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SPAUDA

ČEKOSLOVAKIJOJ

Neslepia žinių apie okupanto 
elgesį

Praha. — 6 mėnesiams nuo o- 
kupacijos pradžios praslinkus, 
kaip pranešama iš Prahos, čekų 
ir slovakų spauda bei radijas te
bėra laisviausi visame rytų blo
ke. Pastaruoju metu krašto spau
doje pasirodė žinių apie slapto
sios policijos išsišokimus, apie o- 
kupanto karių netinkamą elgesį 
gyventojų atžvilgiu. Be to, Čekos
lovakijos spauda skelbia plačias 
ištraukas iš sovietų fiziko An
driejaus Zacharovo straipsnio, 
kuriame pasisakoma prieš Sovie- 
tijoje kylantį “neo —staliniz
mą”. Spauda nevengia skelbti a- 
pie tai, ką užsienio laikraščiai ra
šo apie Čekoslovakiją.

Visa virtinė nurodymų iš 
aukščiau

Nuo praėj. metų rugsėjo 1 d. 
nurodymus spaudai kasdien tei
kia spaudos ir informacijos įstai
ga. Oficialiai cenzūra neveikia, 
tačiau tai tik apgaulė — minėta 
įstaiga savo nurodymais “tvarko” 
spaudos pobūdį. Tai drauge ir 
aiškūs varžymai bei laisvės pažei
dimai.

Pvz. spaudai draudžiama nei
giamai vertinti Sovietų Sąjungą 
ir keturius okupantų kraštus, pa
čią okupaciją, jos dalinius, kraš
to kom. partiją, kitas partijas, ka
riuomenę ir policiją.

Negalima skelbti jokių žinių a- 
pie padarytus nuostolius, negali
ma rašyti apie žuvusius bei su
žeistuosius invazijos pradžios me
tu. Dar vėliau buvo uždrausta 
aprašyti parlamento posėdžius ir 
nurodyta be sutrumpinimų dėti 
Č. T. K. — spaudos agentūros pa
ruoštus įvairių ministerių spau
dos susitikimų aprašymus. Paga
liau, draudžiama dėti, be jo pa
ties sutikimo, kurio nors pareigū
no kalbas.

“Jie mūsų negalės nugalėti”
Krašto žurnalistai, nors ir 

Maskvos šalininkų persekioti, bu
vo ir tebėra pasiryžę ištikimai 
tarnauti tiesai. I užsienį tepasi- 
traukė mažiau kaip 12 ir jų keli 
jau grįžo atgal i kraštą. Vienas 
jų pasisakė: “Jie negali mūsų tiek 
suvaržyti, kaip Lenkijoje. Mes ir 
toliau palaikysime gerus ryšius 
su darbininkais”.

Jam kalbant, suskambėjo tele
fonas. Pasirodo, vienas provinci
jos darbininkų skambino, norėda 
mas patirti, ar žurnalistas, kaip 
buvo pasklidę gandai, nesąs su
imtas.

Spaudos laisvė ateity? Vargiai.
Vis dėlto, kai kurie pažangieji 

žurnalistai į ateitį žvelgia kiek 
pesimistiškai. Jie įsitikinę, kad 
žlugus kitoms laisvėms, ateis ga
las ir įmanomai žodžio spaudos 
laisvei.

Spauda Čekoslovakijoje laisviausia rytų Europoje, bet ji visvien prie
vartaujama. Maskva įsako, ką galima ir ko negalima skelbti. Čia — L. 
Brežnevas su nurodymais A. Dubčekui. (Iš britų spaudos)

Mirė Erdmonas Simonaitis
ši j ui dien laidojamas Mannheime

VOKIETIJA. — K čia gau
tomis žiniomis vasario 24 d. 
staga mirė A. H. Erdmonas 
Simonaitis, pernai spalio 31 d. 
atšventęs 80 metų amžiaus su
kaktį.

Velionis buvo gimęs 1888 m. 
Spečiuose, Tilžės apskrityje. 
Baigė Tilžės gimnaziją.

Į Prūsijos lietuvių veiklą įsi
traukė apie 1910 m. 1912 m. 
drauge su kitais įsteigė Tilžės 
lietuvių klubą, dalyvavo Vydū
no vedamajame chore. 1918 m. 
išrinktas į Lietuvių tautos tary
bą Tilžėje.

Atskyrus Klaipėdos kraštą 
nuo Vokietijos, 1919 m. iš Til
žės persikėlė į Klaipėdą; 1919 
m. buvo įstojęs savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę. Klaipėdoje 
dirbo kaip Prūsijos liet. susivie- 
pij'mo reikalų vedėjas. 1920 m. 
‘paskirtas Klaipėdos kr. direk
torijos nariu.

Ruošė Klaipėdos kr. sukilimą

1922 — 1923 m. su Budriu 
ir kitais ruošė Klaipėdos kraš- 
'to sukilimą prieš sumanytą 
priešlenkišką “Freietaatą”. 
1923 m. pakviestas sukilėlių di
rektorijos pirmininku, 1924-26 
m. buvo Šilutės aps. viršinin

• P. Korėjoje sudužo JAV 
sprausminis Phantom lėktuvas. 
Žuvo du lakūnai.

• “Oscaro” premijoms atžy
mėti pasiūlyti šie penki geriau
si filmai: “Romeo ir Julija”, 
“Funny Giri”, “Oliver”, “Lion 
in Winter” ir “Rachel, Rachel”. 
Premijos bus paskirtos vėliau.

Jau ir dabar vis daugiau skaity
tojų klausosi Amerikos Balso, bri
tų BBC ir ypač Muenchene vei
kiančio, Amerikos pinigais išlai
komo “Laisvosios Europos Radi
jo” pranešimų čekų kalba. Be 
to, gyventojai pasienio srityse vis 
dažniau seka austrų ir vak. vokie
čių televizijos programas.

kas. 1926 m. išrinktas pirmuo
ju (demokratiškuoju) Klaipė
dos kr. direktorijos pirmininku. 
Vėliau buvo Klaipėdos aps. vir
šininkas, Klaipėdos miesto vyr. 
bumrstras. Nepr. Lietuvos vy- 
rausybė buvo jį apdovanojusi 
eile aukštų ordinų.

1941 — 1945 m. vokiškų na
cių suimtas ir kalintas Maut- 
hauseno ir Dachau kacetuose, 
kol 1945.IV.29 amerikiečiai iš
laisvino.

Mažosios Lietuvos Tarybos 

pirmininkas

Išeivijoje nuo 1946 m. buvo 
Mažosios Lietuvos liet. tarybos 
pirmininkas, aktyvus LB vado
vas, VLIKo darbuotojas. 1954 
m. lankėsi JAV ir Kanadoje. 
Maž. Lietuvos klausimais yra 
paskelbęs eilę rašinių, paruo
šęs memorandumą. Pastaruoju 
metu smarkiau negalavo širdim, 
bet pereitais metais tvirčiau lai
kėsi ir buvo 80 metų sukakties 
proga lietuvių vsuomenės iš
kilmingai pagerbtas ir apdova
notas. Gyveno Hemsbache (ne
toli Vasario 16 gimnazijos). Lai 
dojamas šiandien Mannheime.

Su a. a. E. Simonaičio mirti
mi Lietuva neteko žymaus kraš 
to vyro, energingo Maž. Lie
tuvos veikėjo, visuomenės dar
buotojo. (b. kv.)

Arabai: Izraely Įsigalės
“vanagai”?

Eshkolio mirtis — smūgis 
nuosaikiai krypčiai?

BEIRUTAS, Libanas. — Nuo 
taikos arabų kraštuose žymi 
rūpestį — mirus Izraelio min. 
pirmininkui L. Eshkoliui, lai
kytam nuosaikios krypties at
stovu, dabar manoma, kad jam 
mirus suteiktas smūgis taikin
gam Art. Rytų klausimo iš
sprendimui.

Spėjama, kad Izraelio kabi
nete įsivyraus “vanagų” kryp
tis, atstovaujanti “akis už a- 
kį”, atkirčio, politiką. Jos svar
biausi atstovai: šiuo metu min. 
pirmininko pare’gas einąs Yo- 
gal Allon ir gynybos ministe- 
ris M. Dayan.

R. Finch laidotuvėse 

atstovauja JAV

Prez. R. Nixonui pavedus, R. 
Finch, sveikatos, socialinių rei
kalų žinybos viršininkas, vakar 
išvyko į Eshkolio laidotuves. 
Jis atstovauja JAV vyriausy
bę.

• Žemės drebėjimas, lengvo
pobūdžio, trečiadienį palietė 
Fed. Vokietijos nemažą Baden 
- Wuerttembergo krašto sritį.

• Trys astronautai, turėję 
šiandien pradėti skrydį aplink 
žemę, persišaldę tebesigvdo. Jų 
skrydis atidėtas pirmadieniui.

R. Nixonas: "Ryžtas likti laisvais, 
tai didelė galia"

Prez. R. Nixonas lankėsi V. Berlyne, Romoje ir jau atskrido į Paryžių — Berlyniečiai 
sveikino, Nixonas patvirtino įsipareigojimą ginti miestą — Buvo ties siena, kalbėjo 
darbininkams — Tūkstančiai italų sveikino, vėliau neišvengta smurto.

ROMA. — Prezidentas R. Ni- 
xonas, vakar apie 4 valandas 
praleidęs Vak. Berlyne, popiet 
iš Tegel aerodromo, išskrido 
į Romą, nusileidęs kariniame 
Ciampino erodrome. Čia jį suti
ko Italijos prezidentas Giusep- 
pe Saragat, min. pirmininkas 
Mariano Rumor, kiti vyriausy
bės nariai, diplomatai.

Dar tą patį vakarą vyko pa
sitarimai su Saragatu, Rumor, 
be to, Londono ir Bonnos pa
vyzdžiu, Nixonas visą valandą 
dalyvavo pokalbyje su rinkti
niais italų visuomenės atsto
vais.

Pernakvojęs Romoje, šian
dien priešpiet JAV prezidentas 
dar tarėsi su politiniais vadais, 
padėjo vainiką ties Nežinomojo 
kario paminklu.

Šiandien, 2 vai. popiet, Euro
pos laiku (7 vai. ryto Chicagos 
laiku) R. Nixonas jau atvyko į 
Paryžių.

7.000 policininkų saugojo

V. BERLYNAS. — Ketvir
tadienis buvo diena, kėlusi ne
mažą rūpestį. Jau anksčiau V.
Berlyno “Laisvojo universiteto” 
ir kitų mokyklų studentai įspė
jo išvesią į gatves Rūkstančius 
demonstrantų ir kelsią riaušes
Nixono lankymosi metu. Poli- i £įa Įįea aįena Berlyne, žuvo pasi- 
cijos įstaigos, prieš Nixonui at- traukęs j laisvę.

JAV Kongrese apie Vasario 16
Washington — Jungtinių A- 

merikos Valstybių Kongresas ir 
šiemet minėjo Lietuvos padėtį ry
šium su Vasario 16-tąja, šiemet 
51-ąja metine Lietuvos nepri
klausomybės švente. Jau pirma- 

i dienį, vasario 17 d., pirmuosiuo
se posėdžiuose po vasario 16 d. (se 
madienio), aštuoni Atstovų Rū
mų nariai ir du senatoriai pada- 

i rė tam paminėjimui skirtus pa
reiškimus.

Minėjimą pradėjusieji senato
riai buvo William Proximire (D., 
Wis.) ir Vance Hartke (D., Ind.) 
Atstovų Rūmuose kalbėjo:

Roman C. Pucinski (D., III.), 
James J. Hovvard (D., N. J.), Wil 
liam L. St. Onge (D., Conn.) Ed 
vvard J. Denvinski (R., III.), 
Thomas J. Meskill (R., Conn).), 
John C. Kluczynski (D., III.), 
Ray J. Madden (D., Ind.) ir 
Frank Annunzio (D., III.).

Atst. F. Annunzio pareiškė, kad 
jis šių metų sausio 14 esąs patei
kęs Rūmams ir Senatui priimti 
rezoliuciją, kurioje būtų dar 
kartą išreikštas JAV Kongreso 
priešinimasis Latvijos, Lietuvos, 
ir Estijos įjungimui į sovietinę 
Rusiją ir reikalavimas, kad Jung
tinės Tautos imtųsi atstatyti tų 
valstybių savarankiškumą.

KALENDORIUS

Vasario 28 d.: šv. Romanas, 
šv. Antonija, Vilgardas, Alna.

Kovo 1 d.: šv. Albinas, šv. 
Eudokija, Tulgaudaa, Rusnė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, palyginti šilto oro 
tąsa, temp. sieks apie 40 1. F., 
ryt — be pakitimų.

Saulė teka 6:27, leidžias 5:39.

vykstant, demonstracijas už
draudė.

Nors studentai buvo pasiryžę 
demonstruoti ir draudimo ne
paisant, vis dėlto grasinimai nu
ščiuvo ir 7.000 policininkų stro
piai saugojus gatves (ant namų 
stogų budėjo JAV kariai), Nix- 
ono viešnagė nebuvo sutrukdy
ta. Buvo suimti 22 studentai.

Patikino: JAV pasiryžusios 
laikytis pasižadėjimų

Vos R. Nixono lėktuvui nusi
leidus Tempelhof aerodrome

■t

Atst. E. J. Denvinskis irgi pa
reiškė vėl pateikęs rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad prezidentas 
pavestų JAV ambasadoriui prie 
JT rūpintis įtraukti Baltijos vals
tybių klausimą į JT dienotvarkę 
ir rūpintis, kad JT pareikalautų 
iš sovietų atitraukti savo kariuo
menę iš Baltijos valstybių. Re
zoliucijoje taip pat esą siūloma, 
kad Baltijos valstybėse būtų įvyk
dyti JT prižiūrimi rinkimai, tiks
lu įgyvendinti tuose kraštuose 
apsisprendimo teisę.

“Mes turim griebtis praktinių 
veiksmų”, — kalbėjo atst. Der- 
winskis, — “Vardan priespaudo
je esančių Lietuvos žmonių”. Nei 
Amerikos Balsas nei Laisvosios 
Europos Radijas neatlieka tin
kamai savo uždavinių ana
pus geležinės uždangos. Tu 
rėdami prieš akis Čekoslova
kijos pavyzdį, įrodantį Mas
kvos tironų nusistatymą ne
leisti vystytis laisvei už Geležinės 
uždangos, turime pripažinti, kad 
sambūvis su tarptautiniu komu
nizmu yra tuščia viltis”.

(Elta)

• P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky, teigiama Saigone, šeš
tadienį Paryžiuje susitiks su 
prez. Nixonu.

(drauge atskrido ir Fed. Vokie
tijos kancleris K. G. Kiesinger 
ir W. Brandt), R. Nixonas ten 
kalbėdamas, vėliau nuvykęs 
ties žinomąja “gėdos siena”, 
Moritzplatz, dalyvavęs priėmi
me Charlottenburg rūmuose, pa 
galiau, kalbėjęs darbininkams 
“Siemens” didžiulėje elektrinių 
prietaisų įmonėje, visur pabrė
žė bei kėlė vieną mintį: JAV 
ir toliau pareiškia esančios pa
siryžusi os laikytis pasižadėjimo 
ginti Vak. Berlyną.

Ka:p ir kiti buvę JAV pre
zidentai, ir Nixonas atmetė bet 
kuriuos, vienašališkus, Berlyno 
padėties pakeitimus.

Kalbėjo apie taikingus 

sprendimus

Prezidentas, turėdamas gal
voje ir rytų - vakarų įtampą, 
berlyniečiams kalbėdamas iškė
lė ir taikingų sprendimų reika
lą. Esą, amerikiečiai jau yra 
parodę, kad jie pasiryžę, reika
lui esant, ginti Berlyną. “Tačiau 
dabar kyla klaus'mas, kuriuo 
būdu, taikos keliu išspręsti per
skirtos Vokietijos klausimą”.

Sveikinimai, senų ir jaunų 

gyventojų gėlių puokštės

Nixonas, vykdamas, iš aero
dromo (j:s yra pačiame miesto 
centre) prie sienos, bent keletą 
kartų buvo sustojęs ir sveiki
no berlyniečius. Jis spaudė ran 
kas ir nemaža gyventojų, jau
no ar senesnio amžiaus, jam į- 
teikė gėlių puokštes.

Pakeliui buvo matyti daugiau 
šiai Amerikai draugiški užra
šai, pvz. “Laisvas apsisprendi
mas — visoms tautoms”, ar 
“Kiek ilgai dar tęsis raudonasis 
teroras?”. Žymiai mažiau buvo 
priešiškų šūkių. Jie skelbė: 
“Stop the war, Dickie”, ar 
“Bla, bla. bla, Nixon ist da”.

Prieš Nixonui užlipus ant 15 
pėdų bokšto ties pat siena, kanc 
leris Kiesinger jam parodė kry
žiumi pažymėtą vietą ties sie
na, kur yra žuvę du jauni R. 
Vokietijos gyventojai, bandę 
pasiekti vakarų pusę, laisvę.

“Penktoji galia — laisvųjų 
pasiryžimas likti laisvais”

Kalbėdamas ties pačia siena, 
skiriančia laisvąjį ir pavergtąjį 
pasaulį, prez. Nixonas priminė, 
kad Berlynas laikomas ketu
rių dalių miestu, nes jį 1945 m. 
buvo okupavę daliniai keturių 
valstybių: JAV, Sovietų S-gos, 
D. Britanijos ir Prancūzijos.

Čia jis pridūrė; “Berlyne yra 
ir penktoji galia, tai — laisvųjų 
žmonių ryžtas likti laisvais ir 
laisvųjų, visur kitur pasauly, 
pasiryžimas palaikyti trokštan
čius būti laisvėje”.

Kreipdamasis į kanclerį Kie- 
singerį ir miesto galvą Klaus 
Schuetz, Nixonas pažymėjo: 
“Aš šiandien čia atstovauju 
penktąją galią ir jos nesugebės 
pažeisti joks, iš betkurios kryp
ties, spaudimas ir jokia grės
mė”.

Nixonui ir vokiečiams parei
gūnams, iš viso apie 10 -12 as
menų, bokštely žvelgus į komu
nistinę miesto dalį, Nixonui ke
letą kartų jam įprastu būdu 
pavergtuosius anapus abiem 
rankom iš tolo pasveikinus, visą 
laiką iš artimų sargybos bokš
telių plyšių Vakarų aūkštuo-

Vietname
Priešas apšaudė 50 vietovių, 

bazių

SAIGONAS. — Š. Vietnamo 
ir Vietkongo daliniai vakar vėl 
apšaudė 50 vietovių ir sąjun
gininkų bazių. Tie puolimai, JA 
Valstybių karinių šaltinių nuo
mone, yra patys stambiausi per 
pastaruosius 9 mėnesius.

JAV daliniai, užvakar atrė
mę priešą, vakar susidūrė su 
mažesnio masto puolimais.

