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TRUMPAI
Pakistane jau ramiau
Gyventojai atidavė 15.000 

šaunamų Jų ginldų
KARAČI, Pakistanas. — Pa

dėtis krašte jau normalėja, nors 
tebeveikia karo padėtis. Po 4 
mėnesių pertraukos jau atida
rytos mokyklos ir universitetai. 
Piliečiai skuba į policijos įstai
gas ir atiduoda šaunamuosius 
ginklus. Tik Karači mieste vie
ną dieną gyventojai atnešė 15. 
000 revoliverių ir kitų šauna
mųjų ginklų.

Kariuomenės daliniai da” te
besaugo radijo siųstuvus ir kai 
kurias vyriausybės įstaiga“.

Vietname
Artėjama prie Korėjos karo 

žuvusių skaičiaus
SAIGONAS. — Karinės va

dovybės žiniomis, praėj. savaitę 
P. Vietname žuvo 266 JAV ka
riai. Per 8 metus Vietname kri
to 33.329 kariai, gi 3 metų Ko
rėjos kare — 33.629, tuo būdu, 
žuvus dar 300, bus pasiektas 
kritusių skaičius Korėjoje.

Priešui vasario 23 d. pradėjus 
puolimus, P. Vietname žuvo 1. 
406 amerikiečiai. Puolimai nuo
stolingi priešui, nes per ketu
rias savaites jis neteko 19.101 
vyro.

i Buv. prez. Eisenhovverio svei
kata vis blogėja ir rodo silpnė
jimo žymių. Gydytojai pripa
žįsta, kad teikiami vaistai nepa
siekia tikslo. Kovo 26 d. ligonį 
aplankė prez. Nixonas.

• Egipto prez. Nasser pareiš
kė, kad keturios didžiosios val
stybės privalančios skubiai veik
ti, priešingai, Art. Rytuose bus 
sunku rasti sprendimą.

• 77 didvyriškumo žygiai Vie 
tname. Šiomis dienomis B. Rū
muose įteikus pažymėjimo ženk 
lą P. Vietname žuvusiam kariui, 
paskelbta, kad tai — 77 didvy
riškumo atvejis. Karys susispro 
gdino granata, gelbėdamas ki
tus draugus — karius.

• Vatikane sudeginta 5.6 mi
lijonai pašto ženklų. Tikimasi 
pakilsiant kitų ženklų vertei. 
Tuo būdu, bus gauta daugiau 
pajamų.

• P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky pasisakė už Š. Vietnamo 
bombardavimą.

• Maskvos “Pravda” vakar 
piktai puolė Pentagoną. Esą. 
rengiantis raketinei gynybai, 
kraštas keliąs “ginklų varžybų 
isterijos” nuotaikas.

• Graikijos karaliaus Kon
stantino galvos nebebus graikų 
monetcse. Numatyta jose iš
kalti vyriausybės priimtą ženk
lą: karį su iš pelenų gylančiu 
Feniksu

Šen. E. Kennedy su žuvusio b. 
prezidento dukrele Caroline

Čekoslovakijoje
Turistams mažiau 

varžtų
Numatomi konsulatai 

Vakaruose
PRAHA. — Užsienio preky

bos ministerio M. Kohoutek pa
reiškimu numatoma atpalaiduo
ti turizmo varžtus. Jei prieš in
vaziją vizos, patekti į Čekoslo
vakiją, buvo duodamos pasie
ny ar atskridus į Prahą, tai po 
invazijos įvesti suvaržymai ir 
keliaujantieji į Čekoslovakiją vi 
zomis turėjo apsirūpinti konsu
latuose. Tačiau dabar turizmo 
sąlygos palengvinamos bei su
prastinamos.

Skelbiama, kad numatoma į- 
steigti Čekoslovakijos konsula
tus Austrijos, Italijos miestuo
se ir, “gal būt, ir Vak. Vokie
tijoje”.

Buvę suvaržymai, vizų ilgai 
laukiant, skaudžiai palietė turiz
mą ir pažeidė užsienio valiutų 
plaukimą. Dėl to pastaruoju me
tu šį klausimą gyvai kėlė kai 
kurie krašto politikai ir spauda.

Kiek ilgai vyks 
“laikinoji” okupacija?

PRAHA. — 7 mėnesiams nuo 
sovietų okupacijos pradžios Če
koslovakijoje praslinkus, Pra
hos politikas pareiškė; okupa
cijos pabaigos dar nematyti. 
Profesinių sąjungų organas 
“Prace” paskelbė tokią J. Smr- 
kovskio, parlamento pirm. pa
vaduotojo nuomonę: “Sutarty
je su sovietais pažymėta, kad 
okupacija — laikina. Tai reiš
kia, kad jai turėtų ateiti galas, 
bet kada? Į šį klausimą šiuo 
metu negali atsakyti nei Mask- 

. va, nei Praha”.
• Moterys vyrauja Budapeš

te, nes, statistikos žiniomis, Ven 
grijos sostinėje vienam tūkstan 
čiui vyrų tenka 1.144 moterys.

Vietkongas atmete Saigono pasiūlymą
Komunistai Paryžiaus pasitarimuose atmetė P. Vietnamo prezidento pasiūlymą ir kal
tina Washingtoną plečiant karinius veiksmus — delegatas nurodė į Š. Vietnamo 
atsakomybę Vietnamo kare — Washingtonas vis tikisi sėkmės privačiai tariantis su 
priešu.

Skelbia — JAV siekiančios 
plėsti karo veiksmus

PARYŽIUS. — Čia vakar į- 
vykęs taikos pasitarimų posėdis 
ir vėl buvo nesėkmingas ir bū
dingas įprastiniais abiejų šalių 
kaltinimais.

Vietkongas atmetė P. Vietna
mo prezidento Thieu pasiūlymą 
su juo “privačiai tartis”. “Tau
tinio laisvinimo fronto” vadina
mas “užsienio reikalų ministe
ris” Buu Kiem pasiūlymą laikąs 
“Nixono vyriausybės manevru, 
triuku — tai reikalinga prideng
ti politikai, kurios tikslas — 
plėsti agresijos veiksmus Viet
name”. Jis dar nurodė, kad pa
siūlymas atsiradęs JAV vyriau
sybei įsakius ir tai tik įrodo 
amerikiečių “apgaulę”.

Kiem dar teigė, kad Van 
Thieu turėjęs Skaitytis su pa
saulio ir JAV viešąja nuomone 
— šios gi smerkia JAV-bes.

f

Vietkongo komunistai vakar 
pareiškė: “Jei JAV siekia su
tvarkyti Vietnamo klausimą, 
jos privalo tiesiogiai tartis su 
Frontu”. Tai Washingtonui lig 
šiol nebuvo priimtina, nes “Fron 
tas” laikomas Hanojaus įran
kiu, bet ne savarankiu politiniu 
junginiu.

Rygoje suėmė kovotoją už laisvę
Maskva. — Čia gautomis ži

niomis, šiomis dienomis Latvijo
je, Rygoje suimtas Ivan Jachimo- 
vičius, vienas iš kovotojų už lais
vę Sovietijoje ir neseniai pasira
šęs peticiją už sovietų karinių da
linių atitraukimą iš Čekoslovaki
jos.

Jis yra buvęs kolchozo Latvijo
je pirmininku, bet vėliau atleis
tas. Anksčiau jis buvo pasisakęs 
prieš sovietų intelektualų perse
kiojimus, gi prieš mėnesį, drau
ge su atsargos generolu Petru 
Grigorenko jis buvo pasirašęs pe
ticiją, skirtą “Sovietų Sąjungos 
piliečiams” ir platintą intelektu
alų tarpe Maskvoje. Grigorenko, 
kaip dabar skelbiama , dar esąs 
laisvėje ir gyvena savo namuose 
Maskvoje.

Buvo laikomas pavyzdingu 
komunistu

Suimtasis Jachimovičius su 
žmona yra baigę Rygos uni
versiteto filologijos fakultetą. 
Savo metu Jachimovičius, bu
vęs kolchozo pirmininku, parti
nės spaudos buvo giriamas. Pa
vyzd jiui “Komsomolskaja Prav
da” 1964 m. spalio 30 d. buvo 
paskelbusi jo dienraščio ištrau
kas ir nurodė, kad, darbininkų 
nuomone, pirmininkas esį3 “sun 
kiai dirbąs, padorus, garbingas 
žmogus”.

Laiškas M. Suslovui
Dar prieš metus Vakarus bu

vo pasiekęs dabar suimtojo laiš
kas Politbiuro nariui M. Suslo
vui. Laiške autorius pažymėjo: 
“Krašte, kurio gyventojų tarpe 
daugiau kaip 50% yra žmonės, 
jaunesni kaip 30 metų amžiaus, 
persekioti jauno amžiaus nepa
tenkintus esamomis sąlygomis 
— tai nepaprastai pavojingas 
dalykas”. Laiškas turėjo ryšio 
su jaunųjų gyventojų byla — 
jie protestavo prieš anksčiau 
buvusią rašytojų Siniavskio ir 
Danielio bylą.

Lodge: tik Hanojus atsako už 
agresiją

JAV delegacijos Paryžiuj pir
mininkas, ambasadorius H. C. 
Lodge vakar komunistams pa
reiškė, jog tik Hanojus atsa
kąs už agresiją Pietų Vietname. 
Jo žodžiais, du trečdaliai prieš 
JAV ir jų sąjungininkus kovo
jančių priešo dalinių, tai — Šiau 
rėš Vietnamo ' vyrai. Maža to. 
Šiaurės Vietnamo karių net 85

Gen. Yahya -Khan, pasitraukus pre
zidentui Ayub Khbn, negiminaičiui, 
dabar valdovas Pakistane

Manoma, kad laiškas Suslovui 
buvo pagrindinė Jachimovičiaus 
pašalinimo iš kolchozo pirminin
ko pareigų priežastis. Dabar jis 
suimtas pasirėmus Latvijos bau 
džiamojo kodekso straipsniu, 
kur kalbama apie “netikrų ži
nių, sovietų kraštą šmeižiančių, 
skleidimą”.

Wilson Nigerijoje
Kelionės tikslas — ištirti padėtį

LONDONAS. — Britų min. 
pirmininkas H. Wilson vakar 
atskrido į Lagos, Nigerijoje. Ti
kimasi, jis dės pastangų sustab
dyti karą tarp Nigerijos ir at
skilusio krašto — Biafros. Lau
kiama, kad Wilsonas pateiks pa 
siūlymus padėčiai sutvarkyti. 
Tai ypatingai liečia paramos 
teikimą badaujantiems gyven
tojams.

Vis dėlto, Wilsonas, manoma, 
nesipriešins Nigerijos naudoja
miems aviacijos puolimams 
prieš Biafros aerodromą ties 
Uli vietove. Nors lėktuvai ten 
pristato įvairią paramą, tačiau 
nakties metu į Biafrą gabena
mi ir ginklai.

Wilsonas pažymėjo, kad jo 
kelionės tikslas — ištirti padėtį 
-vietoje.

KALENDORIUS

Kovo 28 d.: šv. Rogatas, šv. 
šv. Gundelinda, Rimkantas, Gir- 
ma.

Kovo 29 d.: šv. Bertoldas, 
šv. Diemoda, Kernius, Almante.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, popiet ar vakare ga
limi lengvi sniego krituliai, tem
peratūra sieks daugiau 20 1. F., 
ryt — debesuota, žymiai šalčiau, 
galimi sniego krituliai.

Saulė teka 5‘41, leidžias 6.T1.

% kovoja šiaurinėse P. Vietna
mo srityse ir Saigono provinci
joje.

Pastarojo meto puolimai ne
abejotinai vykdomi Š. Vietna
mo nurodymais — pabrėžė Lod
ge. Visos karinės medžiagos 
siunčiamos iš šiaurės.

Dėl to, kaip teigė JAV dele
gacijos vadas, amerikiečiai nuo
lat reikalauja, kad “visi užsienio 
kariniai daliniai būtų atitraukti 
iš P. Vietnamo”. Ne kas kita, 
kaip Š. Vietnamo agresija ir 
noras paglemžti P. Vietnamą, 
yra tikroji Vietnamo karo prie
žastis.

Tik propagandos mostas?
WASHINGTON. — Čia tei

giama, kad Vietkongo neigia
mas atsakymas P. Vietnamo 
pasiūlymui esąs tik propagan
dos mostas.

Valst. sekr. W. Rogers, va
kar liudijęs senate, pareiškė ti
kįs, kari slapti pasitarimai dėl 
Vietnamo būsią sėkmingi.

IŠ VISUR
JAV bazės Ispanijoje 

- dar 5 metus

Washington. — Kovo 26 d. 
sostinėje vyko pasitarimai su is
panų vyriausybe dėl JAV-bės ba
zių Ispanijoje - trijų aviacijos ir 

i vienos - laivyno bazės. Washing 
tone lankėsi ir bazių klausimus 

| su valst sekretorium aptarė Ispa
nijos užsienio ministeris Fernan
do Maria Castiella.

Kai kurie kongreso nariai tei
gia, kad JAV bazės Ispanijoje e- 
sančios nereikalingos ir jau ne
aktualus reikalas. Tačiau vyriau
sybės nuomonė kitokia ir ji nu
tarė sutarti dėl bazių pratęsti.

Laikas ragino skubėti, nes 5 
metų sutartis buvo pasibaigusi 
praėjusių metų rugsėjo 26 d. ir 
kovo 26 diena buvo paskutinioji, 
pagal susitarimą, sutartį atnau
jinti ar... jos atsisakyti. Pagaliau, 
pasitarimus vedus valst. pasekre- 
toriui U. Alexis Jonnsonui, sutar
ta pratęsti bazių susitarimą dar 
penkeriems metams. Pagrindinė 
kliūtis susitarti buvo ispanų rei
kalavimai.

Pareikalavo 300 mil. dol. už 
bazių laikymą

Ispanų reikalavimai buvo žy
mūs - jie iš JAV pradžioje reika
lavo sumokėti už leidimą turėti 
Ispanijos teritorijoje bazes netoli 
vieno bilijono dol. Vėliau savo 
reikalavimą jie sumažino ligi 
300 mil. dol. Tuo tarpu Washing 
tonas buvo pasiūlęs 140 mil. dol. 
- į tą sumą įeina ir karinė para
ma, kreditai kraštui ir įvairūs 
pristatymai bazėms. Pagaliau, 
buvo prieita kompromisinio 
sprendimo — susitarta dėl 200 
mil. dol.

Amerikiečių bazės Ispanijoje 
veikė jau 15 metų.

• Anguillos salos krizė kiek 
švelnėja. Esama žinių, kad sa
lą aplankys britų atstovas J. 
Tautose lordas Caradon ir dar 
vienas britų politikas.

• Japonai emigruoja — apie 
60.000 japonų nuo 1952 m. per
sikėle į P. Amerikos kraštus. 
Tačiau dabar emigruoja jau 
mažiau, nes 1968 m. į kontinen
tą teišvyko vos 639 japonai.
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Mekongo upės deltoje P. Vietname

Maskvoje vėl prieš Stalino kultą
Bet nepaminėti Stalino laikų 

valymai
MASKVA. — Michail Suslo- 

vas, Politbiuro narys, kalbėda
mas kovo 25 - 26 d. Maskvoje 
vykusiame minėjime, minint 
Komintemo 50 metų sukaktį, 
pirmą kartą pabrėžė Stalino 
kulto padarinius. Jo žodžiais, 
“Nelaimei, Stalino kulto pasė
kos turėjo neigiamos įtakos ko- 
minterno paskutiniųjų metų vei 
kiai”. Komintemas Lenino bu
vo įsteigtas 1919 m., vėliau jis 
virto tarptautinio komunizmo 
savotišku centru, gi 1943 m., 
Stalinui norėjus įsiteikti Vaka
rų sąjungininkams, jis buvo lik
viduotas.

Suslovas nepaminėjo, kad 
Stalino laikmečiu buvo valymai, 
skaudžiai palietę visą eilę žino
mų komunistų ne tik Sovietų 
Sąjungoje, bet ir kitur užsieny. 
Suslovo teigimai šią savaitę pa
skelbti sovietų spaudoje.

Pirmasis Stalino kultą ir jo 
pasėkas buvo iškėlęs, 20-me par 
tijos suvažiavime, Nikita Chruš
čiovas. Tai įvyko 1956 m.

Vatikano parama P. Amerikai
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI paskelbė apie naują 
fondą, kurio tikslas — remti 
P. Amerikos kraštus. Pirmasis 
1 mil. dol. skiriamas žemės ū- 
kiui Kolumbijoje kelti.

Pinigai gauti pardavus Šv. So 
sto vieną nuosavybių Paryžiuje. 
Fondas turės ryšių su 'VVashing
tone įsikūrusiu Amerikos kraš
tams remti banku.

Rusų sargybiniai kinų - sovietų pasieny, kur nuo kovo 2 d: vyko kruvinos 
kautynės. Šioje, Tasso paskelbtoj nuotraukoj matyti leitenantas, dviems 
vyrams nurodęs jiems pavestus uždavinius.

Vengia minėti Kiniją, 
ginčą su ja

MASKVA. — Kai kurie kal
bėtojai Komintemo sukakties 
minėjime aštriai pasisakė prieš 
Kom. Kiniją. B. Ponomarevas, 
kom. patrijos CK narys, pažy
mėjo Kinijoje įsivyravus “sub- 
versyvinei veiklai”, kuri kelian
ti “sunkumus komunistinio ju
dėjimo vieningumui”.

Toji Ponomarevo kalbos pa
straipa spaudoje nepaskelbta. 
Panašiai įvyko ir su Ukrainos 
komunistę, partijos CK nario 
Maskvoje, P. Šelesto kaltinimais 
Kinijai. Jo mintys paskelbtos 
Ukrainos spaudoje, bet nutylė
tos Maskvos bei kitų respublikų 
laikraščiuose.

Tai verčia spėti, kari Krem
liaus vadai šiuo metu nutarę 
viešai neminėti Kinijos, nes no
rima neapsunkinti briželio 5 d. 
Maskvoje kviečiamos visų kom. 
partijų suvažiavimo eigos. Dau
gelis partijų svetur įsitikinusios, 
kad suvažiavimas galįs išvirsti 
į posėdžius, kuriuose vyrausian
ti Maskva ir suvažiavimo dar
bų kryptis būsianti — pasmerk
ti Kiniją.

Savo ruožtu, sovietų spauda, 
nekeldama vadų “rūstybės”, pa
sienio susidūrimus su kinais pa
naudoja kitam tikslui: apjungti 
sovietų gyventojus ir tuo pačiu 
metu tikėtis užuojautos ar sim
patijos pareiškimų svetur.

