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ATSILIKIMAS ŪKYJE
Okup. Lietuvos ūkis šių metų , žinome ir priėjome iki to, kad
angoje įžengė į paskutiniuosius eilę metų neįvydome linų pluoš
penkmečio metus.
Ketvirtųjų, to paruošų planų.”
J969 m. rezultatai, kaip paaiškė
Tiesa, viena kliūčių, tai šiais
jo, nėra džiuginą. Į atsilikimą, metais buvusios
nepalankios
ypatingai pieno ir mėsos ūkyje, gamtos sąlygos linams. Betgi,
su dideliu rūpesčiu nurodė V. kaip pripažįsta ir
Vazalinskas,
Vazalinskas, okup. Lietuvos mi daugelyje rajonų bei ūkių į linus
nistrų tarybos pirmininko pava buvęs kreipiamas visai mažas dė
duotojas (“Tiesa”, Nr. 302, 19- mesys.
69).
Žinoma Vazalinskui ar “Tie
Vazalinskas teigė: 1969 metais sai” neparanku nurodyti į tikrą
ne tik neįvykdytos pieno ir mė sias to “dėmesio nekreipimo”
sos užduotys, bet “pirmą kartą priežastis, jos gi aiškios: lietuvis
per eilę metų neįvykdytas cukri ūkininkas nelinkęs pildyti “pa
nių runkelių pardavimo valsty ruošų plano”, nes žino, kad jo
bei planas, vargu ar bus įvykdy linų derlius bus naudingas ne
tas linų produkcijos realizavimo jam, bet daugiau režimui — So
vietų Sąjungai.
(ELTA)
planas”.
Trys arkliai traukia saulės vežimą iš žemės į mėnulį. Tai simbolis Apollo

SMUNKA SOVIETINIS
I
ŪKIS
MASKVA. — Ekonomių'ai
skaičiai apie 1969 metų sovietų
ūkį patvirtina ankstesnius eks
pertų pranešimus; ūks ieina že
myn. Pramonės kilimas, plėti
mas taikos metu yra žemiausias
nuo 1933 metų, gi 1970 metams
pramatomas dar mažesnis.

Nr. 27

Katalikai pasauly
VATIKANAS. — Popiežius
Paulius VI-sis, šiomis dienomis
paskyrė naują vyskupą Henriką
Gulbinowicz’ių Lenkijai priklau
sančios Vilniaus arkivyskupijos
dalies apaštaliniu administrato
rium Balstogėje — Bialystoke.
Kaip žinoma, Vilniaus arkivys
kupijai iki šiol oficialiai priklau
so visa dabartinė Vilniaus arki
vyskupija Lietuvoje ir nemaža
dalis teritorijos po karo priskir
tos Lenkijai. Lietuvai atgavus
Vilnių, Lietuvai priklausančią
Vilniaus arkivyskupijos dalį
pradžioje valdė arkivyskupas
Mečislovas Reinys, vyskupas
Kazimieras Paltarokas ir iki
1961 metų vyskupas Julijonas
Steponavičius, kurį sovietams
ištrėmus į kitą vyskupiją, arki
vyskupijos administravimą per
ėmė prel. Česlovas Krivaitis.
Lenkijai atitekusią Vilniaus ar
kivyskupijos dalį su centru Bals
togėje pradžioje valdė arkivys
kupas Jalbrzykowskis ir kiti
vyskupai, gi dabar Apaštalų
Sosto paskirtas naujas apaštali
nis administratorius. Dėl nepas
tovių politinių ir diplomatinių
santykių, kol kas Vilniaus arki
vyskupijos teritorialiniai klausi
mai nėra galutinai išspręsti.

respublikos. Prieš Naujuosius
Metus sovietų krautuvės stoko
jo svarbiausia mėsos, pieno ir
kiaušinių. Mėsa imta racionali
zuoti, šeimai keturi svarai į sa
vaitę.
Sovietinio gyvenimo stebėto
jai mano, kad ryšium su tais
ūkiniais negalavimais, bus di
Žemės ūkis krito S procentus
desnis spaudimas pirmiausia i
1969 metų Sovietų Sąjungos darbininkus, kad jie dirba pcrviso krašto pajamos paaugo lėtai ir perdaug praleidžia dar
6% vietoj numatytų 6.5, pra bo dienų.
monės plėtimas turėjo pasiekti
7.3%, gi praktiškai buvo tik 7.
Dar prasčiau su žemės ūkiu.
PARYŽIUS. — Amerikos am
Ūkis turėjo, kaip buvo planuo basadorius Sargent Shriver iš
ta, savo produkciją pakelti iki savo pareigų žada atsistatydin
13 erdvėlaivio, kuris bus paleistas balandžio mėnesį.
Su pienu blogai
6.1%, gi praktiškai kdito 3%, ti ir siekti demokratų nomina
Rusų
sauvaliavimas
nežiūrint,
kad 30% visos darbo cijos šių metų rinkimuose į MaPieno pardavimo valstybei sri
jėgos
sukoncentruota
į žemės rylando gubernatorius. Nori
tyje, kaip pabrėžė Vazalinskas,
Lietuviai Vilniuje skundžiasi
išstumti dabartinį gubernatorių
ūkį.
tą pardavimą “gana žymiai su rusų sauvaliavimu — tai matyti
Mandel,
irgi demokratą. Į nau
mažino Biržų, Jonavos, Mažei iš “Komj. Tiesoje” (Nr. 5, sausio
Labiausiai atsiliko Vid. Azi jos jo ambasadoriaus Prancūzijoje
kių, Pasvalio, Rokiškio, Kupiš 8 d.) paskelbto stud. S. Janušo
respublikos
postą tarp kitų minimas ir konkio ir kai kurie kiti rajonai”.
laiško.
gresmanas
iš Massachusetts
Labiausiai atsiliko, atrodo,
Pieno gamyboje, kaip dabar Studentas laiške redakcijai skun
WASHINGTONAS.
_
Gele

Darbo sekretorius Shulz pa visos penkios Centrinės Azijos Morse.
paaiškėjo, žymus atsilikimas, pa dėsi: jam vykstant autobusu, kaž
lyginus su mėsos ir kiaušinių kokia moteris, vėliau ir kita tikri žinkelių streiko grėsmė bent. reiškė, kad jis asmeniškai ėmėsi
gamyba bei paruošomis (parda no jo bilietą, abi teigė, kad jis kol kas atidėta dešimčiai dienų. priemonių tarpininkauti ginčui
vimu valstybei). Štai mėsos pri senas, įskundė milicijai. Pasirodo Streikas turėjo prasidėti vakar tarp darbininkų ir darbdavių.
statymai — paruošos nuo 1965 autobusų įstaiga teisino abi kon visame krašte, bet federalinis Streikas paliestų 580,000 darbi
m. išaugo 60 proc., kiaušinių — trolieres ir iš studento reikalavo teismas įsakė dešimčiai dienų ninkų tiesioiginiai, o netiesiogi
visiems eiti savo pareigas, o niai viso krašto industriją, šią
78 proc., tuo tarpu pieno — vos sumokėti baudą.
VARŠUVA. — Lenkijos vys
19 proc.
Įdomu, kad laikraštis, reikalą tuo laiku bus bandoma pagrei savaitę tam tikrų priemonių im
kupų
konferencija, posėdžiavusi
Pieno supirkimas iš gyvento ištyrinėjęs, padarė išvadą: stu tintai išspręsti unijų ir geležin sis iar Kongresas.
Varšuvoje,
kardinolui Wyszynsjų kai kuriuose okup. Lietuvos dentas be reikalo buvo trukdo kelių linijų nesutarimo priežas
kiui
vadovaujant,
svarstė litur
rajonuose buvo ypatingai žemas, mas, skundžiamas, gi autobusų tis.
ginės
reformos
klausimus.
Šio
pvz. Plungės rajone — sumažėji įstaiga visiškai neteisingai teisino
Rašytojo
laiškas
iš
mis
dienomis
paskelbtame
ofi
mas siekė net 75 proc., Telšių — abi kontrolieres, tikrinusias bei
cialiame
konferencijos
pareiški

62 proc., Šilalės — 55 proc. Iš skundusias keleivį.
MANILA. — Neramumai Fi
kalėjimo
me
sakoma,
kad
Lenkijos
vys

metų pradžioje individualiai lai
Pasirodo, kad tos kontrolierės - lipinuose, kuriuose buvo užmuš
kupai
nutarė
palaipsniui
įvesti
LONDONAS.
—
Kaip
prane

kytos vienos karvės 1969 m. bu rusės Z. Prezevalskaja ir M. Pe- ta jau 5 asmenys, o sužeistų
Lenkijoje naująją šv. Mišių
vo vidutiniškai supirkta
apie trovič. Jos ne tik nesugebėjo įro virš 150, kaip tvirtina preziden-1 ša pasaulįo spauda, Sovietų Są
tvarką lenkų kalba. Šiuo tikslu
jungoje
sunkiesiems
darbams
462 kg. pieno.
dyti keleivio bilieto netikrumą, tas Mareos, yra Mao šalininkų |
visoje Lenkijoje pradedamas
Tuo tarpu, kaip teigia Vazalin bet elgėsi ir neteisėtai, nes, vie komunistų darbas.
pasmerktojo rašytojo Daniel
atitinkamas tikinčiųjų ir dva
skas, pieno “gamybos kryptis ge toje prijungusios prie bylos, jos
Vyriausybė pranešė, kai ne ynus Ynri slaptais keliais pa
siškių pasirenkimas naujajai li
riausiai atitinka mūsų respubli tariamai seną bilietą įmetė į są ramumai numalšinti, tvarka at siuntė laišką anglų katalikų ra
turginei reformai sutikti. Be to,
kos gamtines sąlygas ir ji yra šlavų dėžę.
statyta, bet krašte rūgimas pa šytojui Graham Greene, iškel
Lenkijos vyskupų konferencija
kertinis akmuo kitoms gyvulinin
Laikraštis savo komentarams siliks ilgesnį laiką.
damas tragišką sovietų rašyto
nutarė
skelbti bendrą ganytokystės šakoms vystyti”.
ir Janušo laiškui panaudojo an
jo Daniel padėti Vladimiro ka
jinį laišką prieš besaikį alkohoKodėl keliamas rūpestis, net traštę: “Kas svarbiau: tiesa ar
Marijampolėje (dabar Kapsu lėjime ir prašydamas pada.yti
liių gėrimų vartojimą Lenkijoje.
savotiškas aliarmas pieno gamy munduro garbė?” Lietuvos gyven ke) veikia maisto pramonės au reikiamus žygius jam padėti.
bos mažėjimu? Čia nurodoma į tojai, kuriems tokie įvykiai — ne tomatų gamykla.Metų pradžioje
Irklinė (oar) žuvis, gyvenanti 1,200 pėdų jūros gelmėse, buvo išplau
• General Electric streikas ta netoli Los Angeles. Per 100 metų toks atsitikimas tik penktas. Sve
visą eilę priežasčių. Pašarų trū naujiena, žinoma, atkreips dėme šios gamyklos gaminiai — ketu
ksta — tai vienas trūkumas. Per sį ir į Vilniaus autobusuose siau rios automatinės linijos išsiųstos baigsis rž kokios savaitės. Nuo ria 250 svarų, 14 pėdų ilgio. Ketunas pėdas, atrodo , nukando ryklys.
VATIKANAS. — Paulius VI
praėjusių metų spalio 27 d.
mažai rūpinamasi karvių produk tėjančių pareigūnių pavardes bei į Rusijos gilumą, Stavropolio
iš savo darbo kambario lango
tyvumu ir ypač karvių skaičiaus jų tautybę. (E.)
streikuoja 147,000 darbininkų.
kalbėjo tikintiesiems, susirinku
didinimu.
AMERIKOS EKONOMIJA siems Šv. Petro aikštėje, apie
Iš Vazalinsko pranešimo —
taikos įgyvendinimą ilgo karo
straipsnio seka, kad per ketverius
NĖRA GERA
sunaikintoje Nigerikoje - Biafpenkmečio metus karvių skaičius
WASHENGTONAS. — Pra- kandidatą Carswell į aukščiau- roje ir apie Apaštalų Sosto pa
visuose ūkiuose tepadidėjęs vos
stangas padėti kenčiantiems
ėjusią savaitę buvusios spaudos šiąjį teismą;
4 proc. ir tai įvykę tik pirmai
gyventojams. Taip pat šventa
konferencijos su prezidentu Nisiais penkmečio metais, taigi,
5. Amerikos pozicija Vid. Ry
sis
Tėvas prisiminė visame pa
xonu iškeltus klausimus ir duo tų jėgų pusiausvyrai išlaikyti
1966 Klaipėdos rajone
karvių
saulyje
prasidėjusią Maldų Sa
tus atsakymus galima sutrauk yra nepasikeitusi, todėl netiks
skaičius net sumažėjęs.
vaitę
už
krikščionių Bažnyčių
ti taip:
lu sakyti, kad Amerika yra ar
Su mėsa blogiau
vienybę. Šis tikslas, pareiškė
1. Amerikos ekonomija yra ba pro-izraeliška arba pro-aia- Paulius VI, yra pirmasis kata
Mėsos ūkio srity taip pat ne-1
kritiškoj padėty, kas liečia jos biška. Tikroji Amerikos pozici likų Bažnyčios siekimas ir visus
įvykdytos “bendros paruošų už-Į
sunkiai suvaldomą infliaciją, ja, kad tenai būtų taika.
įpareigoja aktyviai jo siekti.
duotys” (t. y. mėsos gaminių pri-!
bet didelio atslūgimo, recesijos
Bet tai yra nelengvas uždavi
statymas valstybei — E.), nors ir
nei auktina;
nys
ir vien žmonių pastangomis
pasiguosta, kad palyginus su 19SAIGONAS. — Vicepreziden
2. Amerikos planai atitraukti
sunkiai
įgyvendinamas. Todėl,
68 metais, pernai mėsos gamyba
kariuomenę iš Vietnamo yra ne tas Ky pareiškė, kad jei reikės, pabrėžė popiežius, visi turime
kolūkių ūkyje
padidėjusi
14
atšaukiami, bet jeigu priešas Šiaurės Vietnamas vėl bus pra melsti, kad Dievas palaimintų
proc., gi pačios paruošos — 16
kovas stiprins, karą plės, tai dėtas bombarduoti. Bombarda šias pastangas.
proc. Visoje Lietuvoje mėsos per
bus elgiamasi panašiai ir iš vimas bus pačių vietnamiečių,
nai buvo paruošta 8 proc. dau
Amerikos pusės, todėl atitrau nereikės Amerikos aviacijos pa
giau, negu 1968 m., nors iš gy
kimui kalendoriaus nustatyti galbos.
ventojų ir supirkta mažiau gyvu
ROMA. — Naujausiais sta
negalima;
lių.
tistikos
duomenims šiuo metu
TEL
AVIV.
—
Izraelis
pra

3. Anti-raketinių raketų (AKeliamas reikalas didinti kiau Automobilis Stutz Blackhawk, vertas 75,000 dolerių, kadangi paskutinis. Jų produkcija sustojo prieS 50
Pietų
Amerikos
kraštuose kata
neša,
kad
jų
daliniai
vakar
bu