Paryžiuje
PARYŽIUS. — Vakar įvyko 

naujas taikos pasitarimų posė
dis. Jis buvo nesėkmingas. Abi 
pusės kaltino viena kitą. Saigo
no atstovai komunistų puolimus 
pavadino “barbariškais”, šie at 
sikirto, — esą, JAV yra agre
sorium Vietname ir puolimai — 
reikalingi.

sius svečius su stipriais žiūro
nais stebėjo rytų vokiečių sar
gybiniai.

Mažiau sveikinusių, 
kaip 1961 m.

1 Vakar JAV naująjį preziden
tą sveikino žymiai mažiau gy
ventojų, kaip 1961 m. vasarą, 
į Berlyną atsilankius buvusiam 
prez. J. F. Kennedžiui. Mano
ma, kad gatvėse žmonių buvo 
bent trečdalis, palyginus su 
1961 m. Vis dėlto, ir šių dienų 
berlyniečių sveikinimai buvo 
gausūs ir nuoširdūs.

Su demonstiantais tebuvo su
sidurta tik automobilių vilksti
nei vykus žymiausia Vak. Ber
lyno gatve — Kurfuersten- 
damm. Ties Kaiser Wilheim pa
minkline bažnyčia automobi
liams skubiai pravažiavus, apie 
200 ar daugiau studentų šū
kavo “Sieg Heil”, “Black pow- 
er”, kiti buvo užtraukę komu
nistų Internacionalą ar šaukė 
“Ho, Ho. Ho, Chi Minh”.

Automobilių vilkstinei pra- 
slenkant studentai panaudojo 
alaus butelius ir sniego gniūž
tes — nė viena jų nepalietė R. 
Nixono ir kitų aukštų svečių 
mašinos ir vos viena sniego 
gniūžtė palietė spaudos atsto
vą.

Demonstrantai buvo greitai 
išblaškyti, juos išsklaidė ir kiti 
praeiviai, pasipiktinę demon
stracijomis.

40.000 policininkų, ašarinės 
dujos

Prez. R. Nixonui atskridus į 
Romą ir vykus sostinės Romos 
gatvėmis demonstracijų nebu
vo. Pakeliui, ties Než.‘ Kario 
paminklu išlipęs, jis spaudė gy
ventojų rankas. Tačiau prezi
dentui su Saragatu nuvykus į 
prezidentinius rūmus, studentų 
minia kėlė nedraugiškus šūkius, 
į policiją mesdama plytas, ak
menis. Buvo susidūrimų ir teko 
panaudoti ašarines dujas.

Tvarką palaikė ligi 40.000 po
licininkų. Jie sustabdė studentų 
ir kitų žygį gatvėmis ir prie pre 
zidento rūmų.
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Bombos sprogsta Vietname
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Nors 1969 metai jau kopia į 
III-jį savo mėnesį, tačiau dar ne
vėlu ir verta pažvelgti į Chicagos 
Lietuvių golfo 1968 metų veiklą, 
kuriuos pradėjo turėdamas savo 
eilėse 70 narių. Žengiant į 1969 
metų sezoną, klubo sąrašuose 
randamos 93 pavardės.

Kelios nuotrupos apie praėjusius 
metus

Padedant adv. Ch. Kai. 1967 
m. buvo parengtas ir 1968 pra
džioje visuotino narių susirinki
mo patvirtintas klubo įstatų pro
jektas. Šie įstatai jau baigiami 
spausdinti ir neužilgo pasieks na
rių rankas.

ČLGK yra registruotas Illinois 
valstybėje kaip Chicago Lithu
anian Golfers Association, Ine. ir 
gavo įsikorporavimo raštą 1968 
m. balandžio mėn.

Dail. A. Rūkštėlės gražiai pa
rengtą ir lietuviškomis spalvo
mis papuoštą klubo emblemą jau 
pavasarį buvo galima matyti gol
fo laukuose.

1968 metų sezonas prasidėjo 
pievelių žaidimų varžybomis, ku
rios buvo pravestos 2-jų minusų 
sistema ir užsitęsė iki vėlyvo ru
dens. Dalyvaujant 58 nariams, 
varžybose I vietą laimėjo R. Izo- 
kaitis, II v. —- J. Kubilius ir III v. 
Bf. Račėvičius.

Šalia pievelių žaidimų taip pat 
buvo vykdomos dvejetų varžy
bos, kurias, pravedus vieno mi
nuso sistema, laimėjo R. ir V. I- 
zokaičfai baigmėje nugalėję I., 
Plėnį ir B. .Šmaižį. Šiose varžybo
se dalyvavo 42 klubo nariai.

Kad golfo populiarumas kas
kart Vis auga, parodo dalyvių 
skaičius klubo turnyruose. 1968 
m. buvo surengta trys turnyrai. 
Pavasario turnyras sutraukė 56 
golfininkus, kurių daugumas bu
vo klubo nariai. Tačiau sekan
čiose Varžybose žaidėjų skaičius 
augo sparčiai ir V. Adamkus Gol
fo Dienoje dalyvavo 90 varžovų.

Bene pirmą kartą šiais metais 
buvo surengtos tarpmiestinės gol
fo varžybos Detroite, kurias lai
mėjo Toronto miestas. Chica
gos Lietuvių golfo klubas parsi
vežė II vietą.

Tenka pastebėti, kad golfui 
populiarėjant lygiagrečiai gerėja 
ir žaidėjų rezultatai. 1968 m. bu
vo pasiekti keli itin geri rezulta
tai. Pavyzdžiui, B. Račevičius lai
mėjo V. Adamkaus golfo dienos 
varžybas su 74 smūgiais. P. Mas- 
sie kitame žaidime užregistravo 
79 smūgius, A. Smolinskas lai
mėjo varžybas su 78 smūgiais, L. 
Plėnys pavasario turnyre padarė 
78 smūgius, A. Smolinskas lai
mėjo perminamąją taurę, skirtą 
J. Kazanausko su 80 smūgių. Ne
abejotina, kad tolimesni metai 
atneš dar daugiau naujų žaidė
jų su geresniais rezultatais.

C L G Klubas, siekdamas ska
tinti pažangą ir susidomėjimą 
golfo žaidimu, 1968 m. išrinko 
pažangiausią klubo žaidėją. N.

Beisbolo sezonui besiruošiant Washingtono beisbolo komahdoš vadovas 
VVilliams duoda instrukcijas vienam vadovų • Nellie Fox, Pompano 
.Beach., Fla. »

Janickas viešai buvo atžymėtas 
sezono užbaigimo bankete kaip 
geriausias 1968 m. golfininkas.

1969 m. sezoną klubas prade
da su nauja valdyba, kurią suda
ro A. Bakaitis, J. Baris, R. Korzo- 
nas, L. Plėnys ir A. Smolinskas.

Susirinkimo metu, į klubo na
rių eiles įsirašė 8 nauji asmenys.

Žiemos išvykoje į Biloxi, Miss., 
dalyvavo 13 golfo entuziastų. E- 
sant paikiam orui (temperatūra 
sukosi apie 70 laipsnių) ir po il
gos žiemos pertraukos dažnas iš
vykos dalyvis kiekvieną dieną žai
dė po porą ratų. Išvykos meti 
buvo pravestos kelios varžybos. 
Low gross I vietą laimėjo E. La
pas ir Low net I vieta atiteko B. 
Žemaičiui.

B.

1969 M. Š. A. PABALTIEČIU 
STALO TENISO PIRMENYBĖS

J 4 ’ ’■ Į. >'' ■ * - . /■' • I
1969 m. Š. Amerikos Pabaltie- 

čių stalo teniso pirmenybės įvyks 
1969 m. kovo 15 d., Toronte, 
Ont. Vykdo — Toronto PPSK 
Aušra.

Programoje: vyr. komandinės 
varžybos; moterų komandinės 
varžybos, vyrų vienetas, moterų 
vienetas, jaunių vienetas, vyrų 
dvejetas, moterų dvejetas; mišj 
rus dvejetas.

Visose individualinėse vienetų 
ir dvejetų varžybose dalyvių skai
čius yra neapribotas. Vyrų ir mo
terų komandinėse rungtynėse kiek 
vieną tautybę atstovauja viena 
reprezentacinė rinktinė.

Vyrų komandinėse varžybose 
komandą sudaro 3 vieneto žaidė
jai, moterų — 2 vienetai ir vie
nas dvejetas. Lietuvių rinktinės 
sudarymu komandinėms varžy
boms rūpinasi ŠALFASS-gos sta
lo teniso komitetas, kurio vado
vas yra Benius Žemaitis iš Chi
cagos.
Pirmenybės vyks Toronto Tab- 
le Tennis Center, 337 Spadirla 
Avė., Toronto 2-B, Ontario. Pra
džia visiems 10 vai. tyto. Regis
tracija ir burtų traukimas nuo 
9 vai. r.

Individualinėms vienetų var
žyboms dalyvių registracija vyk
doma per sporto klubus ar pavie
niui iki kovo 10 d. (pagal pašto 
anspaudo datą), šiuo adresu: Mr. 
A. Kuolas, 102 Beresford Avė., 
Torontd3, Ont., Canada. Telef. 
(416)-769-7059.

Smulkesnės informacijos yra iš
siuntinėta visiems sporto klubams 
ar gali būti gaunamos aukščiau 
nurodytu adresu.

Kadangi dalyvių skaičius indi
vidualinėse varžybose yra neap
ribotas, lietuvių stalo tenisistai y- 
ra Skatinami kuo gausiau daly
vauti.

Dvejetų registracija atliekama 
vietoje ir iš anksto siųsti nereika
linga.

Centro valdyba

PARENGIMAI CHICAGOJE
Geg. 17 d. — Veleckytės ba

leto studijos vakaras Jaun. cen
tre.

Geg. 18—26 a. — “Dailės 
grupės darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje.

Geg. 25 d. — Ohicagos Ang
lijos liet. Įdubo gegužinė Bučo 
darže.

Birželio 1 d. — ČALM abi
turientų išleistuvių vakaras 
Jaun. centre.

— K. Donelaičio mokyklos 
sporto ir dainų šventė Marijo
nų soduose, Clerendon Hills.

Blrž. 7 — Jaunučio Puodžiū
no baleto stud. vakaras J. cen
tro salėje.

Birž. 8 — Muziko A. NaJko 
muzikos stud. koncertas J. cen
tro salėje.

Birž. 15 d. — Balto Chicagos 
apskrities piknikas.

— 1 vai. kun. Tado - Jono 
Degučio, OFM, iškilmingos pir
mos Mišio3 Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje.

Rūgs. 27-28 — Putnamo se
selių rėmėjų madų paroda Jau
nimo centre.

Kovo 2 d. —Chicagos skau
tų ruošiama Kaziuko mugė 
Jaun. centre.

KOvO 8 d. — “Laiškai Lietu
viams” vakaras Jaun. centre.

Kovo 9 d. — Korp! Neo Li- 
thuatnia Vasario 16 minėjimas 
JatMiimo centro didž. salėje.

Kovo 15 d. — Dail. J. Kele- 
čiaus tapybos paroda Čiurlionio 
galer.

— Balio jubiliejinis 25 m. 
seimas Sv. Kryžiaus parap. sa
lėje. Vakare ten pat banketas.

Kovo Tik dlBalio 25 m. 
jubillėjiniš koncertas, dalyvau
jant CiuTlioriTo &rišftmblhM, Ma
rijos -aūfc&t. irmok.-:'t «diėjte.

Kovo 22 d. — “Draugo” ro
mano premijos įteikimas Detroi- 
top.no premijos įtaikintai Detrbi-

— Chicagos skautininkų ra
movės' pobūvis Taut. stovyklos 
fi’lmos gamybai paremti Jaun. 
centro maži všalėje.

Kovo 28 d.— Tėvų Marijonų 
bendradarbių seimas Marijonų 
vienuolyno salėje.

—- LMKF ruošiamas dr. V. 
Tumėnienės pagerbimas Jauni
mo centre. įuni-

Kovo 80 d. — Muziko A. Va 
nagaičio 20 metų mirties sukak
ties minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia “Margutis”.

Bal. 12 d. — Komp. J. Gai
delio operos “Dana” premjera 
Marijos aukšt. mokyklos salėje.

— Dantų gydytojų balius 
Jaun. centre.

Kernavės skaučių tunto 
tėvų k. parengimas B. Pakšto 
svetainėje.

Bal. 13 d. — Komp. J. Gai
delio operos “Dana” n pastaty
mas Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. ' ■

Bal. 19 d.-—Komp. J. Gaidelio 
opėros “Dana” UI pastatymas 
Marijos aukšt. mokyklos salėje.

— T. T. Pranciškonų rėmėjų 
balius Jaun. centre.

Bal. 26 d. — Slkaučių “Aušros 
Vartų” tunto balius B. Pakšto 
Salėje. '

— Leffnonto Maironio Lit. mo
kyklos tradicinis pavasario ba- 
Ktis Union Center salėje, Willow 
Springs.

Bal. 26 d. — Liet. dukterų dr- 
jos balius Jaun. centre

Bal. 27 — Pranciškieeių rė
mėjų Chicagos aps. vakarienė 
Nekalto Pras. par. salėje.

Geg. 4 d. — šv. Kaz. seserų 
rėmėjų seimas Marijos aukš. 
mok. salėje.

Gegužės 4 d. Sol. V. Kojelie
nės dainų koncertas Orkestras 
Hali.

Geg. 10 d. — Marųuette Par
ko lit. mokyklos tėvų k-to va- į 
karas B. Pakšto salėje.
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Kun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 
tinkamą paguodos, patarimų ar pamokymų žodį. Dalis jo rašytų 
knygų dar beišpardūota ir galima gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžiu ir gražių minčių rinkinys)

$1.00

METAI SU DIEVU,
(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.)
$1.30

AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės istorija) ...................
; r $0.40
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nė vakarienė B. Pakšto salėje.
Spalio 18 d. — Vyt. Mačernio 

kūrybai skirtas vakaras — kon
certas, minint 25 m. mirties su
kaktį, Jaun. centro didž. salėj. 
Rengia Kbrp! Šatrija.

Spalio 19 — “Eglutės” kon
certas' Jaunimo centre.

Spalio 25 d. — LB Marųuette 
Parko apylinkės linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

Lapkr. 15 d. — iSenojo An
glijos liet. klubo Chicagoje tra
dicinis metinis linksmavakaris 
B. Pakšto salėje.

RAUPSUOTŲJŲ APAŠTALAS
Apeigų kongregacijos aukšto

ji taryba svarstė raupsuotųjų 
apaštalo kunigo Damiano de 
Veuster nuostabių dorybių he
rojiškumą, rengiantis jį paskelb 
ti katalikų Bažnyčios palaimin
tuoju. Belgijoje gimęs tėvas
Damianas 1864 metais pašven
tintas kunigu visą gyvenimą pa 
skyrė raupsuotųjų gelbėjimui.

VYSK. BŪČIO 
ATSIMINIMAI

Spalio 11 d. — Chicagos Ang
lijos liet. klubo tradicinė meti-

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo- 
me.

Atsiminirhai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dal. $3.50, II dal. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Buvęs prez. Trumanas, 84 m., bu
vo truputį sunegalavęs, bet dabar 
gerai jaučiasi.

Atsiminimai iš Balfo
veiklos 

Prel. J. B. Končius

Šioje knygoje rasite Balfo įsi
kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

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

Rezid.: 3341 Best 66th Place
Tel.: REpublie 7-7868

OR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. YL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
kampas 63-fiios ir California 

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

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

Ręzld. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telėf. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
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 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTU8 

2838 VVest 6Srd 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. VVAlbrook 5-5076

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

Te). 695*0583 Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin* Illinois

• 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.

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinhiin.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
nntr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. ilk
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
' ALERGIJA

2751 VVest 5lst Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligoniai prilmnin’ pagili onsltsrimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirtnad. lr 
kętv. 4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—-4; šeštad. 10—2 vai.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA m CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

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

Ofiso tel, PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS3 O K S A
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 VV. 7lst Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai,: arba susita
rus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 W. 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER i. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuviu gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU III VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
akušerija moterų ligos 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

<Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Re*. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68r«i Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.
Priiminėja tik susitarus

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

• Administracija dirba kas- S
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- į? 
niais — 8:30 — 12:00. £

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6.9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os Ir Campbell Ava. kampas) 
Vai kasdien 9—-11 ryto lr 4—R » v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRI8T8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 63 r d St.» OR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contaet lcnja-s".

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6.7800: Namų 926-7097

5159 So, Daine n Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 428 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penlktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. iv
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURČIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oab Forest, m

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617
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Studentų maištai ir

REVOLIUCIJA AMERIKOJE
Kaip skaudžios votys kultū

riniame kūne tai šen, tai ten 
vis gausiai pratrūksta studen
tų maištai universitetuose, ko
legijose. Kaip “Sun - Times” 
dienraštis pastebi, tai vis vei
kia “moraliniai absoliutistai”, 
kurie tariasi geriau už visus 
žiną, kad dabartinė santvarka 
tai “įkūnytas blogis”. Tai in
telektualiai absoliutistai, ku
rie nepakenčia jokio neprita
rimo jų maištingiems užmo
jams.

Soaudoj ir radijo bangomis 
skelbiama, kad susiorganizavo 
nauja sąjunga, į kurią įeina 
ne tik studentai, bet profeso
riai ir universitetų sargai. Ji 
turinti savo skyrius eilėje aukš 
tųjų mokyklų, savo veiklą ple
čianti. Suprantama, kad sar
gai nėra paruošti universitetų 
reformų vykdymui ir jų įtrau
kimas tik rodo, kad čia siekia
ma kitų tikslų — mobilizuoti 
visų sluoksnių žmones revoliu
cinėms idėjoms universitetuo
se ir visuomenėje pravesti.

*
Revoliucinių nuotaikų stu

dentai jau veržiasi savo maiš
tingus sąjūdžius perkelti į fab
rikus ir įmones. “Chicago’s 
American” (vasario 22 d. nu- 
merv) skelbia, kad S.D.S. są
jūdžio studentai, drauge su 
neerų Black Panthers. sten
giasi išvystyti savo aktyvu
mą Detroito automobilių fab
rikuose. Čia pastebėti padegi
mai, vienas darbininkų unijos 
vadas perdurtas. S.D.S. akty
vistai sausio mėn. maišėsi Ži
balo, chemikalu ir atominių 
įmonių darbininkų piketų eilė
se. Buvo paleisti šūviai į žibalą 
vežusius sunkvežimius, puola
mi policininkai. S.DS. plaka
tai skelbė “Šalin piketuotojų 
kapitonai, mes pradedame stu 
dentu sąjungą su darbo kla
se’*. Fabrikuose steigiamos to
kios organizacijos, kaip Juo
dųjų darbininkų revoliucinė 
lyga, Fordo revoliucinės uni
jos sąjūdis, Dodge revoliuci
nės unijos sąiūdis, Eldon re
voliucinės unijos sąjūdis.

