

Mūrinis. l*/2 aukšto, 2 liuksus bu
tai 5 ir 3 kamb. Gražiai įrengtas rū
sys Mūro 2 mašinų garažas. Platus 
sklypas. Marguette pke. 778-6916.

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

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui Ir apartmentams. Telraukitšs

12 butų 1 metų modernus 1 rturtin 
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai išnuom. siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

6 kamb. mūr. "Bullt-lns”. kokli 
nės plytelės, karšto vandens šildymą* 
gazu. Marą. pke. *20,600.

1 $4 ankšto mūr. 5 Ir 6 kamb. 1 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga 
ražas. 07 Ir Oakley tl»,500

Shorthand or Dictaphone

Excellent salary, profit sharing, 
free hospitalization and life 
insurance.

Call Mr Kovarik 
CA 6-2140

WENPNAGEL&Co.

Full Time Or Part 
Time

GALS
YOU DON’T NEED

EXPERIENCE FOR THIS JOB

PACKAGING
DEPARTMENT
HOURS: 7:30 TO 4 P.M. 

MODERN SKOKIE PLANT

CALL MR. JACKSON 
674-7500_______

IŠNUOMOJAMAS miegamas kam-
barys. Marąuette Parke. 

Skambinti 925-5127

COLLECTORS
Severai attractive openlngs are now 
available for neat, aiert women with 
pleasant persoualitles. Those selected 
will recelve good pay, excellent co. 
benefits which Include profit sharing, 
retlrement, hospitalization and em- 
ployee discounts.

For Further Information 
Apply or Call Mr. Kovacs, 467-8860 

MONTGOMERY VVARD & CO.

128 So. State Street, 7th Floor 
______ Chicago Credit Center_____

Alteration

WOMAN
Experienced to be able to Fit 

on Better Merchandise Apparel.

Fine Clientele. Congenial Sur- 
roundings.

Writ8 to Box AF 220 

225 W. Washington St. 

CHICAGO, ILLINOIS

Reikalinga moteris (3 dienas sa
vaitėj) lengvam namų ruošos dar
bui ir pagaminti valgį vyresnio 
amž. moteriai. Clearing’o rajone. 
Vakarais skambinti 767-4296.

Excelent opportunity! 
Inunediate opening!

T YPI ST
GENERAL OFFICE
Ali around giri with good typing 
skili. Good figure aptitude. Only 
those with above ąualifications 
need apply. 40 hour week. Gocd 
salary and benefits. Permanent 
position. Apply now!

UNION LINEN SUPPLY 00,
4131 N. Ravensuood Avė. 

Chicago, Illinois 
TEIL. — 525-1545

HELP W A N T E D - MOTERYS

MERCY HOSPITAL SCHOOL 0F NURSING
Pittsburg, Pennsylvania

TWO-YEAR DIPLOMĄ NURSING PROGRAM
Approved by the Pa. State Board of Nurse Examiners. Accredited by the 
National League for Nursing. Accepting Applications now men and wom- 
en. (Married or Single) for September, 1969. Living accommodations for 
women available in nurses’ residence.

For further infprmation, write 
Send for Brochure

DIRECTOR OF THE SCHOOL OF NURSING 
Mercy Hospital, 1401 Blvd. of Allies

Į Pittsburgh, Pa. 15219 412-391-8800

(f' ---------%
NURSING INSTRUCTORS

IN MEDICAL—SURGICAL

These Hospital Faculty positions are available im- 
mediately. National League for Nursing Accredited 
Diplomą program. Bąchelor Degree desirahle.. Sala
ry open. Send resume, wire or call:

617-744-6000

SALEM HOSPITAL
SCHOOL 0F NURSING
81 Highland Avė., Salem, Mass. 01970

, j,i ....... .. ......j-......

to art as Camp Counselors at Camp 
Lad.v of the Lake, Erie, M'chigan, 
June 15th to August 31st.

Mušt have junior life-saving certi- 
ficate.

Apply: Msgr. M J. Doyle.

TOLEDO CATHOLIC CHARITIES 
1933 Spielbusch Avenue

i Phone: 419—248-5511

STOCK PICKERS
Htgh school graduate 
NIGHT SHIFT ONLY 

Htgh starting rate.
Excellent working oondftions ln pafts 

. distributlon center. Eąual opportunity 
i employer tvith chance for advan- 
cement.

GENERAL MOTORS 
PARTS DIVISION

2600 So. 2Sth Avenue 
BROADVIEW, ILLINOIS

REAL ESTATE SALESMEN
Above average commissions plūs 
bonus plan. gome knowledge of real 
estate and the Lithuanian language. 
Ali calls confidentlal.

Aslk for Cy Kielas
2157 N. WESTERN 489-2030

W A N T E D
LAUNDRY - CLEANING
ROUTEMAN

Choice areas now open for mar
ried man, 21 to 45 years of age. 
Route potential — $10,000 yearly

Will train ąualified man. $150 
weekly, while training. Ali bene- 

I fits plūs pension. Apply:

PROGRESS LAUNDRY
i 4677 NO. ELSTON AVENUE

W«REHOU<EMEN
STEEL WAREHOUSE 

NEEDS MEN FOR 
DAYTIME SHIFT

Good Salary — Co. Benefits. 

