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Vliko veiklos planai 

Blogos kokybes prekes 

nustatytas veiklos planas bei me
todai. 

Komisija nutarė, rengiant Vli
ko veiklos planą, dėmesio svorį 
kreipti į sritis: 1. pasaulio politi
nę sritį, 2. savos visuomenės, tau 
tos laisvinimo kovoje organizavi
mą, 3. jaunimo parengimą tau
tos vadavimo darbui, 4. santykį 
su tautos kamienu pavergtame 
krašte, 5. finansų telkimo meto
dus ir 6. Vliko organizacinius rei 
kalus. Komisijos daugumos pri
imtos mintys numatyta ateity pa 
tiekti Vliko Valdybai(ELTA). 

Vliko pirmininkui pavedus ir 
pakvietus Joną F. Daugėlą, šiuo 
metu Clevelando mieste jo suda
ryta Komisija Vliko tolimesnės 
veiklos planui parengti. Į Komi
siją, be paties Daugėlos, įėjo šie 
Clevelando veikėjai: A. Augusti-
navičienė, A. J. Kasulaitis, J. Kry-
geris, N. Kersnauskaitė, S. La-
niauskas, J. Mikonis, Pr. Razgai-
tis, J. Stempužis ir J. Virbalis, iš 
viso 10 asmenų. Buvo siekiama, 
kad į komisiją įeitų visų, Vlike 
dalyvaujančių, grupių nariai. 

Savo pirmajame posėdyje Ko
misija išrinko prezidiumą: pirmi
ninku — Jonas F. Daugėla, vi
cepirmininku — Simonas La- K o n s u l o d a r n e p a l e i d o 
niauskas ir sekretore — Nijolė 
Kersnauskaitė. Posėdy pasikeista SAO PAULO. — Japonijos 
mintimis dėl darbo apimties ir generalinis konsulas dar tebė

ra pagrobėjų rankose, bet ma
noma, kad jis bus netrukus pa
leistas, nes penki politiniai ka
liniai ar kaip kitaip juos vadin-

Okup. Lietuvoje šiuo metu ir ą išleisti ir pagal teroristų rei 
vėl skardi šūkis: daugiau pla-1 kalavimus išvežti į Mexico Ci-
taus vartojimo prekių. "Tiesa" ty. Juos išvežė specialus lėktu-
(vas. 25) džiaugiasi, kad par- j v a s Kuro papildymui sustos 
duotuvių lentynose pasirodo 
reikalingi žmonėms gaminiai ir 
kad vis daugiau parduodama 
liaudies meistrų dirbinių — iš 
gintaro, molio, metalo, plastma 
sės, tekstilės. Taip pat džiūgau
jama, kad "puikų šaldytuvą" 
gaminantį Maskvoje veikianti 
Lichačiovo automobilių gamyk
la. 

Tačiau, jei prekių — daugiau, 
tai su kokybe — vis blogai. Da
bar, teigiama, okup. Lietuvoje 
turime 40 gaminių, kuriems "a-

Caracase ir Panamoj. 
Kas tie penki? 

Pagrindiniai naftos šaltiniai arabų žemėje. Naftos ištek iiais daugiausia naudojasi Amerika ir vakarai. Arabai pri
kiša vakarams, kad tie. atsilygindami arabams, ginklus siunčia Izraeliui. 

JAPONIJOJ ATIDARYTA 
PASAULINE PARODA 

SUTTA, Japonija. Šešta- dė patrankomis, skambėjo var-

Kas tie penki yra, kuriais 
taip susirūpino Kubos stiliaus 
teroristai? Įdomu, kad viena 
jų yra vienuolė Silveria, suimta 
už tai, kad nepranešė policijai, 
jog prieglaudoje, kurią ji globo
jo, pasislėpdavo partizanai, pas 
kui išleistas slaptos komunistų 
partijos narys, kuris dirbo gink
lus ir sprogstamąją medžiagą, 
vienas įsibrovėlis į radijo stotį 

testacinė "komisija" suteikusi I ir paskaitęs priešvalstybinį ma-
kokybės ženklą. Ir vis dėlto... 
kaip dejuoja partijos organas, 
pirkėjai" iki šiol pagrįstai skun 
džiasį mūsų fabrikuose paga
minta avalyne, kai kuriais na
mų apyvokoje naudojamais 
daiktais". Brcftas ir brokas... 
Dėl ypač avalynės menkos ko
kybės okup. Lietuvos spauda 
kėlė nepasitenkinimą ne tik 
šiais metais ar pernai, bet dar 
ir prieš dešimtmetį. (Elta) 

Pirminiai balsavimai 
Iilinois 

SPRINGFIELD. — Ulinois 
pirminiai balsavimai bus rytoj. 
Įdomiausia ir svarbiausia, gal 
būt, kas bus kandidatu j sena
torius iš respublikonų partijos. 
Varžosi dabartinis senatorius 
Ralph T. Smith. gubernatoriaus 
paskirtas užpildyti mirusio sen. 
Dirksen vietą, ir VVilliam H. 
Rentschler. Rentschler vadovą 
vo kampanijai 1968 m. už Nixo-
ną Ulinois valstijoje ir jaučiasi 
turįs partijoje nuopelnų, prie
kaištauja Ogilviui, kad tas pa
skyręs senatorium ir dabar pa
laikąs Smith, buvusį Ulinois vai 
stijos atstovų rūmų pirminin
ką. 