*
Califomi jos universiteto pro 

fesorius Herbert Marcuse net 
išleido knygą “An Essay on 
Liberation”, kur reiškia, kad 
revoliucinės svajonės bus įvyk 
dytos studentų ir pasaulio neg 
rų. Jis agituota už demonstra
cijas, susidūrimus, sukilimą 
ir reiškia vilti, kad gyventojai 
įsijungs į partizanų karą prieš 
dabartinę sistemą. Tas revoliu
cinis maištingumas pasiekia 
tokio įžūlumo, kad kaip skel
bia “Chicago Tribūne”, vie
na studentė vasario 26 d. spio- 
vė į veidą jau tokio liberalaus 
Chicagos universiteto dekano 
pavaduotojui dr. Redfiefld. Pra 
siveržia tiesiog nihilistiniai iš
krypimai. Negrė studentė Fai- 
nia Dąvis, kaip skelbia “Chica
go Daily News”, šį mėnesi bai
gianti universitetą, skelbiasi, 
kad jos siekis bus plėsti revo
liucijos idėją.

Kas viso to užnugaryje? 
Aiškumo įneša pareiškimas 
advokatės Dodd, buvusios kar 
štos komunistų veikėjos, o vė
liau vyskupo Sheen atverstos 
į katalikybę. Ji Straipsnyje, 
kuris ivspausdintas “Catholic 
Digest” kovo mėn. numery, 
rašo: “Neturiu jokios abejo
nės, kad studentų riaušės, pa
talpų užiminėjimai po visą 
kraštą yra rūpestingai orga
nizuotas dalykas. Tas viskas 
turi šaknis 1956 m. konferen
cijoje, kada Chruščiovas tapo 
Sovietų sistemos galva. Tada 
jie nusprendė, kad kreipima
sis i darbininkiją toliau jau 
pasilieka bevaisiais. Jie tada 
įžvelgė, kad darbininkų unijos 
Europoje ir JAV-se nesiekia 
revoliucijos, o tik siekia page
rinti darbo žmonių sąlygas. 
Dėl to jie nukreipė dėmesį į 
universitetus ir bažnyčias,

tuos moralinius visuomenės 
ramsčius”.

Reikšminga, kad Princetono 
universiteto radikaliųjų stu
dentų laikraštis “Prism” krei
pėsi į komunistų laikraštį 
“Daily World”, ieškodamas pa 
ramos ir tas komunistų laik
raštis savo skiltyse paskelbė 
raginimą siųsti aukas “Prism” 
išlaikymui, nes, jeigu paramos 
neatsiras, tai “Prism” nuo va
sario mėnesio užsidarys, gi tas 
laikraštis paskleidžiamas net 
45-se New Jersey aukštesnio
siose mokyklose ir kolegijose.

Atsimenant, kad ir Berlyno 
studentų riaušėse buvo ata
kuojama įstaiga Axelio Sprin- 
gerio, antikomunistinio leidė
jo, ryškėja, jog tų riaušių už
nugaryje yra slapta pasauli
nės revoliucijos kurstytojų ran 
ka. Aišku, čia įtraukiama ir ei
lė kitų grupių, turinčių ir kitų 
tikslų, bet ir pati FBI atkrei
pia dėmesį į marksistines mie
les šiame rūgime.

*
Ką daryti? Visų pirma rei

kia kiek galima plačiau de
maskuoti, kas to viso užnuga
ryje. Ir lietuviai čia turi savo 
įnašą padaryti. Plačiau savo 
pasiekiamame rately informuo 
ti apie komunistu kėslus, ypač 
su tuo supažindinant savo ir 
kitus studentus.

Toliau, reikia rūpestingai 
šalinti pačiuose universitetuo
se ir visuomenėje esamas ne
geroves, nelygybę, vykdant 
reikiamas socialines ir švieti
mo reformas, ir tai drąsiai, 
kaip to mūsų laikas reikalau
ja-

Didelė klaida buvo išvesti 
iš mokyklų Dievo idėją. Į tuš
čias ideologiniu atžvilgiu jau
nimo galvas lengvai įpučia sa
vo revoliucinius šūkius raudo
noji propaganda.

Studentų maištavimui netie 
sioginiai atėjo pagalbon radi
jas, spauda, televiziįa, rekla
muodama jų padaužiškus veik 
smus, bet to nepasmerkdaiha. 
Turėtume laiškais, telefonais 
protestuoti prieš šitokį spau
dos apsileidimą. Dž’ugu, kad 
jau kai kurie laikraščiai susi
pranta. Pvz. “Chicago Tribū
ne” vasario 20 d. paskelbė mo 
v n t orumą, kad jie kai kurį lai
ką negarsins studentų maiš
tavimų.

*
Visuomenė pradeda susivok

ti ir kyla reakcija. Miichigano 
valstybiniame universitete su
sirašė daugiau 10,000 studen
tų, protestuodami prieš maiš
tininkų vykdomą terorą, prie
vartą ir įvedamą netvarką. 
Purdue universitete studijuo
ją 500 marinų protestan prieš 
studentų maištingumą užsimo
jo surinkti 500 pančių kraujo 
ligoninėms. New Yorko univer
siteto profesorius Sidney 
Hook paskelbė jau net 36-se 
universitetuose suorganizavęs 
400 profesorių, kurie nusistatę 
palaikyti tvarką. San Francis
co Valst. kolegijoje surenka
ma 2,300 parašų už tvarkos 
palaikymą ir įsijungimą į va
dinamą Committee for Aeade- 
mic Environmėnt.

Reikia manyti, kad daugelis 
universitetų paseks Notre Da 
me universiteto prezidento ryž 
tą, kai jis. išanalizavęs kreivus 
tų studentų maištų kelius, pa
skelbė, jok maištaujantiems 
studentams bus duota 15 mi
nučių sustabdyti savo prievar
tes veiksmus. Jei nepaklausys, 
studentai bus išmesti iš uni
versiteto, o pašaliečiai perduo
ti policijai. Apgalvotą, moty
vuotą ir tvirto ryžto šį pareiš
kimą pagyrė pats prez. Nixo- 
nas. Eilėje valstijų parlamen
tai svarsto naujus įstatymus, 
kuriais bus pažabotas studen
tų savavaliavimas. Ir tam vis
kam tenka pritarti. Tačiau ša
lia įstatyminių priemonių, 
svarbu plėsti mokyklose pat
riotinį auklėjimą. J. Pr.

KOMUNISTINE KINIJA IR VAKARŲ EUROPA
Kiniškojo komunizmo centrai Europos kraštuose 

DR. V. UTASRaudonosios Kinijos preziden 
to Liu Shao Tschi nuvertimas 
rodo Kinijos komunistų partijos 
stiprėjimą. Tai yra Pekingo už
sienio politikos kurso prieš Mas 
kvą paaštrėjimo pradžia. Pe
kingo propaganda stiprinama. 
Jos svorio centras yra Azija 
ii’ Pietų Amerika. Bet ir Euro
pa nuo Pekingo propagandos 
nėra laisva. Pekingo rankos 
Vakarų Europą pasiekia trim 
sektoriais: Pekingas tiesiog vei 
kia Tiraną (Albanijos sostinę), 
veikimas reiškias’ oficialiais ke
liais ir kuriant kiniško tipo ko
munistines grupes.

Pekinge var įkurta “Litera
tūros svetimomis kalbomis lei
dykla”. Ji aprūpina visą pasau
lį propagandine medžiaga. Ma
žos ideologinės brošiūros ir lei
diniai, kaip “Pekingo apžvalga”, 
“Kinija paveiksluose” ir kt., y- 
ra leidžiamos jva'riomis Vak. 
Europos tautų kalbomis. Pro
pagandinė medžiaga V. Europą 
pasiekia tiesiog iš Pekingo ar
ba iš Hong Kongo oro keliu, daž 
niausiai per Karachi. Leidiniai 
ateina per savaitę.

Sustiprinta propaganda

Propagandinių leidinių srovė 
plaukia į V. Europą pastoviai. 
Pekingo radijas įvairiomis V. 
Europos kalbomis kasdien duo
da plačią programą. Turinys 
beveik vienodas.

Pagrindinė Pekingo propagan 
dos centralė yra šveicarų Ber
ne. Pareigas atlieka Pekingo 
diplomatinė atstovybė. Pekingo 
atstovas Berne Li Ching nuan 
turi uždavinį išvystyti kinų ko
munistinę propagandą visoje V. 
Europoje. Tam tikslui kiekvie
nais metais jam yra skiriama 
du bilijonai šveicarų frankų. Iš 
k'nų pasiuntinybės Berne plau
kia didėlės pinigų sumos į visą

Californijos universiteto Berkeley studentai demonstrantai verčia mašiną. Vartodami šlykščiausius žo
džius, studentai ir įvairūs įsimaišę nestudentiški gaivalai akmenimis puola policiją.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

27

— Taip yra, ponas Budry, — ji vėl pradėjo eiti 
keliuku. — Aš papasakosiu viską nuo pradžios. Šian 
dien aš atrodau truputį juokinga, aš net nežinau, ko
dėl aš noriu atversti jums savo gyvenimo sunkiausią 
lapą. Taigi aš pradedu nuo pradžių. Jūs žinote, kad pra
ėjusį sausio mėnesį rusai prasiveržė Rytų Prūsijoj. Grei 
tu laiku jie taip pat pasiekė Pomeraniją. Jūsų kaimy
nai išbėgo j vakarus be atidėliojimo, o aš su motina 
kažko laukiau. Mes galvojome, kad, gal būt, vokie
čiai atstums raudonuosius atgal. Iš kitos pusės mes ne
tikėjome, kad komunistai yra tokie sadistai, kaip rašė 
mūsų laikraščiai ir skelbė mūsų radijas. Taigi, mes 
laukėme stebuklo.

— Aš atsiprašau, panele von Gropp, aš norėjau 
jus pertraukti. Jūs buvote visai viena su motina tuo 
metu Pomeranijoj?.

— Taip, mes buvome vienos. Mano tėvas mirė 
1942 m. Mano brolis, armijos kapitonas, yra dabar So
vietų Rusijoj belaisvių stovykloj. Kaip matote, musų šei
ma nebuvo didelė, tik tėvai ir du vaikai. Dabar vėl 
grįžtu prie istorijos pradžios. Taigi vieną dieną Sovietų 
Rusijos daliniai pasiekė mūsų vietovę. Jie atvyko kaip 
gyvuliai. Ne, jie pasirodė, kaip pikčiausi žvėrys. Atleiski

V Kurortą. Visos kinų pasiun
tinybės Europoie Pekingą gali 
pasiekti tik per Berną.

Bet polit'niu požiūriu Pary
žiaus kinų pasiuntinybė yra 
svarbesnė. Ne be pagrindo Pe
kingo pasiuntinys Paryžiuje y- 
ra senas Mao Tse - tungo drau
gas gen. Huang' Chen. Kitas 
pasiuntinybės personalas yra 
sudarytas iš geriausių Europos 
žinovų.

Didelė ir galinga yra Stock- 
holmo kinų pasiuntinybė, kuri 
visų pirmiausia siekia švedrj ko
munistus atitraukti nuo Mask
vos ir laimėti Pekingui. Preky
binė kinų nrsija Vienoje sten
giasi sustiprinti prekybinius ry
šius su Pekingu ir šitaip plėsti 
propagandą. Pekingas nori Aus
triją nukreipti nuo Nacionali
nės Kinijos. Daug propagandos 
yra nukreipta prieš užsienio 
kinus. Žūtbūtinė propagandos 
kova vyksta prieš Nacionalinę 
Kiniją.

Aktyvumas Europos sostinėse

Į Austriją ateina ir Albani
jai skirta propagandinė; literatū
ra ir galybė laiškų. Briuselio 
žinių agentūra prieš kurį laiką 
“įsakymų keliu” buvo uždary
ta. Priežastis: ten dirbo dau
gumas Liu Shao Tschi draugų. 
Propagandinė mašinerija per
kelta į Paryžių. Ten yra mažas, 
bet labai aktyvus, propagandos 
biuras, vadovaujamas Yen Ning 
li. Šitas biuras platina propa
gandinę spaudą.

Bad Godesberge gyvena 
Hsiang Tien men su savo ver
tėju Kuang- Yi men. Jis aprū
pina Pekingą žiniomis iš Vak. 
Vokietijos. Pagrindinis kiniškos 
propagandos Vak. Europoje tik 
slas yra ideologinis sužlugdy

mas V. Europos komunistų Mas 
kva-' ištikimų partijų ir vietoje 
jų pastatymas Pekingui ištiki
mų partijų. Pekingui ištikimų 
grupių organizavimas vyksta 
visoje Vak. Europoje. Šitos gru 
pės varo intensyvią propagandą 
ir yra gerai aprūpintos Pekin- 
g'O pinigais. 'Bet paskutiniais 
laikais tarp š;tų grupių yra at
siradę nesutarimų. Nesutarimai 
yra išdava kovos tarp Mao Tse 
tungo ir Liu Shao tschi. Stip
riausia kiniškos krypties komu
nistų partija yra Belgijoje: ji 
yra įkurta 1963 metais ir va
dovaujama Jaoąues Grippa. Ši
ta partija leidžia laikraštį “La 
voix du Peuple”, kurio tiražas 
prašoka 10,000. Jis yra kiniškos 
krypties laikraštis Vakarų Eu
ropoje. Paskutiniais laikais Va
karų Europoje įvyko “partijos 
valymų”. “Išvalyti” iš partijos 
belgų komunistai įkūrė kitą 
“Belgijos komunistų partiją”, 
kuri leidžia laikraštį “ClartėT 

Grippa su savo ištikimais sėb
rais nepuola Mao Tse - tungo. 
Bet iš kitos pusės gina Liu Shao 
tschi ir dažnai pasisako už Fi- 
del Castro. Prancūzijos Pekin
gui ištikimi komunistai taip pat 
yra suskilę. Viena grupė turi 
maždaug 2000 narių ir leidžia 
laikraštį “Humanite nouvelle” 
(7000 egz.). Kita Pekingo ju
dėjimo komunistą grupė “Cent
re marxiste - leniniste” turi 100 
narių ir leidžia laikraštį “Tri
būne rouge”. Abi grupės viena 
antrai prikiša Prancūzijos dar
bininkų vedimą į “akligatvį”. 
Studentai 1967 m. sukūrė tre
čią kinietiško tipo komunistų 
grupę, kuri leidžia laikraštį 
“Servir le peuple”. šita grupė 
anom dviem prikiša nukrypimą 
nuo leninizmo. Po Prancūzijos 
neramumų gegužės mėnesį Mao 

(Nukelta į 4 psl.)

te už išsireiškimą. Jie apsupo pastatus ir pradėjo vi
sus terorizuoti. Mano motina patarė man tuoj pasislėp
ti. Aš taip ir padariau. Netrukus aŠ išgirdau motinos 
klyksmą. Po to vėl viskas nutilo. Kai raudonieji išbėgo 
iš namų, aš nuskubėjau pas motiną. Ir radau ją, — ji 
buvo mirusi, — mergaitės balsas virpėjo.

— Mirusi?
— Taip, ponas Budry, ji buvo išprievartauta ir 

nužudyta.
— O, aš įsivaizduoju. Lietuvoj bolševikai viską 

darė taip pat, — pasakė Budrys.
Buvo abiems sunkus momentas. Jie negalėjo rasti 

žodžio ir iš lėto greta žingsniavo keliuku.
— Ir porą dienų vėliau aš pabėgau į Vakarus, — 

mergina giliai atsikvėpė. — Bet užmirškime tą nelem
tą istoriją, man ją prisiminti labai nemalonu, — jos 
balsas drebėjo, bet ji susivaldė ir skubiai pakeitė temą,, 
— bet ką gi daro ponas Fernandez?

— Žinote, panele, jis labai užsispyręs vyras. Jis nu
tarė eiti į stovyklą, jis nebijo, nes jis yra nutaręs grįžti, 
į Lenkiją.

— J Lenkiją? Bet juk tenai taip pat komunistai. 
Aš negaliu suprasti, kodėl jis nori ten vykti.

— Taip, jis viską tai žino, tačiau ten likusi jo 
motina našlė, ir jis tikisi ją surasti. Jis nuolatos apie 
ją kalba.

— Bet jo sveikata? Aš negaliu suprasti, kaip jis 
galės ten gyventi su tokia silpna sveikata?

— Tai yra tiesą, jo sveikata yra beveik kritišką, bet. 
aš jau sakiau, kad jis yra užsispyręs. Jis geras, išsila
vinęs vyras, bet labai užsispyręs ir truputį svajotęjąs. 
Jis taip pat didžiuojasi, kad yra tikras Lenkijos aristo

Lietuvos atstovas J. Rajeckas su kongresmanu William T. Murphy ir 
ponia Murphy. Nuotr. J. Mileges

ČEKOSLOVAKIJOS OKUPACIJA 
IR BEIRUTO U2PU0UMAS

DR. P. MAČIULIS

New York Times politinis ap
žvalgininkas šiomis dienomis ra
šė, kad Beiruto aerodromo (Li- 
banone) užpuolimas ir Čekoslo
vakijos okupacija (1968.VIII.21) 
buvo kariniu požiūriu tobulai pa
ruošta, bet politiniu atžvilgiu tai 
buvo beprotiškas (insane) žygis.

Pereitą vasarą, bedarydami ka 
rines pratybas, rusai tiek sugai
šo laiko Čekoslovakijos pašonė
je, kol, pagaliau, nenutarė smogt,, 
apgaudami visus kaimynus ir pa
čius čekus. Okupacija buvo at
likta greit ir gana sklandžiai, pa
dedant tiksliai suorganizuotai 
penktajai kolonai.

Bet, kai šis nešvarus žygis bu
vo atliktas, tuojaus paaiškėjo, jog 
Maskva buvo apgalvojusi viską, 
tik ne tai, ką daryti su Čekoslo
vakija, ją okupavus.

Beiruto įvykiai
Be mažiausio nukrypimo, tik 

daug mažesne apimtimi, pana
šiu būdu Izraelio helikopteriai 
savo puolimu pasireiškė Beiruto 
aerodrome, sunaikindami dau
giau kaip tuziną Libano keleivi
nių lėktuvų.

Tuo puolimu tikslas nebuvo 
pasiektas; priešingai, viskas atsi
suko prieš Izraelį.

Rusai neteko savo sąjunginin
ko (Čekoslovakai niekad neuž
mirš to, ką iš rusų patyrė), pra
rado savo vardą ir tarptautinę pa 
garbą. Izraelis neteko tylaus įLi- 
banono, kaip vieno mažiausių 
priešininkų pritarimo savo egzis
tencijai, o be to užsienio para
mos.