EARLE HOYT

ALLOY STEELS, INC.
3415 N. RUNGE AVĖ 

Franklin Park, Tel. 455-4343

We Have Need For

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

SET-UP MEN
With Experlence On 
Conomatlc And Acme 

Eąuipment

Apply, Write OF Call Oollect: 
(60b) 782-6604

NORJEAN COMPANY
LaCrosse, WisconBin

SCHOOL
CUSTODIAN
Morton Grove, Illinois

Steady year around work. 
Hours 1 P.M. to 9:30 P.M. 

Pension and insurance plan.

Ask for Mr. Stout

Y0 6-8200

Remkit tuoė biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

t



Chicagoje

k apylinkėse
džiaugiasi, bet ne vl-os

MOKYKLOS

LB Chicagos apygardos val
dyba darbuojasi visuomenės ge
rovei. Ji savo gautas solidarumo 
ir kitus mokesčius iš parengimų 
bei kitokių šaltinių, daugumoje 
skiria tik lituanistinių mokyklų 
parėmimui ir jų išlaikymui, ma
nydami, kad tik lietuviško jau
nimo prieaugliu ateityje bus ga
lima toliau kovoti dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo.

Vasario 9 d. Jaunimo centre, 
apygardos valdybos nariai per
žiūrėjo lituanistinių mokyklų 
prašymus pašalpai gauti. Ypač 
negali išsiversti savo pajamo
mis mažesnių, kolonijų lietuviš
kos mokyklos, nes jos turi ma
žai, vaikų ir pajamų, o mokyto
jus išlaikyti visbiek reikia. To
kioms, kad neužsidarytų, reika
linga būtinai parama.

Švietimo reikalams vadovė 
mok. S. Jonynienė pranešė apie 
padėtį, lituanistinių mokyklų 
apygardos ribose, pav. Bridgę- 
portas. Sena lietuviška kolonija, 
bet mažai vaikų. Turi 28 moki
nius ir 3. mokytojus. Prašė pa
šalpos $500, o gavo $250, Brigth 
ton Parkas — prašė paskirti 
$400. Turi 166 mokinius. Jai pa
skirta $150; Cicero Aukšt. litua 
nist. mokykla prašė skirti met
raščio išleidimui, paskirta $150. 
Dariaus - Girėno — blogiausioje 
padėtyje, nes reikia brangiai 
mokėti patalpų nuomą. Jos bu
veinė Gage Parke. Turi 106 mo
kinius ir 12 mokytojų. Kitais 
metais žada gauti vietą praplės
tame Jaunimo centre; paskirta 
didžiausia suma — $350. Gary 
IntL, maža ir toliausia mokykla 
nuo centro. Turi apie 30 mokinių 
ir 5 mokytojus. Paskirta $200, 
Lemontas — su 48 “mokiniais ir 
9 mokytojais — paskirta $150. 
Roselandas su 18 mokinių ir 2 
mokytojais, paskirta $300. Ši 
lietuviška kolonija kasmet mažė 
ja. Iš viso paskirta $1,600 visom 
mokyklom. Vėliau buvo kalba
ma apie Vasario 16. minėjimą 

b jaunimui, bet negaunama salės. 
Buvo siūloma daryti kokį nors 
penktadienio vakarą, kai yra 
laisva salė Jaunimo centre. Nu
tarta ateityje valdybos nariams 
daryti posėdyje pranešimus 
apie savo srityje atliktus dar
bus. (Sudaryti komitetą, kuris 
rūpintųsi pramogos surengimu 
pavasario metu. Kalbėta apie 
apygardos atstovų suvažiavimą 
gegužės 4 d. Jaunimo centre ir 
jų priėmimą. Paskui apie moks
leivių pavasario šventę Bučo 
darže, kuri įvyks Kapų puošimo 

* dieną, kaip ir pereitais metais,

A. A.

ONA JOVAIŠIENE
KU2SMARSK.YTE 

Pagal pirmą vyrą Vasiliauskiene

Gyveno 6037 S. Albany Avė.
Mir5 vas. 21 d., 1969, 10:30 

vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės Naumiesčio, Miškinės kai. 
mo. Amerikoje išgyveno 18 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Kostas, daikte Rozalija 
Kuzmarskienė, žentas Stasys ir 
šeima, duktė Ona KrampalšlenS 
su šėtoną gyv. Argentinoje^ duk- 
tė Anastazija Šapaliene gyv. 
Vokietijoje, sūnus Pranas su 

'šeima Lietuvoje, anūkas Vitas 
Kuzmarskis, jo žmona Loulse ir 

' šėtoną, anūkė Irena Tailandis. 
> jos vyras Eugenijus Ir šeima, 9 
anūkai ir 10 proanūkų, ir kiti 

: giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 

j 6 vai. vak., Petro Bieliūno 
kaplyė., 4348 S. .California Avė. 

» Laidotuvės įvyks ptrmad., vas. 
Į 24 d. iš 'koplyčios 8:30 vai. ly
to bus atlydėta Į Šv. M. Mari. 
tos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią. kurioje įvyks 
ged ui ingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldi; bus nulydėta
j gv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus

i dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sunūs. dukterys,
tentai, marti, anūkai ir praa- 
nūįkal.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas,- Tel,- -CA -3»6 5-7-2-. —-

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario m®n. 22 d.mažas ikiekis na,uju banknotų nes bus retos ir numizmati 
su Barr parašu. Tokios doleri- kams vertingos.