BM) statyba krašte bus plečia
lienos gamybą, ypač dėl to, kad metų. Visos dalys/ buvo rankų darbas.
likų
sielovados
darbe
dirba apie
vo įsiveržę į Sirijos pusę ir su
ma;
kiaulių skaičius Lietuvoje padi
45,000
kunigų.
Jų
tarpe
21,500
4. Prezidentas tikras, kad se naikino tris priešo tankus. Pa
dėjęs 30 proc.
yra
gimę
Pietų
Amerikoje,
gi
natas patvirtins jo parinktą tys nuostolių neturėjo.
Šalia pieno, mėsos, kaip skel
vo
antrasis
gyventojų
surašy

CARACAS.
—
Rytoj
Venelikusieji
yra
iš
svetur
atvyku

Vidutinis Lietuvos gy
biama, menkos naujienos ypač
mas (pirmasis 1959 m.).
cuelos sostinėj prasideda trijų
sieji misijonieriai kunigai ir
vad. techninių kultūrų srity. Pa ventojų amžius - 72 m.
Adlys pripažino, kad šiemeti dienų Lotynų Amerikos kraštų
vienuolai.
VATIKANAS. — Vatikano
KALENDORIUS
vyzdžiui, kaip nurodo Vazalinsnis surašymas virto “savotiškais politikų ir ekonomistų pasitari valstybės sekretoriato bažnyti
Vidutinis Lietuvos gyventojo sociologiniais tyrinėjimais”, kad mas. Tema bus: kaip bendrai
kas, per daugelį metų pirmą kar
Vasario 2 d.: Kristaus paau
LITOMIERZICE. — Litotą neįvykdytas cukrinių runkelių amžius — 72 metai, krašte dabar gyventojai buvo verčiami atsaky spręsti kai kurias socialines nių reikalų skyriaus vedėjas ar kojimas, šv. Laurynas, šv. Jo mierzice vyskupas Trochta Če
kivyskupas Benelli sugrįžo į
paruošų planas. Pvz. Joniškio, gyvena 3 mil. 100,000 gyventojų
problemas ir tvarkyti santykius Romą. Dešimties dienų kelionė ana, Rytis, Vandenė.
koslovakijoje, kalbėdamas šv.
ti
į
sudėtingus
klausimus.
Pvz.
—
šitaip
teigia,
atsakydamas
į
Biržų, Akmenės rajonuose nepar
Vasario
3
d.:
šv.
Blažiejus,
su
Amerika.
Mišių
metu pareiškė, kad Bohe
jie buvo klausiami, kurią kitą ša
je Benelli susipažino su JAV
duota nė pusės planuoto cukri “Tiesos” klausimus, Cęntrinės
šv. Berlinda, Radvilas, Asta.
mijos
tikintieji praeitais metais
statistikos įstaigos okup. Lietuvo lies (t. y. Sovietų S-gos) tautų
ROMA. — Apie 350 bažnyti ir Kanados katalikų Bažnyčios
nių runkelių kiekio.
katalikų
bažnyčių atnaujinimui
Saulė teka 7:02, leidžias 5:07.
je pareigūnas P. Adlys (“Tiesa”, kalbą jie moka, gi stambiausių nės teisės žinovų šiomis dieno padėtimi ir tarėsi su Amerikos
Su linais blogiausia
surinko
600,000 kronų aukų.
Nr. 10, sausio 14). Jis pateikė ži jų Lietuvos miestų gyventojai tu mis susirinko į bažnytinės teisės ir Kanados vyskupais. Washing
ORAS
Daugelis
Bohemijos bažnyčių,
tone ark. Benelli buvo priimtas
tarptautinį kongresą Romoje
Dar blogesnė padėtis yra linų
nias,
ryšium
su
sausio
15
d.
pra

rėjo
paaiškinti
ir
apie
transpor

nukentėjusių
karo metu, iki šiol
Šalčiau, debesuota, galimas
ūkyje. Tegul kalba pats Vazalins
svarstyti temą “Dieviškoji
ir JAV prezidento Nixono ir Ota
dar
nėra
pilnai
atnaujintos ir
kas: “Užsiplanuoto derlingumo dėtu ir sausio 22 d. baigtu gyven- tą, būtent, kiek jie sugaišta laiko žmoniškoji teisė Bažnyčios gyve voje tarėsi su Kanados ministe- lietus su sniegu. Temperatūra
apie 30 laipsnių.
reikalingos skubios pagalbos.
nime.”
negauname, pasėliu plotus sumai tojų surašymu. Lietuvoje šis bu j kelionei į darbą ir pan.
I riu pirmininku Trudeau,

GELEŽINKELIŲ STREIKĄ
ATIDĖJO

a

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. vasario mėn. 2 d.

SU šaunia anūke Julyte Vildžiu nių F. ir maudytis smagu, nes rd fconeentradfjoe
tė, kuriai buvo daug džiaugsmo šiltoji okeano srovė neleidžia veik dešimtį metų

susitikus savo jauną tėveli Ro
mualdą Vildžių.
Prieš pat Kalėdas iš Miami
grįžo į Clevelandą mūsų gabioji
iliustratorė dail. Vlada Stančikaitė - Abraitienė, ilgesnį laiką
atostogavusi Miami ir pasimaudžiusi okeano šiltame vandeny
je
Po švenčių užėję dideli Šalčiai
šiaurinėje Amerikos dalyje turė
jo įtakos į Floridą, kur keletą
diertų iš eilės ūžavo šaltos oro
srovės. Ypatingai vargino šiau
rės vėjas, rūstus jr šaldantis,
kuris padarė nuostolių soduose
ir daržuose, kur daug nušaldė
daigų ir paūgėjusių daržovinių
augalų.
Plantacijose buvo deginami
laužai. Šiltais dūmais palaiky
davo aukštesnę oro temperatū
rą, tačiau užsitęsę šalčiai vis
tiek padarė daug nuostolių.
Neapsėjo, žinoma, be biaurios
viešnios, flu vadinamos, kuri
paguldė ir daug gydytojų j lo
vą. Tačiau saulėtoji Florida vis
tiek maloni, neilgai būna šalta.
Ir vėl juokiasi saulė, oras at
šilęs, kasdieną virš 70 - 75 laips

MŪSŲ KOLONIJOSE

stovyklose

iškentėjęs
/a. deniui visai atšalti.
vyriausias Ukrainos arkivysku
Buvo atvykęs poetas kun. Le pas tremtinys skard. Slypyj,
onardas Andriekus. Gaila, tik dabar gyvenąs Vatikane.
keliom valandom. Prelatas Juo
zas Končius ir vėl šaVo svečią
DR. 0. K. BOBELIS
parsivežė į savo buveinę Fort
Inkstų ir Šlapumo Takų
Ląųdėrdaie,,
J. Nąriinė
Chirurgija
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statomo Šventė - Vasario 16-jf
Atostogų metu teko asmėnlš
UKRAINIEČIŲ ŠVENTE
Cook County,.Illinois
$17.00
9.00
5.00
2.00
425 No. Liberty Street
Ora'vieningumo ir džiaugsmo ,die- kai susitikti su atvykusia ži
Kitur JAV
$15.00
8.00
4.50
1.75
Route 25, Elgin, Illinois
Romoje gyveną Rytų apeigų
Kanadoj ir kitur užsieny
$18.00
9.50
5.50
2.25
nd, kurioje mes vis daugiau suran noma pianiste Julija Rajauskatalikai ukrainiečiai pagal se
(Sūfnė draugų, geriau suprantan kaite - Sušiene ir taip pat iš
• Redakcija straipsnius tai
DR. VL. BLAŽYS
• Redakcija dirba kasdien ‘
nąjį kalendorių iškilmingai pa
so savo nuožiūra. Nesunau
8:30 — 4:30, šeštadieniais
čių mūsų tautos troškimus ir sie New Yorko atskridusiu medi
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
minėjo Trijų Kairalių šventę.
dotų straipsnių nesaugo, juos
8:30 — 12:30.
9801 VVest 63rd Street
kius.
cinos daktaru J. Petrausku, ku
Kampas 68-čloe Ir California
grąžina tik iš anksto susita
Šv.
Mišias
Ukrainiečių
šv.
Kle

Šiandien lietuvių tautai yra rie buvo apsistoję J .ir S. Jaz
• Administracija dirba kas
VaL:
kasdien
nuo S—8 vai. vak
rus. Redakcija už -skelbimų
menso bažnyčioje aukojo Sibišeštadieniais 2—4 vai.
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
turinį neatsako.
Skelbimų
sųtrtikdytas nepriklausomo gyve- bučių motely Miami Beach sa
Tr-lHad lr kitu laiku pagal sutarti
niais — 8:30 — 12:00.
kainos prisiunčiamos gavus
nimo tęstinumas, bet meilė ne loje. Gražiam orui pasitaikius,
Ofiso telef. 476-4042
prašymus.
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
priklausomam gyvenimui tebėra savo trumputes atostogas pra
DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR
tautoje gyva.
rel. ofiso HI 4-8840, re*. 388-9283
leido prie vandenyno. Talentin
GERKLES LIGOS
Beartėjančios šventės proga ap ga pianistė J. R. ruošiasi kon
Dr. Ant. Rudoko kabinėta perSroč
Ofiso HE 4-1818
REZ. PR 6-0801
DR. PETER T. BRAZIS
PIUTAIKO AKINIUS
silankius pas East Chicagos mies certuoti Bostone sausio pabai
2858 VVest 63rd Street
DR. EDMUND E. CIARA
DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų merą dr. J. B. Nicosia, lietu goje ir taip pat jos koncertas
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—# v.
OPTOMETRISTAS '
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2434 VVest lįst Street
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad
vių delegacija buvo priimta su di ruošiamas Baltų draugijos k n2709 VVest 51st Street
uždaryta. Ligoniai priimami susitariu VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0,
Specialybė vidaus ligos
TEL, GR 6-2400
džiausiu nuoširdumu. Pats me
Ofiso telefonas: PR 8-3220
antr., penkt 1-B, treč. lr šešt. tik
2454 VVest 71st Street
certų serijoje balandžio 24 d.
Vai. pagal susitarimą: Plrmad. k
Rez. telef. VVAlbrook 8-5076
susitarus.
ras dr. J. B. Nicosia ir visa mies
(71-os lr Campbell Avė. kampas)
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. kr penk
tad. 10—jf; šeštad. 10—2 vai.
Pirm. ir penkt. 2 — 8 p. p.
Ofiso teL HE 4-8788
Rezid. Telef. 230-4883
to administracija yra lietuvių puIš tolimų Filipinų buvo at
Antrad. lr ketv. 9 — 11 v. r.
Uje ir visi mūsų pageidavimai bus skridęs ekonomistas Romualdas
lr
4
— 8 p. p, šeštad. 9 v, r. Iki 12 d.
DR. K. G. BALUKAS
Ofs.
735-4477.
Rez.
PR
8-6060
DR. M. BUDRYS
ARUSI,
UI
JA
IR
MOTERŲ
LIGOS
patenkinti.Nieko nelaukdamas
Vildžius pas savo seserį Viole
ALERGIJA
DR. E. DECKYS
GINEKOLOGINC CHIRURGIJA
DR. FRANK PLECKAS
čia pat pasirašė proklamaciją - tą Ogdenienę. Čia jis susitiko
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
6449 So. Pulaski Road (Craivford
OPTOMETRISTAS
2751
VVest
61st
Street
Skelbiančią miesto gyventojams, su savo tėveliais Ona ir pulk.
Medical Building) Tel. LU 5-6446
SPECIALYBE — NERVŲ IR
valandos: antradieniais, penktadie
Kalba lietuviškai
EMOCINES LIGOS
kad vasario 16 yra lietuvių diena Kazimieru Vidžiais, kurię at
Priima lig-onlus
pagal
susitarimo, niais 2—0 v.. šeštadieniais 10—1 p.p
2618
VV.
71st St. — Tel. 737-5149
CRAWFORD
MEDICAL
BUILDING
Ligoniai
priimam)
pagal
susitarime
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
visus prašydamas paremti lietu skrido iš Washingtono drauge
6440 So. Pulaski Road
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
vių pastangas ir kovą dėl Lietu...... ■ m................ r i■ .ii ■ m i
Valandos pagal susitarimą
“contaet lenaee”.
Vos išlaisvinimo. Tautoms grei
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč
Rez. Tel. GI 8-0873
čiau išsilaisvinus iš komunistinės
DR. A. PUSTELNIKAS
03. W. M. EISIN-EISINAS
Vergijos greitu laiku būtų pasau
GYDYTOJAS
IK CHIRURGAS
Akušerija
lr
moterų
Ilgos
lyje įgyvendinta taika ir anot jo
8PEC. VIDAUS LIGOS
Ginekologinė Chirurgija
Žodžių—mielieji amerikiečiai, jū
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7601
6182 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
sų sūnus tuojau sugrįžtų iš Viet
5159 South Dainen Avenue
Valandos pagal susitarimą. Jei neValandos
tik pagal susitarimą
namo.
atslllepla, skambinti: MI 3-0001.
Trečiadieniais uždaryta
Jis mielai leido iškelti vasario
Ofiso teL PR 8-2220
Telef. — 423-2660
16 d. 9 v. ryto lietuvišką trispal
Namy-rezld. — PRospect 8-0081
vę prie miesto valdybos rūmų ir
0 N. E. RINGUS
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
pats dalyvauti iškėlimo apeigose.
RENTGENOLOGAS ,
J O K š A
Mums belieka pareiga, gausiai
9760 South Kedzie Avenue
VAIKU LIGOS
dalyvauti ir pasirodyti, kad mes
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir
2656 VVest 63rd Street
tejt>ebranginame Lietuvos laisvės
Plrmad., antrad., kevlrt. ir penkt penktad. 8 v r. Iki 9 r v. Treč. Ir
šeštad.
8 v. r. Iki 8 v. popiet.
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 6 Iki 8
sirųbolį -savąją trispalvę.
vai, vak. Šeštad, nuo 1 Iki 4 vaL
Kitas nepailstamas kovotojas
DR. ZIGMAS RUDAITIS
Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS
prieš komunistines užmačias ir
ON. E. JATULIS
pasižymėjęs radijo komentato2745 VVest 69th Street
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
riuj—Irwing L. Lewin, turįs savo
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Bendra praktika
Priima ligonius tiktai susitarus —
vpl^pdėlę Hammond radijo sto2815 VVest 71st Street
(By appolntment)
tyjė -WJOB (jo tėvai kilę iš Lie
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
tuvos) jau nebepirmi metai lie
šešt. nuo 9 Iki 12 vaL: arba susltaDR. LEONAS SEIBUTIS
tuviams veltui skiria laiko radi
lukštų, Pūslės lr Prostato
jų bangomis atlikti savąją proChirurgija
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
gramą.Vasario 16 d. 8:05 v. r.
Ofisas 2454 VV. 71st Street
DR. A. JENKINS
Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet,
banga 1.30 klc. bus transliuoja
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.
mas Lietuvos himnas ir pasikal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545
bėjimas su mūsiškiais atstovais
3844 VVest 63rd Street
mums rūpimais klausimais.
VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 8
DR. ALDONA ŠIMKUS
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta
Nepriklausomybės akto paskel
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PER ANNUM
bimo sukaktis vietos lietuvių bus
PRILAIKO AKINIUS
Ofiso ir buto tel. OLympio 9-1381
minima: vasario 22 d., kuri pra
ON SAVINGS CERTIFICATES OF $5,000. OR MORE, 2 YEAR MAT0RITY
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI
DR. F. V. KAUNAS
Kabineto tel. 687-2020
sidės šv. Mišiomis 10:30 v. r.
Namu tel. 830-1071
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos
Vizitai pagal susitarimą
1407 So. 49th Court, Cicero
bažnyčioje, Ind. Hbr., 6 Garyje
DR. J. J. SIMONAITIS
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad
lr šeštad. tik susitarus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bažnyčioje 10 v. atlaikys šv. Mi
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
šias kun. Ig. Urbonas.Mišios au
PER ANNUM
DR. ALG KAVALIŪNAS
Ofiso tel. REUanoe 8-4410
kojamos už kritusius dėl Lietuvos
Rez. G liovėllilll 6-0617
5540 S. Pula.sk! Rd.
Valandos:
pirm. Ir ket. nuo 12 vai.
0N SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. 0R MORE, 1 YEAR MATURITY
laisvės.
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak:
SPECIALYBE
Tos pačios dienos vakare, pa
antr. lr penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Valandos pagal susitarimą
Ir vakarais pagal susitarimą.
rapijos salėje 3908 Fir str. Ind.
Skambint 585-2525
Hbr. įvyks aktas, meninė dalis,
Telef. veikla 24 vai.
DR. P. STRIMAITIS
kurią atliks Vyčių choras vad. E.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Tel. — REUanoe 8-1811
Strolios, syeikinimai ir kt. Į susi
Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street
DR. WALTER J. KIRSTUK
rinkusiuosius žodį tars svečias Ka
TELEFONAS' 025-8206
PER
ANNUM
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12
zimieras Kleiva, populiarus vi
v.
r.,
2-8
v. vak. šeštad. 1-4 v. va
(Lietuvis gydytojas)
suomenininkas, LB organizato
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta
0N SAVINGS CERTIFICATES 0F $1,000. 0R MORE, 6 M0NTH MATURITY
8925 W. 59 Street
Rezid. tel. VVA 5-3000
rius ir ALR Katalikų federacijos
Vai.: plrmad.. antrad., ketvirtad. lr
penktad.
nuo
12-4
vai.
p.
p.,
6
8
pirmininkas. Į banketą yra pa
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p.,
DR. VYT. TAURAS
trečiad. uždaryta.
kviesti visi mūsiškiai pareigūnai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir svečiai iš sostinės R. J. Madden
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
DR. IRENA KURAS
LIGOS
ir kt.
GYDYTOJA
IR
CHIRURGE:
Ofisas
ir
rez.
2652 W. BOth St.
Tenka priminti, kad šiais me
Tel. PRospect 8-1223
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
Ofiso
vai.:
Pirm.,
antr., treč. Ir
SPECIALISTE
PER
ANNUM
tais sueina 30 m. kai Lietuvą
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 Iki 8
MEDICAL BUILDING
pavergė komunistai, todėl jauskiv. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu
7186 South Western Avenue
f 90 DAY NOTICE GOLD EAGLE PASSBOOK ACCOUNT $50.00 MINIMOM
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. laiku pagal susitarimą.
me dvigubą pareigą visur akty
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6—8
vaL
vakare. Trečiad.
nuo Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6105
viai dalyvauti ir savo veiklumu
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
parodykime pavergėjui, kad meš
11 vaL ryto Iki 8 vaL p.p.
DR. V. TUMASONIS
Ofiso telef. RE 7-1168
dar'nepalūžome kovoje dėl savo
CHIRURGAS
Rez. teL 230-9010
tėvynės išlaisvinimo.
2454 VVest 71st Street
y
■
P. Indreika
TeL ofiso ir buto OLympio 9-4180
Prllminčja ligonius tik susitarus
PER ANNUM