Už šitą beprotišką žygį J.T. 
Saugumo taryba visais būlsais pa 
smerkė žydus, nors Amerika ir ne 
sustabdė aviacijos paramos. Ta
čiau Washingtonas dėl to žygio 
griežtai pasisakė prieš Izraelį. Net 
ir tokia D. Britanija, kuri visuo
met mielai rėmė Izraelį nuo Su- 
ezo kanalo karo, dėl šio žygio pa

kratas.
— Jis toks yra. Aš tai pastebėjau, kai jį aplankiau 

su ponu Wood ir jo draugais. Jūs atsimenate tą dieną. 
Jis padarė man ambicingo džentelmeno įspūdį. Man 
patinka tokios rūšies vyrai. Žinoma, jis buvo truputį 
per griežtas pono Wood atžvilgiu, bet aš tai užmir
šau. Taip, Fernandez yra aristokratas. Jis gerbia mote
rį kaip karalienę. Tokios rūšies vyrai yra man kaip 
geras vynas, — ji pirmą kartą plačiai nusišypsojo.

— Bet, panele von Gropp, kas buvo jūsų tėvas?
— Mano mielas tėvas? — jos veidas buvo šviesus, 

pilnas energijos ir paslaptingumo, — mano tėvas buvo 
baronas ir motina kunigaikštytė.

— Aš taip spėjau, panele, ir ponas Fernandez 
spėjo taip pat. Bet aš atsiprašau, kad pertraukiau.

— Yra keistas reikalas, — ji vėl tęsė, — aš mylė
jau abu savo tėvus, bet labiau savo tėvą kaip moti
ną. Aš manau, kad tam buvo priežasčių. Mano tėvas 
buvo labai ambicingas, korektiškas ir teisingas. O ma
no brolis buvo. beveik to pačio charakterio. Vargšas 
vaikinas dabar nelaisvėje, kaip aš jau sakiau. Bet aš 
per daug kalbu apie save. Turėčiau grįžti prie jūsų 
klausimo. Taip, papasakokit apie tas stovyklas, kurias 
pirma minėjote. Aš norėčiau aptarti, kad išvengtumėte 
jų.

— Aš sakiau, jau, kad man jos nepatinka. Todėl 
as ir atėjau pasimatyti su jumis ir paklausti, ar nieko 
nežinote apie poną Wood. Aš norėčiau prašyti, kad 
jis man pagelbėtų. Aš manau, kad jis nepamiršo jūsų 
taip pat, nes jūs padėjot jam tiek daug tą rytą, kai jis 
iššoko iš degančio lėktuvo. -n.

(Bus daugiau),

reiškė savo didelį pasipiktinimą, 
ir grįžo persvarstyti savo nusista
tymą dėl priešlėktuvinių raketų 
pardavimo Jordanui.

Prancūzijos sankcijos
Prancūzai buvo nusiteikę prieš 

Izraelį nuo to laiko, kai Pran
cūzija išsprendė Alžiro klausimą, 
siekdami susigrąžinti arabų prie
lankumą. Beiruto aerodromo už
puolimas panaikino net tariamą 
prancūzų neutralumą Palestinos 
klausimu. De Gaullis uždraudė 
parduoti žydams betkokias kari
nes.
reikmenis ir ne vien tik tuos 50 
Mirage džetų, už kuriuos Izrae
lis jau buvo sumokėjęs. Džetų Iz
raelis negaus, kaip negaus ir at
sarginių dalių anksčiau jų pirk
toms reikmenims.

Gana įdomu po įvykių pasek
ti Sovietų ir Izraelio politinės 
veiklos panašumą.

Nuo rugp. 27 d. Maskva viską 
daro ką gali, kad pasirodžius 
prieš pasaulį taiką mylinčia ša
limi. Reikalams Vid. Rytuose kiek 
pablogėjus rusai skelbėsi kovoją 
už taiką.

Kaip Izraelio atkirtis už savo 
piratiškus veiksmus pasaulio opi
nijoje sumažino jos paramą, taip 
pat ir Rusija, norėdama nutrin
ti Čekoslovakijos okupacijos dė
mę, sėkmingai skatina Prancūzi
ją pagreitinti abipusio susitikimo 
datą. Rusija pasiūlė prancūzams 
didelius užsakymus jų pramonei, 
kad jie galėtų išlyginti savo em
bargo gaminti Izraeliui.

Paskutinis dalykas, kurio siekė 
Izraelis Beiruto aerodrome, tar
si norėjo pagelbėt Rusijai išsi- 
krapštyt iš balos, kurion ji pate
ko Čekoslovakijoje.

Kaip keistai tas neskambėtų, 
bet tai pasireiškė kaip vieninte
lė politinė pasekmė.

/
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Brolijos vyriausias skautininkas Vladas Vijeikis pasakoja 
apie skautų vadus ir apie išeivijos jaunimą

Šiuo metu laisvojo pasaulio Lie 
tuvių skautų brolijai, kurios gre
tos jungia ne šimtus, bet tūkstan
čius jaunuolių, vadovauja v.s.
Vladas Vijeikis. Praėjusiais me
tais drauge su Lietuvos nepri
klausomybe ir Lietuvių skautija 
atšventė veiklos 50 m. sukaktį.
Ta proga brolijos vyriausias skau
tininkas plačiai lankė skautus ne 
tik šiame žemyne, bet pasiekė ir 
tolimąją Australiją ir todėl šian
dien jis gali autoritetingai per
duoti savo įspūdžius apie skauti- 
jos ir bendrai išeivijos jaunimo 
dabartinę padėtį ir lietuvybės a- 
teitį.

Nepriklausoma Lietuva VI. Vi- 
jeikį pažino kaip naujai prade
dantį reikštis jaunosiom kartos dai 
lininką, aktorių, žurnalistą. Tas 
tradicijas tęsė pora metų būda
mas Europoje, vėliau emigravęs į 
Braziliją. Po kelerių metų iš Bra 
zilijos atvykęs į JAV, jis surado ir 
naują veiklos sritį — darbą su 
jaunimu, su skautais, kur jo var
das bei autoritetas jaunimo tar
pe nušvito didžiulio švyturio 
šviesa ir jis dabar yra vyriausias 
Lietuvių skautų brolijos laisvaja
me pasaulyje vadas, o jaunimas 
jo vardą ir asmenį mini su didele 
bei nemeluota pagargba.

VI. Vijeikis vyriausio skauti
ninko pareigoms išrinktas tik 
prieš porą metų. Bet kai šian
dien įeini į jo spaustuvę VVestern 
gatvėje, Chicagoje, pamatai di
džiulį skydą su įvairiomis dova
nomis, taurėmis, tofėjomis ir pn.
Tai iš viso laisvojo pasaulio įvai
rių lietuvių skautų dalinių dova
nos vyriausiajam skautininkui 
už jo darbą, už ryžtą, už įkvėpi
mą vadovaujant visai skautų bro
lijai.

Jūsų korespondentas šiame il
gesniame pokalbyje bando iš vy
riausiojo skautininko sužinoti tas 
problemas, kurios įdomios ir jau
nimui ir kiekvienam lietuviui.

. *
— Praėjo sukaktuviniai Lietuvių 

skautijos 50-tieji metai su tautine 
stovykla, eile minėjimų visame 
laisvajame pasaulyje ir pn. Žvelg
dami į šią sukaktį matome, kad 
22 metus Lietuvos skautai egzis
tavo laisvoje Lietuvoje, o 28 me
tus išeivijoje. Tad įdomu, kad vy
riausias skautininkas padarytu
mėt trumpa skerspiūvį apie skau- 
tavimą laisvoje Lietuvoje ir už 
jos ribų, tarnaujant tam pačiam 
šūkiui — Dievui ir Tėvynei ir ar
timui.

— Laisvoje Lietuvoje skautų 
organizacija buvo skaitoma “pri
vilegijuota”, Mat, naudojosi val
džios parama ir kai kas skaitė, 
kad darbas skautų organizacijoje 
gali kartais ir karjerai padėti. To
dėl nenuostabu, kad į išeivijoje 
atsikuriančius skautus pradžioje 
žiūrėta skeptiškai, galvojant, kad 
be valdžios pagalbos jų dienos ne 
bus ilgos. Tačiau pasirodė, kad 
skautų vadovai nebuvo nei karje
ristai nei apmokami besieliai val
dininkėliai, kuriems svarbu tik al
ga ir karjera. Tuojau buvo pama
tyta, kad neveltui skautų vado
vai kantriai ilgus metus ėjo skau
tišką mokyklą, kad duodami įžo
džiai ir pasižadėjimai turėjo gi
lią rišamą prasmę. Jaunimas taip 
pat noriai stojo į skautų eiles. Juo 
patraukė jaunatviškas skautų 
veržlumas, o gera pedagoginė 
metodika išlaikė ir ugdė. Tėvai 
taip pat pastebėjo, kad skautavi- 
mas turi gerą įtaką į jaunuolio 
auklėjimą.

Jeigu lietuvybės dėsniai Lietu
voje natūraliai patys savaime bū
davo įsisąmoninami, tai, sveti
mose šalyse lietuvybę reikėjo dieg 
ti, ugdyti ir saugoti nuo svetimų 
vėjų. Čia skautybė pasirodė esan
ti labai paranki priemonė tauti
nei sąmonei auklėti. Tautinis au
klėjimas skautamokslio progra
mose įgavo dar stipresnius pa
grindus.

Žvelgdami atgal į nueitą 50

metų Skautų brolija gali didžiuo 
tis išugdžiusi visą eilę gerų žmo
nių ir’ ištikimų lietuvių. Pabrėž
čiau žodį ištikimų, nes šiandien 
tautinė ištikimybė yra labai svar
bi.

— Daliai Lietuvos skautų va
dų ir pačių skautų atsidūrus už 
Lietuvos ribų ir čia vėl atsiku
riant, manome, kad buvo sunkes
nių momentų organizavomosi 
stadijoje ir nepasitikėjimo žvel
giant į netikrą rytojų. Kaip visa 
tai praėjo ir kokius (Vaisius pasie
kė Lietuvių skautija išeivijoje?

— Atkuriant Lietuvių Skautų 
brolijz išeivijoje teks susidurti su 
visa eile sunkumų. Nauji kraštai, 
nauji papročiai, vietinės veikian
čios skautų organizacijos, sąlygų 
nepažinojimas, skautiškų prie
monių trūkumas-visa tai gerokai 
lėtino skautų žingsnius. Bet skau
tai visada yra pasirengę išsiversti 
bet kokiose sąlygose. Ar laukinėje 
gamtoje ar sunkioje kultūrinėje 
atmosferoje skautai turi surasti iš
eitį. Taigi pamažu kliūtys buvo 
nugalėtos, daliniai atskirose vie
tovėse įsteigti, priemonių pama
žu atsirado.Šiandien galime pasi
džiaugti tvirtai disciplinuota or
ganizacija, turime įvairių reika
lingų priemonių, literatūros. Vi
sa eilė patyrusių vadovų dirba 
skautų eilėse. Žinoma, toli gražu 
dar ne viskas padaryta ir ateities 
vadovams yra dar begalės darbų. 
Skautų organizacija yra auklėji
mo organizacija. Nors idėjos ir 
šūkiai lieka tie patys, bet metodi
ka ir priemonės nuolat kinta ir 
tobulėja.

Šiandien galime pasidžiaugti, 
kad visose lietuviškose kolonijo
se veikia skautų daliniai, įgavę 
pilnas pilietines teises lietuviško
je bendruomenėje. Ir jeigu tik 
kur nors skautiška veikla sušlu
buoja, tuojau susirūpina visi ir 
skautai, buvę skautai ir visai ne- 
skautai. Galima pasigirti, kad 
skautus visuomenė labai aukštai 
vertina, pasirengusi visais būdais

Vyriausias Brolijos skautininkas 
Vladas Vijeikis vienoje stovykloje 
papuoštas indėnų “chief’o” kepure.

Detroito lietuviai Vasario 16-sios minėjime. Nuotr. K. Sragausko

padėti. Įgyta visa eilė stovykla
viečių, kuriose išdygo reikalingi 
pastatai. Vis tai mūsų darbščiųjų 
atsidavusių vadovų darbo vaisiai. 
Visi jie supranta, kad skautybė 
skautams yra žaidimas, bet vado
vams tai yra rimtas ir atsakingas 
jaunosios kartos auklėjimo dar
bas. Žinoma, vadovai nelieka be 
atlyginimo. Jų atlyginimas yra 
labai didelis — tai gerai atlikto 
darbo džiaugsmas. Laiminga 
Skautų brolija yra dar ir todėl, 
kad čia turi progos pasireikšti ir 
panaudoti savo jėgas ir sugebėji
mus visi. Čia petys į petį dirba ir 
sūnus ir tėvas.

— Kurie Jums mieliausi įspū
džiai iš sukaktuvinių metų, kaip 
stovi lietuvių skautija dabar ir 
kokią šiai organizacijai prama- 
tote ateitį?

— Sukaktuviniai metai Skau
tų brolijai davė daug impulso ir 
džiaugsmo. Šiems metams broli
ja paskelbė: “Šventė širdy — dar
bas rankose”. Ir tikrai visi metai 
praėjo šventiškoj nuotaikoj ir dir
bant pasiraičius rankoves. O to 
darbo buvo ne taip jau mažai. Vi
si suprato jubiliejaus prasmę ir 
griebėsi darbo su tikru skautišku 
entuziazmu. Visus metus apvai
nikavo penktoji tautinė stovykla. 
Ir dabar dar susitikę tos stovyk
los dalyviai nebaigia savo įspū
džių pasakotis ir nebaigs dar il
gus metus. Šiuo metu ps. A. Ke- 
zys, SJ su pagelbininkais baigia 
sudaryti tos stovyklos filmą. Ža
da būti labai įdomus spalvotas 
garsinis filmas. Atrodo, kad tokio 
dar neturėjome savo istorijoje.

Man asmeniškai didžiausią į- 
spūdį padarė tautinėje stovyklo
je mūsų skautų drausmingumas. 
Dažnai juokauju, kad esu labai 
nepatenkintas, jog neteko panau- 

i doti visų bausmių, kurios buvo su 
galvotos iš anksto nusikaltėliams 
bausti. Šiais laikais, kada taip ap
stu įvairios netvarkos jaunimo 
tarpe, mūsų jaunuoliai pasirodė 
esą rimti, atsakingi vyrai, kurie 
žino, kada galima žaisti ir kada 
reikia rimtai dirbti. Su tokiais vy
rais galima drąsiai eiti ir per ug
nį ir per giliausią vandenį. Tad

ar galima būtų abejoti Lietuvių 
Skautų brolijos gražia ateitimi?

— Žinome, kad, tapęs vyriau
siu skautininku, lankėt ..visus 
skautų vienetus ne tik JAV ir Ka
nadoje, bet pasiekėte net jr Aus
traliją. Kokie būtų tų kelionių 
bendri įspūdžiai juos suvedant į 
vieną tašką — skautijos ir lietu
vybės ateitį už Lietuvos ribų?

— Pasiėmęs sunkias, bet, ma
no manymu, labai gražias ir gar
bingas vyriausiojo skautininko 
pareigas norėjau kuo daugiau lai
ko skirti praktiškajam skautavi- 
mui ir maniau, kad asmeninis 
kontaktas su skautais ir vadovais 
yra geriau negu raštai ir aplin
kraščiai. Daug geriau išsiaiškin
ti žodžiu negu raštu. Visur, kur 
buvau, mačiau vaisingas skautų 
vadovų pastangas. Visur stengia
masi išlaikyti gražias lietuviškas 
skautiškas tradicijas. Svarbiau-

darbuojasi. Jau virto tradicija, 
kad kiekvienais metais pasirodo
mą su nauja lietuviška koplytė
le. Visuomenė mėgsta šiuos dar
bus ir juos mielai išperka. Mat, 
jie visi lietuviško stiliaus ir tokių 
niekur negali gauti. Šiais darbais 
gaunama dvejopos naudos. Vie
na, visuomenė turi progos pa
puošti savo namus lietuviškias 
dalykais ir lietuvių tautinio me
no tradicijos gražiai tęsiamos to
liau. Antra, gaunama lėšų skau
tiškai veiklai. Reikia pasakyti, 
kad prie šių darbų prisideda ir 
skautai, atlikdami pagelbinius 
darbus. Tuo būdu jie įpranta 
naudoti savo rankas ir išmoksta 
daug jiems nežinomų dalykų, y- 
patingai medžio darbų srityje. Be- 

|Veik galėčiau kirsti lažybų, kad 
bet kurioje lietuviškoje šeimoje 
rasime skautiškų darbų, įsigytų 
Kaziuko mugėje

darbą ir skautiškam judėjimui 
reiškia labai daug pritarimo. Jie 
supranta, kad skautai, būdami 
tarptautine organizacija, gali 
daug prisidėti prie Lietuvos rei
kalų populiarinimo kitų tautų 
tarpe. Ir nors mūsų brolija šiuo 
metu nepriklauso oficialiai tarp- 

I tautiniam biurui, tačiau, apie 
mūsų veikla visos skautų organi
zacijos gerai žino ir jų tarpe turi
me daug gerų bičiuliu. Ypatin
gai reikėtų pažymėti Amerikos 
skautų vyriausia skautininką Al- 
den G. Barber, kuris lietuviams 
skautams reiškia daug simpatijų 
ir atsiuntė sveikinimą tautinei 
stovyklai. Jis taip pat lankėsi Chi
cagoje Kaziuko mugėje ir dauge
liu atvejų yra susitikęs su lietu
vių skautij vadovais.

Taigi, turėdami gerus skautus, 
puikius vadovus, daug ištikimų 
draugų savoje visuomenėje ir sve
timųjų tarpe, argi galime abejo
ti Lietuvių Skautų brolijos švie
sia ateitimi? — tikrai entuzias
tiškas nuotaikos pagautas, baigė 
pokalbį skyriaus brolijos skauti
ninkas VI. Vijeikis.

VI. Ramojus

M O V I N G
6ERENAS perkrausto baldus ir 
bitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
diraai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place HA 6-8063

sias ir didžiausias darbas — tai f — Kodėl skautai iš visuome-
naujų jaunų vadovų auklėjimas. 
Daugelyje vietovių yra pasiekta 
gražių rezultatų. Paskutinis apsi
lankymas Australijoje paliko gi
lų įspūdį ir dar labiau sustiprino 
pasitikėjimą Lietuvių Skautų bib
lijos ateitimi. Skautai visur moka 
sukurti žavinga Lietuvos kampe
lį ir, nors jis ir neatstoja tikrosios 
Lietuvos, yra brangus, nes tai 
mūsų tikrų širdies jausmų vai
sius.

— Nūnai mūsų pokalbis vyks
ta Tamstos įmonėje piūklams ū- 
žiant ir dideliam būriui skautų 
tėvų čia besidarbuojant. Ką visa 
tai reiškia?

— Tie piūklai čia kas metai ū- 
žia prieš Kaziuko mugę. Mat, 
jau tokia tradicija, kad skautai 
rengia Kaziuko mugę, kurioje 
be įvairių kermošinių dalykų 
parduoda nemažai rankdarbių. 
Chicagoje susidarė grupė tėvų ir 
skautų, kurie mėgsta rankų dar
bus ir jau kelinti metai smarkiai

nės neprašo pinigų? Ar jie tokie 
turtingi?