'• J. Tautų Saugumo taryba
vakar svarstė Jordano skundą 
prieš Izraelį, kurio lėktuvai žu
dą civilinius gyventojus.



Bedegu o ja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Ulinois 60629

PABALTIEČIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

Pirmenybės įvyko kovo 15 d. 
Toronte. Dalyvavo latvių ir lie
tuvių komandos. Latviai laimėjo 
vyrų komandines rungtynes, vy
rų vienetą, vyrų dvejetą ir jau
nių vienetą. Lietuviai atsilygino 
moterų komandos laimėjimu, 
taip pat laimėdami moterų vie
netą ir mišrų dvejetą.

Latviai — lietuviai (5:1)

Stipri latvių vyrų komanda 
(M. Žulps, L. Eichvalds ir I. 
Kulitis) nerado didelio pasiprie
šinimo iš lietuvių pusės. Neatvy
kus į pirmenybes Jonui Kava
liauskui (Chicaga) ir Pranui 
Gvildžiui (New York) lietuvių 
rinktinę atstovavo E. Vaičekaus
kas, J. Nešukaitis ir O. Rautinš 
(visi iš Toronto). Lietuviams 
garbės tašką iškovojo E. Vaiče
kauskas.

Lietuvės — latvės (3:1)

Jeigu latvių vyrai “parodė 
mums kaip reikia žaisti -stalo te
nisą”, tai lietuvių moterys atsi
lygino tuo pačiu. Lietuvių mote
rų komandą, atstovaujant dabar 
tinei Amerikos moterų meisterei 
V. Nešukaitytei ir E. Sabaliaus
kaitei, latvių komandai (V. Ad- 
minis ir J. Marinko) buvo “lem
ta” pralaimėti. V. Nešukaitytė 
uždirbo 2 taškus vienetų žaidi
me, o susiporavus su E. Saba
liauskaite nusinešė ir trečią tas

Neries A klasės jaunių komanda, laimėjusi pirmąją vietą.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Povilas Tautvaišas su kitais 

lietuviais įpusėjo Chicagos šach
matų pirmenybes gana gerai. 
Pirmenybės buvo gausios — 146 
dalyviai, jų tarpe: JAV jaunių 
čempionas DeFotis, meisteriai 
Werber, Sprague, broliai Sandri- 
nai ir kt. Tautvašas ir Jankaus
kas pirmus tris ratus baigė su 
3-0 tš. Ketvirtam rate, Tautvai
šas jau buvo arti laimėjimo ko
voje su Redmanu, bet išleido iš 
rankų pelnytą pergalę ir baigė 
remizu, atsistodamas pustaškiu 
žemiau pirmūnų: Werberio ir E. 
Karklinso, kurie turėjo po 4-0. 
Grupėje su 3,5 tš. buvo ir kiti 4 
meisteriai: DeFotis, broliai San- 
drina iir Sprague.

Grupėje su 3-1 buvo Jankaus
kas. Ramas surinko 2,5 tš. Jasai
tis -2 ir Vladas Karpuška -1,5 
tš.

Gerą pažangą daro jaunuolis 
Jasaitis, kuris kovoje su meisteriu 
Sprague puikiai gynėsi ir prive
dė - savo partiją į laimėtiną 
baigmę turėdamas surištus praei
namus pėstininkus (a ir b), vie
nok perdaug išnaudojęs laiko, tu
rėjo skubėti ir nebematė nesudė
tingų pinklių.

— Naujame “Postai Chess Ra- 
tinge”,kurį paskelbė “Chess Re- 
view” žurnalas vasario ir kovo 
mėn., įkelta arti 5000 Amerikos 
ir Kanados žaidėjų. Į garbės są
rašą pateko 70 vyrų su 1600 ir 
daugiau taškų. Jų tarpe 9 bal- 
tiečiai: K. Merkis 1692, Žalys 
1688, J. Ozols 1654, E. Brigma- I

ką. Latvių komandai tašką pel
nė J. Marinko.

Vyrų vienetas
1. L. Eichvalds (lat.)
2. M. Žulps (lat.)
3. E. Vaičekauskas (liet.)
4. J. Nešukaitis (liet.)

Moterų vienetas

1. V. Nešukaitytė (liet.)
2. J. Marinko (lat.)
3. E. Sabaliauskaitė (liet.)
4. V. Adminis (lat.)

Jaunių vienetas
1. P. Klevinas (lat.)
2. L. Klevinas (lat.)
3. V. Skujins (lat.)

Vyrų dvejetas
1. M. Žulps —L. Eichvalds

(lat.)
2. J. Nešukaitis — E. Vaiče

kauskas (liet.)

Mišrus dvejetas
1. V. Nešukaitytė — J. Nešu

kaitis (liet.)
2. V. Adminis — M. Žulps 

(lat.)
3. E. Sabaliauskaitė — E. Vai 

čekauskas (liet.)
Pirmenybes pravedė Toronto 

sporto klubas “Aušra”. Lietuvių 
komandai vadovavo ŠALFASS- 
gos stalo teniso komiteto narys 
Jonas Nešukaitis.

bz

nis 1634, I. Erkmanis 1632, J. 
Stonkus 1632, A. Sildmets 1630, 
K. Grivainis 1608 ir I. Dreibergs 
1600 tš.

Kiti lietuviai turi tokius įverti
nimus: Blajwas 1378, Brazys 
1206, Bullockas 1106, Dundas 
1320, Kotas 850, Karalaitis 1112, 
Kontautas 1532, Makaitis 1556, 
Miliauskas 1354, Letzkus 1114, 
Paulėkas 770, Pransevičius 1224, 
Remedies 600, K. Sidrys 1112, 
Starinskas 1456, Tamulynas 804, 
Undžius 900, Urbas 778, Vait
kus 934, Vedeikis 1312 ir Zabloc
kis 1148.

— Haagoje, Danijos didmeis
teris B. Larsenas pirmauja prieš 
buv. pasaulio meisterį M. Talį, 
santykiu 3:2. Mačas turi išspręsti, 
katram judviejų teks lošti busi
majam pretendentų turnyre.

Kazys Merkis

PAR DUODAMI 
IS MODELINU NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S, VVestern Tel. GB 6-4421

APDBAUDŲ AGENTCRA 
Namų, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsl. 
mokėjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PB 8-2238

Momentas iš varžybų Nuotr. Vyt. Paškaus

NERIS — NUGALĖTOJA
Pereitą savaitgalį Chicagoje į- 

vyko apygardinės jaunių krepši
nio pirmenybės. Jose dalyvavo 
net dvylika komandų (vienuoli
ka iš Chicagos ir viena iš Cle
velando) .

Buvo permainingų kovų (Cle 
velando Žaibas pusiau baigmėje 
pralaimėjo Cicero Ateičiai tik pa 
skutinėse sekundėse 67:66). Pa
stebėkime, jog geriausias jaunis 
šiose varžybose buvo Žaibo Li
nas Stempužis.

Geriausias žaidėjas baigmėje 
buvo Neries Černys, pelnęs 21 t. 
ir pademonstravęs puikų kamuo 
lio valdymą. Bendrai pirmeny
bės nepasižymėjo geru žaidimu. 
Aiškiai buvo 'matyt, tų žaidėjų 
trūkumas, kurie lanko vietines a- 
merikiečių komandas.

Jaunių A klasės varžybas lai
mėjo Neris, baigmėje lengvai nu 
galėjusi Ateitį 71.48. Ateitis 
Tautginui susižeidus, baigmėje 
nieko gero negalėjo padaryti po 
krepšiu, o iš toliau jai niekas ne
krito. Gi gynime minėtasis Čer
nys su savo virtuozišku kamuo
lio valdymu apsukęs galvas vi
siems priešininkams.

B klasės varžybos dominavo

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 VVest 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629
Telef. HEmlock 4 - 7434

KEPA ĮVAIKIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

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

6 ...... ..J—

VELYKŲ LAUKSITE RAMŪS
jei laiku kreipsitės į BRIGHTON BAKERY

ir jie parūpins Jūsų Velykų stalui visokius skanumynus: tortus, 
babkas, baumkucheną, šokoladinius kiškius, kiaušinius ir kito
kius skanumynus

P. Mackevičius savo gaminiais 
pasižymėjo jau Lietuvoje, o 
bar savo patyrimą perdavė sū
nui Antanui Mackevičiui, kuris 
aprūpina puikiais kepiniais netik 
lietuvius, bet ir kitataučius Chi
cagoje ir apylinkėse.

itois Brighton Bakery artėjan
čioms Velykoms yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventes 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat, o 
tada ir A. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos.
Užsakymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefonu 
Vlrginia 7-1250.

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place Chicago 32, Illinois

Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautuvėse. 
Ofc ,(■ H.,, i.....................

Lituanica. Ji ir baigmėje neturė
jo didelio vargo su Nerim ir ją 
įveikė net 50:29 pasekme.

C klasės varžybose Neris nu
galėjo Ateitį 62:21.

Sekantis mūsų jaunių pasirody 
mas bus metinėse krepšinio var
žybose balandžio 12-13 dieno
mis Clevelande.

J. S.

LITUANICA LENGVAI 
ĮVEIKIAMA

Peoria komandos kovos dva
sia ir jų saujelės žiūrovų entu
ziastingas saviškių raginimas ga
na įtikinančiu rezultatu 3;1 įvei 
kė Chicagos Lituanica. Žaisda
mi ne pilnos įSucfeties. (ne priešių 
ninko kaltė), mūsiškiai sužaidė 
gana padrikai: gynimas darė ne
dovanotinas klaidas, o puolimas 
irgi nežinia ką veikė. Vienintelį 
įvartį pirmame puslaikyje įkirto 
A. Kleinaitis. Įvartis, tiesa, pro
fesionališkai gražius bet rungty
nės ne grožio konkursas. Skai
čius įvarčių svarbu, o jie reti at
sitikimai.

.H. Jenigo ginčai su teisėju Li
tuanica vienetui tikriausiai nepa

f gelbėjo Ir ateityje nepagelbės. Ko 
j mandai reikia “tune-up”.

Sekmadienio rungtynių apžvalga
Lituanica po nevykusių gastro 

lių kaime šį sekmadienį bandys 
laimę Marąuette parko aikštėje 
3 vai. p. p. prieš tikrai miesčio
niškai žaidžiančius Croatans. Lai 
mė daug kam padeda, kodėl ji 
negalėtų nusišypsoti mūsų vy
ram?

| Lions priims svečius iš Peoria 
miestelio, pavaišinę juos ukrai- 
nietiškais barščiais ir įvarčiais iš
lydės namo.

Maccabee Gompers parke at
liks Spartai taškų perdavimo for 
malumus.

Wisla jaunatvišku užsispyrimu 
Hanson parke kovos prieš senus 
Youths ir iš tos kovos įsigys jiems 
labai reikalingo patyrimo atei
čiai. Tuo tarpu daugiau nieko.

Adria milžiniškame Washing- 
ton parke bandys įveikti smar
kiai sustiprintą Ligbtning ko
mandą, kurios vartininkas Corn 
acio, iš profesionalų Spurs, nu
lems laimėtoją.

Slovaks Bertvyne atiduos duok 
lę ukrainiečiams — Wings.

Jaunių pirmenybės
Tuo po Velykų švenčių prasi

dės Chicagos jaunių futbolo pir
menybės. Jaunuoliai 13-16 metų 
amžiaus, norintieji organizuotai 
žaisti futbolą, kviečiami nedel
siant registruotis telef. HE 6- 
2732.

Svarbu Chicagos sportininkams
Daugelio lauko ir stalo teni

so žaidėjų pageidavimu yra stei
giamas Chicagos Lietuvių teni
so klubas.

Steigiamasis susirinkimas į- 
vyks ateinantį trečiadienį, balan 
džio 2 d. Jaunimo ceritre, Susi
rinkimo pradžia — 7:30 vai. v.

Visi lauko ir stalo tenisininkai 
yra kviečiami dalyvauti.

— Larry Ketvirtis, iš Milton 
Mass., žaidžia vietos kolegijos 
rinktinėj. Yra aukštaūgis, 6’10” 
centras. J. J.

V A LOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PB 6-1068

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 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 lr šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinola

Ofisas 8148 VVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Reodd.: 3241 West 66th Plaoe
Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

VaL: kasdien nuo 6—8 vai. vaje. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu lailku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048
Rezld. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ UGOS, 

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

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jai neatsiliepta, skambinti HU 8-8222
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Tel. ofiso HE 4-5849. rea. 888-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7lst Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-#
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 1-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 5lst Street
Valandos: antradieniais, penictadte- 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
optometristas

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

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

Ofc. 735-4477. Rez. PR 8-6*00.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ ER 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Bez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K a A 

2656 VVest OSrd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PB 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Bez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 
iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
gydytojas nt chirurgas

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU nt VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDavJAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vaL iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vol. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vol. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PrllmlnAJa tik susitarus

Metams >4 metų 3 mėn. 
$17.00 9.00 5.00
$15.00 F.00 4.50
$18.00 9.50 5.50

mėn. a 
2.00 = 
1.75 S 
2.25 S

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

• Administracija dirba kas- t 

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-o» ir Campbell Avė kampaa) 
VaJ. kasdien #— -11 ryto lr 4- “ » v 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 
“contact lenses“.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS UGOS
Tel. Ofiso PR 6.78OO; Namą 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad.. ketvlrtad. lr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-22DO ofiso ir rezidencijos*
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES 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 9-673(1

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IU

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tol. 83D-1O71 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GltovehiU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 18 vol 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vaJ. p.p
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street 

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

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lr 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 tkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet br kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namq GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue 

VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal auBltarlmą.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
VaL: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 v. v 

Treč. šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Narni) 636.4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Boad
Zal.: pirmad., antrad., penktad., 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro 

šeštadieniais i i-T vai. popiet.

t



įstatymų liberalėjimas ir

NEGIMUSIŲ ŽUDYMAS
Moderniosios prabangos iš

lepintas žmogus atkakliai vis 
Ieško naujų patogumų, tarpais 
nebepaisydamas nei moralės 
varžtų. Vienas toks reiškinys 
Yra negimusių žudymas. Šiuo 
keliu užgesinama tūkstančiai, 
gal net milijonai gyvybių, o 
dabar plečiasi pastangos tą 
nusikatlimą įteisinti. Jau šių 
metų vasario mėnesį net 25-se 
šio krašto valstijose buvo įneš
ti 48 įstatymų projektai, pra- 
plečiantieji teisę darvti abor
tus. Kai kurie tų projektų dar 
kiek nuosaikesni, o kai kurie 
siekia visai pašalinti bet ko
kius šioje srityje įstatyminius 
varžtus, paliekant tą reikalą 
spręsti pačiai moteriai ir gy
dytojui, kaip tai pvz. siūloma 
įvesti Michigano valstijoje. Šį 
klausimą siekia nasukti libera
lesne prasme ištisi sąjūdžiai, 
kaip pvz. National Association 
for Repeal of Abortion Laws 
ar taip pat National Organiza- 
tion of Women. Kai kur net 
siekiama, parūpinti valdžios 
iždo paramą, jei kuriai mote
riai trūktų lėšų..,

*

Tačiau yra ir antroji meda
lio pusė. Daugelis, paklausv- 
dami savo sąžinės balso, pri
mena, kad ir negimusis kūdi
kis jau yra žmogaus gyvvh? 
ir ją žudyti yra neleistina . Min- 
neapoly net susidarė įvairių 
grupių moterų organizaci ia, 
kuriai priklauso ivairių tiky
bų narės ir kuri yra pasiva
dinusi Abortas yra žmogžudy- 
bė (Abortion is Murder — 
AJM). Ji siekia sukliudyti kai 
kurių siekimus atpalaidoti į- 
statymų varžtus, draudžian
čius abortus. Ta prasme šio 
sąiūdžio narės rašo laiškus į- 
statymų leidėjams. New Jersev 
valstijoje vra centras kito są
jūdžio — Gyvybės teisės komi
tetas (National Right - to - Li
fe committee). Šis sąiūdis ak
centuoja negimusio kūdikio tei 
sę, tėvo ir visuomenės teisę 
saugoti gyvybę. Maryland ir 
Colorados valstijose jau kiek 
anksčiau buvo pravesti libe
rališki aborto atžvilgiu įsta
tymai ir dabar tos valstijos, 
pamačiusios nelemtus padari
nius. siekia įstatyminius su
varžymus pagriežtinti. Utah 
valstybėje liberališkas "refor
mas abortų įstatymuose par
lamentas griežtai atmetė.

*
Abortų darymo leidimų pra

plėtimas palankiai sutiktas Il
linois parlamento komisijoje ir 
laukiama karštų debatų pa
čiuose atstovų rūmuose ir se
nate. Ta proga Illinois katali
kų vyskupai išleido ganytojiš
ką laišką, kuriame primena
ma, kad jau Vatikano II suva
žiavimas yra pabrėžęs, jog nuo 
pat pradėjimo žmogaus gyvy
bė turi būti saugoma su di
džiausiu rūpestingumu ir abor
tai, kūdikių žudymas yra ne
išpasakytas nusikaltimas. Ta 
prasme jau yra pasisakęs Tri- 
dento susirinkimas, tą pačią 
mintį pakartotinai yra skelbę 
Pijus XI, Pijus XH, Jonas 
XXIII, Paulius VI.

Illinois vyskupai teisingai 
pabrėžia, kad “Bažnyčia imasi 
ginti gyvybes ir beginklius kū
dikius, ji stoja už moters tei
sę atlikti savo kaip motinos 
pareigos pilnumą, už kilnumą 
dalyvauti kūrybiniame Dievo 
ir žmogaus veiksme, atnešant 
naujas gyvybes į pasaulį. Baž
nyčia moko, kad įsčių žmogus 
turi nepakeičiamas žmogaus 
teises, kurių pagrindinė yra 
teisė gyventi, ir tiesioginis ne
kalto žmogaus gyvenimo atė
mimas visada yra blogis”.

*

Illinois vyskupai primena, 
jog mokslas skelbia, kad žmo
gaus gyvybė prasideda nuo jo

pradėjimo įsčiose ir ta pagrin
dinė teisė gyventi negali būti 
atmesta, atimta, nors ir besau- 
gant kito teises. Atsiliepdami 
į mintį, kad kai kurioms šei
moms abortą tenka daryti 
trūkstant lėšų gerai išauklėti 
gausią šeimą, vyskupai pažy
mi, kad čia reikalinga ne žu
dymas negimusių, o didesnės 
pastangos geriau aprūpinti šei
mas, kurios tokios paramos y- 
ra reikalingos. Jeigu gi gims
ta defektyvių vaikų, tai reikia 
^e juos žudyti prieš jų užgi
mimą, o suorganizuoti jų glo
bą užgimus.