Mielam

KAZIU! MONCIUI su šeima, 
jo mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus 

reiškiame giliį užuojautą.

Birute ir Stasys Ališiai

PADĖKA
A. -Į- A

VINCENTAS MALAKAUSKAS
Mano mylimas tėvas mirė 1969 m. vas. mėn. 11 d. ir bu

vo palaidotas vas. mėn 15 d. Šv. Kazimiero kapinės?, Chicagoje.
Dėkoju visiems, kurie suteikė ja.m paskutin; patarnavimą 

ir palydėjo i amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkoju dėdei kun. Charles Malakauskui, kuris 

atlaikė gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkoju prel. Černaus- 
kui už pamokslą bažnyčioje. Dėkoju kun. Zakarauskui už iš
lydėjimą iš koplyčios ir kun. Malakauskui ir kun. Yerkes už 
palydėjimą į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pa
reiškė užuojautą.

Dėkoju vargonininkui V. Baltrušaičiui.
Dėkoju grabnešiams ir visiems laidotuvėse dalyvavu

siems, kuriems atskirai neturiu galimybės padėkoti.
Dėkoju laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už ma

lonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Sūnus Richard Malakauskas ir giminės

Komitetas, kuris rūpinasi sutelkti lėšų pirkimui garsinio filmavimo 
aparato mūsų tautos iškilusiems kultūrininkams įamžintų, IŠ kairės: 
A. Rūgytė, St, Semėnienė, M. Rimienė, pirm. J. Evans, St, Kancevičius, 
A. Dzirvonas ir B. Briedienė. Šio komiteto ruošiama vakarienė įvyks 
sekmadienį, vasario 23 d., Sharko’s restorane, (79th St. ir Western).

Nuotr. A. Kezio, S.J.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

nes kitu laiku negalima gauti1 
sodybos, šeimos šventę reikėtų 
jungti su pramoga. Ilgiau kalfoė ( 
ta dėl birželininių įvykių ir kan-1 
tatos pastatymo Marąuette pa
rapijos bažnyčioje. Dėl didelio 
atlyginimo organizatoriams — 
solistams, neprieita vieningos 
nuomonės ir tas reikalas palik
tas kitam kartui galutinam i 
sprendimui, jei pasikeistų pasiū 
lytos sąlygos.

— A. Gintneris

PATIKRINKITE NAUJAS 
DOLERINĖS

JAV-ių iždo sekretorius Hen 
ry Fowler atsistatydino gruo
džio 20 d., mėnesį prieš prez. 
Johnsono kadencijos užfoaigą. 
Johnsonas paskyrė Joseph Barr 
nauju sekretoriumi. Graviravi
mo biuras pradėjo spausdinti 
naujas dolerines, 1963B serijos, 
tiktai sausio 11 d-., t. y. 9 die
nas prieš naujo prezidento inau 
guraciją. Spėta atspausdinti

A.-f-A.
Kompozitorius 

JUOZAS STROLIA
Gyveno 2414 W. 25th St.
Mirė prieš vas. 20 d., 1969, sulaukęs 71 .m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs Vytautas, Faustas, 

marti Teresė ir Herkulis, marti Marilyn, 4 anūkai: Povilas, 
Tomas, Jonas ir Matas. Lietuvoje sesuo Barbora Žulienė su 
šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 4 vai. popiet Mažeikos - 
Evans koplyčioje. 6845 S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 24 d. iš koplyčios 9:45 
vai. ryto bus atlydėtas į St- Catherine of Genoa parapijos 
bažnyčią, 118th St. ir S. Lowe Avė., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Pt» pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

LAFDOTU VIŲ DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčiose

4330*34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3>9852

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

A. -f- A
STANISLOVUI BABIANSKUI mirus, 

jo žmonai p. ELENAI BABIANSKIENEI, dukrom’ 
GENOVAITEI PLENIENEI ir ELEONORAI DERENČIE 
NEI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime-

Sofija ir Kazimieras Pieniai 
Anna Maria ir Liucijus Pieniai

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų f" 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

A. -J- A.

ONA BIKULČIUS
DOBROVOLSKYTĖ

Dėl
A.-f* A.

MOTIEJAUS BUDRICNO
mirties jo liūdintį brolį BRONIŲ nuoširdžiai užjau
čiame.

Kun. V. Balčiūnas 
B. k J. Balčiūnai 
P. ir P. Balčiūnai

Gyveno 7132 S. Talman Avė.
Mirė vas. 21 d., 1969, 7:30 vai. ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskrities, Mosėdžio valsč., 

Šačių parap., Prielgavos kaimo.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiiko dideliame nuiūdime 2 seserys: Tekia Ruchas ir Bemice 

Peters, švogeris Alex ir šeima, gyv. South Rockwood, Michigan, se
serėnai: Sylvia Zaniauskas, jos vyras Bronius ir šeima, Sabina Kiatt, 
jos vyras Henry ir šeima, VValter Ruchas, Bronė Naumgaudienė, Sta
sys Baipšys, Jonas Dobrovolskis ir Eksavera Žilius, gyv. Pennsylva- 
nia, artimas draugas Ignacas Auglis, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Tretininkų brolijai. Maldos Apaštalavimo ir Amžinojo 
Rožančiaus dr-joms. Amžina narė Šv. Kazimiero Sės. rėmėjų ir Šv. 
Pranciškaus Sės. rėmėjų dr-joms.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. Litua- 
nica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 24 d. iš koplyčios 9:45 vai. ryto 
to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gmimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamados už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Seserys ir kiti gminės.