— Skautai, tur būt, vieninte
lė organizacija, kuri neina pla
čiu mastu į visuomenę prašyti 
paramos. Visas reikalingas lėšas 
stengiasi susirinkti savųjų tarpe 
ir patys užsidirbti, kaip pvz. Ka
ziuko mugėmis. Gal būt, tai jau 
yra skautiškoje prigimtyje, nes 
juk visados propaguojama, kad 
patys skautai stengtųsi užsidirbti, 
bet neprašytų tėvų skautiškoms 
išlaidoms. O tų išlaidų yra ne
maža. Kad ir stovyklaviečių įren
gimai pareikalauja daug lėšų ir 
darbo. Visi pastatai statomi tal
kos būdu. Čia tėvai ir skautai vie
ningai dirbdami pasiekia gražių 
rezultatų. Skautų organizacija y- 
ra šeimų organizacija, todėl rei
kalui esant visi šoka į talką.

— Ką galutėmėt dar pasakyti?
— Baigiant reikia padėkoti lie

tuviškai visuomenei, kuri nepa
prastai aukštai vertina skautišką

If you ignore it,maybe it’ll go away. 
« And other 

famous cancer legends.

KOMUNISTINĖ KINIJA:
(Atkelta iš 3 psl.)

Tse - tungo grupės buvo uždrau 
stos. Dabar šios grupės veikia 
pogrindyje. Šveicarijos Mao Tse 
tungo šalininkai leido laikraš
tį “Octobre”. Po tarpusavio ki
virčų šitas laikraštis sustojo ir 
dabar yra leidžiamas “Išsilais
vinimo kova’”. Šveicarijos ki- 
nietiškieji komunistai persiorga 
nizavo į “šveicarų liaudies par
tiją”. Bet po to įkrito į Pekin- 
go nemalonę. 1965 m. sušaukė 
nepriklausomą nuo Pekingo ir 
Maskvos “revoliucinį internacio
nalą”. Š’ta grupė turi antise
mitinių tendencijų. Pinigų gau
na iš Kairo.

Suskilę italai

Italijos kinietiškieji komunis
tai turi 55,000 narių. Laikraštis 
vadinasi “Nuova unitą”. Kiniš
ki Italijos komunistai yra su
skilę į tris tarpusavy kovojan
čias grupes. Kiekviena grupė 
leidžia savo laikraštį. “Mark
sistinė - leninistinė Austrijos 
partija” leidžia mėnesinį žur

nalą “Raudonoji vėliava” (10, 
000 egz.). Bet ir čia daug ski- 

j limų. Prieš kurį laiką atsisky
rė “revoliucinių darbininkų su
sivienijimas” ir įkūrė laikraštį 
“Komunistas”. Bet abi grupės 
pasisako už Mao Tse - tung. 
Londone taip pat yra dvi kiniš
ko tipo komunistų grupės, ku
rių viena pasisako už Liu Shao 
tschi ir smerkia Mao Tse - tun- 
gą. Grupės nėra didelės.

Įvairios Vakarų Vokietijos 
kiniško tipo grupelės susispie
tę aplink laikraštį “Raudonieji 
Rytai”, kurio išeina vos 1000 
egz. Išsisklaidę po įvairius mies 
tus mao tsetungininkų grupelės 
nedaug parodo veikimo. Pekin
go sektos yra suskilę. Yra daug 
tarpusavio kovų ir intrygų. Bet 
vis dėlto šitos grupės Maskvos 
tino komunistams kelia daug 
rūnesčių. Pekingas, reikia ma
nyti, Vakarų Europai ateityje 
skirs daug dėmesio. Bus atlik
ta daug valymų. Pekingas ši
taip nori sukurti “antrą fron
tą” prieš Maskvą.

In an all-out cfFort to avoid the truth, people have 
created some pretty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 
hurt me.” And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too Iate.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight fire with fire with 
some more meaningful phrases.

Likę “i in 3 is being saved now. i in 2 could be 
saved if people went for checkups every year*

And “200,000 were saved lašt year. Annual check
ups can help save thousands more.”

What are you vvaiting for? Don’t you want to en
joy the peace of mind that comes from knovving you’re 
doing the best thing for your health?

If it’s slogans you want, we can give them to you. 
We’H do anything to try to make cancer a legend in 
its own rime. Būt we need your help.

Help yourself with a checkup. And others with a chede.

American Cancer Society

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Kailiu Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis , Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
VN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
Mėnraštis "Draugas”.
e »A»»a» *a» *A* «a» »a» «A* «■*.« -A- - i.* -*» s*.- ssr ssi»«mv.» ssr

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos. radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ

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

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

Kristaus sekimas 2.00 

Marijos sekimas 1.25
Ši naudinga knyga gaunama 

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

LITHUANIAN
BA K E R Y

2450 West 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434

ROMANAS

O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
ti- . .

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kainos

turi pridėti 6% taksy.

KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS 
Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum-

| piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų pat«gur~ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
VA&ARIO-FEBRUARY MEN. 27, 28 ir KOVO 1 D.D.

JACQUES CARTIER Imported French 
BRANDY Fifth $3.98

HAUTEFORT VSOP. OOGNAC

Imported from France Fi«h $Q.49

190 Proof GRAIN ALCOHOL ^«h $4.98

HIN E COGNAC

Imported from France Firai $5.98

MEISTERBRAND GERMAN BRANDY Ftftti $<.89
MERCIER Imported French CHAMPAGNE Fifth $3.98

PEPSI OOLA 6 Paek, plūs deposit, Ą Qc.

YELLOYVSTONE 86 Proof BOURBON Fifth $3.98
IMPORTED PORTUGAL BRANDY Fifth $3.49

JIM BEAM 100 Proof BOURBON

Green Glass Decanter $5.39



GEVUANDO ŽINIOS
IS LKDS CLEVELANDO SKY

RIAUS VEIKLOS

Vasario 23 d. Sv. Jurgio liet. 
parapijos mokyklos klasėje įvyko 
susirinkimas. Jį atidarė skyriaus 
pirm. P. Tamulionis, pasveikin
damas ir padėkodamas už atsi
lankymą. Pranešė ir liūdną ži
nią, kad vasario 10 d. mirė adv. 
Stasys Gabaliauskas, Lietuvių 
Krikščionių demokratų sąjungos 
didelis veikėjas, pirmasis Ateiti
ninkų “Vytauto” klubo pirmi
ninkas, žymus visuomenės veikė
jas. Jo žmonai Adelei, sūnui Po
vilui su šeima ir giminėmis pa
siūlė pareikšti gilią užuojautą, 
ir velionis pagerbtas susikaupi
mo minute.
Susirinkimui pirmininkavo skyr. 

pirm. P. Tamulionis, sekr. L. Lėk 
niekas.

Svarstyta LKDS centro komi
teto pirm. Algio Kasulaičio pra
nešimas. Pastarasis pranešė, kad 
LKDS tarpt, reikal. kom. pirm. 
A. Pautienis paruošė 2 memo
randumu Vasario 16 proga ir juos 
išsiuntinėjo JAV senatoriams, 
kongresmanams ir valstybės at
sakingiems pareigūnams. Me
morandumas paminėtas kongre
so rekorduose. Lietuvių Krikščio
nių demokratų sąjungos istoriją 
sutiko redaguoti dr. D. Jasaitis.

Dėl bendradarbiavimo ir 
bendravimo su pavergta Lietuva 
pasisakyta, kad Maskvos komun. 
valdžios yra dedamos pastangos 
suskaldyti laisvėje esančius lietu
vių veiksnius, kurie kovoja už iš
laisvinimą pavergtos Lietuvos.

Susirinkimas vyko sklandžiai 
ir gyvai.

L. Živirkalnis

SKAUTĖS KVIEČIA
Neringos tunto skautės kviečia 

visus Clevelando lietuvius pra
leisti kovo 8 d. vakarą Kaziuko 
mugėje. Tai bus gera proga vi
siems kartu pavakaroti, pasivai
šinti ir įsigyti gražių, skaučių ir 
skautų pagamintų tautodailės iš
dirbinių. Ne tik jaunųjų, bet ir 
visų lankytojų pramogai “Židi
nio” skautės stato Lėlių Teatrą, 
o vyresnės skautės ruošia jauni
mui skirtą kavinę.

Skautės atliks pasirodymą “Lie 
tuva iš tolo”, kurio metu visi iš
girs daug naujų dainų. Skautės 
daug dirba, nes nori kuo gražiau 
ir geriau visus savo svečius priim
ti. Tad kovo 8 d. vakarą visi ke
liai veda į Kaziuko mugę, kuri į- 
vyks Švč. Mergelės Nepaliauja
mos Pagalbos parapijos salėje. A- 
tidarymas 5 vai.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Šv. Kazimiero lituanistinė mo

kykla - mokiniai, jų tėvai, sve
čiai ir mokytojai — vasario 22 
minėjo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventę.

Po mokyklos vedėjo A. Tamu- 
lionio atidaromojo žodžio, buvo 
mok. J. Vyšnioni'o paskaitėlė, 
“Lietuvių tautos kelias į nepri
klausomybę”, kurio svarbiausie
ji momentai pailiuostruoti skai
drėmis. Septintas ir aštuntas sky
riai atliko mok. A. Miškinienės 
sudarytą montažą “Miško bro
liai”, o žemesniųjų skyrių tauti
nių šokių grupė, mokoma D. Juo- 
dėnaitės ir K. Sušinskio, pašoko.

Šventės proga LB Antrosios a- 
pylinkės valdybos pirm. K. Žiedo- 
nis po vykusiai pritaikinto mo
kiniams švietimo reikalų vado
vo J. Žilionio žodžio įteikė pažy

mėjimus bei premijas mokiniams, 
jas laimėjusiems bendruomenės 
skelbtame skaitymo, deklamavi
mo ir rašinėlių konkurse.

Jas skaitymo bei deklamavi
mo varžybose laimėjo šie moki
niai: I skyr.: R. Kazlauskaitė I vie 
tą, P. Staniškis II, R. Kizys III. 
II skyr.: A. Miškinis I, T. Ralys 
II, R. Jonaitytė III. III skyr.: D. 
Miškinytė I, L. Balčiūnaitė I, E. 
Kižys II. IV skyr. R. Staniškytė I, 
A. Kazlauskas I, R. Kaunas II.
V skyr.: D. Balčiūnaitė I, A. Mac
kevičius II, M. Juodišius III.
VI skyr.: D. Rydelytė I, R. Bel- 
zinskas II, D. Strimaitytė III. VI 
J. Ignatavičiūtė I; A. Petrulytė II, 
V.Gudėnas III. VIII skyr., V. Nas 
vylytė I, R. Kazlauskas II, Ciu- 
berkis III.

Rašinėlių varžybų laimėtojai:
IX sk.: R. Balytė ir R. Cyvaitė I 
vietą, V. Gyvas ir B. Kazėnas II v.
X sk.. D. Bielinytė ir A. Kava
liūnaitė I. V., D. Sušinskaitė II v.

Pažymėtina, kad ši Antrosios 
apylinkės vald. ne tik giliai supra 
to auklėjamą mokyklos darbą, 
bet ir nuoširdžiai jį rėmė.

Po programos tėvų komitetas 
visus mokinius pavaišino.

M. V.

MŪSŲ KOL O N ! J 0 S E

Dayton, Ohio

ŠVENTĖ PRAĖJO GRAŽIAI

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 51 metų sukaktį dayto- 
niškiai lietuviai su svečiais iš ki
tų kaimyninių lietuviškų koloni
jų, minėjo sekmadienį vasario 16 
d. Dalyvavo Cincinnati, Colum- 
bus, Sydney, Lima ir gal dar iš 
kitų vietovių lietuvių.

Minėjimas 2-rą vai. p.p. pradė
tas šv. Mišiomis Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos bažnyčioj, kurias 
atnašavo kun. Gintautas Saba- 
taitis, S.J., iš Xavier universiteto 
Cincinnti. Skaitytoju buvo to pa
ties universiteto profesorius dr. 
Vytautas Bieliauskas. Mišių metu ' 
giedojo choras ir solistas Stepo
nas Bučmys.

Po Mišių visi nužygiavę prie 
Trijų kryžių šventovės, kur Lie
tuvos vyčių mergaitės, padėjo gė
lių, o kun. T. Narbutas sukal
bėjo maldą už žuvusius bei ken
čiančius lietuvius kankinius.

3-čią vai. parapijos salėj pra
sidėjo iškilmingas posėdis, kurį 
atidarė LRK draugijų sąryšio pir- 
min. Leo Ražauskas. Juliui Raš
tikiui pianu pritariant, visi sugie
dojo JAV himną, o parapijos 
klebonas kun. T. Narbutas su
kalbėjo maldą už tėvynę.

Programos pranešėja Birutė 
Masilionytė lietuvių ir anglų kal
ba pristatė pagrindinį kalbėtoją, 
svečią iš Clevelandd inž. dr. Al
girdą Nasvytį, kuris iškėlė kovos 
reikšmę dėl Lietuvos išlaisvinimo 
iš bolševikinės vergijos bei lietu
vybės išlaikymo. Suminėjo, kad, 
jei Lietuva ištvėrė per 120 metų 
Rusijos carų priespaudą, 40 me
tų spaudos draudimo laikus; iš
tvers ir dabar. Tik mes turime 
siekti savitarpio vieningumo, o 
ne raganų ieškojimo savųjų tar
pe, nes tai kenkia ne tik mums 
patiems, bet ir Lietuvos laisvės 
bylai. Svečio kalba buvo priimta 
klausytojų gausiais plojimais.

Pranas Gudelis perskaitė ir su-

relande susikūrė naujas šokių orkestras “Sūkurys”. Clevelandas 
irėjo savo šokių orkestro. Pagaliau, muz. Jono Pažemio iniciatyva, 
■ganizuotas naujas orkestras Sūkurys. Šio naujo orkestro uždavi- 

lietuviškų organizacijų parengimuose, tiek jaunimui, tiek seni- 
i duoti gerą muziką. Orkestro sudėtis (iš k. į d.) : orkestro vad. 
z. Jonas Pažemis, Antanas Kalvaitis, Valentinas Pažemis, Alfonsas 
iūnas, Petras Matulevičius.

sirinkusieji vienbalsiai priėmė a- 
tatinkamas rezoliucijas bei padė
ką oficialiems JAV pareigūnams, 
kviesdamas gautus sveikinimus 
bei proklamacijas perskaityti pa
tiems iškabintas vitrinoj.

Žodžiu sveikino Daytono lat
vių kolonijos vardu Aleksandras 
Dzirnes ir estų Johanes Pigert.

Meninė programa
Meninę programą daugumoje 

išpildė 8-14 metų paaugliai. Ją 
pradėjo savo kalba (angliškai) 
Edward Sluzas. Toliau sekė jau
nųjų muzikos talentų pasirody
mas: Linda Petkus — akordeo
nu, Mary A. Mikalauskas — gi
tara, Sharon Prašmantas — akor
deonas. Išskirtinas Mark Vaitkus 
14 metų. Klausytojai tuoj paju
to, kad savo akordeoną jis val
do tvirtai. Jo išpildyta lietuviškų 
dainų pynė klausytojų ausį ir šir
dį greit pagavo.

Daugiausiai visus džiugino, 
kad šie jaunuoliai ir jaunuolės 
gimę iš antros ir net trečios lie
tuvių ateivių kartos, savo pirma
jam pasirodymui pasirinko išim
tinai lietuviškas melodijas, lietu
vių kompozitorių kūrinėlius.

Daytoniškių mėgiamas ir baž
nyčioj dažnai girdimas solistas 
Steponas Bučmys, pianu akom
panuojant Juliui Raštikiui, su
dainavo St. Šimkaus: “Mergele 
brangi” ir “Da nepaketinau pas' 
mergelę joti”, K. V. Banaičio; 
“Aš užjojau ant dvarelio” ir dar 
bisui: M. Petrausko: “Kur tas šal
tinėlis”. Jo sodrus balsas skambė
jo darniai ir visų buvo šiltai pri
imtas.

Cincinnti Lietuvos Vyčių prim. 
Juozas Maezeris padėkojo už su
teiktą malonią progą dalyvauti 
iškilmėse, o Daytono Lietuvos 
vyčių pirm. Juozas Noreika dė
kojo svečiui kalbėtojui, progra
mos dalyviams bei atsilankiu
siems svečiams. Visus pakviesda
mas pasivaišinti Daytono ponių, 
vadovaujamų Eloise Berczelly, 
parengtais užkandžiais ir kava.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu, minėjimą rengė LRK 
Draugijų sąryšis.

Lietuva televizijoj
Vasario 11 d. kun. T. Narbu

tas buvo pakviestas Chaminade 
aukštesniosios mokyklos Student 
council, kalbėti 500 studentų a- 
pie komunizmą ir Lietuvos oku
paciją. Studentai klausęsi su di
deliu susidomėjimu. Be to jis tu
rėjo pasikalbėjimą su vieno iš 
didžiųjų Daytono dienraščių 
“Dayton Daily News” korespon
dentu apie dabartinę Lietuvos 
būklę, rengiamą minėjimą ir 
bendrai apie komunizmą. Dien
raštis tą pasikalbėjimą, pailiust
ruotą kun. T. Narbuto nuotrau
ka, išspausdino savo vasario 16 
d. laidoj.

Cincinnti leidžiamas savaitraš
tis “Catholic Telegraph” vasario 
13 d. laidoj išspausdino ilgą 
straipsnį apie Lietuvą, skaičiais' 
pavaizduodamas apie uždarytas 
bažnyčias, vienuolynus ir kitas 
katalikiškas institucijas.

Šventės iškilmes filmavo TV 2 
tinklo foto korespondentai ir jau 
tą patį vakarą TV žiūrovams pa
rodė spalvotą filmą, supažindin
dami su Lietuvą ir gražiai šven
tę komentuodami.

Jonas Jaškauskas 

Phoenix, Arizona 
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBES

ATKŪRIMO

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Phoenbco lietuvių klubo pas

tangomis Vasario 16 d. buvo 
iškilmingai paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis.

Šventė prasidėjo 8 vai. r. tri
spalvės pakėlimu prie guberna- 
tūros rūmų. Ten pat, dalyvau
jant gausiam 1 etuvių būreliui, 
prie žuvusių karių paminklo bu
vo padėtas gyvų gėlių vaini
kas. Pagerbdami Amerikos žu
vusius karius, nulenkėm gal
vas ir tiems, kurie žuvo už mū
sų tautos la'svę. Pamaldos už 
Lietuvą buvo atlaikytos “Little 
Sisters of the Poor” koplyčio
je. Tolimesnė dienos programa 
-minėjimas įvyko lietuvių klu
bo salėje.

Minėjimą atidarė klubo pirm.