Vienas jų šį rudenį dėl sena
toriaus vietos varžysis su demo
kratų kandidatu Adlai Steven-
son UI. 

WASHINGTONAS. — FBI 
nustatė, kad Marylande spro
gusi bomba automobily, kuri 
sudraskė artimą teisiamojo 
Brovvn draugą ir dar vieną, bu 
vusi jų pačių darbo, vežta kaž
kur kitur padėti. 

nifestą, vieno nušauto teroristo 
žmona ir banko plėšikas. 

dienį buvo iškilmingai atidary-' 
ta pirmoji Azijos žemėje pasau
linė paroda EXPO70. Atidary
mo iškilmėse dalyvavo 7,500 
kviestųjų svečių. Imperatorius 
Hirohito, kadaise paskelbęs ka
rą Amerikai, dabar trumpam 
žody visus pasveikino, o jo sū 
nus, sosto įpėdinis Akihito, pa
traukęs rankeną išsprogdino ba
lioną, kuris ant svečių galvų 
pabėrė konfetti. Tuo metu iš 
parodos aikštės į padanges pa
kilo 30.000 balionų, pradėjo 
purkšti fontanai, šviečiančios 
raketos raižė padebesiais. Šau-

KAMBODIJA PRAŠO 
IŠSINEŠDINTI 

KALENDORIUS 

šv. Kovo 16 d.: šv. Finianas 
Euzebija, Vaidotas, Vilija. 

Kovo 17 d.: šv. Patrikas, šv. 
Gertrūda, Gendvibs. Varūnė. 

Saulė teka 6:02, leidžias 5:58. 

ORAS 
Truputį šilčiau, temperatūra 

apie 40 laipsnių, dalinai saulėta. 

HONG KONG. — Tris dienas 
iš eilės tęsusios demonstracijos 
prieš Šiaurės Vietnamo dalinių 
buvimą Kambodijos žemėje tu
rėjo įtakos Kambodijos vyriau
sybei, ir ta susirūpino jau da
bar rimčiau. Iki to laiko "nema
tė", kas jų nuosavoje žemėje 
darosi ir tylėjo, protestavo tik, 
kai plėšiką vydamasis įskrisda-
vo Amerikos lėktuvas. 

Kambodijos vyriausybė paga
liau paprašė, kad iki sekmadie
nio ryto Šiaurės Vietnamas ati
trauktų savo kariuomenę iš 
Kambodijos žemės. Supranta
ma, kad toks terminas praktiš
kai negalimas, ir vakar rytą ne
buvo žinių, kad bent vienas ka 
reivis būtų buvęs atitrauktas. 
Šiaurės Vietnamo ir Vietkongo 
dalinių Kambodijos žemėje yra 
apie 60,000. 

Sihanouk į Maskvą 

Narodom Sihanouk, Kambo
dijos valstybės vadas, kaip jis 
save vadina, buvo Paryžiuje, 
kai prasidėjo demonstracijos 
prieš komunistų įsigalėjimą 
Kambodijoje. šeštadienį jis iš
skubėjo į Maskvą, o vėliau skris 
į Pekingą. Atrodo, kad prašys 
abiejų sostinių tarpininkavimo, 
kad jos paveiktų savo pavaldi
nius ir tie ištrauktų kariuome
nę iš jo žemės .Kai apie š. Viet
namo karių buvimą kalbėjo A-
merika ir Kambodijos kaimy
nai, "neutralusis" S'hanouk bu
vo kurčias. Jau negali tylėti, 
kai apie tai pradėjo garsiai kal
bėti ir veikti jo paties žmonės. 
Pagaliau tokie neramumai gali 
išvirsti ir pilietiniu karu ir tas 
gresia jo paties saugumui. 

Maskva jau verkšlena 
Maskva jau spėjo prabilti a-

pie tą reikalą. Verkšlena, kad 
svetimųjų agentų sukurstyti kai 
kurie elementai bando sudrums
ti gerus komunistinio pasaulio 
ir Kambodijos santykius ir pro 
vokuoja incidentus. Tik nei Mas 
kva, nei Hanoi nei žodžio neuž
simena, kodėl kilo tokios gyven
tojų demonstracijos ir ko anie 
demonstrantai reikalauja. 

.Saliamoniškas 
sprendimas 

Viena. — Austrai saliamoniš-

pai, trimitai, senoji tradicinė 
karališka muzika, žodžiu, japo
nai sugebėjo parodai priduoti 
iškilmingurno. 

Sekmadienis buvo pirmoji die
na, kada galėjo parodą lankyti 
visi. Spėjama, kad tą dieną ap
lankė 600,000 žmonių. 

Parodoj dalyvavo 77 valsty
bės, keturios tarptautinės orga
nizacijos ir 10 atskirų svetimų 
valstybių autonominių padali
nių, tokių k<±*p*tAmerikos Alas 
ka, Hawajai, Washingtono val
stija. Los Angeles, San Fran-
ciseo. 

EXPO 70 įrengimas kainavo 
2.7 bil. dolerių. Ji užima 815 
akrų žemės. Atidaryta iki rug
sėjo 13 d. Tikimasi, jog ją ap
lankys 50 mil. žmonių. 