Laidotuvų direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

Geriausio, gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLI N Y ČJ A
2443 West 63rd St., Chicago, III.

A. -f- A.
VINCENTUI MALAKAUSKUI 

mirus,
brolį kun. KAZIMIERĄ. seseris ANTANINĄ BALTRU
ŠAITIENĘ - DOVYDAITIENĘ, ALBINĄ NORKIENĘ ir 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Dr A. Rugienė, A. Rūgytė. 
J. ir J. Račkauskai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West Tlst Street Tel. 476 - 2345
1410 So. 501 h Avė., Cicero Tel. TO 3*2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -j- A.

ONAI PALTUVIENEI

jos vyrą STASĮ PALTŲ ir sūnų užjaučiame ir kartu 
liūdime. laidotuvių direktoriai

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos NariaiTomas ir Teklė Sereikai
LACKAWICZ IR SUNOSALEKSANDRAS

TUNKIS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

Tel. REpublio 7-1218 
Tel. Vlrginla 7-6672

A. -f- A.

STELLA K. SKRABY
KABELLYTfi

Mūsų mylimas vyras ir tėvelis mirė 1969 m. sausio 16 d. Buvo 
palaidotas sausio 18 d.

Gimė Lietuvoje, Švenčionių apskrityje. Daugeliškės parapijoj, Nu- 
kiškio kaime. Dabar ilsisi šv. Kazimiero kapinėse, amžnai nutilęs ir 
negalėdamas padėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo į neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailestaudami mūsų mylimo vyro ir tėve
lio pasitraukimą iš mūsų tarpo, dėkojame nuoširdžai didž. gerb. kuni
gams: kun. Kaz. Juršėnui, kun. kleb. E. Abromaičiui, kun. A. Stasiui, 
kun. J. Domeikai, kun. J. Gilbertui, kurie atlaikė gedulingas šv. Mi
šias už a. a. Aleksandro sielą. Dėkojame kun. K. Juršėnui už pasa
kytą pamokslą bažnyčioje, palydėjimą į kapines ir už maldas, taip
gi kun. A. Stašiui už maldas kapinėse. Dėkojame Seselėms Kazimie- 
rietėms už gausų atsilankymą į šermenis.

Nuoširdžiausiai dėkojame gerb. kunigams, seselėms, giminėms, 
draugams ir prieteliams, kurie paaukojo šv. Mišias. Ačiū už prisiųs
tas gėles ir vainikus ir už pareikštas užuojautas. Dėkojame gimi
nėms, draugams, pažįstamiems ir geradariams už gausų atsilankymą 
į šermenis ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame sol. Pr. 
Bičkienei ir vargonininkui P. Armonui už giedojmą bažnyčioje. Dė
kojame grabnešiams ir draugijų nariams. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Eudeikiui ir jo štabui už mandagų patarnavimą. Dar kartą 
dėkojame visiems, kurie paguodė mūs nuliūdimo valandoje.

O tau, mylimas vyre ir brangus tėveli a. a. Aleksandrai, lai gai
lestingas Dievas suteikia amžiną atilsį danguje.

Nuliūdę: žmona Anastazija, sūnūs Edvardas Ir Leonard su šeima.

*348 S. CALIFORNIA AVB. Tel. LAfayette 3-367

8307 S. LITUANICA AVĖ.Gyveno 7131 S. Maplevvood. Avė.
Mirė vas. 20 d., 1969, 3:10 vai. popiet, sulaukus 64 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje, Iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras George, 2 sūnūs Ernest, mar

ti Mary ir George, 3 anūkai: Elizabeth, Suzanne ir Thomas, 2 sese
rys: Agnės Ezerski, švogeris John. ir Edna Savitskis, švogeris Paul ir 
jų šeimos, 3 broliai: Frank, brolienė Susan, Anthony, brolienė Lucille 
ir Stanley Kabelliai, ir kiti giminės ir pažįstami.

Amžina narė šv. Kazimiero Sės. rėmėjų dr-jos; priklausė Tele- 
phone Pioneers of America.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 24 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę. Vyras, sūnus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

Tel YArds 7-3401

8354 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnm

3310 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188- 113b

VASAITIS — BUTKUS
1446 S* 50th A v©., CICERO# ELJL* Tel OLymplc 5J*1OO6

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAW N. 0.1. Tel. 636-2820

Y



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1960 oi. vasario men. 22 d.