Todėl vyskupai savo gany
tojiškame laiške ir pabrėžia, 
kad pati pagrindiniausia kiek
vieno žmogaus teisė yra teisė 
gyventi ir pati pagrindiniau
sia valstybės pareiga yra žmo 
gaus gyvybę saugoti, o ne pla
nuoti naujus įstatymus, pa
lengvinančius negimusių žudy
mą. Įstatymų liberalizavimas 
abortų srityje tik didintų ski
limą tarp įstatymo ir morali
nių dėsnių ir tik silpnintų gy
vybės vertinimą visuomenėje. 
Dabar visuomenėje ir valsty
biniame gyvenime kaskart rvš 
kiau jaučiamas linkimas pa
naikinti mirties bausmę net už 
didžiausius nusikaltimus, tai 
kaip gi būtų galima leisti at
imti gyvybę visai nekaltam 
žmogui dar prieš jo gimimą?

*
Dabar naudojamos rizikin

gos priemonės, pvz. persodi
nant kito žmogaus širdi, inks
tus ir kitus organus begelbs- 
tint gyvastį to, kuris jau tu
rėjo progos pasidžiaugti gy
venimu, tai kodėl gi taip leng
vai turėtų būti leidžiama at
imti gyvastis to, kuris nei mi
nutės gyvenimu pasaulyje dar 
nėra pasidžiaugęs?

Tam tikrose aplinkybėse bi
jomasi, kad gali gimti defor
muotas žmogus, bet juk nėra 
visai tikrų būdų pramatyti, ar 
iš tikrųjų naujagimis toks ir 
bus. Ar galima taip drąsiai žu- ' 
dyti negimusius, besibaimi- 
nant, kad tarp jų gali būti ir 
deformuotų? Iš viso būtų bai
sus principas, kad reikia žu
dyti tuos, kurie nenormalūs, 
deformuoti; tai bus lygiai blo
ga, ar juos žudysi prieš užgi- i 
mimą, ar tik užgimusius, ar * 
jau užaugusius. Net ir kai mo
tinai gimdymas sudaro pavo
jų, juk neturima pilno tikru
mo, kad motina toje sunkioje 
valandoje neatlaikytų.

*

Įstatyminės lengvatos negi
musiųjų žudyme yra slidus rei
kalas. Anglijoje vidury 1968 
m. įvedus tas lengvatas, abor
tų skaičius padaugėjo tris kar 
tus. Plačiau legalizuojant a- 
bortus, ypač dėl galimybės, 
kad gali gimti deformuotas 
kūdikis, grindžiamas kelias ki
tai negedovei: eutanazijai — 
žudymui nepagydomų ligonių, 
nukaršusių senelių, o pagaliau 
koks totalitarinis režimas į tą 
kategoriją lengviau įrikiuos ir 
politiškai “nenaudingus” kitų 
pažiūdų piliečius. Naciai jau 
daug tų dalykų praktikavo ir 
kultūringajam demokratiniam 
pasauliui šis kelias jokiu būdu 
nepriimtinas.

Negimusiųjų žudymas ypač 
mirtiną pavojų sudarytų to
kiai negausiai tautai kaip mes, 
lietuviai. Jau savu laiku dr.
K. Grinius kėlė balsą, kad vie
na iš priežasčių, kodėl sulenkė
jo Vilniaus kraštas, tai kad 
pažiūrų piliečius. Naciai jau 
išeivijoje gyvenamuose kraš
tuose bus įstatymais plačiau 
atidaromas kelias negimusių 
žudymui, tai gali turėti įta
kos ir į čia gyvenančius lie
tuvius, o tai yra vienas iš tau
tos kelių į savižudybę. J. Pr.

Po pirmo kinų - rusų susidūri
mo Damanskio - Gen Pao sale
lėje niūrusis, nesukalbamas So
vietų ambasadorius Semion Ca- 
rapkinas. parinktas iš kompar
tijos veikėjų, ne kartą pertei
kęs grėsmingus Sovietų reika
lavimus Federalinės Vokietijos 
vyriausybei, tampa lapute gud
ruole. Sovietų ambasadorius 
Bonnoje. atlankęs kanclerį Kurt 
Georg Kiesingerį, ėmė lakštu
tės balseliu suokti. Esą, pikti 
ir nuožmūs kinai sudaro pavojų 
Azijos tautoms ir Sovietams.

Panašūs ‘pranešimai” Sovie
tų ambasadorių buvo padaryti 
Washingtone, Paryžiuje, Stock- 
holme, Tokio. Pranešimus sekė 

• prašymas nedaryti žygių, ku- 
Į rie pasunkintų Sovietų pa Ietį. 

Vokiečių kancleris pažadėio gin 
čo šalių neremti ginklu. Fede
ralinė Vokietija. Sovietų kalti
nama glaudžiu bendravimu su 
kinais, toliau palaiko su Kinija 
prekybinius saitus, kurie prašo
ka Prancūzijos - Kinijos preky
binę apyvartą.

Siūlymo prieštaravimai
Diplomatinius Sovietų šuolius 

sekė politinis spaudimas. Var
šuvos santarvės pasitarime Bu
dapešte net neminimi ginčai su 
vakariečiais. Oderio - Neisės sie
na ginama išlaikyti sovietinei 
įtakai Europoje.

Siūlymai Europos saugumui 
stiprinti gražiai išreikšti, tačiau 
lėkšti ir prieštaraujantys. Prieš 
taravimas kalbėti apie Europos 
saugumą, kai Sovietai ne kartą 
panaudojo ginklą savo politinei 
itakai ginti. Nenuoseklu piršti 
Europai saugumą, kai dalis jos 
tautų ginklu pajungtos ir gink
lo svorio pavėsyje šiandieną 
Sovietų tebeengiamos.

Europos saugumo klausimas 
keliamas Varšuvos santarvėje 
ne pirmą kartą. 1966 m. liepos 
9 d. įvykusiame Bukarešte, Ru
munijoje, buvo net nurodyti bū
dai sudrausminti JAV imperia
lizmui ir vokiečių atkirčiui. Šį 
kartą pasitenkinta viliojančiu 
suokimu, kuriuo pasižymėjo lr 
Sovietu ambasadoriai didžiosio
se sostinėse.

Suokimas lakštingalos balsu
Kas ginklu grasė ir šarvuo

čius panaudojo prieš kovotojus 
už savo krašto laisvę? Sovietai. 
Kas praėjusiais metais karius 
siuntė i socialistinę Čekoslova
kiją? Varšuvos santarvės so
cialistinės valstybės.

Klausykite kaip meška, grės
mę išvydus, suokia lakštinga
los balsu Budapešte:

“Europos tautų dabartis lr a- 
teitis yra glaudžiai susijusios 
su būtinumu išsaugoti ir sustip
rinti taiką mūsų žemyne. Tik-

SOVIETINIO SAUGUMO IŠKABA
Prieštaringas Varšuvos santarvės nutarimas Europos saugumui stiprinti siekia ap

drausti Sovietus vakaruose

KREMLIAUS APARATO DIKTATŪRA
Aparatas suklupdė Chruščiovą

DR. V. LITAS
kos, sutinkamai su taikaus sam
būvio principais.

Kad ir kokios sudėtingos bū
tų dar neišspręstos problemos, 
jos turi būti sureguliuotos tai
kiai. derybomis, o ne jėga arba 

; grasinimu griebtis jėgos”.
Šiam lėkštam samprotavimui 

galima pritarti, jei visoms So-
■ vietų engiamoms tautoms bus
■ leista laisvai apsispręsti, sovie
tinės įgulos bus atšauktos ir 
Maskva nepanaudos kitų prie
monių jų laisvei pažeisti.

Europos pasitarimas
Varšuvos santarvė siūlo su

kviesti Europos pasitarimą gin
čo klausimams spręsti. Šis siū
lymas tarnauja tik Sovietų įta
kai Europoje išlaikyti. Maskva 
nenori susigj’venti su liaudies 
respublikų savaimingumu, skel
bia pateisinimus jų laisvei ap
rėžti, tepripažįsta tik dirbtinai 
padalintą vokiečių tautą ir pa
žeidžia įsipareigojimus, kurie 
netarnauja jų imperializmui. So
vietai ir jų jėgos pajungti “ša
lininkai” rūpinasi, kad Europos 
žemėlapis nebūtų pertvarkytas 

Po antrojo pasaulinio karo 
Europos valstybės dar nė kar
to nebuvo susirinkusios visos 
drauge, nors yra daugybė klau
simų, kurie laukia apsvarstomi 
už derybų stalo. Jeigu vadovau
jamasi taikos stiprinimo inte
resais, tai nėra jokių svarių prie 
žasčių, dėl kurių reikėtų atidėti 
visos Europos pasitarimo su
šaukimą.

Toks pasitarimas atitiktų vi
sų Europos valstybių reikalus. 
Jis įgalintų kartu rasti būdų ir 
priemonių, kurie padėtų panai
kinti Europos susiskaldymą į 
karines grupuotes ir paskatintų 
taikų bendradarbiavimą tarp 
Europos valstybių ir tautų.

Visos Europos bendradarbia
vimo plėtimas buvo ir lieka vie
nintelė reali alternatyva pavo
jingam kariniam susidūrimui, 
ginklavimosi varžyboms, vai
dams, kuriuos ir toliau stengiasi 
Europai primesti agresyvios jė
gos, mėginančios susprogdinti 
antrojo pasaulinio karo išdavas 
ir perkarpyti Europos žemėlapį.

Europos tautoms gyvybiškai 
reikalinga užkirsti kelią nau
jiems kariniams konfliktams, 
stiprinti politinius, ekonominius 
ir kultūrinius ryšius tarp visų 
valstybių jų lygiateisiškumo, ne 
priklausomybės ir suverenumo 
gerbimo pagrindu. Tvirta Euro
pos saugumo sistema sukuria 
objektyvią galimybę ir būtinu
mą bendromis pastangomis įgy
vendinti didelius projektus e- 
nergetikos, transporto, vandens 
ir oro baseino, sveikatos apsau
gos srityje, betarpiškai susiju
sius su viso žemyno gyventojų

gediminas galva

ras saugumas ir tvirta taika ga
li būti garantuoti, jeigu Euro
pos valstybės savo ketinimais, 
darbais ir energija stengsis ma
žinti įtempimą, spręsti sutinka
mai su realia padėtimi pribren
dusias tarptautines problemas, 
organizuoti visapusį bendradar 
biavimą visos Europos mastu.

Gerų kaimynų santykiai, pa
sitikėjimas ir savitarpio supra
timas priklauso nuo visų Euro
pos šalių tautų ir vyriausybių 
valios ir pastangų. Šiuolaikinė 
Europa, kokia ji išėjo iš antro
jo pasaulinio karo, — tai dau
giau kaip 30 valstybių, didelių 
ir mažų, skirtingų savo visuo
menine santvarka, padėtimi, in
teresais. Bet istorija joms lėmė 
gyventi viena šalia kitos, ir šio 
fakto niekas negalės pakeisti.

Vis daugiau vyriausybių, par
lamentų. partijų, politinių ir vi
suomenės veikėjų supranta at
sakomybę, kuri tenka jiems da
bartinės ir busimųjų kartų at
žvilgiu, kad Europoje nekiltų 
naujas karinis konfliktas. Ta
čiau Europoje taip pat tebevei
kia jėgos, kurios Europos rai
dos aktyvui skiria ne ginčų re
guliavimą ir taikius susitarimus, 
o papildomas divizijas ir rake
tas, naujas karines programas, 
apskaičiuotas dešimtmečiams į 
priekį. Kartu su jomis veikia 
ir tie. kas deramai nepasimokė 
iš antrojo pasaulinio karo. ku
riame buvo sutriuškintas Vokie
tijos utilitarizmas ir nacizmas. 
Jų pinklės vra įtempimo šalti
nis. komplikuoja tarptautinius 
santykius.

Valstybės — pasitarimo da
lyvės — savo pareiga lai
ko būtinumą ir ateityje daryti 
viską, kas nuo jų priklauso, kad 
Europa būtų apsaugota nuo nau 
jų karinių konfliktų pavojaus, 
kad būtų atverta erdvė plėtoti 
bendradarbiavimui tarp visų 
Europos šalių, nepriklausomai 
nuo jų visuomeninės santvar-

Du buvę prezidentai, šiuo metu sun- | 
kiau sergąs Eisenhovver ir Johnson.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS

1$ anglų kalbos vertė Al. Baronas
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— Gerai, daryk, kaip nori. Bet neužmiršk ir savo 
sveikatos.

Boleslavas tylėjo.
Vyrai pasiėmė savo paketus ir išėjo iš stovyklos ra

jono. Ant vieno gatvės kampo, netoli stovyklos vartų, 
jie įlipo į autobusą. Tą popietę nebuvo mieste didesnio 
judėjimo ir jie rado autobuse patogias vietas.

— Klausyk, Vytautai, labai malonu vykti į Gru- 
enbergą, ypač, kai tu norėjai mane palikti namie, — 
pradėjo kalbėti Boleslavas ramiu, linksmu balsu. — 
Jau seniai norėjau susitikti panelę von Gropp, bet nebu
vo progos. Ir dabar, štai, jos gimtadienis. Auksinė pro
ga ją aplankyti.

— Ji taip pat norėjo tave sutikti.
— Atvirai, tai aš garbinu ją, — tęsė Boleslavas,— 

tu žinai mane. Man didžiausias malonumas sutikti žmo
nes iš aukštesnės klasės. Tas purvinas gyvenimas stovyk
loje man pasibiaurėtinas. Tu žinai, ten tikras pabėgė
lių gyvenimas. Beveik visi žmonės degradojasi iki že
miausio laipsnio ir net kai kurie intelektualai praran
da gerą skonį. Tai yra baisu. Ir dabar gali suprasti, ko
dėl aš iliuosi geresnių namų, su išsiauklėjusiais žmo
nėmis.

— Tu šiandien per daug kalbi, Boleslavai, neuž
miršk, kad mes turime dar ilgą kelią pėsčiomis.

Boleslavas numojo ranka ir nutilo. Autobusas va
žiavo labai lėtai, jis stojo ant kiekvieno kampo.

— Vytautai, aš maža smulkmena norėčiau su ta
vim atvirai pasikalbėti.

— Kas per rūpestis?
— Aš galvoju, kad nepaėmiau pakankamai gimta

dienio dovanų.
— Kodėl? Juk turi puikią puokštę rankose. Tulpės 

jai suteiks daug džiaugsmo. Įsivaizduok, tulpės žiemą al
kanoj Vokietijoj. Tai yra staigmena.

— Ne tulpės nėra gimtadienio gėlės, turi būti ro
žės. Aš ieškojau, žinoma, vakar rožių, bet kvaila lenkė 
moteris man atsakė, kad šiuo metu niekur neg&lima ras
ti rožių.

— O ką tu turi tame pakete?
— O, vieni niekai, labai varganas paketėlis. Du 

svarai miltų, šokoladinis pyragas ir keletas gramų pu
pelių kavos. Tai ir viskas.

— Tu esi apsiginklavęs kaip karalius. Ji bus labai 
laiminga.

— O ką tu turi savo dėžėje?
— Aš gerai nė nežinau, ką Milda įdėjo. Tai bus 

dovana mūsų visos šeimos vardu. Bet, štai, jau pasku
tinė stotis, — Vytautas palietė draugo ranką.

Jie išlipo ši autobuso. Kai kur buvo matyti mėly
no dangaus ploteliai.

— Žiūrėk, — parodė Boleslavas virš medžių, — 
nuostabus dangus. Ir tu norėjai mane atkalbėti.

— Dangus yra puikus, bet neužmiršk, kad mes tu
rime gana ilgą kelią eiti pėsčiomis. Aš sakiau.

Boleslavas šypsojosi. Vyrai perėjo priemiestį ir pra

Brežnevas, Kremliaus komu
nistų centro komiteto generali
nis sekretorius, kiekvieną rytą 
skaito ypatingus pranešimus. Jie 
ateina iš Kremliaus žįnių apara
to. Prie kasdieninių pranešimų 
priklauso užkulisinės politikos 
informacijos, karinė padėtis, už
sienių valstybės vyrų sveikata, 
diplomatinių pasikalbėjimų iš
traukos, didžiųjų firmų planai ir 
t.t.

“Dienos apžvalga” prie Krem
liaus valdovo pusryčių stalo yra 
žinių ir informacijų santrauka, 
kuri neskelbiama laikraščiuose. 
Žinios turi būti trumpos ir gerai 
suformuluotos. Žinialapis apima 
tik vieną puslapį. Šitas puslapis 
sutalpina svarbiausius pasaulio 
ir Sovietų Sąjungos gyvenimo į- 
vykius. Maskvos politinis biuras, 
remdamsis šiuo biuleteniu, daro 
svarbiausius nutarimus. Krem
liaus valdovas gauna tam tikros 
veiklos programą.

Kremlius praeitą vasarą yra 
gavęs daug pranešimų apie “Če
koslovakijos kontrrevoliuciją”. 
Maskvos pasiryžimas užimti Če
koslovakiją neišdygo per vieną 
naktį. Informacija turėjo vieną 
tikslą: atkreipti Kremliaus dėme
sį ir įtikinti, kad agresija yra ti
krai reikalinga. “Aparatas”, ku
ris Kremliui surenka svarbiausias 
ir reikalingiausias informacijas, 
turi savo istoriją. Informacijų a- 
paratas atsirado Stalino laikais, 

i Stalinas daugiausia dirbdavo 
naktimis. Šito aparato išvysty
mas truko trisdešimts metų. Apa
ratas nuvertė Nikitą Chruščio
vą. Chruščiovo įpėdiniai yra at
sargesni. Brežnevas ir Kosyginas, 
prisitaikydami prie informacijų 

, aparato, stabilizavo padėtį tarp 
| Rusijos, Kinijos ir Amerikos. 
Kremlius išvystė santykių pasto
vumą tarp partijos aparato, ar
mijos ir biurokratijos.

Konservatyvumas

Sovietų Sąjunga ir Komunisti
nė Kinija turi vieną bendrą bruo
žą. Šitas bruožas yra konservaty- 

I vumas. Jį užtikrina milijonai 
funkcionierių arba “aparačikų”.

gerove. Kaip tik šis bendrumas 
gali ir turi tapti Europos bend
radarbiavimo pagrindu”.