Mr. Robert C. Meade, Town of North Hempstead Supervisor, pasirašo prokklamaciją, skelbiančią Lie
tuvos nepriklausomybės savaitę su Lietuvos vėliavos iškėlimu nuo vasario 17 iki 23-čios to miesto ribose. 
Vėliava buvo iškelta prie jo būstinės, to mieBto rotušės Manhasset, Long Island, N.Y. Delegacijoj — 
inž. Kęstutis Miklas, Irena Garunkštienė, Juozas Giedraitis, Gina Garunkštytė ir K. Miklo jaunimas — 
Kęstutis jr„ Sandra, Elena Marija ir Kristina. Kaip ir kitas ,taip ir šia proklamaciją Long Islande išrū
pino JAV LB Tarybos narys, tos delegacijos vadovas inž. K. Miklas.

Antanas Ignotą, o ją pravedė 
gražiai kalbanti lietuviškai ir 
angliškai Felicija Kezienė. In
vokaciją perskaitė svečias iš 
Da'kotos kun. Baltrumas. Gu
bernatoriaus proklamaciją per
skaitė Edv. Gužauskas. Susi
rinkusiems lietuviškai kalbėjo 
Bronius Užemis. Jis savo kal
boj iškėlė vargingą mūsų tau
tos kel'ą okupanto priespaudoj. 
Baigdamas perskaitė jautrų Si
biro tremtinio laišką.

Angliškai kalbėjo neseniai 
Phoenixe apsigyvenęs trečiosios 
kartos jaunas lietuvis Em. 
Grenda. Jo kalba buvo entu
ziastinga ir įdomi. Jis vaizdžiai 
papasakojo svarbesnius Lietu
vos istorijos epizodus ir mūsų 
tautos švietimo ir kultūros vys
tymąsi nepriklausomybės me
tais. Baigdamas savo kalbą pa
brėžė. kad negali būti abejonės, 
jog- Lietuva vėl bus laisva. Su 
meile ir pagarba atsil epė apie 
savo senelių kalbą, kurios jis 
neturėjo galimybės gerai iš
mokti. šios mūsų tautos šven
tės proga jis pasižadėjo, ne tik 
nats gerai l'etuviškai išmokti, 
bet ta kalba, išmokyti savo sve
timtautę žmoną ir vaikučius. 
Tai gražus pavyzdys mūsų jau
nimui !

Labai nuoširdžiais žodžiais 
pasveikino ir keletą žodžių ta
rė svetys iš Kanados, buvęs sa
vanoris, Liaukevičius. Jis pri
minė senosios kartos Amerikos 
lietuvių nuopelnus nepriklauso
mai Lietuvai ir lietuvių tautai 
Amerikoje. Jaunimą ragino sek
ti savo senelių pėdomis ir gy
venant laisvėj kalbėti už tuos, 
kurie yra nutildyti. Emilijos

OUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Six Month Mlnlmum) 
mlnlmum $10,000 orllaroer 
In muttlpiealof $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

TANDARD 
EDERAL

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

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(mora than twlce logal reąulrementa)

HOURS: Mon„ Thura., 0 a.m.-S p.m.: Tuae.,Į 
Frl., $ a.m.-4 p.m. | Sat, 9 a.m. -12 noon,

____  _ Wed. — no bualnass transacted______
AMRRICA'S LAROBSrLITHUANlAN ASSOCIATToS

Josen patiekta, rezoliucija, ku 
rioj pasmerkiama dabartinė So
vietų okupacija ir prašoma Lie
tuvai laisvės, susirinkusių buvo 
priimta vienbalsiai ir nutarta 
pasiųsti aukštiems valdžios pa- 
re igūnams. Šventės programą 
gražiomis patriotinėmis daino
mis, apvainikavo kvartetas, ku
rį sudarė' Teofilė Šaulienė, Da
na Piliponytė, Bronė Peters ir 
Jurgs Kezys. Akordeonu prita
rė Donaldas Kezys. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Ši mūsų tautos šventė praė
jo pakilioj patriotiškoj nuotai
koj. Anot vieno Phoenixe se- 
nia' gyvenančio lietuvio — to
kio gražaus ir kultūringo Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mo Phoe^ixas nėra matęs, o 
lietuvių klubo salė tiek daug

žmonių nėra turėjusi. Tai nuo
pelnas šventės rengimo komi
teto, kurio pirm. buvo Ame
rikoj gimus lietuvaitė Felicija 
Kezienė, kuri puikiai mokėjo 
šią šventę organizuoti ir ją 
gražiai pravesti. Viešnia

A ABALL ROOFING C0
(Mtpįg-ta prteS 49 metu*

’ »cng1ftn>p visu rflšiu stoikus PrIho 
ha arba dedame naujus kaminnft r1- 

• ia« nuteka muontua vamzdžius DaŽo- 
•np iš lanko T'iiaom* mflru tucl»- 
nnlntlnr” Pilnai i ivV-1

1 arba» sr« r«nlunta«

A 1*6047 arba PO 7,-8778
■ Apskaičiavimai oeinnkajjja; , 

Skambinkit** b**t kur.u. I:.iup
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AUKSINIAI
RAGELIAI

PR NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir
siu!..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

MEILĖ TRIKAMPY
Romanas 

RENĖ RASA
Apie šią knygą, kurią išleido 

nuo pirmo puslapio iki paskuti- 
nio .

P. Venclova “Naujienose”: 
"... romano stilius paprastas, 
Liet. Knygų klubas, Pranas 
Naujokaitis rašo: “Problemos 
pinte pinasi... intriga pririša 
kaitytoją ir veda nepaleisdama 
lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna”.

St. Rastonis “Ateityje”: “Ro
manas yra įdomus ir tinka vyres
niems moksleiviams, studentams 
ir visiems, kurie mėgsta lengves
nę grožinę literatūrą”.

Knyga gaunama “Drauge”. 
Kaina $3.00.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
■Illltlllllllllllllllilllllllllliilliitiiiiiiiiiiiii

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

REMKITE “DRAUGĄ”.

illlllllllllllllllllllllllllllissiiiiilllllllllllllllllllllllliiiliiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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. Mbielga ................ 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
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį,

D. Bindokienė ............... 1.50
Visos šios knygos gaunamos DRAUGĖ. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
*”'t"HtiiiiimitiHiiHiiiiiifiiiiiiiiiiiii||||||||l||||||||||||||,||||||„|l nimiiiiiiiiiiiiiiiin

............................................................................................................ .
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti

knygos:

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ........................... $5.00
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ................................................ $7.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

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

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

S240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

FRANK’S TV and RADIO, INC.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.



S D&AUGAS, penktadienis, 1969 m. vasario m. 28 d.

MISCELLANEOUS

CLASSIFIED G U I D E
ĮSIGYKITE DABAR

PARDAVIMUI

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies Ir imtomo 
hlllo pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West OŠth Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8054 ir GR 0-4339

IItltfllltllllfllltlilllfIlllllllllllllllllltlllllll

DAŽYMAS
pigia! dažau kambarius 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiiiiiiiiiiiiiiiihiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I \ N E O E s-

CONSTRUCTIONCą

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastatai!

Apleidžia miestą, turi viską par
duoti: Hide-A-Bed sofa. $100; kė
dės $40: automat. skalbiamoji ir 
džiovinamoji imas. abi už $75; 
6x3 pėdų veidrodžiai po $30; rašo
masis stalas $20. Kreiptis — ant- 
rad., treč. ir penktad. po t2 v. po
piet: šeštad. ir sekmad. visą dieną. 
6616 So. Whipple Street._______

Parduodamos Frigidaire šaldytu
vas. Kreiptis į Mrs. YaPas po 5:30 
V.v. tel. 523-4384.

DRAUGE gaunama visa ei
lė J. Narūnės — Pakštienės kny
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri
taikinta kalba, pateikiami vaiz-
deliai ar apsakymėliai iš jaunų

j jų pasaulio:
Birutės rytas 0.95

, Jaunieji daigeliai 1.30
Snaigių karalaitė 1.00
Gintaro takais 1.80
Ambarita (anglų klb) 1.00

lllinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

e. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

Iš Vietnamo sugrįžtantį karį John Read pasitinka žmona Lillian su sū
neliu, kurio karys dar nebuvo matęs. Ant laiptelių stovi tėvai jų na
muose Patchogue, N.Y.

PHILADELPHIA, Pa.
— Dail. Vytauto Igno paveiks 

lų paroda Fhiladeiphijoje ati
daroma kovo 1 d. 7:30 vai. v. 
Lietuvių Banke (Liberty Fede- 
ral ISavings) 202 N. Broad S t. 
Parodą atidarant, dailininką pri 
statys visuomenei Romas Vie
sulas. Paroda tęsis iki kovo 8 d. 
JAV

— Stefanija Rūkiene — bu
vusi Sibiro tre’tminė, atvyksta 
Philadelphijon kovo 23 d. ir L. 
Bendruomenės metiniame susi
rinkame, kuris įvyks Šv. Andrie 
jaus-parapijos salėje, 3:30 vai., 
papasakos savo išgyvenimus. 
Susfc’iekime bus galima įsigyti 
tik ką išleistą, jos parašytą 
knygą — Vergijos Kryžkeliuo- 
se. Šios knygos pristatymas vi
suomenei įvyks Chicagoje, ko
vo 15 d.

— Antanas Juzaitis yra nau
jai išrinktos ateitininkų sen
draugių valdybos pirmininkas. 
Iždininku bus Bronė Gasparė- 
nienė, sekr. K. čikotas. TYadi- 
cinis Phila. ateitininkų paren
gimas - koncertas, ruošiamas 
balandžio 12 d.

— Philadelphijos skautai pra 
rado vieną iš veikliųjų vadovų 
— Rimą Špakauską. Jis išvy
ko dirbti į Washingtoną ir yra 
visai patenkintas nauju darbu 
Žemės ūkio departamente. Jo 
naujas adresas Arlington Tow- 
ers, Apt. W. 611, 1011 Arling
ton Blvd., Arlington, Va. Rei
kia tikėtis, kad Washingtono 
skautai Rimą greit atras.

— Vasario 16-sios minėjime 
Philadelphijos ir apylinkių lie
tuviai, laisvinimo reikalams su
aukojo 2,200 dolerių. K. C.

SUVARŽYS APGAULINGĄ SKLYPŲ 
PARDAVINĖJIMĄ

Yra gana plačiai išsivystęs j 
pardavinėjimas neišvystytos ir' 
nepagerintos žemės bei sklypų1 
pardavinėjimas įvairiuose stei- 
tuose kaip: Florida, Califomija, 
Arizona, Havajai ir t. t. Žemės 
pardavinėjamos pagalba skelbi
mų laikraščiuose, radijo arba 
laiškų pagalba. Gana dažnai že
mė /bei sklypai pardavinėjami 
apsemti vandens, pelkės, smėlio 
nešiojamos dykumos, kalnų pa
kriaušės ir bendrai netinkami 
plotai statybai bei kitam nau
dojimui. Dėka agresyvaus par
davinėjimo, nukentėjusių pirkė
jų yra gana didelis kiekis.

Norint apsaugoti gyventojus 
nuo išnaudojimo, pagal 1968 m. 
statybos įstatymą, po balandžio 
28 d. parduodantie ji neišvystytus 
žemės plotus, pagalba laiškų ar
ba už steito ribų, pardavėjai 
turės pateikti pirkėjams aiškius 
nurodymus:

— Vardą ir gyventojų skaičių 
arčiausios apgyvendintos vieto
vės.

—> Atstumą iki artimiausio 
miesto.

— Smulkiai paaiškinti parda-
vimo -sutartį.

—Rūšį paskolos dengiančią 
žemę ir kaip ji bus apmokėta.

•f-
—? Kokios rūšies nuosavybės 

dokupnentus gaus pirkėjas.

—, Žemės reljefo nurodymus 
ir kokie reikalingi nusausinimai.

— Įstatymas liečia žemės 
plotifc? padalintus į 50 ar dau
giau sklypų. Už pateiktus klai
dingu* davinius pirkėjas galės 
traukta pardavėją federaliniam 
teisme. Statybos ir miestų išvys 
tymo’ departamentui turės būti 
patiekti smulkūs nurodymai i

apie parduodamą žemę o už 
klaidingus patiektus nurody
mus, departamentas galės su
laikyti pardavimus ir nusikaltė
liams nustatytos bausmės iki 5 
metų kalėjimo arba ir $5.000 
bauda.

Apsaugojimui nuo greit kal
bančių pardavėjų, verčiančių da 
ryti greitus užpirkimus, įstaty
mas sako kad pirkėjas turės tei 
sę laike 48 vai. panaikinti už
pirkimą ,jei jis nebus gavęs 
dviejų dienų laiko išnagrinėji
mui užpirkimo duomenų prieš 
pasirašant užpirkimą.

Nors įstatymas apvalys nuo 
apgaulingų pardavimų, bet par 
davėjai susiras spragas ir toli
mesniam pardavimui, todėl pir 
kėjai ir toliau turi būti atsar
gūs ir nedaryti žemės bei skly
pų užpirkimo gerai neištyrę ir 
nepamatę vietoje, o taipgi ne- 
išnagrinėję visų pardavimo są
lygų. A. Pupelis

Miręs Izraelio min. pirm. Levi 
Eahkol, 73 m.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

REAL ESTATE

Geroj Brighton Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu. Del platesnių informacijų 
skambinkite — 876-2420.

5622 So. Racine, 434-1113
<mminiiiiinmiiiiiiwiniiiiiiwiniiiiii!iiiiiiiiiiMiimim’"'»m!ii!nHi'iiinniiiiiiiiHiiĮ9’!e!Si’9in*

DĖMESIO!

SIUNTINIAI | LIETUVA
ČOSM0S ENPRĖSS *

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos,
nlo.

blz-

Patogios išsi.
mokėjimo s«-
lygos.

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

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

5 kamb. 20 metų mflr. rezidencija 
prie 71 tr Californla. $19,000.

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

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

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

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

MARQUETTE GIET PARCEL, SERV 
2908 «9th St. Tel. WA 6-2787
2501 «9th St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-83211

Eletuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai t Lietuvą.

Didelis pasirinkimas {vairių me
džiagų, ital. lietpalčių Ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų u#
sakymai

E. Ir V. ftnkauskat

REAL ESTATE

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

llllllillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllli;

LEO’S SINCLAIR SERVICE
I. TONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

iiiiitiiiiiiiiiniiiHmiiii niii iiiiiiiiimiiiiii

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstartau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air condltioning ) 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
IdLITl Eli

DOMAS ŽUKAUSKAS
HRATTNG * SHECT MĖTAU 
1444 S. Westem, Chicago 9, III. 

Telefonas VI 7.3447.

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K Šimulis

MOVING
Apdraustas perkraustymae 

Įvairių atstumų .

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE

Telef. — FRontier 6-1882

TAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kaina $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie- 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė parduoda kelių metų liuk

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

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją. Daug priedų. 
Bargenas. $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 apartmentinio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
šildymas, air cond., geležine 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, geležine tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

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

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

Arti Marąuette Pko.
9 kamb. (3 mleg.) mūro namas 

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

4 butų mūr. po 5 kamb. 60 p 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas išvyksta. $52.900.

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas —- Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Prie 98 Ir Western 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $24,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrang-us. $43,500.

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

70 Ir Washtenaw. Mūras — 2 po
5 kamb. Ir butas rūsy 3-jų kamb. 
$28,900.

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

114 aukšto mūr. 5 ir 3 kamb.. 
Įrengtas rūsys, garažas. 64 ir Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,600.

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

2 po 9 kamb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2787 W. 43 St. — CL 4-2391!

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia No tariate^, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
nai Income Tax ir atliekami kityok 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4269 S. Maplewo«d Av- UI. 4-7450

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge’

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas in 
avių dienraštis G' skelbimų kai

> orlPlnamos

REALE STATE_______
2 po 9 kamb. 8 metų rūraa, karštu 

vand. šiluma gazu, Marąuette pke.
2 po 9 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
t u to. garažas. Marąuette pke. $39,900.

2 no 514 kamb. Ir 4 kamb. angį iš- 
katu ru«y. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-jų ankštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po S kamb. mūr. Alum 
Langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mleg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų |- 
ntalgos $18,900.

$42,000.
50 p. sklypas Marąuette pke. Blz 

nlui Ir apartmentams. Telraukįt6s
12 butų 1 metų modernus I rturlln 

gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Telraukltgs.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Dabai gerai išnuom. Siauri 
nBJe miesto dalyje. TelraukltBs.

fl kamb. mūr. "Bullt-lns”, kokli 
nfls plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

tįi aukšto mūr. 6 Ir 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga- 
rašas. 87 Ir Oakley »19.500

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

..................................................... ............................................. ................ m

SALES • N0RT6AGES ■ MANAGEMENT

Metnber of M L5
A L E X $ * T 4 S —REŠLTOR

Maln Office 5727 W. Certnafk Rd.. Cicero, III. Tei. OL 6-2233 
Turime šimtus narnų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų Įstaigą 
ir išsirinkti Iš katalogo.
.UiuiiilliniinninimniiiiHIIIIIIIIIHIIIHimilWIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIimillllllltH»llllllim
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•JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽŲ ATZITINIU KORTELIU
kreipkitės j "‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai. grc< 
tai ir prieinama kaina

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL
iiimiiiuiiiHHiiniiiniiuHiimiinniiiuit

HELP* VVANTED — MOTERYS*"

Reikalinga moteris (gali būti vy- 
resn. amž.) valymo darbui “down- 
town”, nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. 
vak. Tel. RE 7-5168.

COMPTOMETER OPERATOR
Full Time. — 40 Hour Week 

Paid Vacation and Company
Benefits.

Pitone — 296-5561

MILLER SUPPLY COMPANY
1455 E. GOLF ROAD 

DĖS PLAINES, ILLINOIS

Alteration

WOMAN
Experienced to be able to Fit 

on Better Merc.handise Apparel.

Fino Clientele. Congenial Stir-
roundings. . ,J,

Wrik ta Box AE 22Q
225 W. Washmgton St. 

CHICAGO, ILLINOIS

HELP VVANTED — VYRAI

JANITOR- 
WATCH MAN,
VVith a good past employment re- 
cord, needed for nites — 11 P.M, 
to 7:30 AJMT.

Gali after 4:30 P.M.

JU 3-1400
MR. CEDARRERG

HELP VVANTED — VYRAI

SCHOOL
CUSTODiAN
Morton Grove, Illinois

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

Pension and insurance plan.

Ask for Mr. Stout

Y0 6-8200

S H O E
SALESMEN

Full thne. VVonderfuI opportunity 
for very substantial income and 
tiltu re.

O’Connor 8č Goldberg 
33 So. State Street 

MR. LUFTIN, Mgr.

Excellent Opportunity !

SEMINARIANS
to act as Camp Counselors at Camp 
Lady of the Lake, Erie, Michigan, 
June 15th to August 31,st.

Mušt have junior life-saving certi- 
ficate.

Apply: Msgr. M. J. Doyle,

TOLEDO CATHOLIC CHARITIES 
1933 Spielhusch Aventie 

Phone: 419—248-5511

4

HELP KANTRU — MOTERYS

Excelent opportunity! 
Immediate opening!