X Vysk. V. Brizgys sekma
dienį, vasario 23 d., 6 v. v. at
kalbės invokaciją vakarienėje, 
kurią £barkos restorane (79 
St. ir VVestern) rengia komite
tas lėšoms telkti garsinio filma
vimo aparatui nupirkti, kad bū
tų įamžintas mūsų vyresnių fcul 
tū rimukų atminimas. Vakarienė 
ruošiama pagerbti globos komi
tetą, kurį sudaro: kun. A. Abro 
maitis, dr. G. Balukas, St. Ral- 
zekas jr., inž. E. Bartkus, dr. 
K. Bobelis, dr. J. ir V. Dubins- 
kai, dr. J. Jerotme, P. Kazanaue 
kas, dr. L. Kriaučeliūnas, J. Pa 
kel, A. Pužauskas, dr. A. Raz
ma, inž. A. ir M. Rudžiai, dr. J. 
Šalna ir adv. F. Žagas. Vaka
rienę praves St. Kancevičius.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų centras rengia savo meti
nį “Gamės Panty” šį sėkmadie- 
nį, vasario 23 d. 2 vai. p. p. 
Marijos aukšt. mok. patalpose, 
prie 67tih gatvės ir Califomia 
Avė. Auka tik vienas doleris. 
Pirm. Marija Rudienė praneša, 
kad šio pobūvio pirmininke yra 
Elena Pavilionis ir Sophie Steph 
ens. Prie tortų išpardavimo 
Harriet litrimel, prie kugelio Ka
zimiera šlogerienė ir kitos pa- 
gelbiuinkės i!š visų skyrių. Visi 
skyriai dirba ir praneša, kad 
laimėjimo dovanos puikios, be 
to kavutė ir kt. Kviečia visus 
dalyvauti šv. Kazimiero sese
rys ir rėmėjos. Pelnas seselių 
prieglaudos namo statybai.

X Chicagą jau pasiekė Aust
ralijos Lietuvių studentų sąjun
gos leidinys “People of the Am-' 
berland,” parašytas A. Zuforo. 
Knyga turi 96 pusi. Jos platini
mu čia rūpinasi inž. A. Kazlaus
kas. “Draugo” kultūros priede 
bus platesnė šio leidinio recen
zija.

x UI. Liet. Gydytojų dr-jos
iždininkė dr. E. Žūkauskienė 
praneša, kad nariams išsiunti
nėtose sąskaitose yra klaida. 
Sąskaita turi būti: nario mo
kestis $5.00, ALGS mokestis 
$3.00, kultūros fondui $10.00, 
Liet. Gydytojų biuletenis. $6.00. 
Iš viso — $24.00 už vienerius 
metus. Už dvejus metus — 
$48.00. (aik.)

x Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 (ak »

x Tautybių konferenciją yra 
planuojama sušaukti šių metų 
vasaros pabaigoje Chicagoje. 
Tuo reikalu renkama medžiaga 
apie įvairių JAV-se gyvenančių 
tautų kulturinį, visuomeninį, so
cialinį, ekonominį gyvenimą. 
Apie lietuvius painformuoti va
sario 19 d. buvo iškviestas 
“Draugo” red. kun. J. Prunskis. 
Svarstomos galimybės sudaryti 
pastovesnę jungtį tarp įvairių 
tautybių, gal net suorganizuoti 
įvairių tautybių leidžiamų lai- 
raščių sąjungą. Italų laikraščio 
“Fra Noi” surinktomis žiniomis 
Illinois valstybėje 18 etninių 
grupių leidžia 82 laikraščiu sa
vo kalbomis ir 17 laikraščių an
gliškai. Visose JAV-se 39 tau
tinės grupės leidžia 673 laikraš
čius savo ir anglų kalbomis.

X Kunigunda ir Paulius Va
riai, atsisveikindami su ilgų mė
ty gyvenviete — Detroitu, at
siuntė nuo Inž. - Archit. grupės 
Lietuvių Fondui $200.00, padi
dindami Amer. Liet. Inž. — 
Archit. S-gos įnašą iki $1,200.00. 
LF adresas: 6643 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629.

(pr.)
X Tas kubas visiems patinka: 

Kalbame apie naujo pavidalo 
stereo hi fi aparatą su atskir
tais garsiakalbiais. Gradinskas 
2512 W. 47 ISt., FR 6-1998.

(sk.)
X Patikslinimui — L.F. Gus- 

tonių Sodžiaus įnašui auk. jo
po 50 dol. ........ : Vytautas Bei-
narauskas, A. ir Felė Aliuliai. 
L. F. adr.: 6643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, JU. 60629. (pr.)

Illinois gubernatorius pasirašo proklamaciją, skelbiančią Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo diena. Nuotraukoje Illinois seimo atstovas Frank Savickas, gub. Richard Ogilvie ir Illinois seimo at
stovas John H. Conolly.

IŠ ARTI IR TOL!

x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St.. galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šoninės, ko- 
šelienos, šviežiu mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
Svairių silkių ir kepsnių, namuos^ 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš 
tainius ir duoną su raz’nkom. — 
Skambinti telef. 436-0446. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefoną.1 
VI 7-7747. (sk.)

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

X Reikalinga prie šeimos vy
resnio amžiaus moteris. Pilnas 
išlaikymas ir pilus mėnesinis 
atlyginimas. Teirautis po 6 v. v. 
tel. 652-4343. (sk.)

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

X Akt. J. Valentinui atiteko 
paradoksiškas uždavinys: skam
bių melodijų operoj suvaidinti 
bebalsį nebylį. Sprendžiant iš 
jo puikaus vaidybinio pasirody
mo “Bumbuly ir Dunduly” Chi
cagoj, galima tikėtis, Ikad šį už
davinį jis puikiai atliks. J. Va
lentinas režisuoja visą komišką 
operą “Ponia tarnaitė”, statomą 
kovo 8 d. Jaunimo Centre “Laiš
kų Lietuviams’’ parengime.