Šiame pokaryje taikos pasi
tarimai neįvyko dėl Sovietų už
sispyrimo ir Amerikos nuolai
džiavimo. Duoti pažadai buvo 

i sulaužyti ir iki šio meto buvę 
| karo laimėtojai nepadarė žygių 
klaidoms pašalinti. Tai buvo 
tamsus jėgos siautėjimo tarps
nis, kuriame pamiršti ne tik 
idealai, bet ir įsipareigojimai. 
Sovietai, naujos jėgos grasina
mi, siekia išlaikyti savos įtakos 
sritį ir apsidrausti nuo smūgių 
iš Vakarų.

dėjo lipti į kalvą.
— Boleslavai, eini pergreit, nėra būtino reikalo nu

vykti laiku. Nereikia skubėti.
— Aš esu nepavargęs.
— Aš matau, esi truputį paraudęs. Duok man sa

vo tulpes ir paketą.
— Gerai, Vytautai, paimk paketėlį, bet tulpes tai 

jau nešiu aš pats.
Kalvos pusiaukelėj jie sustojo. Vytautas bandė su

lėtinti žingsnius, tačiau Boleslavas visuomet jį lenkė. Ke
lias buvo drėgnas ir srovės purvino vandens bėgo šalikelė 
mis nuo kalno žemyn.

Ant kalvos viršūnės juos pasitiko šaltas vėjas. Bo
leslavas pasistatė apikaklę. Dabar jie sustojo valandėlei 
ir nuo kalno žiūrėjo į miestą. Didelėj lygumoj gulėjo 
grupės namų, pastatų ir tarp jų nuogi medžiai.

Saulė krito į drėgnus kalnus. Jų viršūnės buvo ap
dengtos sniegu ir atrodė kaip baltos kepurės.

— Aš manau, kad šią naktį bus sniego ar lietaus.
— parodė Vytautas į kalnus, — sftulė krenta į debesis.

— Aš nebijau. Kur gi yra tas Gruenbergas?
— Tenai, — parodė Vytautas didelio lauko link,

— ar matai tuos didelius medžius?
— Taip, matau.
— Tai ten ir yra Gruenbergas.
— Eime, Vytautai, čia labai vėjuota.
— Tu nesijauti gerai?
Boleslavas tylėjo ir pralenkė Vytautą.
Lauko keliuky buvo daugiau sniego, kaip mieste. 

Vėjas buvo šiurpus ir pūtė tiesiog į jų veidus.
— Aš nebijau, — pradėjo Boleslavas kalbą po il

gos tylos, — grįžtant atgal nebebus kalno, visas kelias 
bus tik žemyn ir žemyn. Ir apačioj lauks autobusas.

(Bus daugiau)

Funkcionieriai yra prisiekę tam 
tikrai komunizmo formai savo 
ištikimybę. Funkcionieriai arba 
“aparačikai” gina komunistų 
partijos diktatūrą, cenzūrą, spau
dos suvaržymus, komunistų par
tijos kritiką ir t.t. Valdžios biuro
kratija, saugumo aparatas ir ar
mija turi tvirtą prisirišimą prie 
sustingusių gyvenimo formų. 
Laisvesnės gyvenimo formos, kaip 
kalbėjimo ir kelionių laisvė, as
meninės teisės ir kt., atsimuša į 
aparato diktatūrą. Bet koks varž
tų atleidimas aparato akyse yra 
“kontrarevoliucija”. Nepasitikė
jimą kelia prekyba su Vakarais 
ir net sekimas vakariečių ūkio 
'metodų. “Proletarijato diktatū
ra” iš tikro yra “aparato diktatū
ra”. Proletarijatas Sovietų Sąjun
goje balso neturi. Kas buvo 
“nieks”, tas ir liko “nieks”. “Vis
kuo” tapo tik aparatas. Proleta
rijatas yra patekęs į kietas “Apa
račikų” rankas. Atgal nėra kelio. 
Partijos vadovavimas yra nepri
einamas kritikai. Partijos apara
tas neklysta. Bent kiek kitaip 
manantis yra išdavikas arba at
gailos vertas paklydėlis.

Visos pozicijos politinėje arma
tūroje priklauso aparačikams: 
betkokią poziciją išimti iš apa
rato priklausomybės yra nepa
prastai sunku. Kiekvienas bandy
mas bent kiek atleisti diktatūri
nius komunizmo varžtus tuoj atr 
siduria j alergišką aparato rea
gavimą ir pasipriešinimą. Kiek
vienas, kuris yra planavęs bent 
kiek apriboti visapusišką komu
nistų partijos vadovavimo galią, 
cenzūros sumažinimą, spaudos 
lšisvės įvedimą, teisių prąplėti- 
mą ir t.t., susidūrė su aparato ne
pasitikėjimu ir griežtu reagavi
mu. Bet koks artėjimas prie so
cialinės demokratijos arba demo
kratinio socializmo Kremliui 
reiškia didelio pavojaus aliarmą.

Nikita peržengė leistas ribas

Signalas, kuris reiškė pavojų, 
tada suskambėjo, kada Nikita 
Chruščiovas peržengė aparato ri
bas. Chruščiovas bandė duoti 
kiek laisvesnių formų komuniz
mą. Tarptautiniame lauke jis pa
sisakė už koegzistenciją tarp Ry
tų ir Vakarų. Chruščiovas norė
jo geresnio gyvenimo savo tau
tai, dėl to jis prasilenkė su apa
rato doktrina. 230 mil. žmonių 
jis pastatė tikslą pasiekti Ameri
kos gyvenimo standartą. Kasdie
ninių reikmenų gamyba pagal 
Chruščiovą yra svarbiau kaip 
sunkioji pramonė. Liaudies ū- 
kis turi pajėgti išlaikyti tarptau
tinę konkurenciją. Chruščio
vas nogėjo liaudies ūkį iš
traukti iš kolchozų ir kombina
tų. Ūkis tuo būdu gavęs daugiau 
energijos. Ūkiškumas ir privati
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BALFO VEIKLOS APŽVALGA
Prel. J. B. Končiaus kalba 25 metų jubiliejaus proga

Lietuvių tautos pergyvenimų 
praeityje buvo labai daug. Žiau
riausiai mūsų tėvynė buvo su
krėsta antrojo pasaulinio karo 
metu. Šimtais tūkstančių jos 
sūnų ir dukrų buvo priversti ap
leisti savo gimtą šalelę.

Mes lietuviai emigrantai, gy
venantieji laisvame pasaulyje, 
pergyvenome irgi tą didelę lie
tuvių tautos nelaimę, kai sovie
tų armija (1940) įsiveržė į Lie
tuvą ir birželyje įvykdė trėmi
mus į Sibirą.

Šie liūdni įvykiai paragino 
mus, ypač Amerikoje gyvenan
čius, gelbėti lietuvių tautą. Ku
nigų vienybė pirmoji suorgani
zavo Lietuvai gelbėti komitetą 
(1940), kuriai man teko vado
vauti, vėliau LK federacija, tau 
tininkai, Lietuvių politiniai veik 
sniai taip pat pradėjo smarkiau 
veikti. Karo metu (1943 rūgs. 
23) įvyko Pittsburghe visų A- 
merikos lietuvių seimas. Siame 
seime buvo sutarta daug gražių 
sumanymų, pasiryžimų, planų 
gelbėti Lietuvai. Tarp tų kilnių 
politinių nutarimų buvo nutarta 
įsteigti šalpos organizaciją ir 
pavesti ALT sukviesti šiuo rei
kalu specialią konferenciją. Su
važiavimas įvyko 1944 m. kovo 
24 - 25 d. Chicagoje. Dalyvavo 
didžiųjų politinių, šalpos, reli
ginių ir spaudos atstovai. Visi 
dalyviai vienbalsiai nutarė į- 
steigti centrinę labdaros orga
nizaciją vardu Bendras Ameri
kos Lietuvių šalpos fondas, 
trumpai BALFAS, angliškai — 
ULRA vadinamu. Buvo priimta 
konstitucija, statutas, išrinkti 
21 direktorius, kurie iš savo tar
po išsirinko valdybą.- kun. dr. 
J. B. Končius, pirm., adv. A. 
Olis, I vicepirm., kun. I. Albis, 
II vicepirm., V. J. Količius, IU

vicepirm., N. M. Gugienė, sekr., 
dr. A. Žimantas, iždin. Laikui 
įbėgant direktorių sąstatas ir 
valdybos nariai daug sykių kei
tėsi, tiktai pirmininkas ir sek
retorė tas pareigas ėjo 20 metų. 
Direktorių skaičius iš 21 buvo 
padidintas iki 25, o dabar yra 
31. Balfo skyrių pradžioje bu
vo 144, dabar yra 55 veikian
tieji skyriai.

Balfo steigėjų konstitucijoje 
buvo įrašyta, kad Balfo centras 
gali būti Chicagoje arba New 
Yorke. Todėl nuo įsikūrimo cen
tro raštinė buvo adv. Gugio raš
tinėje, Dearborn St., Chicago, 
m.

Balfui tapus National War 
Fund nariu, centrinė raštinė 
1944 m. spalio pradžioje buvo 
perkelta į New Yorke išnuomo
tas patalpas, 44 & 5th Avė., rū
bų sandėlis tuo pačiu laiku bu
vo Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Taupumo reikalu Balfo centras 
1947 m. buve perkeltas į 105 
Grand St.. Brooklyn, kur buvo 
nupirkti namai.

Pirmais dviem Balfo veiklos 
metais, kai buvome National 
War Fund narys, tarnautojų 
skaičius centro raštinėje siek
davo iki S asmenų. Reikalų ve
dėjais buvo: 1. J. Goyda, 2. J. 
Laučka, 3. P. Minkūnas, 4. S. 
Lužys, 5. J. Kruze, 6. Kun. L. 
Jankus, 7. Kun. P. Geisčiūnas. 
Įstaigos sekretorėmis dirbo: S. 
Černienė, A. Gajauskaitė, A. 
Radzevičiūtė ir dabartinė J. Gri
gienė. Kiti buvę tarnautojai:
K. Baltraniaitis, J. Bolevičius, 
J. Jankus, P. Labanauskas, K. 
Pakštas, I. Rovaitė, J. Valaitis. 
Ilgiausiai Balfe ištarnavo V. Kul 
pavičius.

Centro valdybos veikla per 25 
metus buvo vieninga, nuoširdi 
ir sėkminga. Karo metu buvo

priimtas direktorių nutarimas, 
kad visus sprendimus galėdavo 
padaryti trys valdybos nariai. 
Su malonumu turiu pažymėti, 
kad dažniausiai dalyvavo dau
guma valdybos narių. Valdy
bos posėdžiai užsitęsdavo ke
lias valandas, posėdžių yra bu
vę apie 770, o direktorių posė
džių apie 50, seimų 14. Per pir
muosius 4 metus Balfo seimai 
buvo kasmet, o vėliau kas du 
metu.

Neminėsiu valdybos narių, di
rektorių skydių ir visų darbinin
kų sunkumų ir pasiaukojimo 
labdaros darbui, nes tai užimtų 
per daug laiko. Be to, jau yra 
nemažai aprašyta knygoje Balfo 
pirmieji dešimt metų 135 psl., 
mano išleistoje Knygoje Atsimi
nimai 404 psl. ir dar bus šiais 
metais numatomoje išleisti nau
joje knygoje, minint Balfo 25 
metų sukaktį. Šiame jubilieji
niame seime norėčiau iškelti 
mūsų laikų aktualias problemas.

Buvusiems tremtiniams išsi
skirsčius po platųjį pasaulį, Bal
fo veikla žymiai pasikeitė. Da
bar prašantiems teikiama pagal- 

1 ba siuntinėliais ir pinigais pa
vieniams asmenims Amerikoje, 
Europoje, Sibire, suprantama, 
ir Lietuvoje. Balfo valdybai 
svarstant prašymus susidaro 
daug sunkumų ir neaiškumų. 
Ypač neaišku, ar prašantis yra 
tikrai tos paramos reikalingas 
ar ne. Visa tai patikrinti už ge
ležinės uždangos yra neįmano
ma. Pietų Amerikos kraštuose, 
Kanadoje, mano manymu, šal
pos neturėtumėm teikti. Lietu
viai ten yra gerai įsikūrę ir pa
siturinčių skaičius yra nemažas. 
Jie turi savo organizacijas ir 
gali aprūpinti savo neturtingus 
tautiečius. Vokietijoje socialinis 
aprūpinimas yra žymiai geres
nis negu Amerikoje ir ten li
kusieji lietuviai yra paaknkamai 
aprūpinti. Todėl ir jų šelpimas 
iš Balfo turėtų būti sumažintas 
ar visai sustabdytas, išskyrus

Tim Kovach, 11 m., mokomas slidinėti Brighton, Mich. Berniukas koją 
prarado laivo susidūrime. Slidė dabar uždėta ir ant dirbtinės kojos.

Vasario 16 gimnaziją
Dabartinę Balfo veiklą siūlau

kreipti į lietuvių jaunimo ta
lentų ugdymą, neturtingų grai
bių lietuvių mokslinimą ir pri- 
rengimą ateičiai. Iš dabartinių 
turimų santaupų siūlau pusę 
skirti talentingo jaunimo ugdy
mo fondui. Tuo tikslu direkto
riai turėtų sudaryti specialią ko 
misiją, kuri paruoštų planą, nu
statytų taisykles lietuvių jauni
mo parinkimui ir parengimo fi
nansavimui. Jaunimo parinki
mas turėtų būti ne tik iš JAV, 
bet turėtų apimti ir visus lais
vojo pasaulio kontinentus.

Lietuvių tautos ateitis ir liki

mas priklausys nuo mūsų moks 
linio aukščio b>n žygių. Iš isto
rijos žinome, kad ir mažos tau
tos išlaikė savo tautinę tapa
tybę ir nepriklausomybę tik to
dėl, kad buvo kultūringos, kaip 
pvz. Graikija ar Izraelis.

Kai Europoje pabėgėlių buvo 
apie 70,000, tai 80% Balfo pi
niginių pajamų buvo skiriama 
jaunimo moksJnimui. Vokietijo
je ir Austrijoje mūsų šelpiamų 
studentų buvo ame 2,100, tiesa, 
jų Balfo stipendijų kiekis, da
linamas per Riud. Kryžių, buvo 
mažas, nors keičiant dolerius į 
markes žymiai padidėdavo.

Šveicarijoje Balfo stipendinin

KREMLIAUS APARATO...

(Atkelta Iš 3 pusi.)
atsakomybė turėjo užimti sus
tingusių formų vietą. Chruščio
vas siekė: praeitis gali būti viešai 
diskutuojama. Net ir partijos pra
eitis. Chruščiovas pradėjo reha- 
bilituoti Stalino laikų aukas. Už
sienių korespondentams cenzū
ra buvo panaikinta. Rašytojams 
ir filmų režisoriams jis atleido 
cenzūros varžtus.

Bet Chruščiovas tuo būdu nu
ėjo per toli: jis užkliuvo už apa- 
račikų tinklo. Chruščiovas suklu
po.

Signalai iŠ Prahos
Aliarmo skambutis praeitais 

metais davė signalus iš Prahos. 
Tas laiku išbudino partijos apa
ratą. Prahos politinio gyveni
mo reformuotojai pasuko “social- 
demokratizmo” keliu. Aparatas 
tam yra alergiškas. Alergišku- 
mas atsirado “menševikų” lai
kais.

Chruščiovas nuvirto po aš
tuonių metų diktatūrinio valdy
mo. Aleksander Dubček buvo su
tvarkytas po aštuonių mėnesių. 
Kiekvienas kitas bandymas išsi
laužti iš kietų komunizmo for
mų ateity bus dar anksčiau už
smaugtas.

“Pirmyn vergai nužemintieji”. 
Bet kur turi eiti tie “vergai nuže
mintieji?” Tik į komunistų par
tijos aparato diktatūrą. Ten jie 
tikrai bus nužeminti ir nužemi
nime užkonservuoti.

Leninas yra šitaip pasakęs: 
“Komunizmas plius elektra yra 
sovietų galybė”. 3et šiandien 
galioja kitas dėsnis: “Komuniz
mas plius kalbų, kelionių ir 
spaudos laisvė nėra daugiau ko
munizmas”.

kų buvo 38 ir Švedijoje 21. Tuo- 1 
se kraštuose stipendijom gauda
vo apie $75.00 į mėnesį. Dani
joje Balfo stipendijatų buvo 35, 
Italijoje 24, Belgijoje 8. Pasta
ruose kdaštuose stipendijų dy
dis buvo kiėK žemesnis.

Buvęs stovyklose jaunimas, 
pasiekęs aukštąjį mokslą, atvy
ko čia į Ameriką ir kitus kraš
tus, pagal savo mokslą gavo 
aukštas vietas, didelius uždar
bius ir jie ypatingai išjudino 
politinę, kultūrinę ir visuomeni
nę veiklą. Ačiū Dievui, kad jie 
išliko patriotais ir savo atžaly
ną leidžia į aukštuosius moks
lus, steigia lituanistines mokyk
los, kad neištautėtų. Todėl nuo
širdžiai manau, kad didžiausias 
Balfo nuopelnas yra išmoksli
nimas jaunimo. Pakartotinai 
tvirtinu, kad tolimesnė ir svar
biausia Balfo užduotis būtų pa
puošimas lietuvių jaunimo moks 
liniai — patriotiniai. Jei Bal
fas ir toliau tęs tik trupinėlių 
— siuntinėlių dalinimą, nustos 
akstino aukas sutelkti ir savo 
egzistencijos.

Balfas per visą savo veiklos 
laikotarpį švietimo, šalpos ir e- 
migracijos reikalams tiesiogiai 
ar netiesiogiai yra sutelkęs virš 
10 milijonų dolerių. Ši milžiniš
ka suma, jei tik būtų renkama 
iš lietuvių, toli gražu to skai
čiaus nebūtų pasiekusi, o galė
tų!

Nemalonu čia pasakyti, kad 
lietuviai labdarai neatsižymi 
dosnumu. Kai kurie duoda do- 
leriuką, kad atsikratytų rinkė
jų. Dauguma visai neduoda po
litinei ir labdaringai lietuvių 
veiklai. Balfas ir visos kitos 
politinės ir kultūrinės organi
zacijos turėtų sutartinai ieško
ti kelių ir būdų, kaip išauklėti 
savus žmones būti dosniais savo 
tautos reikalams.

Baigiu Šv. Rašto žodžiais: 
“Būkite gailestingi, kaip ir jūsų 
dangiškasis Tėvas yra jums gai
lestingas”.