T Y P I S T
GENERAL OFFICE
Ali around giri with good typing 
skili. Good figure aptitude. Only 
those with above ųualifications 
need apply. 40 hour week. Good 
salary and benefits. Permanent 
position. Apply now!

UMION LIKEN SUPPLY C0.
4131 N. Ravensvvood Avė. 

Chicago. Illinois 
TEL. — 525-1545

W O M A N
to stiteh-in family sewing machines 
for wholesale sewing machine sup- 
ply company.

5 day week—8:30 to 5. 
Salary open

MODERN SEWING 
MACHINE, C0.

6670 N. HARDING 
Lincol nwood 588-1440

GRINDERS - CENTERLESS
Experienced infeed or thrufeed 

Ali benefits. Top working conditions.

Active Grinding & Mfg. Co. 
2121 W. Hubbard Street

d e m e s į o !

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai

AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) — Pr. Naujokaitis 2.00
OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 
ANT VILNELĖS 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.

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimmiimiiiimiiiiimiiiifiiittiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Religinio turinio knygos, kuriose kiekvienas ras gausios me

džiagos dvasiniams apmąstymams ir paskatinimų siekti tobules
nio gyvtnimo:

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

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

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

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

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

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

Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokescianis.
UiUIIIII!UU!lll!ill!HI!lliU(llUIUIIIIU!!ll!UIUllUllU!!lUUIi!UUlH!UillUI!UI!lllimitt
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
lietuvių prekybos nuotrauką su parašte apie jų 

RŪMAI MINĖJO VASARIO 16 dainavimą Lietuvos nepriklau-
Vasario 12 d. Dariaus - Girė

no salėje, mėnesiniame narių 
susirinkime, prieš susirinkimo

somybės minėjime Maria Aukš
tesniosios Mokyklos salėje. 
‘Manion Forum” (iš South

atidarymą B. Brazdžionis paro- ®en?’ ^d.) biuletenis, Vasario 
dė spalvotą filmą, pavadintą16 d” vaizdziai nušvietė Lietu-
“Chicagos lietuviai”. Filmas bu-!vos padėtį‘ Forumo radij*« ** 
vo įdomus ir geras. I televizija perdavė tą patį turinį

Susirinkimą atidarė buv. Liet.'Vlsam
Prekyib. rūmų pirm. dr. J. Je- 
rome. E. Zatpodienė sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. Po to 
buvo pirmininko pristatyta nau 
ja valdyba su pirm. K.

kraštui. WGN, WTAQ 
(S:g 0akowicz), ir WBBM (Mai 
Bellairs) radijo stotys paskelbė 
minėjimą Marija aukšt. mok. 
salėje ir konsularinį priėmimą

Oksu Beverly Country klube.
Vėliau sekė protokolo skaity- , Būtli/era į naudinga, kad 

kuo didesnis skaičius lietuviųimas ir naujų 4 narių priėmimas, ... ...♦o po to prasidėjo Vasario 16 mi I Į"4' k°,ų “•"***>
nojimo programa. Gen. Lietuvos žmonėms Kalba,
konsulas dr. P. Daužvardis. kai į me J1*’ . tJ”« — 
bėjo apie šventės reikšmę ir ■ l>atl's e a s,al-
svarbą mūsų tremties gyvenime, i 
Apie Vasario 16 prasmę reikia 
kalbėti ne tiek apie praeitį, kiek 
apie ateitį. Reikia dirbti, kad Richardui Wagneriui reikėjo 
ateitis būtų šviesesnė. Lietuvių 20 metų, kol jis užbaigė kurti 
prekybos rūmai yra labai svar- savo operų ciklą, vadinamą Ring 
bi organizacija lietuvių tarpe. I ciklu. Praeitą šeštadienį girdė- 
Tik jam atrodo, kad ji per ma- * jorne iš Metro scenos transliuo- 
žai padaro, ką ji galėtų turėti1 jamą Das Rfheiftgold, o šį šešta - 
daryti, pavz. išleisti anglų kai- j dienį 12 vai. dieną bus iš toš tri- 
ba leidinį apie Chicagos lietu-1 logijo® perduodama 3 v. opera 
vius ir jų gyvenimą, kult. įstai- Die Walikuere. Wagneria su di

■

Topanga Creek, Calif., lietums nuplaunant mašinas j jūrą, vienas pakrančio gyventojas prisirišo mašiną, 
kad apsisaugotų nuo panašios nelaimės. Lietus Californiją vėl vargina.

DRAUGAS, pefiktAdteftis, 1969 m. vasario m. d. T

Mielg
FAUSTĄ STROLIĄ

SU ŠEIMA, 
jo tėveliui mirus, giliai užjaučiame.

Michalina, Bronius, Aurelija 
ir Rolandas Ginčauskai

nebūkime
K.

■$įt x ’»*

WAGNERIO OPERA PER 
RADIJĄ

dėlių užsidegimu kūrė šią operą; 
čia tapo paliesta jo asmeninio 
gyvenimo dalis, nes tuo metu 
jis romansavo su Matilda We-

gas, teatrą, operas, kongresus, 
mokyklas, bažnyčias ir t. t.
Paskui, galėtų įtaisyti lentas 
su parašais apie Litihuanian 
Plaza Marąuette Parke, jei to.sendonk, tačiau su kuria vedy-
nepadaro miesto valdyba. Tam bų neįvyko, 'bet kuri turėjo daug 
tikslui tikrai būtų galima sutelk įtakos jam ir vėliau kuriant 
ti reikalingą sumą pinigų, tik Tristaną ir Izoldą. Šioje Die

šiame krašte yra paskirstyti į 
klases. Milionieriai turi sau 
specialius “kalėjimus”, kurie 
įruošti dvaruose. Vienas tokių 
kalėjimų specialiai milionie- 
riams, yra prie Medellino mies
to, prie Sa bandos viename dva 
re. Čia kaliniai turi po kamba
rį ir visus patogumus, taip pat 
ir maitinasi kokiu tik kas nori 
maistu. Čia jie gali dvaro apy
linkėje kada nori pasivaikščioti 
ir kada nori ilsėtis, klausyti ra- 
dio, žiūrėti televizijos. K. KL

ČEKOSLOVAKIJA IR 

VATIKANAS

ir Izoldą.
Walkuere transliacijoje girdėsi
me Birgit Nilsson — Biuohilde, 
Jon Vikers — Siegmund, Regi- 

Bartkų, Alto pirminiu- j na Crespin — ISieglinde, Marti 
Talvela — Hunding, Tomas Ste- 
wart — Wotan ir dar 9 kitus 
solistus. Kaip praeitą kartą, 
taip ir šį kartą diriguoja ir re
žisuoja Herbert von Karajan. 
Pastatymą finansuoja Eastem 
oro linijos bendrovė. R.

reikia kam nors tai pradėti. O 
tai galėtų daryti patys rūmai. 

A. Baliūnas pristatė kalbėtoju 
E.

Čekoslovakijos valdžios vy
riausias atstovas Černik spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
Čekoslovakija yra Suinteresuota 
sunormuoti savo santykius su ■ 
Vatikanu. ISlavo kalboje černik 
toliau pasakė, kad Čekoslovaki
joje niekas nėra ir nebus perse
kiojamas už skirtingus savo po
litinius įsitikinimus. Meš pripa
žįstame žodžio laisvę lygiai kaip 
ir laisvę kiekvienam turėti sa
vas idėjas... pabrėžė Čekoslova
kijos valdžios vadovas.

( — Kai kurios bažnyčios Vil
kaviškio vyskupijoje (šiuo mėtų 
esančios remontuojamos: Mūri
nės iš lauko pertinkuojamos, 
medinės perdažomos. Remonto 
darbus trukdąs medžiagų trū
kumas.

FIGHT HEART DISEASE

O
GIVE HEART FUND

inž
ką, pažymėdamas jo veiklą ir 
atliktus darbus. Tuomet pirm. 
E. Bartkus iš širdies išdėstė 
Vasario 16 d. reikšmę lietuvių 

D tautai ir lietuviams esantiems 
tremtyje, kaip pareigą vienin
gai dirbti, kovoti ir laimėti Lie
tuvai laisvę.

Minėjime dalyvavo apie 120 
narių ir svečių, kurie vėliau šei 
mininkės O. Literskienės ska
niai pagamintais valgiais teko 
pasivaišinti. Gi W. Kareivos, P. 
Vilkelio ir kitų vaišinami prie 
baro. Naujas Lietuvių prekybos 

priimu pirm. K. Oksas rūpinosi, 
~kad viskas pavyktų gražiai ir 

įspūdingai. Rūmams linkėtina
naujos dvasios.

A. Gintneris

ANGLIŠKOJI INFORMACIJA
Ryšium su Lietuvos nepriklau 

somybės minėjimu Chicagoje, 
angliškoji spauda išspausdino 
16 straipsnių — straipsnelių, 
būtent: “Daily News” — vasa
rio 5 d. ir vasario 15 d., “Chica
go Tribūne” — vasario 10 d., 
vasario 16 ir vasario 17 d. “Chi 
cago American” — vasario 13 

® d., vasario 15 ir vasario 17 d. 
“Southtown Economist’’ —- tu
rėjo 4 straipsnius (du ilgus) ir 
3 nuotraukas. “Soutihwest News 
-Herald” — du straipsnelius. 
“Chicago Sun-Timea — Vasario
16 __gen. konsulo Daužvardaio
laišką — “For Free Lithuania”, 
kuris yra įdėtas į kongreso Wa- 
shingtone knygas. “The New 
World — atspaude dainaviečių

W

39,000 KALINIŲ

Šiuo metu Kolumbijoje yra 
39,000 kalinių, iš kurių 9,000 
yra teismo nubausti, o 30,000 
sėdi kalėjimuose be teismo 
sprendimo. Yra kalinių, kurie 
sėdi jau 10 metų, tačiau jų by
los nesprendžiamos, tokių kali
nių tarpe gali būti ir nekaltų.

Medellino kalėjimas yra se
nas ir pritaikytas 600 kalinių. 
Jame šiuo metu yra per 3000 
kalinių, kurie yra laikomi ne
žmoniškose sąlygose. Dabarti
nis prezidentas, darydamas įvai 
rias reformas, yra susirūpinęs 
statyti naujus didelius kalėji
mus ir taip pat pertvarkyti teis
mų veikimą.

Ir kriminaliniai nusikaltėliai

LOUISE LEPŠIS 
kim> Aire

Gyveno 10654 S. State St.

Mirė vas. 
vai. popiet,

26 d., 1969. 4:35
sulaukus senatvės

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ro- 
aaltmio vaisė. Smilgių parapi
jos, Medenlšklų Sod. Augo 
Lygūnd para®.

Amerlkėje išgyveno 55 m.

Pasiliko dldelta-Tnė nuliūdime 
vyras Juloeapas, sūnus Stanley, 
marti Mildred, duktė Loulse 
Wtlson žentas Bdivard, 4 anū
kai: Robert lepšis su žmona 
Aline, Lucille Lepšis. GJen Wil- 
son ir Traėy Wllnon. švtogerka 
Bernice Kilda su šeima, Ir kiti 
giminės, draugai Ir pažjsbimi.

Velionė buvo motina miru
siųjų Juozo ir Petro Lopšių ir 
sesuo mirusio Povilo Kiblios.

Kūnas pašarvtortas Leonard 
kopiyč., 10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 
1 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydėta į Liet. Tautines ka
pines.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

A. A.
KOMP. JUOZUI STROLIAI 

mirus, jo sūnums FAUSTUI, VYTAUTUI ir HERKU

LIUI giliausią užuojautą reiškia

Buvusi mokinė

Ada Karvelytė-Dubauskienė

Perskaitę “Draugą”, duo
kite iį kitiems pasiskaityti.

Ą Į Ą
STANISLOVUI BABIANSKUI

mirus
jo žmoną ELEN$ BflBIANSKIENĘ, dukras GENOVAITE 
PLENIENĘ, ELEONORĄ DERENČIEN? ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame.

Elena ir Alfonsas Kaspučiain.n<—

A. + A. STASIUI SIMUČIUI
Kanadoje mirus, jo broliui, “Draugo" garbės re

daktoriui

LEONARDUI ŠIMUČIUI
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir su juo liūdime.

“Draugo” leidėjai, redakcija 
ir administracija

Mielam Kolegai

TEIS. STASIUI J. PALTUI, 
mirus žmonai ONAI, giliai užjaučiame ir drauge liū
dime

Liet. Teisininkų Draugija 
Los Angeles skyr.

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie

nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis—
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir
dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

Gaunama “Drauge.” Kaina 
$2.50.
Illinois State

turi prli
gvytefiMdat prie kainos 
įdėti 5% taksų.

A. -f A.
Kompozitoriui JUOZUI STROLIAI 

mirus, jo sūnui FAUSTUI ir šeimai nuoširdžią už
uojautą reiškia

Vargonininkai broliai Ričardas, Robertas 
ir motina Leokadija Saboniai

Kompozitoriui

A. -4- A.
JUOZUI STROLIAI mirus, 

jo sūnui FAUSTUI ir šeimai reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir kartu liūdime.

Bingeliai ir Pečiuliai

A|A
BEN TUMAVICH

Gyveno 1526 So. 49th Avenue, Cicero, Illinois.

Mirė vas. 26 d., 1969, 2:05 vai. vak., sulaukęs 78 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tryškių miesto.
Amerikoje išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bernice (Gedutytė), sūnus 

Albert, marti Josephine, duktė Emily Barkauskas, žentas Joseph, 6 
anūkai, 2 proanūkai, 2 švogerkos Mary Tumavich ir Lucy Bagavich, 
jos sūnus Norbert Grublis, brolio sūnus Norbert Tumavick, jo žmo
na Alice, 3 sesers dukros: Helen Chesta, su vyru John; Helen Bar
kauskas su vyru Stanley ir Josephine Kilkus su vyru Frank, 2 pus
broliai; Frank ir Stanley Bashin ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Raudonosios Rožės kl., Liet. Kareivių dr-jai, Šv. Var
do dr-jai ir Cicero Policininkų dr-jai.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 1 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: ZUiotta, sūnus, duktė, anūkai ir proanūkai

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108

LAIDOTU V 1 Ų DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

4330 - 34 South Califomia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605 - 03 South Hermitage Avenue
Telefonas — TArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSOM

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
* ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS V?

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7lst Street Tel. 47
1410 So. 50th Ava., Cicero Tel. TO 3-1

VIKST® AUTOMOBILIAMS STATYTI

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asocladjdft Nariai

Tek REpObllo 7-1218 
Tel. Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-387?

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

3384 S. HALSTED STREET

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

3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. SOth Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN. ILL. Tel. 636-2820

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.



R DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. vasario m. 28 d.

X gitasys Šimutis, buvusio 
“ Draugo” redaktoriaus L. Ši
mučio brolis, vasario 25 d. po 
kelių skaudžių širdies sukrėti
mų, mirė Tillsanburgo, Ontario 
(Kanadoj) ligoninėje, aprūpin
tas paskutiniais sakramentais. 
Laidojamas vasario 28 d. iš 
Delihi, Ont., lietuvių bažnyčios. 
Per kelioliką metų velionis ūki
ninkavo. Augino tabaką. Prieš 
apie porą metų savo ūkį parda
vė ir persikėlė gyventi į Tillson- 
burgą. Paliko žmoną Konstan
ciją, dukrelę Pranę, brolį Petrą 
Toronte, brolį Leonardą Park 
Foreste ir brolį Feliksą Lietuvo
je. Velionis skaitė “'Draugą” ir, 
akylai sekdavo lietuvių visuo-' 
meninį gyvenimą. Praeitų metų į 
rudenį Lietuvoje mirė velionies 
sesuo Juzė. Ji buvo pati jauniau 
šia iš šešių brolių ir dviejų se
serų. A .a. Stasys buvo šeštasis 
šeimoj, gimęs 1900 m. Šėrikų, 
kaime, Šilalėj.

X Chicagos skautininkių-kų 
ramovė paskutinėje sueigoje nu
tarė paremti skautų tautinės 
stovyklos filmo gamybą. Tam 
tikslui kovo 22 d. 7:30 v. v. Jau 
nimo centro mažoje salėje ren
gia pobūvį su menine dalimi.

x Ona Naruševičius, Cbica- 
go, III., atsilygindama už kalėdi 
nes korteles mus parėmė 5 dol. ! 
auka. Ačiū.

X Investavimas ir paskolos
geromis sąlygomis pas Litas 
lnvesting Co., Ine., 2422 West I 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR 6 2242 (sk )

x š. m. kovo mėn. 7 d., penk
tad., 8 v. v., Jaunimo centro 
mažoje salėje, prof. A. J. Grei
mas kalbės tema “Jaunimo ne
rimas arba 20-to amžiaus revo
liucijos”. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

Santara - šviesa 
(pr.)

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

“DRAUGO” PRENUMERATORIAMS
UŽSII

Tamstos jau esate girdėję 
apie JAV pašto tarifo periodiš
ką pakėlimą, kuris gerokai pa
lietė dr mūsų dienraštį, pabran
gindamas jo leidimo kaštus. Pa
staruoju metu šis tarifas buvo 
ypač smarkiai pakeltas mūsų 
prenumeratoriams užsienyje, į- 
skaitant ir kaimyninėje Kana
doje gyvenančius, šiems pakei
timams pradėjus veikti už vie
nos “Draugo” prenumeratos 
persiuntimą į užsienį (300 egz.) 
ir už kultūrinio priedo persiun
timą (52 egz.) laikraščio admi
nistracija vien tiktai paštui turi 
per metus sumokėti 12,45 dol. 
Jei prie šios sumos pridėsime 
padidėjusias ekspedicijos išlai
das, nebus sunku suprasti, kad 
beveik visą gautą prenumera
tos mokestį tenka atiduoti paš
tui ir ekspedicijos reikalams. 
Tuo tarpu jis turi prisidėti ir 
prie visų kitų dienraščio leidimo 
išlaidų.

Atidžiai išstudijavus naujas 
leidimo sąlygas paaiškėjo, kad 
nebėra bet kurios finansinės 
galimybės siuntinėti “Draugą” 
už 15 ar 17 dol. prenumeratos 
mokestį. Nebuvo rasta kitos iš
eities, kaip nuo š. m. kovo mėn.

X šv. Kazimiero seselių rėm. 
6 sk. Brįgthton Park. Kovo 2 
d., šį sekmadienį, stropiai ruo
šiasi švęsti šv. Kazimiero šven
tę. šv. Mišios narių intencija 
bus aukojamos 7:30 vai. r. Vi
sos narės kviečiamos susirinkti 
ir dalyvauti pamaldose: po to 
bus pusryčiai mokyklos salėj. 
Kaip kas metai, taip ir šįmet, 
pasistenkime visos kartu at
švęsti tą gražią ir garbingą mū
sų globėjo šv. Kazimiero šven
tę.