(pr.)

X 1969 m. kovo mėu. 2 d. 
Jaunimo centre Chicagos skau
tės, skautai ir akademikai skau
tai rengia Kaziuko mugę. Mu
gės atidarymas — 11 vai. ryto. 
Mugėn žadėjo apsilankyti Lietu
vos Generalinis konsulas p. P. 
Daužvardis su Ponia, Vyriau
sioji Skautininkė s. M. Jonikie
nė, Vyriausias skautininkas V. 
Vijeikis, tarptautinės skilties 
Chicagoje skautės ir amerikie
čiai skautai. Visuomenė kviečia
ma savo apsilankymu paremti 
mūsų skautiškąjį jaunimą, (pr.)

X Vasario 16-sios Minėjimas 
ir dovanų paskirstymas, š. m.
kovo mėn. 9 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Jaunimo Centre, L.S.T. 
Korp! Neo-Litihuania Čikagoje 
rengia 51 metų Lietuvos Nepri
klausomybės Minėjimą.

Programoje: akademija, me
ninė dalis, Dovanų paskirsty
mas ir kavutė.

Paskaitą skaitys — Korp! 
Neo-Lithuania filisteris inž. Vy
tautas Izbickas. Meninėje daly
je — Montažas, kurį atliks Kor
poracijos jaunimas.

Maloniai kviečiame korpo- 
rantus ir samburiečius su šei
momis 'bei bičiuliais, o taip pat 
ir kitų organizacijų narius bei 
plačiąją visuomenę, o ypač jau
nimą į šį minjšmą atsilankyti.

U5.T. Korpl Neo-Lithuania 
Chicagoje. (pr.)

X Už “Draugo” kalendorių
po 1 dol. aukų prisiuntė V. Bal
čiūnas, iP. žumibakis, M. Rezga- 
lienė, J. Kungys, P. Matėkūnas,
T. Mickevičienė, L. Grėbliūnas,
Anna Auškalnis, Ant. Visockis,
J. Nesavas, A. Petraitis, S. Gru- 
šnius, J. August, P. Kelečius.
Dėkojame.

X Lietuvių filatelistų draugi
jos “Lietuva’’ narių susirinki
mas įvyks vasario 25 d. Jauni
mo centre. Nuo 7-8 vai. v. fila
telistų valandėlė, 8 vai. v. aka
deminė daTs ir E. Petrausko pa- 

, skaita “Lietuvos oro paštas”.
Nariai ir svečiai kviečiami gau 
šiai dalyvauti.

X Inž. Antanas Rudis, mūsų 
žymusis visuomenininkas, kuris 
aktyviai reiškiasi ir amerikiečių 
politiniame Ibei visuomeniniame 
gyvenime, šiomis dienomis gavo 
iš National Smah Business As- 
sociation oficialų pakvietimą 
įsijungti į šią organizaciją, kad 
jis, kaip laiške minima, savo di
deliu patyrimu ir talentu prisi
dėtų propaguojant privatinį in
vestavimą ir Amerikos gyveni
mo būdą, siekiant plėsti biznį.
Be to, jis priklauso ir eilei ki
tų pramonininkų organizacijų, 
kuriose nekartą buvo iš
rinktas prezidentu bei direkto
rium, jas atstovaudamas daug 
kartų vyko į užjūrio kraštus.

x Už a. a. Seselės M. Matil-
dos sielą 5 m. mirties sukaktį mi jova Dėdinienė; po 1 dol. - J. 
nint, vasario 12 d. 'buvo atna- Kriščiuikaitis, Ir. Krapauskie- 
•šautos šv. Mišios parapijos baž-į nė, A. Stongvila, P. Savickas, 
nyčioje, Šv. Pranciškaus seserų j a. Brazaitis, Z. Lirgameris, S. 
vienuolyne, kur a. a. seselė Ma- Zaviskas, Barbora Bolmant. Vi- 
tilda ilgus metus gyveno ir dar siems geraširdžiams aukotojams 
bavosi. Taipgi buvo šv. Mišios dėkojame.
ir kituose vienuolynuose. A. a.Se x j ,r Joseph Sarauskiai> 
sėlė M. Matilda 'buvo dukrelė 564g Paulina gt vasario 
musų visuomenines veikėjos Ma-j 1? d susilaukė aveikos ir 
njos Meikienės gerų darbų rė- dukrelės kuriaį sutefkUa
rne-,os’ Katherine Maria vardas. Tėvai

X Laima ir dr. Petras Že- džiaugiasi antra dukrele, o Wal-

CHICAGOS ŽINIOS
ILGESNE OPERA dolerių. Cook apskrityje 227,-

Radijo stotis WGN kovo 1 d. 000 gaunančių skaičiuje
lygiai 12 vai. transliuoja gyvai f™ 48’000 ^šalpos rei
iš Metropolitan scenos Wagne- '^ngiems kasmet išmokama
rio operą Die Walkuere. Birgit ,174 dolenų' Semrow steblS1’ 
Nilsson dainuos BrunnhUdos kad nieka* nepaklausė

ar jos norinčios darbo.