East Chicago, Indiana

ANNOUNCING
NEW HIGHER
INTEREST
ON SAVINGS
651*
5%

REGULAR PASSBOOK ACCOUNT

Miami, Florida
Prabėgo trumpos kalėdinės
ato&fogos, kurios šį sezoną pa'teižymėjo privažiavusių svečių
gausumu. Gatvėse susikimšimas
buvo toks didelis, kad autobu
sai judėjo vėžlio žingsniu, nės
priešais didelė automobilių ei
lė neleido judėti.
Tokie didesni svečių suvažia
vimai Miami kasmet pasikarto
ja Orange Bowl šventės metu,
ypač parado dieną, kuri būna
Naujų Metų išvakarėse.
Be Miami smagumų ir malo
naus šilto oro svėčiai turėjo ne
numatyto rūpesčio su grįžimu
atgal... Negalima buvb gauti
vietos lėktuvuose. Didelė kelei

Interest te eompounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard
Faderat paya the highest legal rate of interest on all savings. Deposits recelved by the lOth of any month earn from the first of that month. Deferred
Income Certlflcates are available at rates of 6%, 5%%, and 51/4%.

I

PASSBOOK AND
CtRTTFICATE SAVINOS
INSORED TO $20.000

DR. P. KISIELIUS

Vai. .2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero

TeL PRospect 6-0400

Kasdien 1—B vai. Ir 8—8 vai. vak,
išskyrus trečiadienius
ftefttadlenlala 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
akušerija nt moterų ligos
2817 VVest 71st Street

STAN

Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso tr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legal reųulremerrta)
4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: r
HOURS: Mon., ThVra. 9 a.m.-8 p.m. Tttes., Fri. 9 a.m.-4 p.m. Sat. 9 a.m -12 rroon Wed.- no business transacted
ASSETS OVER $141,000,000.00

i

■■■■............................... -i

■■uin

i srn iTfisft

lr šeštad uždaryta

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 VAI.
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet
lr kitu laiku pagal susitarimą

TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S15O

DR. F. C. WINSKUNAS

Ofiso tel. PR 8-777L. Rez. PR 6-4782

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street

DR. A. MACIŪNAS

Vai.: 2 Iki 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. v
Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Savings and Loan Association of Chicago

Trečiad.

Valandos: plrmad., ketv. B—8 vai.,
antrad. Ir penkt 1—4 vai.
Valandos pagal susitarimą

SKELBKITĖS “DRAUGE”.

Ofiso tel.

767-2141 Namu 636-4880

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaokl Road
VaL:

plrmad., antrad., penktad. 1-4

»

Mažiesiems nesusikalbant

PAVYZDINGA TARYBINE
GYVENVIETE

ŽVELGIAME Į DIDŽIUOSIUS
Sausio 24 d. Chicagoje įvy
ko dviejų didžiųjų — laisvojo
pasaulio lietuvių reikalais be
sirūpinančių it dviejų mažųjų
— lokalinių organizacijų pasi
tarimas. Jo buvo laukta, iš jo
buvo daug tikėtasi, bet nieko
nepasiekta, kas būtų verta pa
žymėti. Net ir komunikatas
toks blankus ir taip sureda
guotas, kad jis nieko nepasa
ko, kaip ir ilki šioj vykę tų ma
žųjų organizacijų santykiai.
Gal tik pabaiga verta atžymėjimo, kad “sutarta kviesti lie
tuvių spaudos bendradarbius
skelbti teisingą ir visapusišką
informaciją”,
šiuo atžvilgiu ir nusikalto
daugiausiai tik spauda, kad
perdaug viską dailino ir mėgi
no vis dar žiūrėti optimistiš
kai į įvykių raidą, pasitikėda
ma gera vadų valia, bendro
darbo tautiniu susipratimu, iš
sisklaidžiusių išeivijos lietuvių
konsolidacija. Spauda dar vis
mėgino nutylėti nepasiseki
mus, atskirų vadų išsišokimus,
niekam neatstovaujančius “ko
votojus”, kovojančius tik tarp
savęs, visiškai užmiršusius,
kad vienas bendras priešas —
okupantas. ^Kovojo” ir tebe
kovoja ne dėl idėjų, bet dėl
ubago dar negauto sūrio —dėl pinigų svetimose kišenėse,
tartum niekas dar neturėtų
aiškesnio pareigos supratimo,
kam savo pinigus atiduoti ar
kam neduoti.
Tai liūdna padėtis, bet rei
kia konstatuoti, kad ji nėra
nei normali, nei pavaizduoja
dabartinę tikrovę, kurioje jau
po dvidešimties metų kiekvie
nas sąmoningai apsisprendžia
už tikrąją kovą prieš okupan
tą ir už laisvės atgavimą, už
tikrąją informaciją lietuviškų
reikalų, kurie turėtų būti ži
nomi ir svetimtaučiams, kurie
supranta “kovą”, vedamą savo
tarpe pasišovusių būti veiks
niais, bet neturinčių tam jo
kių duomenų.
Išeivijos visuomenei jau
įgriso ta “kova” ir tie “kovos”
šūkiai, kurie nieko daugiau ne
reiškia, kaip asmenines ambi
cijas, tuščius iššūkius ir įsi
vaizduotą vadovavimą, netar
naujantį lietuvių reikalams, o
tik paskiriems asmenims, no
rintiems būti didesniais už ki
tus. O tai jau laikas kaip nors
išlyginti.
*
Veikla laisvinimo byloje nė
ra tokia paprasta, kaip dau
gelis apie ją kalba. Po trisde
šimties metų pasikeitė ne tik
politinės sąlygos, valstybių su
dėtus ir santykiai, bet ir mūsų
pajėgumas. Jei kas dar mano,
kad tie patys veiklos būdai
tinka ir dabar, neberegi tikro
vės ir neįvertina savo turimų
jėgų. Reikia jau naujų priemo
nių, naujų ryšių su pasaulio
politikos viršūnėmis, ir tai tik
dėl to, kad Lietuvos vardas
neišnyktų iš žemėlapių ir lie
tuvių troškimai būtų plačiau
paskleisti. Neužtenka pasi
džiaugti tik okupacijos “nepri
pažinimu”, kai tuo tarpu su
mūsų priešu ne tik vedamos
derybos, ne tik taikstomasi jo
užmačioms, bet ir skaitomasi
su jo sustiprėjusią pokarine
galybe.
Kaip ironiškai skamba “ne
pripažinimas”, kad iš vieno
krašto į kitą važinėja ne tik
pavieniai asmenys, bet ir
mokslinės ekskursijos, tyrimų
ekspedicijos, keičiamasi stu
dentais. Turime būti dėkingi,
kad Amerikos senate ir atsto
vų rūmuose dar vis paminima
Vasario 16-toji, kad valstybės
KOKS

JftGŲ

SANTYKIS

Koks jėgų santykis Artimuo
se Rytuose? Jeigu išeities baze
paimti Izraelio valstybės gyven
tojus, tai nedraugingų arabų
kraštų gyventojų skaičius kar
tu sudėjus yra 35 įkartus dides
nis! Izraelio valstybė turi tie-

sekretorius išleidžia kad ir ma
žai reikšmės turintį atsišauki
mą, bet jau reikia ieškoti ir
platesnių kontaktų, didesnės
įtakos intelektualų sluoksniuo
se, nes politika tik praeinantis
dalykas, o kultūriniai ir inte
lektualiniai laimėjimai daug
ilgiau išsilaiko.
'Daug kalbama apie infor
macines tarnybas ir beveik vi
si didieji ir mažieji veiksniai
jas organizuoja. Jos eina vie
nos pro kitų galvas ir nieko
naujesnio nepasako. Leidžiami
pinigai, eikvojamos jėgos, o
iš tos informacijos tik tokia
nauda, kad kuris vietinis laik
raštis įsideda nežymioje vieto
je straipsniuką, pasinaudoda
mas ta medžiaga, ar kartais
vienas kuris stipresnis straips
nis patenka ir į platesnių ma
sių spaudą. O juk visi siekia
me vieno — išgarsinti savo
laisvės reikalą kuo plačiau,
kad prie jo prisidėtų ir sve
timtaučių bent didesnis skai
čius. Jei būtų tik vienas stip
rus, pastovus ir gerai suorga
nizuotas informacinis centras,
tai iš jo būtų daugiau naudos,
nes jis galėtų plačiau pasekti,
nesiikryžiuotų su silpnesniaisiais ir svetimiesiems būtų
lengviau priimtinas. Juk ir dėl
to susitarti neturėtų būti sun
kumų.
*
Po šių nesugebėjimų susi
kalbėti, nors tam dėta daug
pastangų, net lokaliniams va
dovams, nenorint nė vieno jų
užgauti, lietuviškoji visuomenė
turės giliai peržvelgti savo pa
žiūras į pasirinktus ir nepasi
rinktus vadus. Ir šiuo atžvil
giu belieka visuomenei žiūrėti
tik į tas visuotinės apimties
organizacijas, besirūpinančias
vadovavimu laisvės bylai ir
lietuvybės išlaikymui, kad jos
imtųsi tos pareigos iš esmės
— vadovautų ir duotų aiškias
direktyvas, pagal kurias veik
tų mažesnieji vienetai lietuviš
koje veikloje. Kas nenorės
klausyti, telieka Už lietuviškos
visuomenės ribų. Pripažinda
mi praeities nuopelnus, kurie
priklauso jau įnirusiems ar nusenusiems žmonėms, sugebėju
siems dirbti bendrą darbą, mes
tenorime tik naujų idėjų lietu
viškam darbe, susiklausymo
sunkioje ir vis sunkėjančioje
politinių emigrantų situacijoje
ir vienybės bent pagrindinių
tikslų siekime bei darbų pasi
dalinime. Oigi darbų yra tiek
daug, kad mums jau trūksta
ir rankų ir pakankamu galvų.
Niekas nelaukia jokių ste
buklų nei iš Vliko, nei iš PLB,
bet kiek Vlikas kontaktų su
mezgė ir lietuviškoje informa
cijoje yra padaręs net kelio
mis kalbomis leisdamas El-os
biuletenius, palaikydamas ry
šius (tegul ir tik paties pirmi
ninko inciatyva bei pasiauko
jimu) su įvairių kraštų vyriau
sybėmis ar vyriausybėms arti
mais žmonėmis, tai jokia kita
organizacija nei savo informa
cijos užmojais, nei juo labiau
darbais to nepasiekė ir greitai
nepasieks. Ir PLB, apjungda
ma pasaulio lietuvius, ypač
jaunimą, sudarė vieną stiprų
pasaulinį vienetą, kuris turi
įtakos ne tik šiame krašte, bet
ir visame laisvajame pasauly
je. Taigi mažiesiems nepajė
giant susikalbėti, visuomenės
akys krypsta į didžiuosius ir
laukia iš jų aiškesnių, plates
nių ir konkretesnių direktyvai,
kas šiuo metu reikia padaryti,
kokiomis priemonėmis pasi
naudoti ir kam savo kišenes
praverti.
Pr. Gr.
sioginę sieną su keturiais ara
bų kraštais. Jų ginkluotos pa
jėgos kartu sudėjus taipogi
virtąją Izraelio pajėgas. Karei
vių arabai turi tris kartus dau
giau, kovos lėktuvų 2,2 kart
ir tankų dvigubai daugiau Ikaip
Izraelis,

Gyventojai skundžiasi dėl netvarkos Seirijuose

JURGIS VĖTRA

East Chicagos meras pasirašo proklamaciją. Iš k. į d.: Alb. G. Vinick, Alto skyr. pirm., T. Mason, K.
Pocius, P. Indreika.

NAUJAS KOM. KINIJOS ATOMINIS CENTRAS
Įruošti padėjo V. Europos kraštai ir Japonija
Suiyano provincijoje, 250 my
lių į vakarus nuo Pekingo ir
betarpiai į pietus nuo Mongoli
jos Gobi dykumos, taip vadi
namoje Paotowo vietovėje, kaip
rašo A. P. korespondentas Hen
ry J. Taylor, remdamasis US
žvalgybos ČIA duomenimis, R.
Kinija baigia įrengti savo ant
rąjį
atominių- hidrogeninių
bombų gamybos centrą.