Ryšium su paroda ir numato
mu užsieniečių antplūdž:u, smar 

: kiai pakilo viešbučių pareikaia-
I vimas ir jų kainos. Netolimo 

Kioto mieste viešbučiai jau ima 
j fjįįtįį -^Mariau 
I 

Pirmas nemalonumas 
Atidarymo die^ą jau įvyko 

1 vienas nemalonumas, kai 80 
! žmonių vagonas kabančio trau

kinio išlaikė porą valandų ore. 
Buvo sugedusi elektra. 

Antras nemalonumas 
OSAKA. — Pirmą dieną, ka

da EXPO 70 buvo atidaryta vi
siems, susilaukta kito, organi
zuoto nemalonumo iš kairiųjų 

HANFORD, VVashington. — 
Atominės energijos komisija ra
do, kad keturios laukinės antys 
buvo pavojingai užsikrėtusios 
radioaktyvinėm liekanom. Jos 
plaukiojo vandenyse netoli ato
minės stoties, ir manoma, kad 
į tą vandenį pateko pavojingos 
medžiagos. 

JAV nebombarduos 
komunistus Laose 

VVASHINGTONAS. — Sena
torius Mansfield pasakė, kad 
Amerikos bombonešiai nebom
barduos Laose esančių komu
nistų dalinių. Tačiau tiek, kiek 
reikalinga Amerikos aviacijai 
padėti Laoso armijai kovoti su 
priešu, mažesnieji lėktuvai ko
vose dalyvaus. 

New Yorke telefoniniai 
terorai 

NEW YORK — Nuo ketvir
tadienio ryto. kai zieste spro
go trys bombos, iki sekmadienio 
ryto telefonu buvo pranešta 
apie bombas ir numatomą spro
gimą 684 kartus, bet vis nieko 
nerasta. Policijos bombų spe
cialistai neturėjo ramybės nei 
dieną, nei naktį. Savotiškas 
"Militans" gaujos teroras. 

• Vakar rytą Chicagos ryti
nis pakraštys ir Gary susilau
kė trijų colių sniego. Toliau nuo 
ežero sniego visai nebuvo. 

kai pasielgė su oro piratais.^ Du j s t udentų pusės. Apie šimtas jų 
lenkai, kurie lėktuvą nukreipė į' ė m ė ^šokiais būdais protestuo-
Viena, kad galėtų iš Lenkijos pa- t i p r i e š p a č i ą parodą ir j 0 j e da 
bėgti, gavo po porą metų kaleji- l y v a u j a n č i ą Ameriką. Policijai 
mo, bet atkalėję nebus verčiami VB§rodos a i kš tė je teko su jais 
grįžti į Lenkiją. muštis. 70 buvo areštuota. 

KATALIKAI 
PASAULY 

Lenkijos teologijos istorija 

LUBLINAS. — Lenkijos ka
talikų universiteto Lubline įsfcei 
gta speciali 28 mokslininkų ko
misija pradėjo rengti monumen
talų leidinį "Lenkijos katalikų 
teologijos istorija". Veikalas, 
pagal sudarytą planą, turėtų 
būti užbaigtas 1972 metais. 

Trūksta personalo 

LAGOS. — Nigerijos Raudo
nojo Kryžiaus organizacijai per 
ėmus iš tarptautinės katalikų 
CARITAS INTERNATIONA-
LIS ir kitų krikščioniškųjų šal
pos organizacijų pagalbos teiki
mą karo sunaikintos Biafros 
gyventojams, labai trūksta tin
kamai parengto personalo. Pa
dėtį ypatingai pasunkino ištrė
mimas daugelio katalikų misio
nierių, kurie tiek metų vadova
vo gyventojų šalpos darbui. Ni
gerijos aukštųjų mokyklų stu
dentai katalikai nutarė ateinan
čios vasaros atostogų metu sa
vanoriškai vykti į Biafrą dirbti 
pagalbos teikimo darbuose. Tuo 
savo pasiaukojimu Nigerijos 
studentai katalikai siekia pa
rodyti savo krikščioniškąją ar
timo meilę ir prisidėti prie abie
jų tautų susitaikymo. 

Ištremtas vyskupas iš Biafros 

VATIKANAS. — Paulius VI 
privačioje audiencijoje priėmė 
Biafros • misijų vyskupą Juoza
pą WSaenT x.t&s paiakutmin B*P 
tu, kartu su kitais 29 misionie
riais Nigerijos valdžios įsaky
mu buvo ištremtas iš krašto. 
Kitoje privačioje audiencijoje 
Šv. Tėvas priėmė Krokuvos ar
kivyskupijos vyskupą pagaibi-
ninką Groblickį. 

12.000 naujų bažnyčių 

BERLYNAS. — Antrajam pa
sauliniam karui pasibaigus, pas
kutinių dvidešimties metų lai
kotarpyje, Vidurio Europos 
kraštuos buvo pastatyta 12.000 
naujų bažnyčių. Pusė to skai
čiaus, 6.000 katalikų ir protes
tantų bažnyčių Vakarų Vokieti-

Tara banditui nepasisekė. Kai Phiiadelphijis banką apiplėšęs nešė-1 J°je, Prancūzijoje 4.000 bažny-
si pinigus pro duris, slaptas filmavimo aparatas pasistengė jį įam-; čių, Olandijoje — 1.500 ir Aust-
žinti. j rijoje — 500. 