J. A. VALSTYBĖSE
— A. a. Aleksandras Andrius 

ka, 90 metų amžiaus, mirė va
sario 17 d. Floridoje. Palaidotas 
vas. 20 d. Fort Lauderdale, 
Memorial kapinėse. Liko žmo
na ir sūnus kun. dr. Vincas An- 
driuška. Prieš keletą metų Penn 
silvanijoje mirė antrasis sūnus 
— kun. Jurgis Andriuiška. Ve
lionis anksčiau yra reiškęsis lie
tuviškoje veikloje, bet pastarai
siais metais jau Ibuvo išėjęs į 
pensiją.

— Dr. Adolfas Butkys, ekono 
mikos ir rinkos profesorius Le- 
high universitete, vasario 11 d. 
buvo pakartotinai iškviestas į 
Feder. Prekybos komisiją Wa- 
shingtone liudyti apie dabartinę 
automobilių bendrovių duoda
mų garantijų praktiką. Dr. But
kys reiškė nuomonę, kad dabar
tinės garantijos yra nepilnos, 
klaidinančios ir siūlė, kad jos 
būtų sudarytos 'kitais pagrin
dais ir siektų ilki 100,000 mylių 
automobiliui. Iki bus išvažinėta 
10,000 mylių, automobilių ben
drovė būtų pilnai atsakinga už 
sugedimus, o vėliau jos atsako
mybė palaipsniui mažėtų, o au

kaus Sondos, Keleivio redakto
riaus. 3) Patvirtinta Vliko val
dybos perrinkta ir papildyta 
Tautos fondo valdyba.

Kaip jau anksčiau pranešta, 
Vliko seimo metu savo atsista
tydinimą paskelbusį Tautos Fon 
do valdybos pirmininką prel. J. 
Balkūną ir atsistatydinusius 
kitus valdybos narius, vado
vaudamasi seimo pageidavimu, 
Vliko valdytos išrinko į tas pa
reigas iš naujo. Be to, į Tautos 
Fondo valdybą išrinko ir iStasį 
Lūšį. Dabar jie visi tose parei
gose patvirtinti.

Naujas Vliko valdybos narys 
Jurgis Valaitis yra iš jaunesnės 
kartos lietuvių socialdemokratų 
tarpo. Jį vietoj J. Sondos išrin
kus į Vliko valdybą, vyriausios 
(nepriklausomybė laikų) veikė
jų ‘kartos atstovai vadyboj liko 
mažumoj, tik trys iš septynių 
(J. Audėnas, B. Nemickas, P. 
Vainauskas). Pirmininkas dr. 
Valiūnas, sekretorius R. Kezys, 
kaip ir vald. nariai A. Budreckis 
ir dabar J. Valaitis — jau paką 
rinio brendimo veikėjai. (Elta)

PRANCŪZIJOJ
— S. Petkevičaitės mirties

tomobilį pirkusio - didėtų. Net metinių proga pamaldos buvo 
keletas laikraščių plačiai aptarė vasario.9 d- Velionės antkapis

maičiai, gyv. Plymoutib, Mioh., 
kasmet su visa šeima, entuzias
tingai atsilanko į Chicagos Lie
tuvių Operos pastatymus. Šiais

rolę. Diriguoja austras Herbert 
von Karajan.

SICLO DARBĄ PAŠALPĄ 
GAUNANČIOMS MOTINOMS

Cook apskrities komisionierius 
Harry Semrow pasiūlė projektą, 
kuriuo 1,000 motinų, gaunančių 
pašalpą vaikų užlaikymui, vieton 
pašalpos susirastų darbą. Tas 
kasmet sutaupytų apie tris mil.

X Kunigunda Yotkienė pa
sveiko ir pradeda visur dalyvau
ti.

X Mėgstu “Draugą” ir laukiu 
jo kasdieną - rašo mums viena 
skaitytoja iš Kalifornijos, siųs
dama savo Auką dienraščiui. 
Pratęsdami prenumeratą, atsis
kaitydami už korteles ir už ka
lendorių, aukų prisiuntė: po 3 
dol., - Jonas Pulokas, Mrs. J. 
Sakevičius, P. Sejonas, V. N. 
Roman; po 2 dol. - St. Kybartas, 
J. šiugžda, Mr. & Mrs. G. Milte
nis, T. Slivinskas, A. Dulksnys, 
E. Rozniekas, A. Adomaitis, L. 
V. Petrušaitis, V. Barauskas, 
Ona Meidūnas, dr. SL Ankudas, 
A. P. Kleiva, M. Pareigia, Vac-

ter ir Sophia Sarauskiai ir Miller 
nauja anūke.

X Marija Griškenienė, Chica
go, III., parėmė mūsų spaudą 5

metais užsalkydami bilietus į i dol. auka. Dėkojame.
naują liet. operą “Daną” — at-; x Vincas Kapočiūnas, Mas- 
siuntė ir 200 dol. auką — pa- peth, N. Y., už gautą kalendorių 
statymo išlaidoms sumažinti. j ir kalėdines korteles mums pri-

(pr.) siuntė 5 dol. auką. Dėkojame.