_  Amerikoj pirmas politinis
laikraštis įsteigtas 1789 m. ba
landžio 11 d. New Yorke. Vadi
nosi “Gazette of the United 

| (States”.
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CLEVELANDO ŽINIOS
PUIKIAI PASISEKĘS 

LIETUVOS PARTIZANĖS 
MINĖJIMAS

DLK Birutės draugijos Cleve
lando skyrius 1969 m. kovo 23 
d. 12 v. Šv. Jurgio liet. parapi
jos salėje surengė Lietuvos parti
zanės minėjimą. Prisirinko pub
likos per 200.

DLK Birutės draugijos Cleve
lando sky. pirm. V. Nagevičie- 
nė pakvietė atsilankiusius susi
kaupimo minute pagerbti parti
zanę.

Visokiais priespaudos laikais 
nepasimetė lietuvė moteris. Ji iš
laikė meilę tautai, šeimai, žmo
gaus laisvei. Ypač didelį heroiz
mą parodė motinos seserys netei 
sėtai priešui užgrobiant mūsų tė
vynę Lietuvą.

Prof. A. Augustinavičienė pa
dėkojusi birutininkėms už suteik
tą jai garbę šiam minėjime išryš
kinti Lietuvės partizanės reikšmę 
Lietuvai, priminė,, kad Vakarų 
pasaulio valdovai nesirūpina 
žmogaus gerumu. Antigona pasi
ryžo mirti, nepakeldama šio pur
vino pasaulio. Mūsų valstybę Lie 
tuvą pavergė komunistinė Rusi
ja. Šimtus tūkstančių lietuvių iš
gabeno į Sibiro taigas lėtam iš- 
marinimui, kad į jų vietas atga
bentų kolonistus. Ar laisvasis pa
saulis pajudino nors pirštą? Pra
leido negirdomis, nes jo dar ne
palietė. Visai neseniai kom. Ru
sijos kariuomenė okupavo Čekos 
lovakiją. Ką padarė laisvasis pa
saulis? Pagaliau ir mūsų rašyto
jai atsidūrę tremtyje, ar sukūrė 
veikalus išryškindami lietuvio — 
lietuvės partizanų pasiaukojimą 
tėvynei Lietuvai ir ginant bro
lius ir seseris? Tiesa, rašyt Ma- 
zalaitė yra palietusi lietuvius par 
tizanus savo novelėse. Ir čia Lie
tuvos Partizanės darbus ima ryš
kinti pačios partizanės Armonie- 
nė ir Rūkienė, Sibiro tremtinės 
pasiekusios laisvąjį pasaulį, išleis 
tose atsiminimų knygose, kurios 
atidengia pilnoj nuogybėj kom. 
Rusijos elgesį su^žmogumi, ypač 
pasiųstu į Sibiro taigas, į priver
čiamųjų darbų stovyklas, kur 
žmogus visai nužmoginamas. Ko 
munistiniai pareigūnai su žmo
nėmis elgiasi pikčiau kaip su 
medžiaginiu daiktu. Komuniz
mas koks buvo įsigalint Rusijoje, 
jis ir šiandien nėra nei kiek pa
sikeitęs. Laisvųjų valstybių žmo
nių, net ir valdžių pareigūnų tei 
girnas, kad komunistinėje san
tvarkoje yra pasikeitimų, yra ne
tiesa. Tačiau Sibiro tremtyje ne
prarado žmogiškos asmenybės, ti 
kėjimą į Dievą ir meilę tėvynei, 
bei vilties sulaukti išauštančio 
laisvės ryto.

Prelegentės paskaita tęsėsi 23 
minutes, kuri buvo klausytojų pa 
lydėta ilgu plojimu. Prelegentė 
kalbėjo vaizdžiai ir dinamiškai.

Tolimesnį minėjimo vadova
vimą tęsė Ingrida Bublienė. Sce
noje pavaizduotas partizano ka
pas. Scenos užpakalinėje sienoje, 
pačiam viduryje Lietuvos Vytis. 
Dekoracijas paruošė I. ir A. Jonai 
čiai. Montažą paruošė R. Nasvy-

Svečiai lietuvės partizanės pegerbijne Clevelande.

tienė. Jį išpildė: V. Nasvytytė, J. 
Banionytė, D. Januškytė ir S. 
Kazėnaitė. Išpildė gerai ir įspū
dingai. I. Bublienė padeklamavo 
kun. Petrašiaus ir Augino eilėraš 
čius. “Mergaitės dalia” — A. Ba- 
lašaitienės, padeklamavo Ugne
lė Stasaitė.

Vysk. M. Valančiaus lituanisti 
nės mokyklos kanklių orkestras, 
susidedantis iš 13 mergaičių ir 2 
berniukų, vadovaujamas mokyt. 
O. Mikulskienės, išpildė “Lietu
va brangi”, “Partizanų daina” 
kartu deklamavo V. Nasvytytė, 
“Rudenėlis” ir “Brangi tėvynė”. 
Harmonizavo muzik. Alfonsas 
Mikulskis.

Po programos V. Nagevičienė 
padėkojo Montažo autorei R. 
Nasvytienei ir visiems svečiams 
ir talkininkams. Lietuvos parti
zanės minėjimo dalyviai dėkingi 
Clevelando birutininkėms už 
gražų parengimą. Valdybą suda 
ro pirm. V. Nagevičienė, I. Jonai
tienė, M. Apanienė P. Bliumen- 
talienė, V. Macijauskienė.

L. Žvirk.

Momentas iš vaizdelio Partizano kapas. Kairėje deklamuoja V. Nas
vytytė. Nuotr.J. Garlos

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.
BENDRUOMENĖS VALDYBAI 

DARBĄ. UŽBAIGUS
Kiekvienais metais renkamos 

LB Omahos apylinkės valdybos 
paskutinis svarbiausias darbas y- 
ra Vasario 16 šventės suruoši
mas. Po to valdyba atsistatydina 
ir renkama nauja. Dabartinę jau 
savo darbus užbaigusią valdybą 
sudaro: pirm. Petras Adamonis, 
vicepirm. Jonas Šermukšnis, sekr. 
Juozas Navakas, ižd. Stasys Mar
tinkus, kultūros reik. ved. Pranas 
Totilas.

Savo kadencijos metu ši valdy
ba laikė nuolatinį ryšį su politi
niais ir kultūriniais veiksniais, 
platino Jungtinio finansų komi
teto informacinę medžiagą, su
ruošė rudens vakarą, suruošė 
Naujų Metų sutikimą, rėmė 
skautus vykstančius į tautinę sto
vyklą, prisidėjo prie choro diri
gento pagerbimo suruošimo, pri 
sidėjo prie Vasario 16 gimnazijos 
direktoriaus sutikimo ir tos gim* 
nazijos reikalams aukos įteikimo, 
apylinkę visur atstovavo ir pa
galiau suruošė Laisvės šventę. Iš 
parengimų gauto pelno valdyba

Kovo 15—16 d. Clevelande lankėsi Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, (sėdi ketvirtas iš kairės) pasitarimo su organiza
cijų ir spaudos atstovais metu. Nuotr. J. Garlos

LB I-SDOS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

LB Clevelando 1-os apylinkės 
metinis visuotinis susirinkimas į- 
vyks balandžio 13 d. 12 v., sek
madienį, po liet. pamaldų, Lie
tuvių apatinėje salėje.

Darbotvarkėje: valdybos veik

nepaliko gulėti kasoje, bet pasku
tiniame posėdyje paskirstė lėšų 
reikalingai, ypač su jaunimo lie
tuviškumo išlaikymu surištai veik 
lai. Pirnigai paskirstyti taip skau 
tų Vinco Kudirkos vietininkijai 
ir skaučių Neries tuntui stovykla
vimui po 100 dol., Lietuvių 
fondui 100 dolerių, tai jau ket
virta šimtinė nuo Omahos apy
linkės, Rezoliucijoms remti komi
tetui 25 dol., žurnalo “Lietuvių 
Dienos” prenumerata vieniems 
metams užsakyta devyniems stu
dentams, žurnalo “Lituanus” 
prenumerata vieniems metams ir 
išeisiančios knygos “Lithuania” 
po vieną egzempliorių užsakyta 
keturių vietinių universitetų bi
bliotekoms. Su pagrindu tiki
masi, kad šios lėšos prisidės prie 
lietuviškos veiklos pagyvinimo. 
Narių solidarumo mokesčiai šio 
paskirstymo nebuvo paliesti ir 
jie paliko kasoje kitiems reika
lams.

Naujos valdybos rinkimai į- 
vyks visuotiniame susirinkime ko
vo 30 d., sekmadienį, parapijos 
salėje tuojau po lietuviškų pa
maldų. Visi lietuviai yra kviečia
mi susirinkime dalyvauti. y n

los, piniginės atskaitomybės ir 
kontrolės komisijos pranešimai, 
naujos valdybos ir kontr. k-jos 
rinkimai. Numatytiems liet. na
mams statyti šėrų įsigijimo klau
simas, paklausimai, pasiūlymai 
dėl ateities darbų.

Kviečiami visi gausiai dalyvau
ti.

Rinkiminės komisijos pirmi
ninku pakviestas V. Knystautas. 
Jo adresas 18224 Laudseer Rd.

’ ,lll 
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ŠIE SKĖČIAI GAUNAMI 
NEMOKAMAI 

NUO “ACCESSIBLES”
Jūs džiaugsitės šiuo specialiu pavasariniu 

pasiūlymu. Šie nepaprastai madingi skėčiai 
rodo tikrą liuksusą. Vandeniui atspari me
džiaga yra 100% actate ir nepaprastos “de
signer” rankenos yra importuotos iš Itali
jos. Kai nevartojami šie skėčiai uždaryti 
yra puošnūs ir yra malonu juos neštis.

Si dovana jums nemokamai, su pasirinki
mu spalvų ir rankenų, atidarius naują sąskai

tą su $500.00 arba daugiau, ar pridėjus tą su
mą jūsų turimoje sąskaitoje. Siūlome jums 
platų pasirinkimą taupymo planų, įskaitant ir 
5(4% Single Payment Certificate (minimum 
$7,500), visiems jūsų taupymo pareikalavi
mams. Prašome, tik po vieną dovaną šeimai. 
Sis pasiūlymas baigsis balandžio 15-tą ir do
vanos nėra siunčiamos paštu. Atvykite dar 
šiandien.

aint ttiony 1447 S. 49th Ct., Cicero, III. 60650
PHONE: 656-6330

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Exec. Sec’y

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Washington, D.C.

Clev. Ohio 44119. Tel. 481-53 
77. Visais rinkimų klausimais 
prašome kreiptis į jį.

Valdyba.

“ŠOKTINIS“ PAS AMERIKIE
ČIUS

Šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos tautinių šokių grupė “Sok- 
tinis” kovo 22 buvo pakviestas 
atlikti meninę programą vienoje 
Sheraton Hotel salėje “Ameri-

can Contract Bridge League” 
pavasarinio metinio turnyro bei 
konvencijos dalyviams.

Mūsų šokėjai buvo čia nuošir
džiai sutikti ir priimti: rengėjai, 
šokiams pasibaigus, juos, o taip 
pat ir juos atvežusius tėvus vaiši
no — davė šilta vakarienę. Į gra
žiai išleistą 24 puslapių progra
mą įsidėjo ir vieną “Šoktinio” gru 
pės nuotrauką, kuri apie dviejų 
tūkstančių turnyro dalyvių bu
vo išvežiota po visą Ameriką.

ARTI 1000 DOL. ŠALPAI
Religinės šalpos vajus Cleve

lande vyksta sėkmingai. Iki šiol 
jau surinkta arti 1000 dol. Kovo 
16 d. Šv. Jurgio par. bažnytinė 
rinkliava davė 500 dol. (400 su
aukojo 112 aukotojai, 114 suau
kota be pavardžių). Paštu iki 
kovo 22 d. j komiteto laiškus 
atsiliepė 38 aukotojai, sudedami 
280 dol.

Pirmieji paštu su aukomis at
siliepė dr. V. Gruzdys, K. Kar
pius, dr. A. Martus, dr. V. Ka
roblis, Ripley, Ohio, P. Mikšys, 
adv. J. Smetona, K. Vaičeliūnie- 
nė, A. Barzdukaitė, A. Kasulaitis. 
Iš organizacijų pirmieji su auka 
atsiliepė Liet. teisininkų draugija.

Šiuo metu Religinės šalpos 
komitetas verbuoja aukų rinkė
jus, organizuoja lietuvių lanky-

O V A N A

mą po namus. Aukų rinkimo va
jus Clevelande tikimasi užbaig
ti kitą mėnesį. Dar ne vėlu ir da
bar atsiliepti su auka į komiteto 
laišką. Tai palengvintų komi
teto ir rinkėjų darbą. a. g.
iiiiiliiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiliiiii!iii:iiiiiiii

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO: ~

Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIIIIlliIhlllllIllii U11

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARŲUETTE GIFT PAROKI, SERV. 
2008 Ottth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 6-2737
3333 iSo. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietūvlu bendrove turinti teis® 
siuntinius siųsti savo vardu 18 Chi
cagos tiesiai t Lietuv®.

Didelis pasirinkimas Įvairiu me
džiagų, Ital. lietpalčiu lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

(III! Illi i II llllllll II III lllll llllllllllll lllltlllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
iiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiifmiiiiiiiiiiiuii

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

1VA 5-9209 Chicago, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

'iiiiiimiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se
nus visu rūšių namo apSlldymo 
pečius ir alr oonditionlng ) 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
4444 S. VVestern, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447.

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

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

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieS 49 metus . .. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
ne arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me 18 lauko. Taisome mūre "tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė ' Visas 
iarbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113
>unniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiin:;>iiiimiiiiiiiniiiiiiiimiiiHiHiiiBiaMi»*

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

V
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CLASSIFIED GUIDEMŪSŲ KOLONIJOSE
Washington, D. C.

— “Pušyno” skaučių draugo
vė neseniai įsteigta Washingtone 
smarkiai ruošiasi pirmajai šioje 
apylinkėje Kaziuko mugei, kuri 
įvyks Verbų sekmadienį kovo 30 
d. Sv. Mathias bažnyčios salėje, 
Lanham, Md., prie 450 kelio, 2- 
6 v. p.p. Sesės ruošiasi mugei ga
mindamos įvairius rankdarbius, 
margindamos gražiausius mar
gučius, kurių galės įsigyti atvykę 
į mugę svečiai ir pasivaišinti kol
dūnais, kugeliu ir kitais lietuviš
kais skanėstais.

— Daina Penkiūnaitė ir Rima 
Žemaitytė, šeštadieninės Kr. 
Donelaičio mokyklos mokinės, 
lankančios amerikoniškų High- 
bridge Bowie pradžios mokyklos 
trečiąjį skyrių, anglų kalbos na
mų darbui rašyti pasirinko te
mas apie Lietuvą. Tuo savo rei
kalu jos kreipėsi į Lietuvos pa
siuntinybę kuri mielai joms padė
jo prisiųsdama jų ruošiamam ra
šiniui medžiagos — leidinėlių a- 
pie Lietuvą anglų kalba. Jauną 
lietuvaičių kruopščiai atlikti rasi 
niai iš savo mokytojų susilaukė 
dėmesio ir gero įvertinimo. 
Camden, N. J.

— Ona Malinauskienė, nuo
latinė “Draugo” skaitytoja, iš
buvusi West Jersey, Camden, 
N. J. ligoninėje 31 dieną, sugrį
žo namo ir vyro Juozo slaugo
ma, sveiksta. Ligonė savaitės 
bėgyje pakėlus tris operacijas 
yra itin dėkinga dr. Albinui 
Šmulkščiui (Riverside, N. J.).

Rochester, N. Y.

KONCERTAS
Gegužės 10 d., Motinos dienos 

išvakarėse, į Rochesterį atvyks 
ta koncertui mūsų iškilieji me
nininkai, solistė Aldona Stem- 
pužienė, komp. Darius Lapins
kas ir akt. Leonas Barauskas. 
Šių menininkų programos Ro- 
ehesterio lietuviai maloniai lau 
kia. Ta proga kviečiami ir lau
kiami netolimų kaimyninių ko
lonijų lietuviai iš Buffalo, Nia
gara Falls, ISt. Catherine, Ha
miltono, Toronto ir kitur, pasi
gerėti lietuviškos dainos, žodžio 
ir muzikos menu. Menininkus 
kviečia koncertui Rochesterio 
ateitininkai.
MOKSLEIVIŲ AT-KŲ EILĖSE

Kovo 16 d. mokyklos patalpo
se Rochesterio moksleiviai atei
tininkai turėjo savo susirinkimą. 
Susirinkimui pirmininkavo Ta
das Klimas, sekretoriavo Juo
zas Laukaitis. Daugiausia tar
tasi ir planuota metinės šventės 
reikalais, kuri įvyksta gegužės 
10 ir 11 d. J svečius nutarta 
pakviesti Moksl. a-kų centro 
valdybą, Toronto ir Hamiltono 
kuopas, Clevelando, Worcester, 
New Yorko kuopų atstovus. 
(Svečių nakvynių reikalais rūpin
sis Rita Mačiulytė, pavaišinimo 
ir koncertui salės papuošimo 
Jūratė Krokytė.

Visi moksleiviai, kuriems tik

Eileen Anderaon kandidatuosianti į Uos Angeles mero postą.

galima ruošis vyresnio mokslei
vio įžodžiui. Moksleivės organi
zuoja juostelių audimą kviesda
mos jas pamokyti garsią liet. 
juostų audėją p. Vyšniauskienę.

Susirinkime dalyvavo dvasios 
vadas kun. L. Januška, duoda
mas labai praktiškų patarimų. 
Sekančiam susirinkimui yra 
pramatytas labai įdomus refe
ratas ir diskusijos, tema. “Ką 
duoda a-kų organizacija Ameri
kos lietuviškam jaunimui”. Šia 
tema įkalbės ir diskusijas pra
ves Vitolis Litvinas.

Moksleivių susirinkimo metu, 
kitoje klasėje su jaunučiais žai
dimus ir darbelius pravedė Ra
munė Krokytė. Šiame susirinki
me prie jaunučių prisirašė And
rius, Vida ir Darius Budriai.

Miško brolių kuopos valdybos 
pirmininkė yra Jūratė Krokytė. 
Susirinkimai daromi reguliariai 
kiekvieno mėn. trečią sekmadie
nį. R.

KANADOS ŽINIOS

Toronto Ont.

PRADĖTAS PRIEŠVELY- 
KINTS SUSIKAUPIMAS

Sekmadienį (kovo 22 d.) To
ronto Šv. Jono Krikštytojo liet. 
parapijoj pradėtos rekolekcijos, 
kurias veda svečias iš Montre
alio kun. dr. F. Jucevičius.