Dovana iš ambasados 
sudraskė gavėję 

LA PAZ, Bolivija. — Žymus 
Bolivijos laikraštininkas Jordan 
ir jo žmona buvo užmušti, kai 
gavę siuntinuką, mėgino jį ati
daryti. Jų tarnas žino, kas tą 
bombą pakete atnešė ir atnešė-
jas ieškomas. Ant paketo buvo 
užrašyta: Dovana iš Izraelio 
ambasados. 

SIEKIA GRĄŽINT PRANCŪZIJĄ 
Į N A T O E ILES 

EONA. — Britanijos vyriau
sybė ketina siekti, kad Pran
cūzija grįžtų į karinį NATO 
bloką. Tai matyti iš interviu, 
kurį Anglijos ministeris davė 
Vakarų Vokietijos laikraščiui 

"Frankfurter Rundschau" 

Pranciškonai Lenkijoje 
VARŠUVA. — Lenkijoje šiuo 

metu veikia dvi Tėvų pranciš
konų Varšuvos ir Krokuvos pro 
vincijos. Abiejose provincijose 
yra 740 vienuolių, iš jų 350 ku-

Pozzuoii, Italijoj, miesto bendras vaiidas, .Miesto žeme kyla, sproginėja, žmones įšaikiausio. Gaii įvykt katastrofa 

Jis pasakė, kad pageidautina i nigų i r k i t i broliai. Pranciško-
sudaryti Anglijos ir Prancūzi-1 n ų kunigų seminarijose Lenki
jos branduolines ginkluotąsias ; j0je a p i e 1 5 0 seminaristų ren-
pajėgas NATO rėmuose. Pasak ; giasi kunigystės pašaukimui 
Hilio, šis klausimas gali tapti \ Lenkijos pranciškonai, be gau-
pasitarimų tarp sąjungininkų j s i ų sįelovados darbų Lenkijoje, 
tema. Reikia priminti, kad savo ; vadovauja katalikų misijoms 
metu ir buvęs Bonos ministras Japonijoje ir Zambijos krašte 
Strauss siūlė suvienyti branduo- j Afrikoje. Taip pat daugelis Len 
linius Anglijos ir Prancūzijos ; ̂ j^ pranciškonų dirba Lenki-
potencialus, kas būtų pagrindas j ^ katalikų išeivių sielovadoje 
savarankiškoms Vakarų Euro-; j A V Kanadoje. Argentinoje, 
pos atominėms ginkluotosioms' Australijoje. Turkijoje, Vokie-
pajėgoms sudaryti. j tijoje ir Anglijoje."Be to Len-

Hilis pranešė, kad balandžio kijoje veikia dar ir kitos dvi 
7 d. jis Paryžiuje ves derybas! pranciškonų ordino šakos Tėvai 
su Prancūzijos gynybos minis- kapucinai, turintys taip pat dvi 
teriu Debre. 

Anglijos vyriausybė labai pa
geidautų, kad Prancūija ryžtų
si priartėti prie karinės NATO 
struktūros. 

Hilis sveikino nlanus T>erves-
ti iš Anglijos į Vakarų Vokieti-

provincijas ir Tėvai konventua-
lai arba taip vadinamieji "ba
sieji pranciškonai", turį tris pro 
vincijas. 

VATIKANAS. —Aukščiausias 
Vatikano bažnytinis teismas Ro

ja 6-ją Anglijos brigadą čia dis- ta Romaną, kuris sprendžia mo— 
lokuotai "Reino armijai" sustip terystės ryšio panaikinimą, 1969 
rinti. Jis pareiškė, kad Bona , metais nagrinėja 250 bylų. Jų tar-
prisiėmė valiutos išlaidas šiems : pe 182 bylos buvo išspręstos tei-

j papildomiems kontingentams iš- į giamai, dėl įvairių kliūčių pa
laikyti. I naikinant moterystės ryšį. 
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Kaip statomi "Likimo galios1' 

spektaklių rūmai 
Artėja Chicagos Lietuvių ope-Į Stefanija Lazauskienė, vykdo-

ros statomos G. Verdi "Likimo 
(alios" premjera ir spektakliai, 
kuriuos diriguos muz. V y t Ma
rijošius. Jau ne kartą spaudoje 
buvo pabrėžta, kad vienas iš svar 
biųjų Lietuvių operos finansinio 
išsilaikymo faktorių yra neap
mokama operos administracija, 
kurios pareigos atitinka operos 
valdybos nariams. Jei čia dirbtų 
pilnai ar dalinai apmokami žmo
nės, kaip kad yra visuose pasau-
teatruose, Lietuvių opera var
giai išsilaikytų. 

Vieną sekmadienio popietę B. 
Pakšto salėje po "Likimo galios" 
repeticijos pasikalbėjom su visais 
dabartinės Lietuvių operos v-bos 
nariais, išskyrus sekretorę G. Bi-
čiūnaitė, kuri su "Aidučių" choru 
buvo išvykusi gastrolių. 

Operos valdyb. nariai kiekvie-

moji vicepirmininkė, rūpinasi re
prezentacija moterų choru. Visi 
prisimenam su kokiu meniniu į-
sijautimu ji pravedė paskutinįjį 
operos balių. Ir jos pilna visur, 
kur tik pareigos šaukia. 

— Kaip laikosi moterų choras, 
mano akyse kadaise įsteigtas? 