A. L. Montessori d-jos madų parodos — vakarienės rengėjos: E. Ja- 
rūnienė, V. Šaulienė, R. Rudaitienė, I. KriauČeliūnienė, N. Stakauskie- 
nė, D. Dundzilienė ir D. Dirvonienė. Trūksta J. Aleksiūnienės. Vaka
rienė įvyko vasario 9 d. Beverly Wood restorane Chicagoje.

Nuotr. P. Maletos

pašventintas 1968 m. lapkričio 
10 d. Biliancourt kapinėse. Ant
kapį ,padarė skulpt. A. Mončys.

NORI $300,000 U2 SŪNAUS 
MIRTĮ

Cario ir Anna Paura, 5711 
W. Roscoe, teismo kėliu prašo 
iš Weber aukšt. mokyklos mo
kytojo Edward Miller ir iš vys
kupijos švietimo tarybos $300,- 
000 atpildo už jų 14 m. Sūnaus 
mirtį gimnastikos klasės metu. 
Tėvai rezurekcionistai veda We- 
ber aukšt. mokyklą, 5252 W. 
Paflmer.

PASKIRTAS PREKYBOS 
SEKRETORIATAN

JAV-ių prekybos sekretorius 
Maurice Stans pranešė, kad 
prez. Nixonas paskyrė Chicagos 
bankininką Robert Podesta vie
nu iš penikių pasekretorių eko
nomijos išvystymo reikalams. 
Podesta anksčiau buvo nesėk
mingas kandidatas respubliko
nų sąstate į Chicagos merus ir 
į kongresininkus.

JANITOR
(Nights)

Bxperienoed in the care of vlnvl tue 
floor. General janttor work. Kxcel- 
lent, steady Job. References are re- 
ąulred.

Apply In Persan
PEERLESS SERVICE 
207 S. VVabash Avė.

Rooin 500

dr. Butkio planą, įdėjo net jo 
nuotrauką. Jis gavo nemažai 
laiškų iš įvairių organizacijų, 
mokyklų, privačių asmenų. Yra 
kviečiamas kalbėti televizijoje, 
atsakinėti į klausimus. Viena 
stambiausių elektros toendrovių 
pakvietė jį su paskaita į suva
žiavimą. Dr. Butkiui nelengva 
šiuos ipageidavimus išpildyti, ka
dangi jis tegali judėti su važinė
jančia kėdute.

— Vliko tarybos posėdis, pir
mas po praėjusio Vliko seimo, 
įvyko vasario 1 d. Svarbiausi ja
me atlikti dalykai buvo: 1) Pri- Parduodamas naujas 8 butų namas
imtos išvados iš roasisakvnui Mar<3uette p-kc. $13,500 pajamų, imtos įsvaoos iš pasisaRymtj Ma nys skambinkit HE 4-2823.
Vliko seime dėl okupacijoj ir ... —... ......... ... ... .................
laisvėj gyvenančių lietuvių ben- Išnuom. erdvus miegamas kamb. 
dravimo. 2) Išrinktas į Vliko atskiru ^jimu. Galima nau- 
valdybą Jurgis Valaitis, vietoj ,
pasitraukusio iš valdybos Jac-

IŠNUOMOJAM — POR RENT

BUTAI: rinktiniams nuomininkams,
liest Agfenry, 2925 W. B3. PR S-BO32 
Nelaukit — užslreg’lstruok.lt dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dal) 9 mo, 
tus. Savininkai kreipkitės d01 
tarnavimo nemokamai._________ _

pa.

STASYS SULA
c/o Shirley Real Estate 

, 'PahndaJei Calif. 93550
Namų tel. (218) 479-8815 (West LA.) 
Pirkit žemę Palmdale, kur didžiausias 
augrlmas tik prasideda — tiesiog U 
savininkų, akrais, ne sklypais!

6400 S. Maplewood Avė.

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837 

Julija O. Bičiūnienė Chicago. III. 60608

NORMAN BURšTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabash (kampas Wabaah 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
Iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir Kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai

cbiCAqos Lietuviu. opeRA
MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE

LITHUANIAN PLAZA / WEST 67 STREET & CAL1FORN1A AVENUE CHICAGOJE

stato K 0 M P . JULIAUS GAIDELIO

Trijų Veiksmų Operų

DANA
Libretas — STASIO S .ANT VARO

Dirigentas — ALEKSANDRAS KU6IŪNAS 

Solistai:

DANA STANKAITYTĖ ROMA MASTIENE

STASYS BARAS ALGIRDAS BRAZIS JONAS VAZNELIS

Režisierius — Petras Maželis Dailininkas — Algirdas Kurauskas 
Baletmeisteris — Jaunutis Puodžiūnas

Premjera: 1969.IV.12 8:00 vai. vak.

II Spektaklis: 1969.IV. 13/3:00 vai. popiet

III Spektaklis: 1969.IV. 19/8:00 vai. vak.

Bilietai parduodami: “Marginiuose”. 2511 W. 69th St., Chicago, Illinois 60629, Tel. PR 8-4585

Bilietai užsakomi paštu, siunčiant čekį: Lithuanian Opera of Chicago, 6441 S. Kedvale Avenue, 
Chicago, Illinois 60629

Bilietų kainos: Parteryje $8.00, $6.50, $5.00. Balkone $7.00, $5.00, $3.00.

Premjeros spektakliui visi bilietai vienu doleriu brangesni.

lstruok.lt