Teko skaityti kunigo parašy
tus straipsnius, bet niekad nebu
vo telkę klausytis jo pamokslų. 
Jo pamokslai malonūs ir beveik 
pritrenkią. Kun. dr. F. Jucevi
čius yra pamokslininkas, kokių 
reta mūsuose pasitaiko. Atrody
tų, kad kun. dr. F. Jucevičiui 
nereikėtų būti prisirišusiam 
prie parapijos ir, užmiršus vis
ką, reikėtų pasidaryti skrajojan 
čiu Dievo žodžio skelbėju. Pa
dėka šv. Jono parapijos klebo
nui kun. P. Ažubaliui, žinančiam 
savo parapijiečių norus ir sko
nį. Mes tikrai norime sulaukti 
tokių rekolekcijų vadovų, koks 
yra šiemetinis susikaupimo sa
vaitės vadovas kun. dr. F. Juce
vičius. Pr. Alš.

PABĖGO SOVIETŲ 
KARININKAS

Lagos uoste Nigerijoje iiš so
vietinio karo laivo iššoko sovie
tų jūrų karininkas ir laimingai 
pasiekė uoste stovėjusį anglų 
prekybinį laivą “Tweedefoank”, 
pasiprašydamas anglų politinės 
globos.

Žuvų amžius

Amerikietis ichtiologas S. Hinto- 
nas paruošė lentelę, kurioje nuro
do apie 300 rūšių žuvų vidutinį 
amžių. Pavyzdžiui, unguriai gyve
na iki 57 metų, karpiai — iki 40 
metų, upėtakiai — iki 24 metų, 
lašišos — iki 19 metų, šamai — 
iki 11 metų, ešeriai — iki 10 metų. 
Mažiau dešimties metų gyvena ly
nas ir juoja. Ilgiausio amžiaus re
kordas tenka sturiui, kuris kartais 
gyvena 70 metų.

ĮSIGYKITE DABAR !

OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir- 

, panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
Ii ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

‘Drauge”. KainaGaunama 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

...................................................
AUKSINIAI
RAGELIAI

PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo- 

Į 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.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiii
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AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

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
tį.

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

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

turi pridėti 5% taksy.
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“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
io puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

REAL ESTATE

Cicero — Naujas 2-jų įmetu senu
mo 6 butų mūr. namas — 3 po 
5l/> ir 3 po U/2 kamb. Gazo šiluma. 
Moderniausi visi namo įrengimai. 
Geros pajamos, žemi taksai. Ir 
labai sumažinta kaina. Nepraleis- 
kit, pasinaudokit ta reta proga.

Geroj Brighton l'arko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu. Del platesnių informacijų 
skambinkite — 376-2420.

Arti Marąuette pko
Geras investavimas — Naujas 6 

buty mūr. namas. 4 po 4% kamb. 
(2 mieg.), 2 po 3% kamb. <1 mieg.) 
Apyl. Justice iii. PraSoma kaina 
$85,900.

« kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuette pko. apyl. $20,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIClUS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,500.

6 kamb. (4 mieg.), 13 metų mūr. 
bungaiovv. Prie 71 ir Kedzie. 1 įį vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

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

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

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

1 įi aukšto (5 % tr 4 % kmb.) 8 
metų mūr. prie 63-čios lr Kedzie. 
$38.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. TTlst St. Tel. 925-6015

Tvarkingas, teisingas ir greita* 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ir liudijami vertimai Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax.ir atliekami kitoki 
na tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av- CL 4-7450

REAL E STATE
2 po fl kamb. mūr Modernios To

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

2 "o 544 kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

14 butų, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
pajamos Marąuette pke $88.000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67.000

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų Į- 
•tnign, $18.900.

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

(HIIIIIIIlllllltlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf11ltllllllIIIllllllllli

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of ML.S
ALEI ŠATAS — REALTOR

Maln office 5727 VV'. Cerinafh Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Park 

lt kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
lr Išsirinkti Iš kntolnee

KAS NOKITE PRATURTĖTI?
Vienas Iš saugiausių būdų praturtėt! tai Įsigyti nuosavų, namų arba 

pajamų nuosavybę. Tai tikras faktas paremtas daugelio patirtimi. Pasi
klauskite savo kaimynų, namo savininkų, lr jis tų pat) patvirtins. Kiekvie
nų mėnesĮ jo paskola mažėja o turtas (eąulty) didėja. Kiekvienų mėnesį 

Jis darosi turtingesnis, lr jūs galite tų patĮ padaryti. Užšokite t mūsų įstai
gų dar šiandien pasitarti dėl jūsų būsimos nuosavybės.pasitarti dėl Jūsų

CICERO — PARKHOUME.
Neapleistas 3 butų mūr. 6—5—4 

kamb. Dvejuose butuose modernizuo
tos vonios ir virtuvės. Savininkas iš
sikėlė iš šio miesto, nori skubiai par- 
d uoti.

kamb., « metų mūr. Savinin
kas nusipirko ūkį, todėl nori skubiai 
parduoti. 3 miegamieji. 1 mieg. su 
tualetu ir dušu. Pilnas rūsys. Gazo 
šilima. 2 maš. garažas. Netoli Sv. 
Antano baž.

3 butai už $20,800. Gerai užlai
kytas namas. 3 po 4 kamb. Nuomi
ninkai užsimoka už gazų, elektrų, ši
lima ir karštų vandenĮ, $196 paja
mų Į mėn.

2-Jų butų mfir. $24.500. 2 po 5
kamb. Modernizuotos virtuvės. Pil-
MIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REAL ESTATE

Cicero- Parkliolme 2 po 5 kamb. 
mūr. namas. Gazo šiluma. Siena 
nuo sienos kilimai. Abu butai pui
kiausiai įrengti. 2 maš. garažas1 ir 
daug kitokių priedų. Tik $28.500. 
Cic&ro. 2-jų butų — 6 ir 3 kamb. 
Gazo šiluma. Alumin. langai ir 
kiti namo priedai. Tik $13.500.

Be to turime daugybę namų įvai
raus dydžio tisuose vakariniuose 
priemiesčiuose.

LENARTAS REALTY 
4936 W. 15 St. 652-4343

GERI NAMAI
1 % aukšto namas — 6 lr 5 kamb 

Uždari piorčiai. Karpetai. Kabinetų 
virtuvės. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. - Garažas. Arti mūsų. 
$27.600.

Dalelis 0 kamb. mūras. 1 tį vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26,400.

12 butų. 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

<1 kamb., 6 metų švediškas namas. 
2 vonios, karpetai, air conditioning, 
tnter-oomm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrinė 1 aukšto plati rezidencija, 
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butų didelis namas — 2 po 5 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 ir 3 kamb. 
Visi nauji Įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

Uotas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 6
kamb. Pla.tus sklypas. $20,500.

Prie 71 lr Talman —- Mūras. 3 bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43,600.

lįi aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb 
lr patalpa bizniui Ekstra sklypą’ 
26 p. $13,900

70 lr VVashtenavv Mflras 2 po 
5 kamb. lr butas rūsy X-jn kamb 
$28,900

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

lįi aukšto mūr. 5 lr 3 kamb., 
Įrengtas rūsya garažas. 64 lr Pulas
ki. $28,000.

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

fl kamb. mūro “rancb” su 3-jų 
kamb. butu lr garažu ant 100x800 p 
sklypo. Oaklavvn. $32,000.

2 po fl kiunb. mūrinis Marąuette p

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public
2737 W. 43 St — CL 4-2890 
skelbiasi dienraštyje ‘Drauge'

Remkit tuos biznierius, kurie

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

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

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000' metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Ruoming house. Pajamų $60,00< 
metams Labai gerai Lšnuom šiauri 
nėję miesto dalyje. Teiraukitės

« kamb. mūr. "Bullt-lns' , kokli
nės plytelės karšto vandens Sūdymus 
gazu. Marą. pke. $20,500.

I įi aukšto mūr. 6 lr 6 kamb 2 
įėjimai. Atskirt šildymai. 2 auto ga
ražas 87 lr Oakley Slū.ftOO

i

nuosavybės.
nas rūsys. Naujai įrengtas centr. 
gazo šildymas 2 maš. garažas.

NAUJESNIO TIPO PAJAMŲ 
NUOSAVYBES

štai t.ik keletas pavyzdžių: 6 butų 
mūr. $9,660 metinių pajamų. $82,500

8 butų mūras. Virš $12,000 paja
mų. Tik $15,000 Įmokėti. $92,800.

0 butai — virš $9,000 pajamų. 
$95,900.

13 butų virš $16,000 pajamų. Se
nesnis bet gerai sutvarkytas. 
$110,000.

18 butų virš $30,000 pajamų. Tik 
$37,000 įmokėti.

2 namai po 18 butų. Virš $58,000 
pajamų. $480,000 už abu.

REAL ESTATE

Parduodamas 4 miegamųjų mūro 
namas, 2 vonios, didelė virtuvė ir 
“dinette’’, 14x20 šeimos kamb.. ga- 

• raudonmedžio garažas. Arti moky- 
« zu apšild. Įrengtas rūsys. 2 maš. 

klos, bažn., susisiekimas. Apylin
kėje 86-os ir W°lcott. Susitarimui 
apžiūrėti skambinti HI 5-1675.

BEVERLY SHORES. 
INDIANA

3-jų miegamųjų namas, kilimai sa- 
lione, židinys, te:mos kamb., gazu 
apšild., centr. air conditioning. 2 
maš. garažas. 1 blokas nuo ežero. 
Skamb. vakarais (2*9) 874-5015 
arba rašykitei P.O. Box; 377, Be- 
veriy Shores, Indiana 46301.

NORI PIRKTI

IEŠKAU PIRKTI U/a ar 2 aukštų
namo, be tarpininkų, Marąuette 
parko apylinkėje. Rašyti “Drau
gui“, Adv. 6203, 4545 W. 63 St., 
gui“, Adv. 6-03, 4545 VV. 63 Sf„ 
Chieago, 60629

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. kamb. vyrui. Atskiras 
įėjimas, virtuvė ir su visais kitais 
patogumais. GR 6-3069
IŠNUOM. miegamas kambarys mo
teriai. Marąuette Parke. Skambinti

737-0943

PROGOS OPPORTUNITIES

PARDUODAMA LIKERIŲ KRAU
TUVĖ (SELF-SERVICE) SU BA
RU. Didelė apyvarta. Air con- 
ditioned. Įsigyvenęs, geras pelnin
gas biznis. Ant S. VVestern Ave. 

PR 6-0460

STATYBININKAI

2457 VVest OOtb Street 
Tel HE 4-7482

VACYS
CONSTRUCTION C0,

=
■J“ REZIDENCINIAI,

KOMERCINIAI,
- MEDICINOS IR

KITOKĮ PASTATAI |E

VYRAI IR MOTERYS

Medical Opportunities 

EEG TECHNICIAN
400-bed hospitas has an immediate 
full-time opening for a ąualified 
EEG Technician. Day shift only. 
Good starting salary. Excellent 
fringe benefits. Contact personnel 
department.

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 VV. 68th STREET 
TEL. — HE 4-6700

DIE CUTTERS
(Malė)

Experienced
& Envelope Operatore

(Pemale)
New Ploni

LaGnuige, III. —Tel. 352-8420

RESTAURANT
PERSONNEL
F. VV. VVOOLVVORTH 

3262 N. Lincoln 
An eąual opportunity employer

illlllllllllllllillllllllllllllllllllllllimillllll
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
111111111111111111111111111111111111111111111111111*

DĖMESIO!
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DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 
paštu ar telefonu LU 5-9500.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus
dintas lietuviškas knygąs, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

i»iuiiiii!iiiiiiiiiiiiiuiuiiiiniiiiiiuiiiiiiiiinniiniiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiNiaiiiiuiiiiiiiiii!ii»iiiuiiiiiiiitiii]iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiwuuiiiDimiiuiiiniuiinuiiinniiiiniit:iiiiiiiuiiiiiuniniiiiiniiiiiiiuliiuMr

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

WE LDE RS
Helpers willing to learn.

Ali company benefits.
Salary open.

CIRCLE METAL SPECIALTIES 
4029 VV. 123rd Street 

Chicago, Illinois

TA ILCT R
Good opportunity for experienced 
tailor on all alterations and mn.de 
to order clothes.
Phone or VVrite for Appt. 3H1-1941 

217 E. Station Street 
Barringto 11, Illinois

SHIP FITTERS & BURNERS
(IST CLASS ONLY)

MACHINIST, OUTSIDE
IST CLASS 

VVrite, Call or apply:

Brevver Dry Dock Co. 

2945 Richmond Terrace
Staten Island, N. Y.

An eąuHl opportunity employer

Reikaligas

KASININKAS-6
Patyrimas pageidaujamas, bet ne
būtinas. Darbas prie langelio su 
klientais.

STANDARD FEDERAL 
Savings & Loan Assoc.

TEL. — VI 7-1141 
A. Kasuba

ENGINEER
MECHANICAL OR ELECTRICAL
Degree desired: 0-4 yrs. exper. Oppty. 
in plant engineering dept. of a na- 
tiona.1 oorp., panęling and Products 
plant. J3xcell. present position vvitli 
oppty. for future growth. Need mar 
interested in proving his abllities 
through accomplishments. Sai com- 
mensurate witli education and exper. 
Kuli lange of benefits.

ABITIBI CORPORATION
8201 S. VVallace, Chicago, III. 

___________ 488-4000____________

GEAR CUTTER
Man experienced In cutting of tinę 
pitch gears to do set-up vvork. Ex- 
cellent opDortunity for advancernent. 

EXTRA BENEFITS.
AVON GEAR & ENGINEERING 

COMPANY. Tel. 354-5525

TOOL & DIE 
REPAIR« .> . '■,!%. .y,.

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE

MAN
Electrlcal, Mechanical experience, 
etc.

These are permanent jobs vvith 
plenty of overtime. Top wage».

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

HELP VVANTED MOTERYS-

TYPIST
Exper. or will train good typist to 
transcribe by dictaphone.

Modern attractive surroundings 
in headąuarters office. Good sala
ry and benefis.

Modern friendly suburban office 
conv’ to Dempster-Edens. CTA, 
Skokie Swift.
AMERICAN COLLOID C0.

5100 Suffield. Skolde, Illinois 
Call 583-0400 or YO 6-5720

An eąual opportunity employer

mn.de


didesnis prielankumas
LIETUVIAMS KUNIGAMS

Naujieji ateiviai lietuviai ku- , 
nigai, dirbantieji Chicagos ar- ' 
kivyskupijos parapijose, buvo 
trečiadienio rytą sukviesti į 

Marijos Gimimo par. salę,

r kur atvykęs vyskupijos kanc
leris administraciniams reika
lams prel. Robertas J. Hagarty 
Pagyrė lietuvius kunigus už sėk 
mingų sielovados darbą ir pra
nešė naują ateiviams kunigams 
prielankų arkivyskupijos nutari
mą: jie susilaukia atitinkamo 
įvertinimo, pripažinimo. To žen- j 
kias yra jų teisių priartinimas į 
prie vietinių kunigų teisių, 

d
Lietuviai ateiviai kunigai, ku

rie parapijose dirba kaip asis
tentai, padavę prašymą kardi
nolui, pareikšdami, kad jie tose 
pareigose nori pastoviai palikti 
ir pildyti arkivyskupijos nuo
status, gaus tokį pat atlygini- 
nią, kaip vietiniai kunigai su 
priedu išlaikyti automobilį, ku
ris reikalingas ligonių aptarna
vimui. Numatoma, kad, pasie- 

■ kus pensijos amžių, kuris Chi
cagos arkivyskupijoje yra 70 
metų, jie galės gauti pensiją, o 
jeigu nustos sveikatos ir anks
čiau jais bus rūpinamasi. Arki
vyskupija pasiryžusi rūpintis 
kiekvienu jos ribose gyvenan
čiu kunigu, jei jis pats neturės 
lėšų pragyventi ar gydytis.

Parapijose asistentais dirban
tieji lietuviai kunigai gaus pil- 
nas atostogas, kaip ir vietiniai,

reikale jie galės būti perkelti į 
kitą parapiją, skelbiant tai ar
kivyskupijos laikrašty. Taip pat 
ir lietuviai ateiviai kunigai, dir
bantieji kaip asistentai, turės 
Blue Cross, Blue Shield ir Major 
Medical apdraudą. Kaip ir vie
tinių kunigų, ateivių asistentų 
ištarnautas laikas bus imamas 
dėmesin teikiant atitinkamas 
pirmenybes. Tuo tarpu ateiviai 
kunigai nebus įkardinuojami, 
užtat jie turės laisvę savu no
ru keltis i kitas vietas.

šiame susirinkime dalyvavo 
per 20 lietuvių ateivių kunigų. 
Pasitarime dalyvavo ir parapi
jos klebonas prel. V. Čemaus- 
kas. Po prel. Hagarty praneši
mo, kalbėjo Liet. k ;n. vienybės 
pirm. kun. E Abromaitis ir ku
nigas J. Kuzinskas, kurie abu 
yra lietuvių ateivių kunigų ry
šininkai su arkivyskupija. Jie 

j pasakė, kad kardinolas taip pat 
J planuoja sutvarkyti padėtį ir tų 
kunigų, kurie tik "■eziduoja pa
rapijose, o dirba mokyklose, 
spaudoje ir panašiai. Kun. Ab
romaitis prašė prel. Hagarty 
perduoti padėką kard. Cody, 
kad įvertina lietuvių kunigų dar 
bą.

Po pran :šimo buvo dar pa
klausimai. Kalbėjo kun. dr. F. 
Gureckas, kun. dr. J. Prunsk.s, 
kun. J. Domeika. Vėliau mūsų 
'kunigai dar turėjo progos pri
vačiai kai kuriuos klausimus pa 

' siaiškinti su prel. Hagarty.

Robert Berg, Bag b-vės prezidentas, Minneapolis, Minn., stebi smėlio maišus, kurių 2 mil. užsakė armija, kad 
galėtų kovoti su pavasario metu kylančiais potvyniais
WGN stotį, 720 banga, girdė
sime Leontyne Priee dainuo
jant Leonorą, James McCracken 
- Manrico, ISherrill Milnes - 
grafą Luną, Grace Bumbry 
Azučeną ir John Macurdy - 
Ferrando partiją. Diriguoja vėl 
indas Zubin Metha. (Tą “Truba
duro” pastatymą, kartu įtaisy
dama naujus rūbus ir dekoraci
jas, finansavo, kaip ir eilę kitų 
operų, vėl Jono Rockefellerio 
jr., žmona. V. R.

dien iki 10 vai. v. Šalia grožio, 
čia yra ir daug praktiškų daly
kų, pvz. pamokymų, kaip įreng
ti gėlynus. Būna ir choro kon< 
certai. Daugelis grupuojasi ste
bėti fontano — šokantieji van
denys. J. Žvilb.