X šv. Jurgio Moterų klubas 
visus kviečia į parapijos salę 
šį sekmadienį į jų pusryčius ir 
pyragų išpardavimą. Pras’dės 
po 7:30 šv. Mišių ir (baigsis 
12:30 v.

X Jonas Jonikas, L. B. Mar
ąuette Parko apylinkės valdy
bos vicepirmininkas ir amerik. 
lietuvių organizavimo vadovas 
šiuo metu, būvodamas Floridoje 
lanko Marąuette Parko atosto
gaujančius tautiečius ir senes
nės kartos amer. lietuvius, su
pažindindamas juos su Liet. ben 
druomenės veikla.

X H. Bugarevičius, Chicago, 
III., dėkodamas už kalėdines 
korteles, paliko 5 dol. auką dien 
raščiui paremti. Ačiū.

Valdas Adamkus kalba Cicero, III., 
lietuvių suruoštame Vasario 16-sios 
minėjime, kuris įvyko vasario 23 d. 
Platesnis aprašymas buvo “Drau
ge” vasario 25 d. laidoj.

Nuotr. A. Ingaunio

X Į Čiurlionio Ansamblio kon
certą Marijos Aukšt. mokyklos 
salėje kovo 16-tos dienai ir Bal
fo 25 m. jubiliejinio seimo ban
ketą, šv. Kryžiaus parap. sa
lėje, kovo 15 d. bilietai gauna
mi “Marginiuose”, 2511 W. 
69th ®t, tel. PR 8-4585. (pr.)

X Savininkas parduoda 50 pėdų 
žemės sklypą, Hickory Hills. Tinka 
daktarams med'cal centrui arba 
apartmentams. Dėl informacijų skam
binkite 523-9202. Agentai nesikreip
kite. (Sk.)

i N Y J E
1 dienos pakelti prenumeratos 
mokestį visiems prenumerato
riams užsienyje ligi 18 dolerių 
metams. Šis kainos pakėlimas 
neliečia mūsų prenumeratorių 
bet kurioje JAV-bių vietoje, ta
čiau jis galioja prenumerato
riams Kanadoje, Europoje, P. 
Amerikoje ir kitur užsienyje.

Mes vis atidėliojome šios ne
linksmos žinios paskelbimą ir 
dabar apgailestaujame ją Skelb
dami, bet kitos išeities nerado
me, mūsų lietuviška pareiga iš
laikyti dienraščio lygį ir jo daž
numą infliacinėse sąlygose (nuo
lat 'kainoms kylant) mus verčia 
tai daryti.

Iš savo pusės darome viską, 
kad dienraštis laiku pasiektų 
skaitytojus. Visas “Draugo” ti
ražas kasdieną laiku paštui pri
statomas. Tačiau neretai besi
reiškiančios negerovės pašto į- 
staigose dažnai dienraščio pri
statymą suvėlina.

Giliai tikime, kad mūsų Mieli 
Skaitytojai užsienyje, o taip pat 
jų sponsoriai, supras reikalo 
svarbą ir toliau remdami dien
raštį, tuo padėdami stiprinti lie
tuvybę užsienio kraštuose.

(pr.)

Naujos Liet. operos “Dana ’ premjerai pasiruošimas vyasta pilnu tempu. Paveiksle matome režisierių P. 
Maželį repeticijos metu aiškinantį operos choro moterims, ką tuo metu jos turės daryti.

Nuotr. Z. Degučio

X Chicagos lietuvių “Kęstu
čio” pašalpos klubo mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 2 d., Hollytvood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Ne
susimokėję nario mokesčių pra
šomi šio susirinkimo metu ap
simokėti.

X Vi. Putvio minėjimas įvyks 
kovo 2 d. 3 v. p.p. Vyčių salėje. 
Minėjimą rengia visos trys šau
lių kuopos. Visi šauliai su sa
vo draugais ir šiaip šauliams 
prijaučiantieji kviečiami gau
siai dalyvauti. Po minėjimo ka
vutė. Įėjimas nemokamas.

x Mokyt. Stasys Rudys skai 
tys paskaitą “Tikrovė lituanisti
nėj mokykloj”. Liet. Mokytoju 
s-gos susirinkime kovo 2 d., 3 
vai. p. p. Gage Park Fieldhouse 
pastate, 55th ir Western gatvių 
kampas. Kviečiami visi moky
tojai.

X Juozas Tamašauskas, 4238 
So. Campbell, kelinta savaitė 
kaip gydosi Veteranų ligoninėj. 
Žmona su šeima ir daktarų pa
galba deda pastangas, kad li
gonio sveikata pagerėtų ir vėl 
galėtų grįžti į namus prie sa
vųjų. •

X Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Sū maistu ar be maisto. 
Rašykite adr.; “Draugas” Adv. 
5870, 4545 W. 63rd St., Chica
go, III. 60629. (šk.)

X Paskutinė proga šiais me
tais pamatyti Antrą Kaimą: 
Play House teatre, 2515 W. 69th 
St., penktad., vasario 28 d. ir: 
šeštad. kovo 1 d., pradžia 8 v. I 
v., sekmad., kovo 2 d., pradžia 
6 v. v. Staliukų rezervacijos 
būtinos: Pr. 8-6804. (pr.)

X š. m. vasario 15 d. į Lie
tuvių Fondo būstinę atsilankė 
čikagiečiai Romualdas Libus ir 
Kazys Meškonis ir abu fondui 
įteikė po $100.00, savo įnašus 
padidindami: pirmas iki $350., 
antras — iki $300. R. Libus 
žmona Elizabeth taip pat yra 
LF nare. LF adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629. (pr.)

X “Duok sesute, duok gerute 
/pyragėlio nors riekutę...”

Iš Kaziuko mugės iš Jaunimo 
/centro.

Mėnesiais maišyto, mėnesiais 
/rauginto

Brolių lauže kepto, sesių pri- 
/žiūrėto...

Kovo 2 d. 11 vai. ryto (pr.)

širdies

Brighton Parko Balfo Vl-to skyriaus aukų rinkėjai 1968 m. Pirmoj eilėj (iš k. į d.): Em. Vilimaitė, EI. 
Sereičikienė, Fel. Sereičikas, Sof. Brazionienė, M. Pakeltienė. Antroj eilėj: Jon. Žadeikis, K. Laucius, P. 
Masilionienė, Juoz. Bernotas, Eug. Izokaitienė, B. Strumskienė, K. Pakeltis, Jon. Arlauskas ir Aid. 
Jankauskaitė. Trūksta: V. Tijūnėlienės, Jul. Lungieuės, J. Rutkienės ir Juoz. Karazijos.

Nuotr. K. Bružo

X Mr. ir Mrs G. Petrauskai,
St. Charles, Ei., uolūs “Draugo” 
skaitytojai, už kalėdines korte
les ir kalendorių prisiuntė 5 dol. 
auką. Labai ačiū.

x A. a. komp. J. Stroliai mi
rus, jo buvę kolegos ir mokiniai 
prašomi siųsti aukas adresu Al
dona Rimienė, 2210 W. 37 st., 
Chicago, EI. 60609. Tos aukos 
bus įteiktos Organizacijai, kuri 
rūpinasi velionies kompozito
riaus nespausdintų kūrinių iš
leidimu.

X Cicero kolonijoj serga ne
maža lietuvių: Marcelė Januš
ka, S. Lukas, D. Bemardišus, 
Andrius Stiklius, A. Krizinaus- 
kas, J. Neniškis, Jonas Juodval
kis, Virginia Sieja, Aldiona Ru
ginis, Veronika Gailenė, Ben. 
Tumavičius, Jurgis Žedeikis, 
Pranas Žibutis, M. Danauskas, 
A. Palutsis.

X J. Petkunienė, 4544 So. 
California, išbuvusi keletą sa
vaičių ligoninėj, nors grįžo į na
mus, bet pilnos sveikatos dar 
neatgavo, kojos Skausmai taip 
vargina, kad po kambarį nedaug 
gali vaikščioti.

X Kaip gintis nuo 
atakų dieta, kaip
ugdyti asmenybę vaikuose, apie 
kultūrėjimo reikalus ir pager
biant Petrą Klimą — praneši
mai Allvudo kultūriniam šešta
dienį, Marąuette Parko liet. kat. 
parapijos salėj, šį šeštadienį, 
kovo 1 d., 6 v. v. Vaikams spal
voti filmai, užkanda ir jų pasi
rodymas prie mikrofono nuo 5 
v. p.p. Prieš rūkymą, girtavimą 
ir vėžį parodos. Gale 113 minu 
čių spalvotas baletas — filmas 
“American in Paris”. Visi kvie
čiami.

X Mrs. Mary Pangonis, Lin
coln Park, Mich., sena mūsų 
dienraščio skaitytoja, prisiuntė 
5 dol. spaudai paremti. Nuošir
džiai dėkojame.

X Burdamiesi į lietuviškas 
organizacijas ir skaitydami sa
vo spaudą pajėgsime lietuvybę 
išlaikyti — rašo vienas skaity
tojas iš Kanados. Spaudai stip
rinti aukojo: po 3 dol. — A. 
Lembergas, K. Tautkus; po 2 
dol. — P. Žukauskas, E. Kan- 
tautienė, J. Daunys, Ona Wili- 
mas, Ip. Dalangauskas, S. Zelba, 
P. (Sodeika, R. Petrauskas, Mrs. 
M. Korsakas, J. Bujauskas; 
dol. —
dėkojame.

sėkmingai j

x Sol. R. Mastienė šį sekma
dienį giedos tėvų jėzuitų koply
čioje 10 vai. šv. Mišių metu,, 
minint šv. Kazimierą. Minėjimą 
rengia Chicagos skautininkių- 
kų ramovė.

x Mikas Vaidila, “Sandaros” 
redaktorius, sunkiau susirgo. 
Gydomas dr. V. Vileišio Evan- 
gelical ligoninėje, 5418 S. Mor
gan. St.________________ _____

Chicagoje 
ir apylinkėse

DERLINGAS BALFO VAJUS 
BRĮGHTON PARKE

Ilgamečio ir niekuomet nepa
vargstančio Balfo VI-o sk. Fel. 
Sereičiko sukviesti vasario 18 
d. susirinkome į jo namus. Kaip 
ir paprastai esti, pirmininkas 
paaiškino, kad esame sukviesti 
kartu pasidžiaugti gerai pasise
kusiu vajum, nes surinkta 400 
dol. daugiau. Nuoširdžiai padė
kojo visiems rinkėjams, kad 
padėjo “kapoti vargelį”, tikėda
mas kad ir šiais metais tie pa
tys aukų rinkėjai ir vėl tęs tą 
gražų artimo meilės darbą.

Svečias K. Bružas, Chicagos 
apskrities vicepirmininkas orga
nizaciniams reikalams, atsakė į 
susirinkusiųjų pateiktus klausi
mus. Kad lengviau būtų dirbti, 
išrinkta didesnė valdyba: Fel. 
Sereičikas — pirm., M. Pakeltie 
nė ir Sof. Brazionienė — vi
cepirm., Juozas Bertulis—sekr., 
K. Pakeltis — ižd., K. Laucius 
ir Eug. Izokaitienė — valdybos 
nariai. Revizijos komisijon iš- 
rinlkti: Pr. Masilionienė, Jon. 
Arlauskas ir Jon. Žadeikis. Į 
Juib. Balfo seimą atstovais iš
rinkti: Em. Vilimaitė, B. Strums 
kienė, Juozas Bernotas, M. Pa- 
keltienė, Pr. Masilionienė, K. 
Pakeltis, ir Jon. Žadeikis. Apie 

I Balfo skyriaus veiklą sutiko pa
rašyti Juoz. Bernotas, Fel. Se
reičikas ir Jon. Žadeikis.

Po rimtosios dabes namų šei
mininkas pakvietė prie turtingo 
vaišių stalo. Koks gražus supuo 
limas. Malonūs ir geraširdžiai 
šeimininkai tą dieną įšventė 47 
metų vedybinę sukalktį. Susirin
kusieji šeimininkams palinkėjo 
geriausios sveikatos, Dievo pa-

1 laimos tolimesniam kelyje ir lai- 
E. Petraitis. Nuoširdžiai i mingai sulaukti auksinio jubilie

jaus. Jon. žadeikis

IS AR T!
j. A. VALSTYBĖSE

— Prelatas emeritas ir ku
nigų paskirstymai. Prelatas 
Juozas V. Miliauskas, Sv. Juo
zapo parap. klebonas Scranton, 
Pa., nuo vasario 20 d., išeina į 
klebonus emeritus. Sv. Juozapo 
parapijoje kidbonavo nuo 1937 
m. šiemet jis švenčia kunigys
tės auksinį juibiliejų.

Kun. Mykolas Džalas, Sv. Ka
zimiero parap. klebonas, Wilkes- 
Barre, paskirtas nauju Sv. Juo
zapo parap. klebonu. Kun. Jo
nas Kazlauskas, šv. Juozapo 
parap. klebonas, Duryea, paskir
tas nauju Sv. Kazimiero parap. 
klebonu. Kun. Jonas Dastikas, 
Šv. Marijos parap. klebonas, 
Wanamie, paskirtas nauju Šv. 
Juozapo parap. klebonu į Du
ryea. Kun. Jonas Masakovvski 
paskirtas administratoriumi Šv. 
Manijos parap. Wanamie.

— Liudos Avižonienės pastan 
gomis vasario 16 d. nuskambėjo 
lietuviškos muzikos garsai per 
KHFM radijo stotį AJbuąuer- 
ąue, New Mexico. Stoties vedė
jas trumpu žodžiu pabrėžė va
sario 16 d. reikšmę ir šios su
kakties proga paskyrė pusvalan 
dį lietuviškai muzikai.

— Juozas Černius (Černiaus
kas), jau septynetas metų kaip 
apleidęs Detroitą gyvena Brook
lyne, N. Y., buvo atvykęs į De
troitą pasisvečiuoti. Apsistojo 
pas tetą Oną Grybienę ir ta 
proga aplankė draugus, bei gi
mines, Grybus, Zemnickus, Gar 
liauskus, žilius, Šimonius ir ki
tus. Juozas Černius yra spau
dos mėgėjas, priklauso Katalikų 
susivienijimui, ilgametis “Drau
go” skaitytojas, gerų darbų rė
mėjas.

— Vliko vicepirmininkas Juo
zas Audėnas vasario 14-15 d. 
dalyvavo Jono Kardelio laidotu
vėse Montrealyje. Vasario 16 
d. dalyvavo Montrealio lietuvių 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tėję ir pasakė kalbą.

MELROSE PARKO 
KOLONIJOJ

Lietuvos nepriklausomybės 
50 sukakties minėjimas įvyksta 
kovo 1 d. 7 v. v. Veteranų sa
lėje (Hirsh ir 16-toji gatvė) 
Melrose Park, Illinois.

Jungtinis veikiančių lietuvių 
organizacijų komitetas kviečia 
visus apylinkėje gyvenančius 
lietuvius minėjime gausiai da
lyvauti. Neseniai laisvąjį pasau
lį pasiekė pavergtųjų krašte krei 
pimąsis į išeiviją. Jis skamba: 
“Tikėkite ir jūs, kaip mes tiki
me tėvynėje, kad Lietuva vėl 
bus laisva ir nepriklausoma. 
Vyresniajai kartai nykstant, 
ruoškite jaunimą, kad jis būtų 
lietuviškas, suprastų Lietuvos 
reikalus ir juos gintų laisvame 
pasaulyje.” Paskaitą skaitys 
Antanas Kučys. Aukos laisvini
mo reikalams priimamos prie 
įėjimo salėje. Aukų rinkimą 
tvarko A. Repšienė ir Z. Sinke
vičienė.

Baigus minėjimą dalyviai vai
šinami kavute. Meninę dalį at
liks Melrose Parko Lituanistinė 
mokykla. Komitetas
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DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas.......................................... $6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PftTERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas ................................................ $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAKSKO — B. SVECEVIČIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ..................... $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 

žodynėlis................. $2.00
Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri

kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viens 
ar kita kalba.
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IR TOLI
KANADOJE

__  Hamiltono moksleiviai atei
tininlkai išleido laikraštėlį “Mo
ksleivio Balsas”. Red. adresas 
20 Kensington Avė., N., Hamil- 
ton 25, Ont. Redaguoja moks
leivių kolektyvas.

PRANCŪZIJOJ
— Milda Texldor (Memėnai-

tė) po vedybų 1968 m. liepos 
27 d. laikinai apsigyveno Casa- 
blancoje, Maroke.

— šv. Kazimiero šventė Pa
ryžiuje švenčiama kovo 9 d. Šia 
proga pamaldas laikys vyšk, 
Pezeril, Paryžiaus arkivyskupo 
pagelbininkas.

— Pr. LB krašto tarybos po 
sėdįs įvyko sausio 24 d. Posė
dyje buvo svarstomas Pr. LB 
vidaus tvarkos nuostatų projek
tas.

CHICAGOS ŽINIOS
NEIŠPASAKYTA URANUAUS z 

ENERGIJA

Argonne atominės laboratori 
jos tyrinėtojai paskelbė, kad 
viena kubinė uranijaus pėda ga
li išvystyti tiek energijos kiek 
išvystytų 1.7 mil. tonų anglies 
arba 7.2 mil. statinių alyvos 
arba 32 Trilijonai kubinių pėdų 
natūralinių dujų.

MASKVOS SIMFONIJA

Maskvos vaistytomis simfoni
jos orkestras koncertuoja kovo 
5 d. Auditorium teatre, miesto 
centre. Diriguoja Evgeni Svet- 
lanov. Solistas pianistas pagar
sėjęs amerikietis Van Clibum.

ŠIRDIES DAVĖJO NAŠLE 
SKURSTA

Guadalupe Montez, našlė šir- • 
dies davėjo pirmam sėkmingam 
Chicagoje padarytam širdies 
persodinimui, skursta namų rū
syje 1802 ZTbroop st., kur pri
žiūri 2 metų ligotą mergytę. 
Vos gali maitintis apskrities tei
kiama pašalpa. Advokatai už
vedė bylą, kuria jai ieškoma 
mil. dolerių atpildo iš Cook ap
skrities ligoninės už nesąžinin
gą priežiūrą jos dabar mirusio 
vyro.

PAVOGS: 79,000 ŽVAKIŲ

Iš Apex Automotive kompa
nijos sandėlio, 3025 W. 47 st., 
pavogta 70,000 automobiliams 
žvakių, kurių vertė siekia 
$35,700.

Širdies priepuoliai
Tu gali pramatyti savo širdies 
priepuolį ir jo išvengti.

Tokio vardo knyga jau atspau
sta. Joje rasite, kad kiekvienas 
suaugęs asmuo dabar gali su
sekti iš anksto bet kurį polin
kį į koronarinę širdies ligą ir 
imtis paprastų žygių jai išveng
ti. įTokio polinkio susekimas ga
li būti jūsų gyvenimo didžiau
siu sprendimu.

Knygos kaina 3 dol. 75 c.

Knyga Chicagoje gaunama * 
Drauge, Terroje ir Marginiuose,