— Moterų pasišventimas yra 
atsinešimas darbui tikrai didelis. 
Nėra asmeniškų ambicijų, tik 
visų bendras noras dirbti. Antai, 
dėl didelio chorisčių skaičiaus rei
kėjo chorą suskirstyti į atskiras 
dalis. Iš karto bijojom, kad dėl
to nekiltų pykčiai. Bet viskas pra
ėjo gražiausiai, nes visi žiūrį į 
tai, kas geriau vienetui, o savos 
ambicijos visai užmirštos. Džiau
giuosi, kad dabar turim vieną iš 
didžiausių chorų visoje Ameriko
je. Jei anksčiau operos choras rei-

Chicagos Lietuvių operos va ldyea 1969-70. I š kairės i dešinę: Kazys 
Skaisgirys — pirm.. Gražina Bičiūnaite — sekr., Stefanija Lazaus
kiene — vicepirm.. Gediminas Kazėnas — vicepirm.. Jonas Moskai-
t i s — vicepirm., Albinas Smol inskas — ižd. ir Jurgis Vidžiūnas — 
turto globėjas. Nuotr. Z. Degučio 

NOSU KOLONUOSE 
Bais metais visuotiniame operos i kale pasiskolindavo choristų iš 
narių susirinkime išrenkami bal- i kitur, ta i dabar, atsilygindamas, 
są dauguma, vėliau jie pasiskirs- j mielai galėtų paskolinti apie 30 
t© pareigomis bei darbo sritimis. balsų kitiems, ir pats dar būti 

Operos finansiniai reikalai gu- užtektinai pajėgus dainuoti. Pa
la ant iždininko inž. Albino Smo- brėžiu, kad tik paskolinti, nes 
linsko pečių: kiekvienas choristas operai yra 

— Mano pareiga tvarkyti vi- : labai brangus. 
su* finansinius reikalus, — pasą- j — Kurios operos mielesnės: lie-
koja inž. A* Smolinskas. — Ope- tuviškos ar pasaulinės? 
ros apyvarta per metus siekia — Nedaro didelio skirtumo. 
40,000 dol. Man vienam tenka Kiekvienam mielesnė yra lietu-
daryti visus išmokėjimus, atsi- viška opera, bet, kiek tai liečia 
skaitymą su banku Pats sunkiau- patį darbą, atsinešimas vienodas. 
šias darbas yra metinė apyskaita. — O kaip patinka dirigentas 
Ją pateikiu revizijos komisijai, o Vyt Marijošius? 
paskiau metiniam susirinkimui —Spėjom suprasti, ko jis no-
tvirtinti. ri iš choro ir ką mes galim duo-

— Ar visuomet pavyksta apys- ti. Ypatingai juo yra patenkin-
kaitą subalansuoti? Į tos choristės, kurios per trumpą 

— Po "Danos" spektaklių tu-Į laiką daug ko iš jo išmoko. Bet Į 
rėjom 2,500 dol. nuostolio. Te- į mes niekuomet nepamirštam ir du? — tęsia K. Skaisgirys. — Esu 
ko laikinai sustabdyti kai kuriuos'A. Kučiūno, kuris mūsų vienetą suradęs metodą, kaip gaidas pa-
išmokėjimus. Su "Likimo galia" i atvedė į tą vietą, kur dabar sto- gaminti patiems. Taip jos ir bu-
turėtumėm išeiti lygiomis, jei vi- j vim, — pasakojo Stefanija La- j v o pagamintos. Bet kadangi tai 
šiems spektakliams bilietai bus žauskienė. yra mano patentas, jo išduoti ne-
išparduoti. Džiaugiamės, kad iš Judrus, pilnas energijos operos noriu. 
aukotojų pažadų turime 4,500 vicepirm. Gediminas Kazėnas jau j — O kaip solistų problemą iš-
dol. Tai vis mtelos ir jaukiamos j Itetvirti metai kaip vaidyboje. Ant' sprendėt? 

Omaha, Nebr. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės at 
kūrimo minėjimas yra vienas 
iš žymiausių kolonijos įvykių 
ir dėl to jam buvo rengiamasi 
iš anksto. LB vietos apylinkės Į 
valdyba senai buvo užprašiusi | 
pamaldas, pagrindinę kalbą, me 
ninę programą, dailės darbų pa
rodą ir pasirūpino patalpinti 
straipsnius vietinėje amerikiečių 
spaudoje. Po gero pasiruošimo 
pasisekimas buvo užtikrintas. 

Vasario 22 d. tautos šventės 
minėjimas prasidėjo pamaldo
mis bažnyčioje. Buvo įneštos 
Lietuvos ir Amerikos vėliavos. 
Šv. Mišias aukoio ir progai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 

sumos, kurios ne kartą yra pade- j jo pečių scenos ir dekoracijų rei-
jvtsšos išbristi iš nuostolio. j kalai. 

Vicepirmininkas Jonas Mockai-
t is tvarko registracijos reikalus. 

— Puikiai. Solistams yra 4 pa 
grindinės rolės: D. Stankaitytės, 

Jis veda tvarkingą repeticijų lan
kymo kartoteką. 

— Kaip choristai lanko repeti
cijas? — Klausiu J. Mockaitį. 