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

3208 H West 95tli Street 
Chicago, Illinois

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. kovo mėn. 28 d.

Mylimai mamytei
A. -f- A.

ONAI STIKLIENEI
Lietuvoj mirus, mielą ONUTĘs ŠILĖNIENĘ 
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia

Nina ir Pranas Urbusiai

KflPIEiniS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

ZHBMVAMS
FUNERAL HOME

KELIONIŲ IR GĖLU1 

PARODOS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAGERBĖ TĖVĄ JUOZĄ 

IR DUKTERĮ IRENĄ
Šeštadienį, kovo 22 d., Juozo 

ir Vandos Kulikauskų bute bu- 
vo susirinkęs jų bičiulių ir arti
mųjų kiek didesnis būrys vien
minčių, ramovėnų ir birutinin- 
kių, pasveikinti ir pagerbti tos 
Šeimos du narius: šeimininką 
Juozą, jo vardadienio bei gimta
dienio proga, o taip ir dukterį 
Ireną, jos gimtadienio ir univer
siteto baigimo proga. iSblenizan- 
tus žodžiu sveikino prof. gener. 
Stasys Dirmantas, gener. M. 
Rėklaitis, pulk. Dabulevičius ir 
DDK Birutės vardo draugijos 
pirm. M. Babickienė. Aišku, bu
vo ir gausių dovanų. Viena bi- 
rutininkė paskaitė šeimininkų 
pagerbimui savo sukurtą kūri
nį.

J. ir V. Kulikauskų du sūnūs 
jau yra anksčiau baigę aukštuo 
sius mokslus ir dabar profeso
riauja. Irena, paskutinė “diplo
mantė” toje šeimoje, jau pradė
jo dirbti, tačiau Studijas nori 
tęsti ir toliau, kad gautų ma
gistro laipsnį.

) Džiugu buvo pagerbti tokią 
šeimą. Taip pat buvo miela su
sitikti, pabendrauti seniems bi
čiuliams. Sveikinusieji ypač pa
brėžė Kulikauskų šeimos ryžtą 
ir draugiškumą. Die

NAUJA VALDYBA

LB Gage Parko (Chicagos) 
apylinkės išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigomis taip: Sta- 

V gys Gečas, pirmininkas, kun. J. 
Vaišnys, I vicepirmininkas, Jo
nas Bertašius, - H vicepirm., 
Eugenija Breimerienė, skr. ir 
Pranas Nenius, finansų tvarky
tojas. Valdybos adresas: Stasys 
Gečas, 7252 So. Rockwell St., 
Chicago, Illinois, telef. PR 8-
8034.

Valdyba aptarė ir priėmė pia 
, tų šių metų kultūrinės veiklos 

planą. Kultūrinė veikla yra pa
grindinis apylinkės veiklos už
davinys, kuris jau buvo pamirš
tas. Nutarta atgaivinti ir tęsti 
kultūrines popietes su paskaito
mis ir menine dalimi.

Apylinkės valdyba daug dėme 
šio skiria jaunimo klausimams 
svarstyti. Jaunimo pasigendama 
Bendruomenėje. Ir tai ne be 
pagrindo. Jaunimo klausimams 
svarstyti numatytas ciklas pa
skaitų. Paskaitas jaunimo klau
simais skaityti , be kitų, bus 
kviečiami prelegentai iš jauni

mo tarpo.
Pirmoji kultūrinė popietė į- 

vyiks š. m. balandžio 26 d., šeš
tadienį, Jaunimo centre. Paskai
tą skaityti pakviestas prof. Me
čys Mackevičius, paskutinės Lie
tuvos vyriausybės teisingumo 
ministras. Paskaitoj© ‘bus palies 
ti opūs tos vyriausybės likimo 
klausimai ir jos, kaip teisėtai 
krašte sudarytos vyriausybės 
pozicija dabartinėje vadavimo 
veiksnių sąrangoje.

Meninę dalį išpildys mūsų 
jaunosios scenos menininkės Ž. 
Numgaudaitė ir L. Buivydaitė 
su daina ir gitaromis. (sg)

“TRUBADŪRAS” PER 
RADIJĄ
i

“Trubadūras”, tai Verdi ope
ra, kurią jis sukūrė šešių sa
vaičių laikotarpyje. Tada jis 
buvo pasiekęs 40 m. amžiaus ir 
jau pasaulyje gerai žinomas 
kaipo kompozitorius. “Trubadū
rą” jis paraižė niekieno neužsa
kytas, be jokio kontrakto, nors 
šiaip daug kurdavo pagal užsa
kymus. Kai baigė rašyti, išvy
ko į Paryžių (1852) ir ten kar
tą stebėjo Durno parašytą vai
dinimą “Dama su kamelijomis”. 
Tas vaidinimas jam labai pati
ko ir ten jam kilo mintis ta te
ma sukurti operą. (Taip gimė 
"‘Traviatos” opera. “Trubadū
ras” yra Verdi tikrai bei canto 
opera, sukurta po “Rigoletto” ir 
dar prieš “Traviatą”, pasažymin 
ti gražiomis arijomis, duetais 
ir puikiais ansambliais, kurie ir 
pačiam Verdi patiko. Išskirtina 
motinos — Azučenos partija, į 
kurią Verdi įdėjo daug sielos, 
manoma, todėl, kad jo motina 
buvo prie mirties slenksčio tuo 
metu.

Drama Ei Trovador buvo pa 
rašyta 23 metų ispanų rašyto
jo Gutierrez. Išbretistas .Sal- 
vatore Cammarano iš to para
šė tai operai libretą ir jau bu
vo visai bebaigiąs, kai mirė, ta
da kitas poetas Bardare užbaigė 
“Trubaduro” operos libretą. 
Opera yra 4 veiksmų ir 8 scenų.

Lietuvoje “Trubadūras” ne
buvo labai populiari opera, ta
čiau čia ir kitur Europoje ji la
bai dažnai statoma operų teat
ruose. Ją buvo pasirinkusi Chi
cagos Lietuvių opera savo ket
virtąją opera, praėjusia su pa
sisekimu. Šio šeštadienio trans 
liacijoje iš Metropolitan scenos 
New Yorke 1 vai. dieną per

šiuo metu, iki kovo 30 d. im
tinai, International Amphithe- 
atre patalpose vyksta dvi stam
bios parodos: 1) laivų, kelionių 
ir atostogavimo priemonių gry
name ore, 2) gėlių, Į laivų pa
rodą įėjimas $2, vaikams 50 ct. 
Čia net apie 400 savininkų ir 
firmų yra atsiuntę savo ekspo
natus. Yra apie 500 įvairiausių 
laivų, apie 5,200 žvejybos įtai
sų, daugybė vežio jamų namukų 
ir palapinių atostogautojams 
stovyklauti. Net ir medžiotojai 
čia ras sau daug ką įdomaus.

Daugelis vasarviečių bei tu
rizmo įstaigų siūlo savo patar
navimus. Yra net gyvų Kanados 
žąsų, kad tik pritrauktų ten 
medžiotojus. Paroda papuošta 
fontanais ir kitais įvairumais. 
Įdomi mašina, kuria galima va
žiuoti sausuma ir plaukti van
deniu. ši paroda atdara iki 11 
vai. v.

Daug spalvų ir žiedų gėlių 
parodoje. Šeimininkes čia inte
resuos stalų padengimas, įvai
riausios gyvų gėlių puokštės ir 
sudarytos iš kitų medžiagų. Ki
tur vėl stiklo figūros bei de
monstravimas, kaip daro stiklo 
puošmenis karštoje ugnyje. 
Gausybė akvariumų, šiltadar
žiai, fontanai, orchidėjų lysvės, 
kliombos. Daugybė gėlių sėklų, 
net ir korys su bitėmis, gausy
bė dailių obuolių. Amfiteatro are 
noje, kur šokių šventėje matė
me gausias jaunimo gretas, da
bar puikūs gamtos vaizdai su 
spalvingais fontanais. Kitur pa
rodoje net buvo galima matyti 
suomišką sauną su krosnimi ga
rui, ir tai galima savo namuo
se įsirengti. Parodoje gausybė 
karolių, kitų puošmenų, dažų 
vazoms, buteliams spalvoti ir 
kitų įvairybių.

Į gėlių parodą įėjimas $2.50, 
vaikams $1,25. Ji atidara kas-

RELIGINĖ DVASIA 

ALBANIJOJE

Nežiūrint ilgametės bekom- 
promisinės kovos prieš religiją, 
Albanijoje ateistiniam komuniz
mui nepavyko nugalėti tikėjimą 
žmonių širdyse. Šį faktą nese
niai patvirtino ir Albanijos ko
munistų partijos organas “Zeri 
i Populht”. Laikraštis rašo, kad 
tikintieji ir toliau slaptai krikš
tija savo vaikus, suteikdami 
jiems šventųjų vardus ir laiky
damiesi bažnytinių papročių. 
Didesnių švenčių metu įvairios 
krašto kepyklos kaip ir seniau 
paruošia reikiamas ostijas dva
siškių ir tikinčiųjų komunijai. 
Taip pat uoliai laikomasi ir baž 
nytinių laidojimo apeigų nežiū
rint kad įvairūs potvarkiai tai 
varžo ir draudžia...

r

Tel. GA 4.8654 ir GR 6-4330

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTĮ

A. A.

DR. ALFONSO GRINIAUS 
paminėti.

Jau suėjo vieneri metai kai prasišalino iš mūsų tarpo mielas 
brolis dr. Alfonsas Grinius, kuris mirė kovo 27 d.. 1068 m. Buvo iš
kilmingai palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse kovo 30 diena.

Minint vienerių metų sukakti Šv. Mišios bus atnašaujamos 
T. Jėzuitų koplyčioje, kovo 29 dieną, šeštad., 11 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus — gimines. ■ draugus ir pažistamus 
atsilankyti.

Te Aukščiausias skiria tau amžinybe.
NuUūdę: BROLIS ANICETAS IR ŠEIMA

PADĖKA
Mūsų mielai žmonai ir motinai 

A. + A. '
Domicėlei Poškus-Belazaraitei

mirus 1969 m. kovo men. 17 d. buvo palaidota kovo mėn. 20 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Visiems, kurie šermenų ir laidojimo metu suteikė .jai 
paskutinį patarnavimą reiškiame nuoširdžiausią padėką.

Dėkojame Šv. Antano parap., Ciceroje, kun. A. Juškai 
suteikusiam velionei prieš mirtį paskutinį patepimą, atnaša
vusiam. šv. Mišias ir palydėjusiam į kapines. Taipogi tos pat 
parapijos kun. Vilkaičiui už rožančiaus atkalbėjimą koplyčioje, 

Esarnei dėkingi visiems, užprašiusiems šv. Mišias už jos 
sielą, prisiuntusiems velionei gėlių ir pareiškusieims mums 
'užuojautą mūsų liūdesyje.

Dėkingi esame giminėms ir pažįstamiems, dalyvavusiems 
šermenyse ir palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą.

Dėkojame solistui Alg. Braziui ir vargonininkui A. Skri
duliui už nuotaikingą solo ir duetų giedojimą bažnyčioje gedu
lingų pamaldų metu.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Petkui už malūnų patarnavimą.

Dėkojame visiems apsilankiusiems koplyčioje.
Giliai nuliūdę:

Vyras Tomas, sūnus Thomas ir duktė Aldona Calcino 
su šeįmia

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

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

IŠSIRINKITE DABAR

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road,
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS . 
(Patch)

Vice-prezidentas
Tei.: 585-0242 ; 585-0243 I

'e

IK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South Califomia Avenue

LA 3-0440 ir LR 3-9852

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 VVest 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

£424 W. 69th STREET 
2314 W. 28rd PLACE

LACKAVVICZ IR SONOS
Tel. REpubUe 7-1213 

Tel. VIrginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 S. LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

Tel. LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS

3319 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1911

Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.

Perskaitę Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. kovo mėn. 28 d.8

X Lietuviškų knygų išpar
davimo mėnuo “Draugo” admi
nistracijoje baigiasi balandžio 
3 dieną. Daugelis mūsų skaity
tojų pasinaudojo paskelbtu pa- 
piginimu ir apsirūpino jiems rei
kalingomis knygomis. To nepa
darę prašomi paskubėti, nes po
IV. 3, pasibaigus nustatytam 
terminui, knygos bus vėl parda
vinėjamos normaliomis rinkos 
kainomis.

X ALRK moterų s-gos 20 
kp. susirinkimas įvyks kovo 30' 
d. 1:30 vai. p.p. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje. Prašo
me dalyvauti.

X Vaclovas l?enuta, Brockto- 
no lietuvių veikėjas, mūsų spau 
dai paremti prisiuntė 5 dol. au
ką. Dė'.cojame.

x East Chicagoje verbų sek 
madienį įvyksta prez. A. Smeto
nos 25 m. mirties sukakties mi
nėjimas, kuriame dalyvauja 
kun. Pr. Garšva, sol. J. Vaznelis 
ir Eglė Juodvalkytė. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti. Mi
nėjimas įvyks parap. salėj 4 v. 
P- P-

x Valeškos Dailės studiją 
praeitą pirmadienį aplankė 20- 
tojo Šimtmečio klubo (20-th 
Century Club) iš Park Ridge,
III., 36-šios narės. Viešnios bu
vo supažindintos su studijos 
vykdomais darbais ir joms pa
rodytas vitražų projektavimas 
bei jų išpildymas. Balandžio 9 
ir 10 d. studiją lankys dvi stu
dentų grupės. Valeškos Dailės 
studija yra parinkta reprezen
tuoti Chicagos vitražų studijas 
mokytojų, studentų ir įvairių 
organizacijų ekskursijoms.

x Giesmių Vakaras įvyks 
Verbų sekmadienį, kovo 30 d., 
6 vai., Tėviškės lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos baž
nyčioje, 6641 |3o. Troy St. Tė
viškės parapijos Choras, vado
vaujamas Jurgio Lampsačio, 
išpildys Pr. Šuberto kūrinius. 
Solo giedos V. Grigelaitytė, A. 
Buntinaitė ir J. Jurkšaitis, var
gonais palydės prof. Vladas 
Jakubėnas. Be to choras, mo
terų grupė, duetai: A. Paulikai 
tis ir J. Jurkšaitis, B. Varia- 
kojienė ir L. Gružas ir solo Ig
nas Maicius giedos J. S. Bacho, 
Guigo, G. F. Heandeido, R. Low 
ry, E. S. Hosmerio, C. Francko 
ir G. Verdi kūrinius. Klausyto
jai įsijungs į (bendrą lietuvių 
liaudies giesmių giedojimą. Vi
si yra kviečiami dalyvauti šiame 
tradiciniame giesmių vakare.

X Helen Pius pasirodys tele
vizijoj, tinklas 5, šį pirmadienį, 
'kovo 31 d., 6:30—7 v. ryto, Bob 
Hale programoj ir demonstruos 
kaip marginami lietuviški mar
gučiai, kurių marginimo moko 
norinčius Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje.

X MARQUETTE DELICA
TESSEN savininkės L. Žvynie
nė ir SI Urbonienė, 2553 VVest 
71 St., Tel. PR 6-2717, maloniai 
primena, kad paskubėtumėt už
sakyti Velykų stalui įvairių 
maisto gaminių. (sk.)

X Įvairaus dydžio deiman
tui, aukso apyrankės, sagės ir 
kitokios puošmenos, auksiniai 
ir paprasti laikrodžiai didelia
me pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pilkėju dera,
Viską perka tik pas ITverą.

(sk.)
X Mečys Šimkus, teisininkas, 

tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple 
tvood, CL 4-7450 arba Y A 
7-2046 fsk.l

x Dr. VI. Šimaitis apskai 
šluoja paj. mokesčius — ineome 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 SL, 
CL 4-239(1 (sk.)

X Dr. d. S. Žmuidzinas, Los 
Angeles, Calif., mūsų spaudai 
paremti prisiuntė 5 dol. auką. 
Ačiū.

X Sophia Serauskienė, kun. 
prof. Vito Mikolaičio sesutė, 
sveiksta ir pradeda vaikštinėti. 
Pažįstami linki sveikatos. S. 
W. Seriauskiai yra draugijų ir 
parapijos veikėjai.

X Joseph Svirskas, Worces- 
ter, Mass., naudodamasis mūsų 
paskelbtu liet knygų papigini- 
mu, užsisakė knygų už apie 40 
dol. ir dar pridėjo 8 dol. spau
dai paremti. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Dr. Br. Valadka, Elmvvood 
Park, BI., atnaujindamas pre
numeratą, pridėjo 8 dol. mūsų 
spaudai stiprinti. Labai ačiū.

X Cicero, Brighton Parko ir 
Dariaus - Girėno lituanistinių 
mokyklų mokiniai renkasi cho
ro repeticijai šeštadienį, kovo
29., 1 v. p.p., Gage Parko Field 
house, Garfield ir VVestern kam 
pas.

x Aldona Sabanskytė - Ru- 
ginienė, šv. Antano taupymo ir 
skolinimo bendrovės tarnauto
ja, gyv. 1629 S. 49th Avė., Ci
cero, UI. jau keturi mėn. guli 
ligoninėje. Padarytos 3 sun
kios galvos operacijos. Jos gy
vybei išgelbėti ir sveikatai su
stiprinti reikia 34 pančių krau
jo. Geraširdžiai žmonės jau pa
aukojo 6 pantis kraujo ir šiek 
tiek pinigų kraujui pirkti. Kas 
norėtų šiai jaunai ligonei padė
ti iš sunkios ligos pakilti ir su
stiprėti, prašome skambinti į 
Presbyterian St. Luke’s ligoninę 
1753 W. Congress, Chicago, tel. 
SE 8-4411, Ext. 2543.

X Mary Banky šį Verbų sek 
madienį Švč. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje lietuviškų šv. 
Mišių metu giedos solo iš orato
rijos “Septyni Kristaus žodžiai” 
(Th. Dubois). Kartu giedos ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
VI. Baltrušaičio.

X Dr. V. Vygantas skaitys 
paskaitą moksleivių ateitininkų 
kun. Lipniūno kuopos susirinki
me, kuris įvyks kovo 30 d. po 
10 vai. Mišių. Visi lipniūniečiai 
kviečiami dalyvauti.