Paotowo vietovė Suiyano pro
vincijoje yra beveik dykuma.
Negausūs gyventojai iš čia. bu
vo iškelti į šiaurinius Kinijos
pasienius. Visi techhikiniai atominio centro įrengimai ilgą
laiką buvo vykdomi griežtoje
paslaptyje. Statybos vyko po
žemėmis, iškertant didžiules sa
les uolinių kalnų šlaituose. Tie
pastatai, kurie turėjo būti pa
statyti žemės paviršiuje, rašo
H. Taylor, daugiau yra pana
šūs į šarvuotus laivus, kaip į
pastatus. Tai yra milžiniško di
dumo pilkos spalvos be langų
plieno ir betono blokai, visai
be žmonių viduje, nes .tomi
mai procesai, kurie ten vyks
ta, yra mirtini žmogaus gyvy
bei. Dėlto visus reikiamus dar
bus jų viduje atlieka prancūzų
gamybos robotai.
Pastatyti šitą atominį ir superautomatinį centrą R. Kinija
sugebėjo tik padedama Japoni
jos ir Europos didžiųjų bendro
vių. Dauguma svarbių Paotowo
centro įrengimų buvo ištisais
kompleksais pristatyti minėtų
užsienio bendrovių ir čia kinie
čiu tik sumontuoti. Vakarų Vo
kietijos Mannesman bendrovė
pagamino ir pristatė komplikuo
tą didžiulių plieno vamzdžių
kompleksą. Austrijos Voest fir
ma iš Linz’o pristatė modernią
L. D. deguonies gaminimo apa-

J. V. SCDUVAS

ratūrą. Prancūzų - belgų Demag firma įrengė 150 milijonų
vertės valcuoto plieno gamyk
lą. Japonija aprūpina naujai
siais metalais ir skystais chemi
kalais. Britanija aprūpino elek
troniniais komputeriais.
Visas naujasis Mao atominis
centras, užimąs 14 akrų plo
tą, elektros energiją gauna iš
hidroelektrinės stoties, kuri pa
statyta didžiajame Geltonosios
upės lauke prie Lanchow.
Mao saugumo policijos vir
šininkas Hoieh Fu chih kontro
liuoja abiejų atominių centrų
saugumą: Paotow ir atominių
raketų bandymo stotis Lop
Nor, 500 mylių nuo Sovietų - ki
nų sienos Sinkjango provincijo
je.
Sovietų Rusijos rūpesčiai Ir
pasiruošimai

Intensyvus R. Kinijos atomi
nis ginklavimasis baimina Krem
liaus vadus ir raudonosios ar
mijos vadovybę. Armijos štabe
paskutiniu laiku pradėjo reikš
tis nuomonių skirtumai tarp
pėstininkų, šarvuočių ir oro jė
gų vadovybių dėl planingo Ki
nijos puolimo. To pasėkoje dar
praėjusiais metais buvo pergru
puotos rusų Tolimųjų Rytų ka
rinės pajėgos. Ir tik tuo paaiš
kinamas raudonosios armijos
vyriausio štabo maršalo Matvei
Zacharovo atsiradimas Ohoibalsan’e, tik 75 mylios nuo Kinijos
sienos. Anksčiau jo štabas bu
vo išorinėje Mongolijoje. The
New York Times koresponden
tas C. L. Sulzberger Sovietų
Rusijos Tolimųjų Rytų karinius
pasiruošimus taip aprašo:
“...Maskva šiuo metu koncent

LĖKTUVO ŠEŠĖLIS
LEONAS URBONAS
Tie vaikai! Tie rudi, garbanoti angeliukai skaid
rių balsų dainom vakarą ilgėsiu sustabdė.
Duke of York salų grupė netoli Rabaul miesto,
tačiau baltas žmogus, ypač Mualim salelėj, retai pa
simaišo. Klastingi slapukai, aštrūs koralų rifai dau
gelį atbaido, o, be to, ilgas, aukštas New Ireland
salos kontūras keleivį tolyn nuo šių salelių vilioja.
Ši sala iš tolo man M.K. Čiurlionio paveikslą “Ra
mybė” priminė.
Tokios aplinkos nukonkuruoti Mualim gyventojai
baltojo apsilankymą metine švente laiko. Visi šypso
si. šypsosi ir tie, kurių burna atrodo tarsi kas bū
tu 1 ją granatą įmetęs ir dar sprogimo pasekmės
neišvalytos. Matai, čiabuviai kramto tokį “betel”, rie
šutų mišinį. Už šiokį tokį svaigulį kaina — raudo
na baisi burna. Virš tos burnos geros akys. Jos pa
traukia, o šypsena atstumia. Nuostabu, ši, fiziškai
suteršta, šypsena man nesvetima. Žiūrint į ją imu
lyg ir gėdintis, kaip aukštas visuomenės narys gat
vėj pažįstamą prostitutę sutikęs. Dieviška šypsena, už
svaigulį parduota. Burnoj pardavimo kaina. Šypsenų,
už išrokavimą, už garbės svaigulį atiduotų, mačiau
daug New Yorko, Chicagos ir kitų miestų gatvėse,
alėjose. Aš, tačiau, nepamirštu, kad šie dideli mies
tai yra mūsų civilizacijos lopšiai, ir juose mūsų,
gal kiek ir beširdė, neišvengiama kultūra liūliuoja.
Pasekim kol kas Laplapirą Sraith. Jis irgi savo

ruoja rytinėje teritorijos dalyje
didžiules karines pajėgas su
centru satelitinėje Mongolijos
respublikoje. Sovietų jėgų kon
centracija tame rajone šiuo me
tu siekia 30 divizijų, tai maž
daug du kartus daugiau negu
buvo prieš trejus metus.
, Didžiuliai karinių medžiagų
ir ginklų transportai transsibdriniu geležinkeliu vyksta dieną
ir naktį. Visos pasienio stotys
yra pilname kariniame pasiruo
šime. Maskva daibar jau oficia
liai kalba apie “Tolimųjų rytų
karo agresiją”.
Taktiniai oro junginiai po
300. lėktuvų yra išdėstyti prie
Kinijos sienos. Taip pat ir takti
niai raketų daliniai su atomi
niais užtaisais išdėstyti pasie
nyje, šaudymo parengties pozi
cijose.
Žymesnieii raud. armijos da
linių genero’ai iš Rytinės Vokietiios perkelti j Užbaikalio ra
joną. Sibiro, Mongolijos ir Ka
zachstano geležinkeliu sistemos,
kurios taikos metu vis sugeba
aptarnauti nrefeių judėjimą, yra pertvarkomos karo reikala
vimams...”, baigia savo išve
džiojimus grįžęs iš Rusijos C.
L. Sulzberger.
Amerikiečių

nuomonės

Amerikos saugumas, sąryšy
su Paotowo atominio centro atidengimu, daro sekančius pa
lyginimus ir spėliojimus:
1. R. Kinija 1964 m. spalio
16 d. išsprogdino savo pirmąją
atominę bombą; 2. 1967 m.
gruodžio 24 d. išsprogdino savo
pirmąją hidrogeninę bombą; 3.
Mao nustebino pasaulį savo taip
greitu pastatymu Paotowo ato
minio - hidrogeninio centro Sui
yano provincijoje.
/

Praėjusiais metais buvo spau
doje keliamos mintys rūpintis
miestelių planavimu ir jų staty
ba, kad viena gyvenvietė nebū
tų panaši į kitą. Prieš porą me
tų Seirijai buvo paskelbti Lietu
vos pavyzdinga gyvenviete. Leng
va paskelbti, bet sunku padaryti.
Kas tie Seirijai, paklaus ne vie
nas skaitytojas.
Seirijai-dzūkų senas miestelis,
įkurtas jau 16 a., bet per ketu
ris šimtmečius neturėjęs progos
ūgterėti. 1863 m. netoli Seirijų
Staciškės miške įvyko sukilėlių
kautynės su carinės Rusijos ka
riuomene.
Po šio karo Seirijai kiek pagy
vėjo. Buvęs valsčiaus centras da
bar “Vienybės” kolūkio gyven
vietė. Čia pastatyta pieninė, di
džiulis mokyklos priestatas. Sei
rijuose yra paštas, lentpjūvė, du
malūnai, biblioteka, kultūros na
mai su kino teatru, vaistine, am
bulatorija, 50 vietų ligoninė, 2
valgyklos, 4 parduotuvės, knygy
nas, karšykla su verpykla, buiti
nio aptarnavimo
kombinatas.
Daug namų pasistatė kolūkie
čiai.

Netvarka pavyzdinėj gyvenvietėj

Seirijų 63 gyventojai rašte, pa
skelbtame “Tiesoje” (1969.12.27
Nr. 300), skundžiasi miestelio
apleidimu:
“Prieš porą metų girdėjome per
Vilniaus radiją pasakojant, kad
Seirijai ateityje turės būti pavyz
dine Lazdijų rajono kolūkine gy
venviete. Tai mus labai džiugi
na. Bet, deja, kol kas beveik ne
simato, kad kas nors būtų rim
tai daroma. Visų pirma, dėl paŠiuo metu R. Kinija sparčiau
gamina branduolinių ginklų at
sargas ir raketų iššovimo cent
rus. Raketų bandymai vyksta
Lop Nor vietovėje, Sinkiango
provincijoje, kuri savo plotu pri
lygsta Italiją, Prancūziją, V.
Vokietiją ir D. Britaniją drau
ge sudėjus.
Pagal anksčiau paskelbtus
duomenis buvęs gynybos sek
retorius Mai:Namara tik vienais
metais suklydo, pranešdamas
U.S. Kongresui apie R. Kinijos
atominę galią.
Šiuo metu Mao jau turi ato
minių raketų iššovimo centrus
iš kurių jau gali pasiekti rytinę
Rusiją, Malaziją, Indiją ir Japo
niją. Po metų R. Kinija jau ga
lės apšaudyti Havajus, Aliaską
ir rytinius JAV Ramiojo van
denyno pakraščius.
Šis žaibiškas R. Kinijos ato
minis apsiginklavimas ir verčia
Sovietų Rusiią ieškoti geresnių
santykių su Vakarais, o Ameri
ką gerinti atšalusius diplomati
nius pasitarimus su Raudonąja
Kinija.

civilizaciją ir kultūrą parodyti veda. Panašaus į figą
medžio pavėsy statomas didžiausias kaimo pastatas.
Sienos nebaigtos; stulpai, stogas ir nelygios grindys.
Kaimo valdžia tikisi ateityje svečių turistų skaičiaus
gausėjimo. Bendrom pastangom stato nakvynės na
mus. Pastangos matyt negausios: stulpai ir grindys
gerokai laiko ir vėjo atžymėti.
Nakvynei pastatas dar netinka. Už tai Laplapiras
siūlo mums savo pastogę. Jo namukas esąs naujau
sias ir patogiausias, o, bet to, mus nakvydinti jam
būtų didelė garbė.
Jo namukas nesiskyrė daug nuo kitų, be jokios
eilės tarp palmių ir bananų sustatytų bakužių. Jos
visos ant stulpų, stogai ir sienos iš palmių lapų. Mū
sų šeimininko namas su langinėm. Jas pakėlus gau
nasi šiokia tokia ventiliacija. Langai be stiklų. Na
mo rėmus vinimis kaltas, ne raišiotas, kaip papras
tai būna. Du kambariai, visai be baldų. Ant grindų
žibalinė lempa. Du skirtingi puodukai, dubuo ir vie
nas šaukštas; kažkoks skuduras. Matyt, čia bus vir
tuvė ar valgomasis. Jokio stalo, jokių lentynų nėra.
Kitam kambary į akį krito balti marškiniai. Švarūs,
išlyginti ir ant balkio ir kabiklio pakabinti, tvar
kingai, net ir sagos užsegtos. Daugiau nieko ten ne
buvo. Tiesa, lyg ir kojom valyti, toks šaudinis pa
tiesalas, susuktas, atremtas į sieną.
Tos pusiau apvalių pagalių grindys, atrodė, bus
mūsų guolis. Aš mačiau, kad ir mano kelionės drau
gas į jas tiriančiai žvelgė. Laplapiro garbei ir pres
tižui teks mums šonkaulius pakočioti. Mūsų kapito
nas, burlaivio savininkas nutarė, kad jo atsakomybė
verčia jį laive nakvoti. Apgailestavimą pareiškęs, grį

ties gyvenvietės
išplanavimo.
Mes dar ir dabar nežinome, ar
jis yra, ar ne, nes neteko jo ma
tyti. Be to, ar nevertėtų, prieš
tvirtinant gyvenvietės projektą,
supažindinti su juo tuos, kurie
joje gyvens, su jais aptarti visas
projekto puses.
O mes, seirijiečiai, turėtumėm
ką pasakyti projektuotojams. Pa
čiame miestelio viduryje telkšo
3 beveik užakę ežerėliai; jie ap
augę maurais ir švendrėmis, pil
ni dumblo, baigia nusekti. O ar
negalima šiuos ežerėlius iškuopti,
patvarkyti krantus, kad būtų ga
lima vasarą išsimaudyti, paplau
kioti, pažuvauti, o žiemą pačiuožti? Aplink miestelį daug pelkėtų
kemsynų apaugusių
krūmais.
Juos būtų galima paversti gera
ganykla kurios ne per daug nei
kolūkiui, nei kolūkiečiams.
Miestelis buvo statomas kalvo
toje vietoje per ilgus šimtmečius.
Tur būt, todėl Seirijuose beveik
nėra nė vienos teisios ir lygios
gatvės. Taigi, planuojant gyven
vietę, reikėtų ištiesinti ir prapla
tinti gatves”.
Miestelis be plano

Praėjusiais metais viena mies
telio gatvė asfaltuota, bet 600
mokinių turi po purvą braidyti:
“Netikslingai išdėstomos ir svar
blausios miestelio visuomeninės
įstaigos. Štai vidurinė mokykla,
kurioje mokosi apie 600 vaikų,
stovi prie pat judrios plentų Alytaus - Lazdijai ir Seirijai - Meteliai-Simnas sankryžos.
Kiek
vieną dieną į plentą, kuriuo nuo
lat gausiai važiuoja mašinos, iš
eina šimtai moksleivių, kasdien
ir pedagogai, ir mokinių tėvai ne
rimauja dėl vaikų saugumo. Bu
vo pastatytas naujas gražus mo
kyklos priestatas, bet aplinkos
tvarkymui lėšų niekas neskyrė, ir
todėl moksleiviai priversti kasdie
ną eiti plentu — nėra šaligat
vių, kurie atitolintų pėsčių vaikų
srautą nuo autotransporto. Pag
rindinis mokyklos korpusas vie
noje plento pusėje, o sporto sa
lė, dirbtuvės, valgykla, mokoma
sis daržas — kitoje plento pusė
je. Argi buvo būtina tai daryti?
Iki šiol Seirijai, kaip ir dau
gelis Lietuvos miestų ir mieste
lių, turėjo centre netaisyklingo
keturkampio formos aikštę. Da
bar jos jau nebėra, nes kažkam
šovė į galvą mintis joje pastaty
ti kolūkio kultūros namus. Visų
pirma, šis sprendimas visiškai ne
vykęs architektūriniu požiūriu.
Antra, pastatas yra vos už kelių
metrų nuo centrinės miestelio
gatvės triukšmo. Trečia, visai čia
pat statoma ir dviejų aukštų par
duotuvė, vadinasi, pėsčiųjų žmo
nių bei transporto priemonių bus
daugybė”.
(Nukelta J 5 psL)

žo į laivą ant minkšto čiužinio miegoti.
Tryse, ant tokių kaladėlių susėdę, smakrus ke
liais parėmę, menkoj šviesoj atrodėm, tarsi, lobių
ieškotojai, iš kokio nuotykių romano ištraukti.
Šnekėjo šeimininkas, mostykavo, šaipės, rodė per
linius dantis, o už jų — kaimo politiko gudrų smegenyną. Planų, praeities ir ateities, pas jį kaip ar
chitekto stalčiuje.
Apgailestavo, kad svečiams vaišinti jokių gėralų
neturįs, tačiau žinąs, kur jų galima gauti. Vienam
iš mūsų tektų eiti su juo atsigabenti. Su keistu atydumu akimis permetė Antano šešių su puse pėdų
liesoką rėmą, papurtė galvą, pirštu parodė į mane:
man teksią su juo užsukti pas brolius šnapso ieš
koti. Gal ir kvailoka iš mano pusės, bet tas Lap
lapiro žvilgsnis bent minutei nekaip mane nuteikė.
Tačiau, ilgai negalvodama apie nuotykių ieškotojus,
patekusius į katilus, žengiau paskui Laplapir Smith
taku per tankumynus, į vandens pusę.
“Užsukimas pas brolius” išėjo ilgesnis negu gal
vojau, ir man atmintin įstrigo giliai, su visom deta
lėm. Buvo momentas, kai aš net abejojau, ar aš dar
šiuos nuotykius kam nors pasakosiu.