— Labai gausiai. Kiekvienoje 
repeticijoje dalyvauja per 95 proc. > nes jos užėmė daug vietos ir ne
visi} choro narių. O tai jau daug buvo kur padėti. Dabar tame pat 
padeda choro pažangai ir tobulu-

— Mūsų dirbtuvė yra garaže S t Baro, A. Brazio ir J. Vaznelio 
6635 S. Talman, kuris išsinuo- Kad ir ne pagrindinės, bet labai 
motas operos lėšomis. — pasako-į svarbios R. Macienės ir VI. 
ja G. Kazėnas. — Čia nuo "Tra- į Baltrušaičio rolės. Mums malo-
viatos" laikome operų dekoraci-, nu, kad po ilgo nesimatymo VI. 
jas. Gal kada prisireiks. Sunai-1 Baltrušaitis vėl sugrįžta i operą, 
kinom "Gražinos" dekoracijas, kurias jo vadovaujamas vyrų 

garaže, dail. J. Daugvilar vado
vaujant, prityręs daflydė peflsi-

Mane stebina, kad chore ninkas Adomaitis už minimalinj j didieji rūmai, kuriuos matysime 
dang naujų, jaunų veidų. Kada atlyginimą daro dekoracijas "Lt-, balandžio mėn. Chicagoje. 

choras pradėjo statyti 1957 m. 
Tokiomis tai pastangomis ir 

nematomu žmonių darbu stato
mi "Likimo galios" spektaklių 

jie atsirado? ! kimo galiai". Žiemos metu šai-
— Nemažai gražaus jaunimo'. tam garaže šalo rankos. Tada te 

į operos chorą įsijungė po Jauni- \ ko nupirkti elektrinę krosnele, 
m o kongreso. O ypač įaun. mote-; Taigi, kaip matote, darbo sąlygos 
finis bei merginomis choras gero- | nepavydėtinos. Bet idealizmas 
kai padidėjo šiame sezone, — į nugali viską, 
patenkinatas pasakoja vicepirm. j — O kaip valdyba, ar sutaria 
J. Mockaitis dar primindamas,; tarp savęs? 
kad jo pareiga taip pat ruošti me- j — Turiu pabrėžti, kad valdy-
tines operos choro išvykas, kurios! ba puikiai sugyvena Jei atsiran-
vyksta vaišingoje dr. Valantie- Į da nuomonių skirtumai, juos iš-
jaus sodyboje, Michigano valsti-1 sprendžiam balsų dauguma, arba 

Juozas Tautkus.. Giedojo cho
ras. 

Po pietų 3 vai. parapijos sa
lėje įvyko išldlrningas susirin
kimas su oficialiąja ir menine 
dalimis. Įeinantiems buvo pri
segtos tautinės vėliavėlės. Su
sirinkimą atidarė ir toliau jį 
pravedė pirm. Petras Adamo-
nis. Po įžanginio žodžio j is pa
kvietė kun. Leonardą Musteiky 
sukalbėti invokaciją. Amerikos 
himną solo giedojo Kristina 
Kartanienė. Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą perskaitė kul
tūros reik. ved. Jonas Povilai
tis. Pagrindinei kalbai pasakyti 
iš anksto buvo užprašytas jau
nesniosios kartos, čia mokslus 
baigęs, veikėjas Benius Šulskis, 
kuris savo kalbą paruošė raštu, 
tačiau nenumatytai tarnybos rei 
k a i t ė Nir^o išvykti į Argenti
ną ir JA1 *O X) paliktą kalbą 
perskaft" r ' ^ ^ v pekre+orius 
Vita'/s Gaideh> Ka'boi'e buvo 
išryškintos mūsų kolonijos, pa
rapijos, darboviečių ir gyvena
mos aplinkumos aktualijos. 
Taip pa t nupflde pavojus gre
siančius tautybių išsilaikymui. 
Reikia pasidžiaugti, kad jaunoji 
karta mato visus greitai vyks
tančius pasikeitimus ir ieško 
būdų prie to pritaikyti lietu
višką veiklą. 

Atvykusieji iš miesto valdy
bos ir tautybių atstovai nasakė 
sveikinimo kalbas. " ' rto tary
bos narys John Ritums pasvei
kino lietuvius mininčius nepri
klausomybės šventę ir miesto 
mero bei tarybos vardu įteikė 
pažymėjimą pagal kurį apylin
kės pirmininkas Petras Ada-

k^' tas j Omahns rrre?to garbės 
piliečius. Tai ypatingas pagerbi
mas tiek Adamonio asmens, tiek 
ir visos lietuvių tautybės Oma-
hoje. Amerikos vyriausybės na
riams skirtą rezoliuciją angliš
kai paskaitė Algimantas Toti-
ias, kurią susirinkusieji priėmė 
rankų plojimu. 

Po pertraukos sekė meninė 
dalis, kurią didžiumoje išpildė 
choras "Rambynas". Dirigavo 
muz. Bronius Jonušas, akom
panavo Vida Misiūnaitė. Solo 
dainavo Kristina Kartanienė. 
Be to, pianinu solo skambino 
nesenai į Omaną atvykusi Mar-
orarita Ščmkaitė-Neumann. Ti
kimasi, kad j i arčiau susipažins 
su vietos lietuviais i r Įsijungs į 
chorą. Minėjimas baigtas tau
tos himnu. Choro vadovybei ir 
programos išpildytojoms buvo 
įteikta gėlių. Laisvinimo veik
lai paremti aukas r inko valdy
bos nariai Juozas Navakas ir 
Stasys Petrulis. Surinkta 321 
dol. Po susirinkimo valdybos 
narių žmonos: Pranė Adamo-
nienė, Jadvyga Povilaitienė ir 
Ona Petrulienė pavaišino daly
vius kavute ir skanumynais. 