X Tariamasi dėl religinės 
spaudos šventės. Kovo 20 d. P. 
Petrulienės namuose įvyko Lie 
tuvių religinės spaudos šventei 
rengti komiteto pasitarimas. 
Ši religinė spaudos šventė įvyks 
balandžio 27 d. Chicagoje. Tą 
sekmadienį visose parapijų baž 
nyčiose bus sakomi pamokslai 
apie religinės spaudos reikšmę.' 
Tą pačią dieną Jaunimo centre, 
bus atidaryta lietuvių religinės 
spaudos paroda, o po pietų į- 
vyks iškilminga akademija su 
menine programa, kurios pa
grindinę paskaitą jau sutiko 
skaityti dr. Vyt. Vygantas. Ko
mitetui vadovauja J. Jasaitis, 
spaudos parodą rengia J. Vai- 
delys.

X A. A. Mečislovo Mačernio
vienerių metų mirties proga 
šv. Mišios bus atnašaujamos
T. Jėzuitų koplyčioje, sekmad., 
kovo 30 d., 10 vai. ryto. Buvu
sieji jo auklėtiniai prisimins 
savo mokytoją dalyvaudami 
minėtose pamaldose. (pr.)

X Pirksiu iš savininko 6—7 
kamb. gerą namą, gali būti ir 
2-jų butų. Tik Marąuette Par
ke. Pranešti tel. 434-7628. (sk.)

x Pirmadienį, kovo 31 d., 8 
vai. vak., Maria Aukšt. mok. 
salėje, Dailiojo meno taryba 
ruošia programą “Šventasis 
didvyris” Bilietai gaunami Jau
nimo Centre, Marginiuose ir 
pas Karvelį — kaina 2 dol.

(pr.)
X “Nėries” vyrų krepšinio 

komanda kviečia visus į šokius 
Velykų vakarą ,bal. 6 d., 6 vai. 
vak. J. Stankūno salėje, 6555 
So. Kedzie. (pr.)

x Eva Maria ir Paul Usval- 
1, gyv. Evergreen Prk., III., 
šiais metais Chicagos Liet. 

lerai paaukojo 100 dol., nau- 
s liet. operos “Dana” pasta- 
anuii. jpv.J

Brighton Parko LB apyl. valdyba. P rmoje eilėje (iš k. į d.
— viešiesiems reikalams, Petras Spetyla — sekretorius,
— vicepirm., Valentinas Rašiūnas — spaudos reikalams. Antroj eilėj:
Vytenis Šilas — ižd., Tadas Rūta — viešiesiems reikalams ir Jonas Ža
deikis — pirm. Nuotr. P. Maletos

CHICAGOS ŽINIOS
MINI - SIJONAI BRANGSTA

Nors trumpėja moterų ir mer 
ginų dėvimi mini - sijonai, vie
nok jų kaina brangsta. Prane
šama, kad pereitą mėnesį Chi
cagoje moterų apranga pabran 
go 5 proc.

(SUŽEISTI AUTOBUSO 
NELAIMĖJE

Dešimts asmenų, įskaitant 6 
moksleivius, buvo sužeisti susi
dūrus automašinai su CTA ac- 
tobusu prie 3810 Jackson blvd. 
Abejų vairuotojų padėtis kri
tiška.

MOTERYS VAIRUOTOJOS
Penkto vvardo aldermenas 

Leon Despres laišku prašė CTA 
susisiekimo pareigūnų, kad pra 
dėtų samdyti moteris autobusų 
vairuotojomis. CTA susisiekimui 
trūksta apie 300 vairuotojų. 
Chicagoje diskriminuojama 
prieš moteris. Kituose miestuo
se joms leista vairuoti viešojo 
susisiekimo autobusus.

X Dr. V. Vygantas skaitys 
trečią paskaitą ateitininkų pa
skaitų cikle tema “Žvilgsnis į 
pokoncilinį bažnyčios gyvenimą” 
ikovo 29 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
Jaunimo centre. Visi kviečiami 
dalyvauti.

X “Chicago Tribūne” kovo 
27 d. laidoje įsidėjo platų 
straipsnį apie dail. A. Varną, 
kartu įdedant ir didelę dailinin
ko nuotrauką. Sltraipsnyje pla
čiai aprašytas visas kūrybingas 
dailininko kelias.

X Tėvas J. Kubilius, sustip
rinęs sveikatą, grįžo namo ir 
dabar rūpinasi Jaunimo centro 
statybos darbais. Tačiau šiomis 
dienomis gavo iš Lietuvos ne
malonią žinią, kad ten mirė jo 
sesuo. Savo draugų jis prašo 
už ją pasimelsti.

X Nuotaikingą pavasario ba
lių ruošia Kernavės d'ėvų Komi
tetas. Balius įvyks balandžio 
12 d., 8 vai., Pakšto salėje. 
(Staliukus rezervuoti telefonu 
582-2549. (pr.)

šv. šeimos vilos gyventojai Lemont, IU., paminėjo Vasario 16-tąją. 
Viktorija Doveikis, Tomas Šiužąs ir Joana Lutz dalyvavo tos dienos 
iškilmėse.

GAISRO NUOSTOLIAI
Gaisras padarė $30,000 nuos

tolių keturių aukštų name 845 
E. 52 st. Gaisrininkai smarkiai 

' dirbo sulaikydami gaisro išsi
plėtimą į šalimais esančius 
apartmentinius namus.

POLICIJA PASIRUOŠUS 
DEMONSTRACIJAI

Chicagos policija pasiruošus 
palaikyti tvarką bai. 5 d., ka
da įvyks Taikos tarybos suruoš 
ta 10,000 asmenų eisena iš mies 
to centro į Coliseum salę, kur 
bus paminėta negrų dvasiškio 
Martin Luther King nužudymo 
metinės.

MOKSLEIVIŲ PARODA 
MUZIEJUJE

Šiandien, ryt ir sekmadienį 
vyksta 19-ta metinė viešųjų mo 
įkyklų moksleivių mokslo paro
da Mokslo ir pramonės muzie
jaus patalpose, kur išstatyta 
daugiau 250 įvairiausių moks
linių projektų. Paroda sutrauks 
apie 75,000 lankytojų.

STUDENTŲ STIPENDIJOS
Pernai 3,574 moksleiviai, bir

želio mėn. baigę Chicagos aukšt. 
mokyklas, gavo kiekvienas vi
dutiniai po $5,130 stipendijomis 
ar finansine parama kolegijos 
kursų lankymui.

LĖKTUVAS SUDUŽO
Miller oro linijos dvejų mo

torų Cessna 402 lėktuvas, pa
kilęs vos 50 pėdų iš Meigs ae
rodromo pakeliui į Grand Ra
pids, ten pat sudužo išvertęs 
tvorą ir sustojęs automobilių 
pastatymo vietovėje į pietus 
nuo Planetariumo. Vienas spar
nas užsidegė, bet (šeši (keleiviai 
ir du įgulos nariai išlipo nesu
žeisti.

DINGO POLICININKAS
Chicagos policijos kapitonas 

Maurice Begner, savo privačiu 
lėktuvu nuskridęs atostogų į 
Meksiką, ten dingo. Spėjama, 
kad jo lėktuvas sudužęs kal
nuose ir jis pats žuvęs.

J. A. VALSTYBĖSE

— Antanui Visminui, Mas- 
peth, N. Y., “Draugo” skaity
tojui, daug metų vargoninkavu- 
siam Maspetho lietuvių parapi
joje, vasario 14 d. šv. Jono li
goninėje padaryta smuki akių 
operacija. Išgulėjęs ligoninėje 
14 dienų, jau parvežtas į na
mus, kur gydosi daktaro prie
žiūroje. Gydytojas spėja, kad 
ligonis po 7 savaičių pradės iš 
lengva matyti šviesą. A. Vismi
nas reiškia širdingą padėką lan 
kytojams: kun. P. Bulovai, kun. 
J. Pakalniškiui, vaistininkui Ed. 
Witkui ir jo žmonai, Matusiavi- 
čiams, muz. V. Kerbeliui, p. Če- 
pukienei, ir savo žmonelei už 
kasdiena lankymą. Labai dėkin 
gas slaugei R. Rajeckienei už 
rūpestingą slaugymą ligoninėje.

— Dr. Adolfas Butkys vėl iš
kviestas kovo 31 d. Washingto- 
ne liudyti vieno ekonominio pro 
jekto klausimu. Dr. Butkys, 
profesoriaująs Lehigh universi
tete, gana dažnai yra kviečia
mas pasisakyti ekonominiais 
klausimais kaip specialiose įs
taigose, taip ir televizijoje. Pvz. 
per televiziją kalbėjo kovo 6 d., 
vėliau per radiją. Dabar jis yra 
pakviestas kalbėti per televiziją 
balandžio 3 d. ir gegužės 6 d. 
Televizijoje bus pristatytas kaip 
žymus JAV ekonomistas, Lehigh 
univ. profesorius. Į prof. dr. 
Butkio planą apie naujus pot
varkius automobilių reikalu bei 
apie projektą suorganizuota at-

Dr. A. Butkys su dukrele
skirą departamentą jaunosios 
generacijos reikalais buvo gau
tas laiškas iš Baltųjų Rūmų, 
kur prezidento vardu dėkojama 
ir žadama apie tą projektą pa
galvoti.

— Studentų Sąjungos Detroi
to skyrius Velykų pirmą dieną 
(balandžio 6 d.) 8 vai. ruošia 
šokius lietuvių studentams ir 
jaunimui Detroito Lietuvių Na
muose (3009 Tillman Str.). 
Skyriaus sekretorė Birutė Bal
trušaitytė ta proga kviečia at
vykti ne tik Detroito apylinkės 
studentus, bet taip pat Chiea- 
gos ir Clevelando. Atostogų me
tu gera proga studentams su
sipažinti ir pabendrauti.

— Rašyt. Juozus Švaistas - 
Balčiūnas, nesenai pardavęs 
savo dvejus namelius su žydin
čiu vaismedžių sodeliu, pirmą 
kartą .šiame kurorte šventė savo 
vardadienį (HI. 19) išsinuomo
tame bute: 507 Raymond Avė, 
Nr. 5, Santa Monica, Calif. 
90405. Šia proga Juozą pasvei
kino, sugiedodami jam Ilgiau
sių metų, susirinkę jo kolegos 
— plunksnos žmonės: Alė Rūta, 
Dana Mitkienė, Andrius Miro
nas, Alfonsas Giedraitis, dakta
rai: J. Venckūnas, J. Jusionis 
su .ponia, M. ir E. Deveniai, 
Butnamių sav-kai E. ir J. Sin
kiai, dail. M. Gauronskienė, E. 
Gedgaudienė ir kit. Dar buvo 
sveikinimų telefonu ir laiškais. 
Besišnekučiuojant užtrukta ligi 
vėlyvos nakties. Tarp kitko, ra
šyt. Juozas švaistas išsitarė, 
kad jis rašąs savo atsiminimų 
II-ją dalį.

VOKIETIJOJ
— Hamburgo LB apylinkė

balandžio 12 d. ruošia kaukių 
vakarą parapijos salėje: St. 
Theresien, 2 Hamburg - Altona, 
Dohrnweg 8. Vakarui vadovaus 
Leonas Narkus ir Arvydas Lin
gė. Trys asmenys su gražiau*

siais kostiumais bus premijuo- į 
jami.

— Jurgis Pyragas, 24 Lue- 
beck, Fregattenstr. 2—4, West 

.Germany, paieško asmenų arba 
apie tokius žinančių, kurie 1941 
m. prasidėjus kanai gyveno 
Prienuose, ypač nuo ikaro pra
džios, iki 1943 m. ir neblogai 
buvusią Prienuose padėtį prisi- 
meną. Juos prašo atsiliepti aukš 
čiau skelbiamu adresu.

ARGENTINOJ
— Kordobos lietuvių koloni

ja minėdama Lietuvos nepri
klausomybės 51 metų sukaktį, 
vasario 16 dieną 10 vai. ©an 
Martin aikštėje prie to garbin
go vyro paminklo, su gražiomis 
iškilmėmis padėjo vainiką, šeš
tojo skyriaus pirmininlkas Adol- 1 
fas Biguzas ta proga tarė pritai- j 
kintą žodį. Dalyvavo tautiniais, 

j rūbais apsirengusi p. Elena Ja- { 
nulienė ir dar dvi mergaitės. 
Tos pačios dienos 12 vai. Susi- j 
vienijimo 6-to skyriaus patal
pose įvyko minėjimas su asado 
_  draugiškumo pietumis. Mi
nėjimas pradėtas su Argentinos 
ir Lietuvos himnais, po to pri
taikintą kalbą pasakė draugi
jos pirm. A. Biguzas, svečias iš 
Š. Amerikos P. Gustas, Pr. 
Ožinskas ir kiti. (Slvečių tarpe 
matėsi Pov. Bendinskas iš Š. 
Amerikos.

— Jurgis Gilvydis su pirmuo
ju kino teatru “Vytis” ir lietu
viškais filmais kovo 12 d. išva
žiavo į Braziliją. Lietuviški fil
mai bus parodyti geriausiose 
lietuvių salėse San Paulo ir Rio 
de Janedro miestų lietuviams.

OKUPUOTOJE LIETUVOJ į
— Okup. Lietuvos boksinin

kai, gerai pasirodę pasaulinėje 
olimpiadoje, susilaukė nepelny
tų pralaimėjimų Sovietijos pir
menybėse Kazanėje ir Sarato
ve. Garsusis sunkaus svario 
bokso čempionas J. Čepulis, 
olimpinių žaidimų metu laimė
jęs sidabro medalį, visiškai ne
lauktai pralaimėjo Moldavijos 
(boksininkui G. Šimanskiui, 23 
m. amžiaus. Pranešama, kad 
Čepulis neįvertinęs nežinomo 
priešininko ir už tai turėjęs 
skaudžiai apmokėti. Panašiu bū
du pralaimėję ir kai kurie kiti 
mūsų boksininkai, bet laimėję 
J. Juocevičius, R. Šalkauskas.

— Marijampolės cukraus 
fabrikas, pereitų metų gruodžio 
mėnesį užteršęs Šešupės upę ir

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus moterų vienetas. Iš k. j d.: G. Mieže
lienė, M. Pėteraitienė, A. Zunas, S. Wilde ir E. Norbut.

CHICAGOS LIT. MOKYKLŲ DĖMESIUI

Pedagoginis Lituanistikos 
institutas, siekdamas bent kiek 
pagerbti lietuvių kalbotyros
mokslininką prof. dr. Praną 
Skardžių, jo 70 metų amžiaus 
sukakties proga suorganizavo 
jo raštų parodą. Ši paroda į- 
rengta Instituto lietuviškųjų 
knygų parodinėse vitrinose, ku 
rios stovi Jaunimo Centro prie
menėje. Vitrinose išstatyti visi 
dr. Skardžiaus veikalai, išėję at
skiromis knygomis, ir jo moks
linių darbų bibliografija. Čia 
yra galima pamatyti ir pats nau 
jausiąs Skardžiaus veikalas — 
“Lietuvių kalbos kirčiavimas”, 
išleistas praeitų metų gale Chi
cagoje.

Lituanistinių mokyklų vado
vybės bei mokytojai to stam
baus masto kalbininko sukak

išnuodijęs 1,114 centnerius žu
vies, sovietinio arbitražinio teis 
mo buvo pripažintas įkaltu. Lai
mėjo jam iškėlęs bylą Gamtos 
apsaugos komitetas. Fabrikas 
turėsiąs sumokėti 32,088 rub
lius nuostolių apmokėjimui. £j 

— Nauja elektroninė skaičia
vimo mašina “Rasa” sukons
truota okup. Lietuvos molksli
ninkų Vilniuje. Masiniu būdu 
ją gamins Vilniaus elektros 
skaitiklių gamykla.

— Lietuvių tautinių drabužių 
ir jų piešinių turtinga paroda 
buvo suruošta Vilniuje.

— Okup. Lietuvos laivyno 
talpa siekia 77,000 tonų. Kaip i 
žinia, jis įeina į Sovietų s-gos 
laivyno sudėtį ir visais atžvil
giais yra nuo rusų priklauso
mas.

Gustabūdyje, Marijampo
lės apskrityje, kaip praneša 
“Valstiečių laikraštis”, projek
tuojamas įkurti fazanynas. Čia 
būsianti įruošta fazanų peryk
la, iš kurios į miškus kasmet 
būsią paleidžiama po 5,000 faza į 
niūkų.

— Ant Kuršių marių ledo
buvo suruoštos ešerių gaudymo 
varžybos. Sėkmingiausia mėške 
riojęs iš Vievio atvykęs A. Kal
vaitis, pagaudamas 31 ešerį. 
Geromis meškeriotojomis pasi
rodžiusios kaunietės.

— Okup. Lietuvos — Lenki
jos prekybiniai ryšiai stiprina
mi. Lietuva teikia Lenkijai len
gvosios pramonės dirbinius, bai * 
dus, suvenyrus, šiuo reikalu ko
vo 19 d. buvo pradėtos atitinka 
mų įstaigų derybos.

— Didelė audra, siautusi Lie
tuvoje kovo 9—10 dienomis, pri 
darė nemažai nuostolių. Ypač 
nukentėjo pajūrio žvejybos į- 
rengimai, valtys, laiveliai. Į Kur 
šių marias vėjas privarė daug ,
ledų, kurių storis vietomis sie
kė 2 metrų. Kuršių Nerijos gy
ventojai buvo atkirsti nuo ap
rūpinimo bazių. Būtiniausi mais 
to produktai jiems atvežami iš 
Karaliaučiaus srities.

4.000 MISIJONIERIŲ
Virš 4,000 Irlandijos misijo- 

nierių — kunigų, brolių, vienuo
lių seserų ir pasauliečių šiuo * 
metu dirba Afrikos misijose. Iš 
jų apie 1.500 apaštalauja Nige
rijoje, 1.300 Pietų Afrikoje,
500 Kenyjoje, 300 Zambijoje ir 
po mažiau kitose Afrikos tau
tose.

ties proga, pasinaudodami minė 
ta paroda, galėtų akivaizdžiai 
supažindinti savo mokyklų mo
kinius su jo moksliniais darbais 
bei jų reikšme ne tik lietuvių, 
bet ir visuotinei kalbotyrai, ar
ba lingvistikai.

Šia akivaizdžia proga galėtų 
pasinaudoti ir įvairios jaunimo 
organizacijos, kurių nariai ma
žai (ką težino, o kiti gal ir nieko 
nežino apie minėtąjį mokslinin
ką. O juk tautinės kultūros kū
ryboje Skardžius yra vienas iš 
tų, kurio moksliniai darbai tos 
kultūros pamatuose yra kerti
niai akmenys.

Dr. Skardžiaus veikalų paroda 
veiks ligi balandžio 26, kasdien, 
Jaunimo centro darbo valando
mis. ELI

y