Vadovas nesakė iš anksto, kad “užsukti” reikš
kokias dvi su puse valandos keliauti. Čia laikas ne
turi daug reikšmės. Krante mano nuotaika kiek pa
gerėjo. Čia paaiškėjo, kodėl man, ne Antanui, teko
įsirangyti į siaurą tokį lovį, čia kanu vadinamą;
Antanas būtų netilpęs. Mačiau dabar — “užsukti pas
brolius” reikš — į kitą salą keliauti.

(Bus daugiau).
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POPIETE SU ROCKFORDO LIETUVIAIS
JURGIS JANKAITIS
Sausio 18 d., sekmadienį, tu kantiems metams naują valdy
rėjome progos aplankyti Rook- bą ir ryžtasi šaipos kilnų dar
fordo lietuvius ir su jais pra bą tęsti. Chieagos Balfo apekr.
leisti malonią (popietę. Iš Chi pirm. Valerijonas Šimkus ta
eagos nuvyko Ralfo Chieagos ria nuoširdų žodį ir įteikia Bal
apekr. pirm. Valerijonas Šim fo veikloje nusipelnusiems as
kus, veiklus Amerikos lietuvis menims specialus padėkos la
John Evans, Ikun. Algimantas pus. Atsako į visą eilę su šal
Kczys, SJ, Eglė Vilutienė ir pa surištų klausimų.
Po susirinkimo rookfordieStasė Sėmėnienė.
Smagu žiemą keliauti Wis- čius pradžiugino kun. Algiman
consino link. Vasarą keliaujant to Kezio, SJ,rodomas filmas
matyti vaizdai pakitėję. Vieto “Jaunimo Centras šiandien ir
je vėšlios žalumos, daug snie rytoj”. Filmą pagamino Lietu
go, šaltas oras, ūkininkų sody vių foto archyvo vedėjas, minė
bose vyraujanti ramuma..
tas kunigas.
't
Valandėlei stialbtelėjame pas; Roekfordiečiai filme matė
ilgametį ir ulolų baltininką A. praskuibančius Chicagoje vyks
Pocių, kuris su ponia mus šil tančius metų eigoje didžiuosius
tai priima ir nuoširdžiai pavai mūsų kultūrinio, visuomeninio
šina. Ta proga trumpomis užuo gyvenimo įvykius, meno paro
minomis prabėgame ir Rockfor- das, besimokantį jaunimą, įvai
rias šventes ir t. t.
do lietuvių veiklos kelią.
Susirinkusieji filmu buvo pa
Tai, negausi kolonija, bet sa
vo veikite, gyva. Jie ruošia mi- tenkinti ir reiškė padėką sve
nėg'imus, įvairius subuvimus ir čiams už gražią iniciatyvą Jau
Veikia keletas lietuviškų orga nimo Centro dokumentinį filmą
parodyti Rockfordo lietuviams.
nizacijų.
Artimiausias
įvykis — LB Pageidavo, kad ir rockfordiečiiį
Rockfordo skyriaus vasario m. veidai kada nors filme liktų į7 d. ruošiamas šampano balius. amžinti. Ta. proga geros Šir
Rockfordiečdai tikisi svečių ir dies žmonės Lietuvių foto ar
chyvo reikalams suaukojo kele
iš Chieagos.
Vasario 16 minėjimas — vi tą desėtkų dolerių ir įsigijo me
sų lietuvių bendros pastangos. niškai išleistą kun. A. Kezio,
Šiais metais Vasario 16 minė-* SJ, knygą “šventoji Auka”.
Šia proga išskirtinai tektų
jime kalbės uolus ir energingas
visuomenininkas dr. Leonas prisiminti jaunimo atstovę G.
Kriaučeliūnas iš Chieagos, o Špokaitę, energingą balfininkę
meninę programą atliks ‘‘Ai ir veiklią lietuvaitę, kuri lietu
dučių” ansamblis, vadovauja viškojo gyvenimo apraiškomis
mas muz. A. Stephens. Rock- taip nuoširdžiai sielojasi ir dir
fopdiečiai šių pajėgų atsilanky ba.
mu džiaugiasi ir lieka dėkingi,
Senosios kartos veikėjas Jkad Chieagos lietuvių visuo Bacevičius, spaudos bendradar
menininkai ir menininkai jų bis, parodė svečių knygą ir pa
nepamiršta, bet savu atsilanky pasakojo, kaip šioje kolonijoje
mu (šiai lietuvių kolonijai duo kūrėsi ir dirbo lietuviai.
Rookfordiečių nuoširdus pra
da naujų paskatų nepavargti,
bet nuoširdžiai dirbti lietuviš šymas buvo: Chieagos lietuviai,
nepamirškite ir mūsų. Aplanky
ką daabą.
Apsilankome ir Lietuvių klu kite su meninėmis pajėgomis,
be. Tai Rockfordo lietuvių pa ansambliais ir prisidėkite prie
sididžiavimas. Puikus namas. mūsų lietuviškos veiklos pa
Erdvi didžioji salė. Mažoji sar stangų išlaikymo.
Pažymėtina, kad rookfordieliė patogi mažesnio masto su
sirinkimams. Geri įrengimai, ko čiai dažnai organizuotai apsi
galėtų pavydėti ir Chieagos sa lanko Chicagoje ruošiamuose
lės. Šalia salių gražus, jaukus lietuvių parengimuose.
J. Janušaitls.
baras, kuriame
šnekučiuojasi
besdvajišindami
roekfordiečiai.
Ir visa tai įgijo senosios kar
JIS ATIDUOS “LABDARAI”
tos lietuviai, gi dabar šie na
mai jungia visų kartų lietu
“Catholic Digest” pranešimu, tū
vius. Be to lietuvių graži nuo las Mr. Blodgett TV konkurse lai
savybė ir 75 akrų ąžuolyno, mėjęs 25,000 dol. Tuojau jj apspi
kur vasaromis
roekfordiečiai tę laikraštininkai ir pradėję klausi
nuotaikingai pramogauja gam nėti, kaip jis sunaudosiąs tuos pini
toje.
gus, ką pirksiąs ir t. t.
Pabuvotame ir 85 Ralfo sky
Gi jis ramiai atsakęs:
riaus metiniame susirinkime.
— Aš manau tuos pinigus atiduo
Susirinkimas, tiesa, neperskait- ti charity (labdarai).
lingiausaas. Tačiau Balfo talkos
—O, koks tamsta kilnus žmo
žmonių veiduose spindi ryžtas gus, — džiaugėsi ir panegirikas dės
dirbti artimo meilės darbus.
tė laimėjusiam laikraštininkai.
Balfo skyriaus ilgametis
Po to jie kreipėsi į laimėjusio
pirm. A. Pocius, pradėdamas žmoną, klausdami ar tas vyro nu
susirinkimą, sveikina svečius ir sistatymas pasiektas su jos pritari
nepavargstančius Balfo dar mu?
buotojus. Visi bendrai aptaria
— O, tai. Su mano, — atsakiusi
Balfo veiklą, atliktus darbus, žmona. —Mano vardas yra Chari
surinktas aukas, išsirenka se ty...
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Cicero arti Cermak Rd. Mūr. 2 po
4 kamb. gazu apšild., 2 maš. gara
Namų, Gyvybės,
žas. Pajamų $180 per mėn. Žemi mo
sveikatos, biznio. kesčiai. $19,900. SVOBODA, 2134
automobUlu,
S. 61st Ct. BI 2-2162. Jei neatsako,
Patogios išsimoskambinkit LA 1-7038.
kėjimo sąlygos.

APDRAUDŲ AGENTCItA

D E M E S I O 1

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:0b iki 1:30 vai
po pietų,
perduodama: vėliausių
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Magdutės pasaka. Programą veda —
Steponas J. Minkus. Biznio reika
Dengiame visu rflSlų stogus. Taiso
ŠIMKUS REAL ESTATE
me arba dedama naujus kaminus, rilais
kreiptis j: Baitie Florists —
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E
NOTARY PUBLIC
žome U lauko. Taisome mflra “tuokpolntlng*'. Pilnai apsidraudė
Visas
4259 S. Mapleuood Av.. CL 4-7450 Broadway, So. Boston, Mass. TeL
darbas garantuotas.
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ll
LA 1-8047 arba R0 2-8778
dienraštis “Draugas”.
Bevelk naujas 4 modernia butų l
Apskaičiavimai nemokamai
mUraa — 8 po 4 kamb. ir 7 kamb. I
Skambinkite bet kuriuo laiku
69 ir Kedzie. 876,000.
I

Tvarkingas, teisingas ir greitas
BACEVIČIUS
o «,„«.> patarnavimas
visais Real Estate
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288 reikalai ge to, veikia Notariatas.
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
Income Tax ir atliekami kitokį
A. AftALk fiOOHNfe CO. mi
patarnavimai.
įsteigta prleM 49 metus

Dr. Williaen Haddon,
draudimo
pareigūnas, kaltina, kad daugiau
sia mašinoms nuostolių padaroma
ir todėl pataisymų kainos aukštos,
kad yra mašinų atatrankos netin
kamai suprojektuotos.
Jis pade
monstravo,
kad mašina., važiuo
jant 10 mylių per valandą greičiu,
kai trenkia į kitos stovinčios maši
DAŽYMAS
nos užpakalį, nuostolių padaroma
i PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS.
už 510 dol.
VALAU KILIMUS IR BALDUS.
J, RUDIS — TsL CL 4-1050
MISCELLANEOUS

RICHMOND AUTO SERVICE
2984 VVest 63rd Street
Užsieninių ir vietinių auto taisymas.
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.
Tel. GR 6-3134 arba GR 8-3363
Savininkas Juozas (Joe) Juraitia
■■■MMNMMMI................................................................

=5=

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Maisto krautuvė - Brlgbton Parke.
2 po 4 ltamb. med. Gazo pečiais
Šildymas. Garažas. 1 butas su baldais,
antras tuščias.
41
ir
Rockwell.
818,600.

ŠIMAITIS REALTY

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street
CHICAGO 29, ILLINOTS

Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2288

Būkime kaimynai

10 kamb. mūr., 2 vonios, 2 vir
tuvės, 2 auto mūr. garažas, naujas
gazu šildymas, puošnus, priedai, gra
žesnis, patogesnis už naujus namus.
Arti visko $28,900.00.
B Jį kamb., 8 metų modernus mū
ras, arti Bogan, apie 40 pėdų skly
pas. 1 Jį auto garažas. Greit susitarkit. $22,900.00.
Pulkus 2-Ju aukšta maras — 6 Ir
S kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas mūras. Naujas stogas,
Spalvotos ir paprastos, radijai,
elektra, gazo šildymas ir garažas.
stereo, oro vėsintuvai.
4 nuomos pelningų pajamų. Marųue
tte pke. $26,950.
Pardavmas r tąsymas.
7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern.
virtuvė ir vonia. Naujas gazu šildy
J. . M I G L I N A S
mas. Sausas
Įrengtas
beiamentas.
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwell.
Krautuvė Marąuette Parke
$21,800.
2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486
Pigus lotas dviem butam statyti.
Marąuette pke.
Namų tel. — PR 6-1063

TELEVIZIJOS

VARGAS SU APŠILDYMU?

I ir II tom. - 4.00.
III ir IV tom. - 3.75.

2737 W. 43rd St — OL 4-2380
NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI*
MEDICINOS IR
KITOKĮ pastatai!

MOT West 68th Street
TeL HE 4-7482

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781
METALO IR
STIKLO

Tvoros. Sto
geliai, Durys
Langai, Rynos ir Turėklai
aaiiiairamarBiM

L.N. TOLSTOJUS

Insnranee — Income Tai
Notary Pnbllc

Butų nuomavimas — Income Taz
ttMininnnnMniiiimniiim
JEIGU JUMS REIKIA
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

ANNA KARENINA,

CONSTRUCTION C0

JOSEPH VENCKAUSKAS
Remodeling Contractor

BARABAS,

Atlieka visus namų taisymo darbus

CEZARIS,

NAMŲ TAISYMO DARBAI

PAER LAGERKVIST
2622 W. 69th St., 434-0626
kaina — 2.25
Staliaus, dažymo ir vėsus kitus
MIRKO JELUSIC
darbus atlieka lietuvis — labai
3 tomai kiekvienas po 2.00 prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS
I tom. —3.00
II tom. — 2.50
III toro. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

HELP VVANTED — VYRAI

GOOD OPPORTUNITY
Various Manufacturing
Duties in new field.
Earnings open —
with excellent potentiaL
PHONE — 929-2270

I tom. — 3.50
II
tom. — 2.00
Kreipkitės į
III
tom.
— 3.00 HELP VVANTED — MOTERYS
A. JAMES HEATING C0.
IV tom. — 3.50
4552 S. Kedzie
847-4314
1 ai knygos, kurios niekada ne
W AN TE D
pasensta ir nenusibosta, kurios
tinka visiems laikams, visoms
VALDIS REAL ESTATE
T E L LE R
tautoms,
kurios verčiamos į sve
GĖLĖS
2458
W.
69th
St.
RE
7-7200
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
timas kalbas ir renkamos mokyk Prefer experienced or will traki.
ir kitokioms progoms
Marąuette parke, mūrinis, du bu loms ir bibliotekoms kaip to kraš Full time.
GUŽAUSKŲ
tai
po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei to pavyzdinė literatūra. Tos kny
BANGA
Beverly Hills Gčlinyčia
patalpa.
Morgičius galima perimti
FEDERAL SAVINGS
■u
6%%
21,900.
gos reikalingos kiekvieniems na MUTUAL
3443 W. 63rd Street. Chicago, Illinois TV, Radio, Stereo, TV antenos,
AND
LOAL
ASSOCIATION
Brlgbton
Pke
du
namui
,
Q
bu-tai,
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. geros pajamos, 18,900.
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau
OF CHICAGO
Marąuette Pke. Mūr. 8 butai ir pa ir savo draugams ar artimie
2649 VV. 63rd St., Tel. 434-0421
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. i
PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES
80 and 50 gaJ. Free delivery

5622 So. Racine. 434-1113

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius Ir
alr-oondlttoning —
naujus ir senus namus. Stogų
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus
dirbti mieste bei užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHKRT MĖTAU
Telefonas VI 7-3447
4444 8. VVestern. Chicago B. UI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Vakarais skambinti WA 5-3607
P. Badenas
K. šimulis

REAL

ESTATE

$48,000.
Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bungalow. Naujas šildymas.
Garažas.
$17,999.