Ryšium su tautos šventės mi
nėjimu LB valdyba pakvietė iš 
Chicagos dailininką Antaną Pet-
rikonį atvykti j Omahą su dai
lės darbų paroda. Buvo išstaty
ti 38 paveikslai, didžiumoje re
alistinio pobūdžio vaizduojantie
ji gamtą. Tačiau buvo ir ab
straktinių paveikslų su puikiais 
spalvų deriniais. Publikos susi-
domėjiams buvo didelis ir dau
gelis įsigijo paveikslų. J . D. 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

I 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 1200. 

Ofiso HE 4-1818 REZ. P B 6-9SOI 

DR, J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell A ve. kampas: 
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

Dr. Ant. Rudoko Kabinetą jww«me 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 8-2400 

Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. k 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. far penk-
tad. 10—4; Seetad. 10—2 vai. 

Ota. 7SS-4477. Re*. PR »-«»«« fc * ~ 2 d 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — JJERVTJ IR 

EMOOnffiS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BITILJDING 

0449 So. Pnlaski Road 
Valandos pasai susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 

DR. FrUNK PLEGKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st S t — TeL 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

••oontact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tred 

DR. W. M. EISIN-EISINAS i J į J £ PŪSTELIMAS 
GYDYTOJAS Tti CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS UGOS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 

Omahos šv. Antano mokyklos 7-to 
ir 8-to skyriaus mokiniai atlikę da 
lį programos tautos šventės mi
nėjime. 

RADIO PROGRAMA 

61S2 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pasai susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0OO1. 

Ofiso «eL PR 8-2220 
Namu-rezid- — PRospeot 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K B A 

V A I K T J L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., kevirt. ir penki. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki s 
vaL vak. Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Of s. P B 6-6022 Bez. PB 8-6960 
DR. E. JATULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street 
Oflao vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
4ešt. nuo 9 lkl 12 vaL: arba susita
rus. 

Ota. PO 7-6000 Bez. GA 3-7278 
DR. A. JEHKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street 

VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
Iki 8 vai. Trec'iad. ir šeštad. uždaryta 

VI. Ramojus rnonis vasario 16 d. buvo pa-

LIETUVIAMS REIKALINGAS 
L I E T U V I S 

K O N G R E S M A N A S! 
B a l s u o k i t e už 

JUJC 
Jurgis Vidžiūnas šiam sezone 

pirmą kartą atėjo į valdybą. Jis 
tvarko operos turtą. 

—Kas tą operos turtą sudaro 
ir kur jis yra laikomas? 

bendru susitarimu. Visuomenė, 
kaip ir kiekvienais metais, remia i 
operą, o yra atsitikimų, kai žmo- i 
nės paskambina klausdami, kam' 
įteikti auką. 

Šiemetinį operos v-bos pirmi-

Seniausia Letuvi^ Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai , muzika, da inos ir Mag-
dutes pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į : Baltie "'Horists — 
Selin bei dovanų krautuve. 502 E . 
Broadway. So . Boston, Mass. Te!. 
A N 8-0489. Ten pat g a u n a m a s ir 
dienraštis Draugas . 

TeL Ofiso PR 6-7800; \ a m q »25-7«»7 
5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 
D R. L R I N G U S 

RENTGENOLOGAS , 
9760 Scoth Kedzie Avenue 

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 v r. iki 9 r v. Treč. Ii 
šeStad. 8 v. r iki 3 v popiet. 

DR. Z2GMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDUOS UGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment) 

DR. Ū M A S SE1BUTIS 
lakstą, Pūslės ir Prostat© 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-554? 

— Operos turtą sudaro archy- į ninką Kazį Skaisgirį pažįstu nuo j 
vas, begalės gaidų, užrašymo apa 
ratai ir vyrų choro kostiumai. 
Operos archyvas turi kampelį 
Jaunimo centre. Bet ten viskas 
nebetelpa. Todėl "Gražinos", 
"Danos" operų ir dar kai kurių 
kitų kurinių gaidos perduotos 
prof. Žilevičiui ir jo Muzikologi
jos archyvui. Bet visa bėda, kad 
Jaunimo centre mažai begalime 
repetuoti, nes salės vis užimtos. 

1946 m. Prisimenu, kaip būda
mas jaunas gimnazistas K. Skais
girys, muz. M. Liuberskiui sune
galavus, jau dirigavo didįjį an
glų zonos "Aušrinės" chorą. 

—Kurios didžiausios proble
mos buvo ir vra statant "Likimo 
galią"? 

— Kiekvieną operą reikia trum 
pinti. O "Likimo galia" yra ypa
tingai ilga, — pasakoja operos v-

Per visą vasario mėn. ten repeta--' bos pirm. K. Skaisgirys. — Iš Chi-
vorri tik v'eną kartą. Dabar mū- į cago Lyric operos dirigento Soi-
su repeticijos vyksta daugumoje i ti, kur jis "L.G." dirigavo, gavom 
pas B. Pakštą. Tad kiekvieną kar-į jo kopiuruotą tekstą. Tada mū-
tą tenka glėbius gaidų iŠ Jauni- j sų dirigentas maestro Vyt. Mari-
mo centro pergabenti pas B. : jošius dar padarė 26 kopiuras, 
Pakštą. Čia man daug padeda St. taip, kad sutrumpinta opera neuž 
Lazauskienė, Zurb's. Z. Paškus, 
Antanaitis ir kt. 