VAINA

REALTY

siems, tikrai

būsite patenkinti. 2212 VVest Cermak Road, Chicago,

Gaunama DRAUGE, 4545 West
68rd St., Chicago, UI. 60629
Illinois State gyventojai prie kainos
turi pridėti 5% mokesčio.

Illinois 60608. Tel. 847-7747

HELP VVANTED

MOTERYS

2517 VV. 71st St — RE 7-9515
15 butų, 2-jų aukštų mūr. prie
RETA PROGA
67 ir California. $20,000
metinių
ST. PETERSBURG,
FUORIDA
pajamų. $127,000.
Įnešus
$45,000
KUR DABAR UIETIVIAI
savininkas duos paskola 7%.
MASINIAI KURIASI
1J£ ankšto, 5 metų mūr. 2 švarūs
3 Jį kambario butai, efficieneies, butai ■— 5 Jį ir 4% kamb. Prie 63
motelis — viso 34
vienetai,
204 ir .Austin.
Virimo — kepimo pe
mūr.
vietų restoranas Ir lounge, plaukio čiai, ąžuolo medis, dvigubas
jimo baseinas, 2 shuffle boards, 2 garažas. $51,000 arba pasiūlymas.
8 kamb., 20 metų didelė
švari
teniso aikštės, po stogu piknikavimo vieta su Įrengimais, solarium’ai mūr. rezidencija prie 71 ir Califor— visa tai ant 3 Jį akro kampinio nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj
sklypo prie vandens — Boca Ciega užimti. $27,500.
5 kamb. 15 metų. "ranch” sti
i Bay. Puiki vieta laivams ir meškenamas. 84 ir
Kedzie.
I riojlmul,
liuksusiniam St. Peters- liaus mūr.
i burg rajone. Metinės
pajamos — $23,000.
5JŽ kamb. 15 metų mūr. “ranch”
$180,000. Kaina — $362,000. RašyI kit: J. Petrauskas, 1700 Park St ant 50 p. sklypo. Prie 79 ir Rockwell.
2 vonios, contr.
vėsinimas.
North, St. Petersburg, Fla. 33710.
Įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas pir
kinys.
11 botų, 10 metų, 2-jų
aukštų
Larramie and North Avė. — 3-jų mūr. namas prie -71 Ir California.
$152,000.

butų mūr. 5—4—3 kamb.
Gazu
karštu vandeniu apšild. $4,200 pa
jamų. 2 maš, garažas. 35x125 p.
Sklypas. $34,000,00.

MAZZA — H0 5-0570

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS
IMIGRACIJA
2785 W. 71st St — Tel. 925-6015

ir kitos kraštus.
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, UI. 60682. Tel. YA 7-5980 IIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlUlIHilUIIHIIHIIHIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIII

REAL E STATE

LEO’S SINCLAIR SERVICE

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

BIDONAS FRANCKUS

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-up Ir Motorų Remontas

5759 So- VVestern Avenue

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiii

Apsimoka skelbtis DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIPIIIIIIII*

Reikalinga patikima moteris nuo
latiniam, bendram namų ruošos
darbui 5 dienas savaitėje. 4 vaikai
(3 mokyklinio amž.) 14-10-7-4 m.
Geras atlyginimas tinkamam asme
niui. Reikalinga nors kiek angliš
kai kalbėti. Geras susisiekimas.
Tel. 692-2854 po 6 v. vak.

DĖMESIO!

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam
paštu ar telefonu LU 5-9500.

kas jj užsisako

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

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllilllilllllllli nui,„||ll||||||||

Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti
knygos:

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .............................. $5.(MJ
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas,
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

Kampas 58th Street
Fel. — PRospect 8-9588

Member of M.L.S.

MOVING

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ............................... .................. 57.00
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų
A L E X ŠATAS — R E A L T 0 R
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
Mate Office 6727 VV. Cermak Rd., Cicero, Illinois. Tek OL 6-2283
klausomybės paskelbimo jubiliejų.
Turime šimtus namų Berwyne, Cieeroj, Riverside, La Grange Park

SERfiNAS perkransto baldus Ir
bitus daiktus. Ir iš toli miesto lei ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
dimai ir pilna apdrauda.
gą ir išsirinkti iš katalogo.
čios
ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia
2047 VV. 671h Place — WA 5-8068 iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmii
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

NERIS REAL ESTATE

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo#
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

.................................................................................. 111111111111...... įmini..... n

Persikėle į naujas patalpas
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Remkit tuos biznierius, kurie

3009 W. 63rd STREET

TEL 471 -0321

Pasinaudokite Draugo „CIassified“ skyriumi.

KPT. ROMAS KANKUS

KARO HEROJUS
NARSUS LIETUVIS, APDOVANOTAS SIDABRINE ŽVAIGŽ
DE

h?

brėžė Paulius Vl-ais, kiekvieno i DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. vasario mėn. 2 d.
alkstančio, trokštančio, nuogo, į ligonio, belaisvio ar tremtinio J
UGDO KOMUNISTIŠKAI
asmenyje ir laukia, kad kiek
SIUNTINIAI Į LIETUVA
vienas tikintysis ateis jiems Rytų Vokietijos spaudos žinio
OOSMOS EXPRESS
W. (.0 St.
Tel. WA 5-2737
padėti pagal krikščioniškosios mis, 96,2% jaunesnio amžiaus 2501 S.
Halsted
Tel. 251-3320
Didelis įvairiu prekių pasirink imas.
artimo meilės įsakymą.
mokinių priklauso “Jaunųjų pio Priimam
užsakymus automobiliams
— Moskvltch ir Zaporozec.
nierių“ organizacijai. Bendras
E. Žukauskas
narių skaičius — 1,8 milj. (Ry
tų Velk. gyventojų skaičius —
PARDUODAMI
17 milj.) Pionierių organizaci
1S MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida
jos tikslas politiškai — ideolo
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai
giniai “persunkti” visus vaikiš
SOUTHWEST FURNHURE CO.
ko gyvenimo barus.
6200 S. VVestern
Tel. GR 6-4421

aplink balsai ir hėlikopteris vėl
padangėje. Visi sveikina Romą
radijo bangomis ir didžiuojasi
juo.
Bet šį kartą priešas dar labiau
apšaudo Kankaus valdomą heli
kopterį, nes jei jį numuš, tikrai
laimės kautynes.
Tai šalto kraujo lietuvis, tai Kapitoną Romą Kankų (d.) sveikina pulk. Hubert S. Campbell, jam įtei
DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
herojus, - suspaudęs pirštus sako kiant Sidabrinės žvaigždės ir aviacijos aukštuosius medalius.
Pijus
Montwill
jo viršininkas, stebįs jo skridimą.
A. -j- A.
Gyveno 1620 Julien Street,
Romas linksrhu balsu atsako Romas Kankus pasižymėjo nepa- DIPLOMATAS PA1SŠV. TĖVĄ
Chicago, IlllruOts.
DOMICĖLĖ LANKUTIENĖ
per radiją, kad jis laimingai iš prastu narsumu lapkričio 24 d.
Popiežius Paulius VI-sis pri
Mirė sausio mėn. 31 d., 1970
Jau
suėj'o dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų
manevravo ir leidžiasi žefnyn.
m., 9 vai. ryto, sulaukęs 82
1969 m. kaip helikopterio lakū- vačioje audiencijoje
tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1968 m., vasario 2 d.
priėmė
metų amžinus.
- Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. Lai
Koks nepaprastas džiaugsmas nas didelės kovos metujis, gavęs ;JAV užsienio reikalų komisijos
Gimė Lietuvoje. Kilio iš Ma
gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
kareivių tarpe.Jie jau išgelbėti. per radiją prašymą pristatyti dau pirm. Leonardą Fiarbuslštein.
rijampolės apsk rįties, Sasnavos
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos vasario men. 2 d. 8:30
parapijos, PatgellTublsIkių kai
Ginklų užteks kovai laimėti.Kad giau amunicijos į kovos vietą, ne Kitoje audiencijoje Paulius VIvai. ryto Sv. Kryžiaus bažnyčioje ir T. Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje.
mo. Amerikoje išgyveno 60 m.
žiūrint didelio pavojaus sau, keUž velionės sielą Sv. Mišias taip pat atnašaus kun. Malakauskas, CaKapitonas (chief Warrant of- tik jis laimingai sugrįžtų į bazę.
sis priėmė Vatikano diplomati
Pasiliko dideliame nuliūdime
lifomijoje
turius kartus ten skrido vežda
Bėt
vėl
kraunamas
helikopte

sūnus
Edward,
marti
Irene,
ficer) Romas Kankus grįžęs iš
nės Akademijos studentus ir
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus daly
sesers
sūnūs
Antanas
ir
Jlonas
vauti pamaldose ir pasimelsti už a. a. Domicėlės Lankutienės sielą.
Abratčiai ir jų Šeimos. Lietu
kovos lauko gavo didelę krūvą ris. Romas išvargęs šluostosi pra mas įvairių ginklų. Dėka jo at rektorių arkivyskupą Pappalarvoje liko seserys Ona, Marijo
kaitą ir šypsodamas' Sako savo liktos sėkmingos misijos, mūsų
*
Nliūdę: Vyras Antanas,
laiškų bei lietuviškų laikraščių
na. Veronika, Elzbieta ir Mag
kariai nugalėjo priešą.Jo nepa do. Ypatingą dėmesį Šv. Tėvas
vadui:
dar
kartą
mėginsiu,
tik
Kanadoje duktė Aldona
dalena, brolis Kazimieras ir jo
ir atsisėdęs pavėsyje pradėjo juos
atkreipė į Palestinos klausimus,
Seimą' bei Vincento brolio vai
ir žentas Laugaliai su
prastas
heroizmas
yra
ypatingai
visi
skubėkite
krauti
ginklus
ir
kai ir jų Šeimos, ir daug kitų
skaityti.Stai laiškas iš tėvelių.
šeima.
vertinamas, kuo didžiuojasi 9- priimdamas popiežiškos komi
giminių, draugi; lr pažįstamųmedicinbs
pagalbos
reikmenis.
Mylimas Romai, -spėjo perskaity
Trečias skridimas buvo dar toji pėstininkų divizija ir JAV ar sijos “Piro Palestina“ pirminin
Kūnas pašarvotas Drabansky
ti pirmuosius žodžius ir staiga iš
koplyčioje, 1410 No. Ashland
ką aridv. Niolan ir komisijos
mija.
pavojingesnis.Ugnis
pilasi
kaip
Avė. Laidotuves jvyks antra
girsta radijo pavojaus ženklus...
narius. Paulius VI-sis aukštai
dienį, vasario 3 dienų iš ko
Chief Warrant officer Kan pr&gate. Kad nors nukrisčiėu sa
Už kitus pasižymėjimus karo įvertino komisijos vykdomą mi
plyčios 9:30 vai. ryto bus nu
vųjų
pusėje,
per
radiją
atsako
lydėtas ) Liet. Taut. kapines.
kus... chief... Patylom suniurnė
lauke jo krūtinę puošia pasižy siją padėti Artimųjų Rytų kraš
Romas.Tai
nors
ginklai
nepateks
Nuoširdžiai kviečiame visus:
jęs lietuviškai, kad negalėjo spė
mėjusio lakūno kryžius penktas tų gyventojams. Palestina, pa
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
ti perskaityti iš tėvelių gauto laiš į priešo rankas.
nuo aukščiausio, bronzinės žvaig
Jis vėl laimingai leidžiasi ir ždės medalis - septintas nuo nuo reiškė popiežius, yna. laibai bran
ko, atsiliepia Romas, žinodamas
Nuliūdę lieka: Sūnus lr visi
mato,
kad priešas traukiasi. Grei aukščiausio, lakūno medalis — gi visiems krikščionims, nes
kiti giminūs.
gerai, ką toks šaukimas reiškia...
Radijo balsas sako, kad tokioje tai laimėsime, > galvoja Romas. aštuntas nuo aukščiausio ir dar joje ir dabar dar sutinkami
Laidotuvių direkt. Petras
Kristaus gyvenimo žemėje pėd
Bieliūnas, Tel. LA 3-8572.
ir tokioje vietoje vyksta labai di Kad tik man pavyktų dabar iš sekantys trys.
sakai. Jis sutinkamas čia, padelis mūšis.Mūsų kareiviams grę- vežti sunkiai sužeistuosius.
Romas
Kankus
grįžta
heli

Aviacijos
laikraštis,
rašydamas
sia didelis pavojus būti apsup
tiems. Jiems reikalinga pagalba. kopteriu į kovos lauką jau ketvir apie Romo Kankaus heroizmą,
Prašo skubiai pristatyti ginklų, tą kartą, kad galutinai atneštų pirmame puslapyje patalpino jo
nuotrauką ir ilgesnį aprašymą,
įspėja, kad žygis yra labai pavo saviesiems laimėjimą ir suspė
tų
išvežti
sunkiai
sužeistuosius.
nes sidabrinės žvaigždės meda
jingas. Nuo jo pasisekimo pri
Ruošdamas
ketvirtam
skridi

lis duodamas už ypatingą hero
klausys pergalė ar., pražūtis.
izmą ir narsumą.
mui
jis
juokauja
su
kariais
ir
sa

Helikopteris prikrautas amu
A. A.
ko,
kad
trys
skridimai
yra
pavo

nicijos. Kapitonas Romas Kankus
Didžiuojasi tavimi ir visi lietujingiausi,
o
ketvirtas
yra
didelės
greitai bėga prie jo ir netrukus
ANTON RADVILAS
turt «tae5ti‘gZiinę'M“’ tapItone Romai
jis jau padangėse. Jis už kelių mi patirties ir
Gyveno 2305 W. 103rd St., Chicago, Illinois.
Vyt. Kas.
nučių jau virš kovos lauko. Bet pergalę.
Bet šį kartą buvo daugiau nei
Mirė vasario 1 d., 1970 m., 7 vai. ryto, sulaukęs 78 m.
iš priešo pusės pašėlusi ugnis.
pekliška
ugnis.Ir
ne
vienas
už

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Šiaulėnų para
TĖVAS IR SŪNUS
Kad juos kur šėtonai, - padangė
pijos, Pilvelių kaimo. Amerikoje išgyveno 57 metus.
grūdintas
karo
lauko
karys
sus

je su zvimbančiom kulkom skrai
MARQUETTE FUNERAL HOME
NAUJA ŠVENTOJI
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vincenta, po tėvais
do lietuviškas žodis.Romas ma- tojo kvėpavęs. Kelis kartus heliVarnaitė, duktė Irene Balzekas, žentas Stanley Jr., trys anū
TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
nevruoja helikopterį ir staiga lei- ^Pter*s susvyravo ir rodos... kris.
kai Stanley Illrd, Roibert ir Carole ir daug kitų giminių,
Popiežiusį&imirrnnoPaulius VI-sis
saudžiasi.Papuskite man į nosį, jis P
valdytojas Romas vėl juos&v Tvrtfžii,
draugų ir pažįstamų.
2533 West 71 st St.
Telef. GRovehill 6-2345-6
švilpina pro lūpas ir visi ginklai kaudamas pranešinėja per radi- sto 25 d. iškilmingų šv. Mišių
Vietoj gėlių, prašoma siųsti aukas į library Balzekas
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09
Museuun of Lithuanian Culture.
jau savų kareivių rankose.
|
savo vadui, kad jis laimingai mietu šv. Petro bazilikoje paškelfcė
pasauliui
naują
šventą

•
Kūnas
bus
pašarvotas
pirmad.
7
vai.
vak.
Lack-LackaApie sugrįžimą jis nesirūpina, nusileidęs, nes juk ir futbolimnAIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYT*!
wicz koplyčioje, 2424 W. 69th Street. Laidotuvės įvyks tre
Pirmoji misija baigta.Per kulkų,.kas Butkus t,k dn»sa lr sumanu- ją, Ispanijoje gimusią Mariją
čiadienį, vasario 4 dieną iš koplyčios 9 vai. ryto bus atly
mu neša pergalę žaidynių aikštė Soledad Forrea Acosta, kuri įlietų jis grįžta į saugią vietą.
dėtas į švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
Kraukite ginklus, greičiau, grei je (mat, jo draugai kariai labai kiūrė Marijos vardo ligonių
dažnai jį lygindavo su kitu pasi slaugytojų __ seserų kongrega
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
čiau. Aš vėl skrisiu.
žymėjusiu
lietuvių
Butkum).
ciją.
Kanonizacijos
proga
į
Ro

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
m pirkite dabar tiesiog nuo
Tough Lithuanian, - girdisi
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. ;
Pasibaigus kautynėms po kurio mą atvyko speciali Ispanijos
MR .NELSON
laiko iš Baltųjų rūmų atėjo Pre vyriausybės delegacija, vado
Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.
Savininko
zidento raštas:
PAVYZDINGA TARYBINE
vaujama užsienio reikalų minis
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tele
SAINT CASIMIR
GYVENVIETE
fonas REpuJblic 7-1213.
Sidabrinės žvaigždės (The Sil- tro Lopez Bravo. Ispanijos už
MONUMENT CO.
(Atkelta iš 3 pusi.)
ver star - yra trečias nuo aukš- sienio reikalų ministras specia
čiausio) ordinu apdovanojamas .Idoje audiencijoje buvo priimtas
3911 West lllth Street
Miestelio taryba nesirūpina
Chief warrant officer Romas J. Popiežiaus Pauliaus VI-jo ir
Didžiausias Paminklų Planų
švara
Kankus už narsumą kovoje su aptarė įvairius Ispaniją bei
Pasirinkimas Visame Mieste
A.
-JA.
Vatikaną liečiančius Mausimus.
Retas atvejis, kai miestelio gy priešu Vietnamo respublikoje.
Telef. — CEdarcresf 3-6335
ALEKSANDRAS GAURANSKAS
ventojai išdrįsta kaltinti komu
Vienas blokas nuo kapinių
nistų partijos primestą tarybą:
Gyveno 2358 So. Leavitt Street, Chicago, IUinois.
“Jau antri metai Serijai nebetu
Mina po sunkios ligos vasario 1 d., 1970 m., 1:40 vai.
ri autobusų stotelės. Bestatydami
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Mylimai sesutei Vokietijoje mirus, mielai
naujus kultūros namus, senąją
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Krakenavos
stotelę nugriovė, o dabar niekas
valsčiaus, Vadaktų parapijos. Amerikoje išgyveno 20 metų.
MĖTAI GABALIENEI
nesiskubina statyti naują. Beje,
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje sesuo.
ir jos artimiesiems reiškiame gilią užuojautą
neseniai pradėta ruošti vieta nau
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 3 vai. popiet Lackjai stotelei, bet abejotina, ar tai
Lackawicz koplyčioje, 2314 West 23rd Place. Laidotuvės įir
kartu
liūdime.
pati tinkamiausia vieta Seirijuo
vyks antradienį, vasario 3 d. iš koplyčias 9 vai. ryto bus
L a i d o t u v i ų Direktoriai
se — 150 m. nuo vidurinės mo
atlydėtas į Aušros Vartų parapijos 'bažnyčią, kurioje įvyks
Birute ir Vincas Bukauskai
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID .
kyklos ir 50 m. nuo vaikų dar
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
želio.
Trys Moderniškos
Koplyčios
Mūsų apylinkės taryba galima
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly
sakyti, beveik nesirūpina aplin
vauti šiose laidotuvėse.
4330 South California Avenue
kos tvarkymu. Ji dargi savo spren
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
Nuliūdę: PRIETELIAI
dimu nenurodo vietos, kur dėti
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tele4605-07 South Hermitage Avenue
įvairias šiukšles, statybos atlie
fonas
VIrginia
7-6672.
Telefonas — YArds 1741-2
kas. Todėl nenuostabu, kad pa
čiame miestelyje ir jo pakraš
čiuose pilna sąvartynų, kas tik
.iillHIHIlllll’l
kur sumano, ten ir teršia aplin
I
N
T
E
R
E
S
T
10% — 20% — 80% pigiau mokėsit
ką.
už apdraudę nuo ugnies lr automo
bilio pas
Mums aišku, kad visas šias ne
O
N
SAVI
N
G
S
F
B A N K Z A POLI 8
geroves pašalinti nelengva (o kai
3208 H West »5th Street
ką jau ir nebeįmanoma). Tvar
CERTIFICATES
Chicago, IUinois
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
kymui reikia laiko ir lėšų, o vie
Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4886
Mftmber Federal Reserve System
nas “Vienybės”, kolūkis to padary
:«l<tKlinillllll!lllhjlHIIJtlliillllHIIIIU19IUIIIIIIUilllllllllllilUll!lliUUIlltilURUUIUU:tUUUai8Ml
STEP. C. LACK IR SŪNŪS
Member Federal Deposit Insurance Corp
ti neįstengia. Mes manytumė,
POVILAS J. RIDIKAS
(LAGKAWIQZ)
kad nepakanka Seirijus paskelb
8354 S. Halsted Street
Tel. YArds 7-1911
2424 W. 69th Street
TeL KEpnbllc 7-1213
ti pavyzdine kolūkio gyvenviete,
8314
W.
23rd
Place
_______
Tek
VIrginia
7-6672
A. VILIMAS
bet reikia rasti lėšų tos gyven
JURGIS F. RUDMIN
vietės tvarkymui rajono biudžete.
PETRAS BIELIŪNAS
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA "M138-1189
Pagaliau daug ką būtų galima
M O V I N G
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572
63rd and Western Avenue
nuveikti, pasitelkus visuomenę,
Apdratutea perkratutyma,
talkų būdu tvarkant aplinką. Tik
VASAITIS - BUTKUS
(vairių statomų
ANTANAS M. PHILLIPS
GRovehill 6 - 5100
šito niekas neorganizuoja”.
823 VVEST S4th PLACE
8307 S. Litnanlca Avė.
Tel. YArds 7-3401
1446 S. 50th Avė., Cicero, III. Tel. OL 2-1003
Taip tvarkomų miestelių, kaip Free parklng
Open Thnrsday nlght. Open Saturday ’til 2 p.m.
Telef. FRontler 8-1882
Seirijai, yra Lietuvoj labai daug.

Nusikeikime į Vietname vyks
tančius karo laukus. Keliaukime
per pelkėtus laukus ir miškus.
Žiūrėkime į skrendančius helikop
terius ir ant jų pamatysime Lie
tuvos vyčių ženklus. Sustokime
prie poilsiaujančių kareivių būrio
ir pamatysi vieną jų, skaitantį
Draugo dienraštį, o kitą - Dir
vą. Nenustebk, kai kovos lauke
išgirsi pyktelėjusius karius surin
kant velnio aT rupūžės vardus,
ar užtiksi lauke sargybinį beniūniuojantį lietuviškos melodijos
dainą. O štai. Saigono kavinėje
būrelis karių garsiai kalbasi lie
tuviškai.

PETKUS

5%

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Marųuette National Bank

6

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. vasario mėn. 2 d.

X “Chicago /Tribūne“ sausio
29 d. laidoje Northwest India
na sekcijoje buvo išspausdinta
labai plati ir išsami informaci
ja apie Vasario 16 d. minėjimą
Chicagoje ir iš viso apie lietu
vių veiklą, laikraščius, radiją,
televiziją, meno institucijas.
X Kun. J. šeštokas, talkinęs
šv. Adriono parapijoje, susirgo
ir gydosi šv. Kryžiaus ligoninė
je.
X Pianistas Antanas Kalvai
tis ir baletmeistarės Veleckytės
Baleto studijos auklėtinės daly
vauja 42 vaikams vaidinant A.
Kairio “Du broliukus” Alvudo
Vaikų teatre Jaunimo centre
vasario 8 d., sekmadienį, 3 v.
'popiet.
X Lietuvių Suvalkiečių drjos knygų patikrinimas įvyko
sausio 22 d. vicepirm. J. Sačausfldenės bute. Dalyvavo val
dyba: Mc Namee-Mickevičiūtė,
O. Švirmickienė, Eugenija Strun
gienė, A. Gdmtneris, Knygas
patikrino Jz. Bacevičius, J. Jo
nikas ir M. Neberezienė. Drau
gijos turtas metų bėgyje paau
go apie tūkstantį dolerių. Ko
misija valdybai pareiškė padė
ką už gerai atliktą darbą.
X Liet. šaulių sąjungos trem
tyje cv posėdis įvyksta vasario
8 d., 2 vai. po pietų Jaunimo
centre, tokia dienotvarke: ov
pirm., 41Trimito” redakt., jūrų
šaulių, sporto ir jaunimo vado
vų pranešamai, suvažiavimo rei
kalai ir kiti organizaciniai klau
simai. Kviečiami dalyvauti vi
si cv nariai, įskaitant ir gar
bės narius, kurie gyvena Chicagioje.
x LB Chieagos apygardos
valdybos posėdis įvylka sausio
25 d. Jaunimo centre. Buvo
svarstomi organizaciniai reikalai, o ypatingai pasirengimai
švietimo ir šeimos metų užbaigiamlojo pobūvio reikalai. Kaip
žinoma, toks pobūvis įvyks ko
vo 15 d. Jaunimo centre. Be to,
nutarta, kad lituanistinių mo
kyklų parėmimui vajus prasi
dės tuojau po Vasario 16 mi
nėjimo, kurio pabaiga bus ko
vo 15 d. Vajų vykdys pati
apyg. vaidyba.
X Jaunimo
simpoziumas.
Mtokslo ir kūrybos simpoziumo
pasisekimo paskatinta, Centro
valdyba svarsto galimybes suor
ganizuoti panašaus pobūdžio
jaunimo simpoziumą. Šiuo me
tu yra pradedami parengiamieji
darbai, renkamos informacijos
lr tiriamos jaunimo bei visuo
menės nuotaikos. Palankioms
sąlygoms susidarius, Centro vai
dyfbu. imsis vėl darbo ir šį svar
bų uždavinį įvykdyti. Jį atlie
kant vėl iškils lėšų problema.
Būtų gerai, kad šiuo (klausi
mu centro valdyba susilauktų
ir LB padalinių patarimų.

X LIETUVOS KARIUOME
NĖS SAVANORIAI - KORĖ
JAI pirmieji atsiuntė Chieagos
Lietuvių Tarybai auką. Sava
noris - kūrėjas pulk. Repšys
perskaitys Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo Aktą iš
kilni. Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties minėji
me, ikuris įvyks vasario 15 d.
2 vai. p. p. Marijos aukšt. mo
kyklos salėje.
(pr.)
X Jei gyvenate Chicagoje ir
turite mūr. 1 ar 2 butų namą
ir gal mokate už $15,000 vertės
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolį
jūs mokėtumėt 77 dol., sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.:
GA 4-8654.
(sk.)
X Mečys Šimkus, tiksliai ir
tvarkingai užpildo FEDERAL
ir STATE INCOME TAX blan
kus. 1259 S. Maplewood Avė.,
OL 4-7450 arba YA 7-2040

X Illinois Lietuvių Prekybos
Rūmai minės Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukaktį
trečiadienį, vasario 11 d., 8 v.
Vak. Dariaus ir Girėno svetai
nėje, 4416 So. Westem Avenue.
Pagrindiniu kalbėtoju yra pa
kviestas Ulincos Universiteto
prof. Edwin H. Draine, kuris
yra paskelbęs eilę studijų apie
Rytų Europos kraštus. Jo kal
bos tema: “Baltijos valstybės
Sovietų valdžioje“. Bus laba'
įdomu išklausyti žymaus ame
rikiečio mcr.tslinjrtko
mintie
apie Lietuvos dabartinę padėtį
Visi Lietuvių Prekybos Rūmr
nariai ir jų svečiai kviečiam’
atsilankyti. Įėjimas laisvas ir
nemokamas.
X Vytauto Didžiojo šauliu
kuopos susirinkimas įvyko sar
šio 25 d. Vyčių salėje. Daly
vavo daugiau šimtinės šauliu
vyrų ir moterų bei keliolika
svečių. Susirinkimą pravedė
pirm. VI. Kganaitis. šaulio B
Pupalaigio paruoštą paskaita
apie Klaipėdos krašto atvada
varną ir jo reikšmę, perskaitė
Beinoras. Kalbėjo adv. R. Ski
pitis, sveikindamas šaulius ir
kviesdamas savo gretas padvi
gubinti, kurios reikalingos kra?
to vadavimo reikalui. Po to bu
via parodytas spalvuotas fil
mas “Iš praeities į dabartį”,
kuris visiems patiko. Po te
buvo draugiški pokalbiai ir už
kandžiai.
X Inž. Alfonsas Kerelis su
tiko įrengti muzikos studijoms
patalpas 714 West 30th St., ku
rias užsakė sol. Iz. Motekaitienė dr jos sūnus pianistas Manigirdas Moteka'tis.
Įrengimo
darkai jau vykdomi pagal nau
jausius takioms patalpoms rei
kalavimus, kreipiant dėmesį į
akustiką bei kitus specifinius
dalykus. Naujoji
Motėkaičių
muzikos studija bus pabaigta įrengti ir atidaryta š. m. ba’andžio pradžioj. Joje planuojama
vykdyti nevien vokalinės bei
fortepiono muzikos studijiniai
darbai, bet ir muzikiniai bei
kultūriniai subatvalkariai.
X Mok. J. K-rivėno paskirt0
“Vaiki) lietuviškumo kp’i^čfmr
problemos” išgirs’me L’etuviu
Mokytojų s-gos Chieagos sky
riaus susirinkime, kuris įvyks
vasario 8 d., 1 vai. Jaunimo
centre. Kviečiami mokytojai,
tėvai ir liet. švietimu besidom;
asmenys.
X Aukos stiprina spaudą ir
lietuvybę. Skaitytojai tai žino
ir remia “Draugą”. Aukojo:
fo 4 dol. — K. Baltramaitis, S.
Jankauskas, St. Kybartas; po
3 dol. — B. Kubilius, F. Put
nius, A. Drevinskienė, A. Poš
kus, L. Žemgulys, Ag. Pudymaitds, A. G. Oškieiiunias, V. Tiknievičius, L. Pračkaila, J. Kapačinskas, Br. Baras, A. Mer
kevičius, V. Eigelis, J. Valai
tis, M. Sirutytė, Vyt. Gutaus
kas, Ant. Barančiukas, Jadvy
ga Zablockas, A. Labanauskas,
R. Kronas, B. Astašausikas, A.
Ašoklis; po 2 dol. — O. Ažu
balis, A. Dargužis, F. Masaitis,
EI. Vainavičienė, J. Gepneris,
Alb. Lipčietnė, A. Koncė, Elvy
ra Skopas, Ant. Kriščiūnas,
Pir. Jakaitienė, V. Plioplys, F.
Paulikas, A. Prapuolenytė, A.
Gurevičius, Alf. Leparskas, N.
Sabaliūnas, U. Geriaucus, J.
Karaliūnas, A. Pavilomis, B. Au
gimas; po ldol — A. Lapienis,
J. Povilaitis, Dapkus. Visiems
nuoširdžiai dėkojame.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
65 AR DAUGIAU METŲ AM
ŽIAUS NAMŲ SAVININKAMS
NAMŲ MOKESČIŲ
LENGVATOS

švč. P. Marijos Gimimo parapijos Motinų klubo valdyba (1969-70 m. m.). Vedėja Seselė Emmanuelė aiškina mo
kyklos problemas Motinų klubo pirmininkei A. M. Juraitienei.

/f ART! IR TOL!
J A VALSTYBĖSE
— Rimantas ir Kristina (Juš

kaitė) Giedraičiai, E. Norfchport,
N. Y. 10 Barry Dr., susilaukė
sūnaus. Juozas ir dr. Leonidą
Giedraičiai džiaugiasi susilaukę
pirmojo anūko.
— “Press - Enterprise” laik
raštis, einąs Palm Spring, Ca
lif., paskelbė platų straipsnį
apie lietuviškas rūtas ir kartu
pridėjo jų augintojo Stanislovo
Damulio nuotrauką prie rūtų
kelmelio. Sausio 18 d. laidoje iš
spausdintame straipsnyje rašo
ma, kad rūtos auga prie Rūtos
motelio, kuris pavadintas gėlės
vardu, žaliuojančios žiemą ir ve
sąrą. Nuotraukoje matyti ir
-'imbo’i-ūai pančiai, kuriuos sa
vininkas nuims, kai Lietuva iš‘ūhrsvins iš Sov. Rusijos ver
gijos.

sugrįžusi iš ligoninės, sveiksta
namuose (53 A Pine Crest
Rd., Toronto 9), rūpestingoje
savo vyro agr. Vlado priežiū
roje. Jį tik praėjusių metų va
sarą yra atvykusi iš Lietuvos
pas savo vyrą. Planuoja atei
nantį -pavasarį aplankyti kele
tą miestų JAV. Daug pažįsta
mų gyvena Chicagoje, tai pir
miausia ir ketina juos aplanky
ti. Ir Califcoūją 'bei kitus mies
tus pasiryžę pamatyti ir bičiu
lius aplankyti.

ARGENTINOJ

— Eduardas lr Marija šeškauskaitė Liveiklai sausio 16 d.
iš Amerikos atskrido aplankyti
savųjų į Argentiną ir sutvar
kyti namo reikalus, kuris, žu
vus E. Liveikio motinai, liko
be globos. Jiems grįžtant va
KANADOJ
žiuos
kartu ir Julija šeškaus— Agr. Elzė Sondienė - Clvinskaitė, po sunkios operacijos kienė paviešėti Amerikoje.

— Albina Kazlauskaitė - Valienė sausio 2 d. grįžo atgal į
Š. Ameriką. Jos vyras Alfon
sas Valys išvyko ta pačia lini
ja sausio 16 d. Valiai buvo at
vykę aplankyti sergančios ma
mytės. Jaį mirus išbuvę metus
laiko Argentinoje, grįžo atgal
į savo gyvenamą vietą — Š.
Ameriką.

VOKIETIJOJ
— A. a. Teodora Sadau kienė - Paškauskaltė tragiškai mi
rė Muenchene 1970 sausio 13 d.
Palaidota Forst kapinėse. Lai
dotuvėse atsisveikinimo žod: ta
rė LB apylinkės sekretorė ir
Nationaltheater atstovas, kur
velionė dirbo. Būvio gimusi 1912
m. Šiauliuose Gyveno Ka^ne ir
Vilniuje. 1944 pasitraukė iš Lie
tuvos į Vieną, vėliau persikėlė
i Bad Nauheimą, o iš ten
i Muencheną.
— A. a. Jonas A<n”’WK ei^mo
"’elaimėie žuvo sausio n Palai
dotas Stuttgart - Va’biripreno
kapinėse. Ant kapo oa^ė+ss
VLB Stuttgarto apylinkė" vai
nikas. Jos pirmininkas K is*TW’"•auskas tarė atsisveikMmo žo
di. Buvo gimęs 1902 Kaune. Mū
rininkas Vie^nrii’" j’**”* buvo
Stgt. LB apvlini'Z<- P4-*mininku,
keletą metų jos valdybos nariu.

__ Lietuvių šalpos d-ja Vo
kietijoje pabaigė pernykščius
metus veik dvigubai padidėju
siu narių Skaičiumi. Pradžioje
metų turėjo 28, o baigė su 54,
jų 12 gyvena užsieniuose.
Chieagos Lietuvių operos spaudos konferencijai pasibaigus, sausio 24
d. Healthy Food - Bičiūnienės restorane, dalinasi jspūdžais iš k. į d.: Laukiama buvo žymesnio prie
Operos vald. kasin. inž. A. Smolinskas. scenos technikinis vadovas č. auglio. Pradėjėjai ramina save
Rukuiža ir žum. VI. Butėnas.
Nuotr. G. Bičiūnaitės
viltimi, kad -pritarimas pagau
sės d-jai plačiau veikiant. Jei
atsiminsime, kad Vokietijos lie
tuvių bendruomenėje yra apie
800 narių, tai d-jai jau priklau
so 5% visų narių.
ĮGRIUVO STOGAS
BYLOS IR PABAUDOS
— Berlyno LB apylinkės val
Gaisras
sunaikino Rolled
Cook apskrities apygardos dybos pirm. (M. Žilinsko bute įSteel korporacijos sandėlį 3250 teismas pernai išklausė 4,333, vylko metinis marių susirinki
Tloiuhie Avė. Gaisro metu į- j 476 bylas. Pabaudomis surink- mas, kuriam pirmininkavo M.
griuvo stogas. Nuostolių pada-1 ta $30,649,124. Teismas pabauBrakienė, sekretoriavo T. Bumryta apie $300,000.
das -padalino 123 savivaldybėms buliemė. Atsistojimu pagerbtas
ir pačiam apskričiu1.
a. a. E. Simanaitis. Iš apylin
PAVOJINGI PAŠAUKIMAI
kės pirmininko paaiškėjo, kad
Chicagoje nuo 1900 mirė ei
MERAS PABARE
apylinkė per mietus turėjo 4 su
ną pareigas 329 ugniagesiai.
LĖKTUVŲ LINIJAS
sirinkimus ir paminėjo Vasario
Tuo pačiu lakotarpiu mirė 311
Meras Richard Daley smar 16., kurią nutarta ir šiemet pa
fx>licininkų.
kiai -pabarė lėktuvų linijas, minėti. Berlyno apylinkė padi
dėjo 6-iais naujais nariais. Per
x Kun. B. Sugintu! iš Itali kad jos reikiamai neišnaudorinkta ta pati valdyba: pirm.
jos kun. Gavėnas savo laiške jančiios Midway aerodromo pa M. Žilinskas, sekr. Tr. Bumibudėkoja už nuolatinį saleziečių talpas. Jeigu linijos pačios ne
lienė ir iždininkė Mar. Brakie
gimnazijos rėmimą. Kaip žino susipras, pats miestas turės
nė. Kontroliere išrinkta M. Leš
ma, kun. Suginto suorganizuoti kokiu nors būdu jas priversti į
būreliai jau eilę metų remia šią Midway perkelti žymiai dau kevičienė.
giau skidimų.
saleziečių gimnaziją.

CHICAGOS

ŽINIOS

IŠDAIANO LABDARAI
DAUGIAU 16 MIL. DOLERIŲ

CICERO KOLONIJOJ

O. Miliauskienė sunegalavo
akimis, bet po keletos savaičių
praėjo ir jaučiasi atgavus švie
sybę. Klem. Žukauskas iš ligo
ninės parvežtas namuose, žmo
nos ir sūnaus globoje sveiksta.
Barabara Cinikierė vėl išvežta
TRANSLIUOS DVI OPERAS ligoninėn. Vyras Jonas, dukra,
žentas deda visas pastangas,
Radijo stotis WGN vasario 7
kad ligonė pasveiktų.
d. 1 vai. po piet gyvai iš Metro
Sergantiems savo geriems
politan scenos transliuos dvi
kaimynams
linkiu ir pasveikus
operas: Mascagnio Oavalleria
nepamiršti
savo
d-h, sysirinkiVaizdas ir. jūrų skautų taures Chicagoje praėjusį sekmadienį Jauni- (^U9ricana 1r Leoncavallo PagMn
centrą.
Niintr
T.
Jaalflno
'
liUUL
no centro,
Ctoaro aJLL

Chieagos Community fondas
pernai 74 labdar ngoms įstai
goms išdalino $16,111,043. Žy
dų federacija gavo 2.3 mil. dol.
Katalikų labdarybės ištaiga ga
vo 1.8 mil. dol.

Cook apskrities asesorius P.
J. Cullerton pranešė, kaip rašo
sausio 26 d. Chicaga Tribūne,
kad pagal naują Illinois vals
tijos “homestead exemption”
įstatymą namų savininkai, ku
rie š. m. sausio 1 d. bus sulau
kę 65 ar daugiau metų am
žiaus, už 1970 metus galės gau
ti taip vadinamą $1,500 exemption. Tai reiškia, kad jei Tax
nate bus nustatyta 6,000, tai
minėta “exemption“ leis suma
žinti tokiam namų savininkui
nuosavybės mokesčius $90.00.
(11500 X 6%). Kad ta leng
vata būtų galima pasinaudoti,
rezidencijos, aparimentimio na
mo ar apartmentinio namo at
skiro buto savininkas (pats
vienas ar su žmona drauge —
Joint tenant ar tenant-in-common) turi juose gyventi ir tuo
jau užsiregistruoti Cook Coomty
Building, Chicago, 118 Nortih
Clark Street, kad jis š. m. sau
sio 1 d. buvo sulaukęs 65 ar
daugiau metų amžiaus. Galima
kreiptas ir šiuo telef. 321-5338.
Užsiregistravusieji gaus paštu
instrukcijų ir tam tikras anke
tas, kurias reikės užpildyti iki
š. m. liepos 1 d. Kas galime,
pasinaudokime šia lengvata!
Pranas Zailskas

se su teatro pastatymais. 1948
m. jis buvo vienas iš organiza
torių
literatūrinio kabareto
“Klumpės“ ir su gastrolėmis
aplankė lietuvių stovyklas ame
rikiečių ir anglų zonose. Nuo
1949 m. gyvena Brooklyne, o
1950 m. suorganizavo Broaklyno vaidintojų grupę ir buvo
jos meno vadovas — režisierius.
Jie pastatė 10 veikalų ir ap
lankė rytines Amerikos kolo
nijas. Buvo kviečiamas režisuo
ti vokalus Hartforde ir Put-’
name.
Teatrologiją
V. Žukauskas
studijavo Indianos, New Yor
ko universitetuose, Hunters Col- *
lege, The New Sohool ir Insti
tute for Advanced Studies in
the Theatre Arts.
Per 20 metų yra plačiai ap
lankęs lietuviškas Amerikos
kolonijas nuo New Yorko iki
Los Angeles iki Kanados. 1963
m. lankėsi Vokietijoje ir Angli
joje, dalyvaudamas koncertuose — parengimuose. Ligi šiol
yra dalyvavęs virš 280 koncer
tuose įvairioms draugijomis ir
organizacijoms. Dalyvauja lie
tuviškose radijo valandėlėse ir
pats parašė apie 70 radijo vai
dinimų.

Teatro klausimais yra rašęs
mūsų periodinėje spaudoje ir
diriba prie Lietuvos Teatro isto
rijos knygos. Taip pat, jis yra
bendradarbis tarptautinės te- •
atno enciklopedijos “BnciclopeHUMORO VAKARAS 1S1U
dia deJlo Spettaculo”, išleistos
VITALIŲ ŽUKAUSKU
Italijoj. Priklauso The Catholic
Vasario 14 d., 7:30 vai. v., Actors Guild of America, t. y.
Jaunimo centre visuomenei bus amerikiečių teatralų sąjungai.
proga -nuoširdžiai pasijuokti. Iš
Praeitais metais
Jaunimo
New Yorko atvyksta Vitalis Centre jis publiką sužavėjo sar
ŽuEcaustoas — vieno
žmogaus vo naujais juokiais ir palygini
teatro kūrėjas, humoristas, ak mais šių dienų aktualiomis te
torius ir režisierius.
Vaidinti momis. (Tad ir šiais metais tiki-*
pradėjo Lietuvo(je 1942 m. ru mės, kad publika gausiai susi
denį įstodamas į Valstybinio rinks vasario 14 d. 7:30 v. v.
dramos teatro studiją, vadovau Jajunimio centre, pasiklausyti ir
jamą Juozo
Monkevičiaus - pasijuokti su Vitalių Žukaus
Morkaus. Studijoj būdamas da ku.
lyvavo dramos
pastatymuose
Kariu su V. Žulkausku pro
ir vėliau buvo priimtas į dra
mos teatrą režisieriaus padėjė gramą išpildys Chieagos Mote
ju. Vaidino Santvaro “Kaimy rų trio ir Neo-Lituanų grupė
a- d.
nuose”, Grulšlo “Tėve”, Gogolio su montažu.
“Revizoriuje” ir kituose veika
luose. Taip pat Ikonforuodavo
KUN. J. VAŠKO, MIC,
koncertuose, šiupiniuose ir da
lyvaudavo vaidinimuose.

MISIJOS

1944 m. gavo švietimo minis
Vas. 16 - 22 d.,
Petro par.,
terijos stipendiją ir išvyko į
50 W. 6th St., So. Boston, MA
Vienos universitetą studijuoti
02127.
režisūrą. Po karo jis
buvo
Vas. 23 - kovo 1 d., šv. PranAugsburgo lietuvių teatro ak
cišicau8
pair., 94 Bradford St.,
torium ir gastroliavo stovykloLawrence, MA 01814.
Kovo 2 - 8 d., šv. Kazimiero
par., 41 Providence St., Worcester, MA 01604.
Kovo 9 - 15 d., šįv. Kazimie
ro par. ,350 Srnitih St., Provi
dence, Rl 02908.
Kovo 16-19 d., šv. Petro ir
Povilo par., 211 Ripley Place,
Elizabeth, NJ 07206.
Kovo 23 - bal. 5 d., Dievo Ap
vaizdos par.,13000
Schaefer
Hwy, Detroit, MI 48227.
Išskyrus šį laikotarpį, dva
sinės tarnybos reikalais kreip
tis šiuo adresu: Rev. J. Vaš
kas, MIC, Marian Hills Semi
naru’, Clarendon Hills, III. 60514.
Tek: FAeulty 3-1441.

Vitalis Žukauskas

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį 1

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE
J

Marąuette Pk.,

CENTER,

INC.

LIEPONIS

6211 Se. Western

PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vfk.