Čia pat buvęs operos valdybos 
vicepirmininkas G. Kazėnas tuoj 
pastebėjo, kad J. Vidžiūnas e^ąs 
labai d a r b š t i žmogus valdvbo-

truks ne ilgiau kaip 3 vai. Vyt 
Marijošius sumažino styginius 
instrumentus iki 15 žmonių, arfą 
nukėlė už orkestro ribų. taigi, 
orkestre bus iš w o 30- žrfiontų ir 
mes strtaupysmi 500 elok 

— Šiai operai nėra j^rkti gai-

KAZIMIERĄ OKSĄ 
3-sis KONGRESINIS DSSTRIKTAS 

RepubliJkonu partijos pirminiai rinkimai 
Antradienį, kovo 17 dienę 

Logiškas republikonų partijos kandidatas: 
biznierius, finanfių executivas: inžinierius, 
pulkininkas - lei tenantas JAV armijos atsargoj, 
l i e tuvių Prekybos Rūmų Čikagoje Prezidentas. 

m. ANNA BALIUNAS 
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vaL tr 7—9 T. 
vak. Šeštadieniai* 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta Lig-oniai priimami susitariu. 

Ofiso telefonas: P R 8-322* 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076 

RezKL Tekit. 2S9-4083 
DR. K. G. BALUKAS 

AKT/SERIJA IR MOTERC U G O S 
GIVEKOIX)GI?rfi CHIRURGIJA 

6449 Se. Pnlaski Road (Cravpford 
Medical Baildfaig) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 West 63rd Street 
Kampas 63-&03 Ir Callfomla 

VaL: kasdien nuo S—S vaL vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trefilad. ir kitu laiku papai sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

RezKL tel. WATbrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų ir šlapomo Takų 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgh 
425 No. Liberty Street 

Roate 25, Elgin, Illinois 

Ofiso Ir buto teL OLympic 2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

L407 So. 49th Conrt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trefiiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pnlaski Bd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECLALYBfi 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai. 

TeL — REUanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(Ldetnvls cydytojsa) 
8925 W. 59 Street 

VaL: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., S - 8 
vai. vak., Šeštad. 1 2 - 2 vaL p. p.. 
trečiad. uždaryta. 

TeL ofiso H E 4-5846, rez. SSS-32SI 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2484 West 71 st Street 
Vai.: ph-tn.. ketv. 1-4. vakare 7-», 

penkt i -6 . trs«. ir i**t ttk 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURG2 
KŪDIKIU TR VAIKU ULOŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL. BUILDFNO 

7156 Soath Western Avenue 
Pfrmad., antrad.. ketvlrt tr penkt 
nuo 11 vai. lkl l vaL p. p. Ir nuo 
S—8 vaL vakare. Trefiiad. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vaL p.p.. sestad. 
11 vai. ryto lkl S vaL p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rea. teL 289-2616 

TeL ofiso ir turto OI/ymp*c 1-4156 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street Cicero 
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHHIURGLJA 

PRITAIKO AKESnUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, EI 
Kabirato teL 687-2020 

Naraq tel. 839-1071 
Vizitai pagul susitarimą 

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

Ofi«o tei. RElianoe 5-4410 
Rez. GROTelhill S-0«17 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p D. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakaraia patral susitarimą. 

DR. P, STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra pmktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TELEFONAS 825-8296 
valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099 

DR, VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8ESDRA PRAKTIKA rR MOTERT! 
LIGOS 

Ofisas tr re*. 2652 W. 5»th S t 
TeL PRospect 8-122S 

Ofi30 vai.: Pirm., antr.. treC. Ir 
penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet tr kitu 
laikn pagal susitarimą. 

DR. MARIJA LIRAS 
AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
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Politine • Karine veiHa 

AZJOJE IR EUROPOJE 
Pastaruoju metu į pasauli

nes politikos veiklą vis dau
giau ima įsijungti komunistinė 
Kinija, kuri. lėtai, bet planin
gai veikdama, stengiasi suda
ryti JAV-bėms naują Laoso, o 
gal netolimoj ateityje ir Kam-
bodijos frontą. Pesimistai tei
gia, kad netrukus komunistų 
partizanų veiksmai galį išplisti 
Thailande ir tokiu būdu visa 
Pietryčių Azija veikiai galinti 
nukristi j Mao sterblę. 

Šveicarų "Die Weltwoche" 
IH.13 nurodo, kad Nbcono 
doktrina, pagal kurią visi Azi
jos kraštai turi patys rūpintis 
savo saugumu, galinti nebetu
rėti didesnės reikšmės, nes 
tuose kraštuose nesą noro 
priešintis komunistinei Kinijai. 
To laikraščio komentatorius 
Peter Schmid, kaip ir kita va
karų Europos spauda, abejoja, 
kad JAV-bių vedama vietna-
mizacija duotų gerų vaisių. 
Tiesa, P. Vietnamo kareiviai 
esą neblogai paruošti, gerai 
apginkluoti ir puikiai apmoka
mi, tačiau jie neturį idealų už 
ką kariauti. Jau Vietkongas 
esąs infiltravęs savo agentus 
į visas P. Vietnamo įstaigas, 
įskaitant ir karininkų eiles. D-
gą laiką sunkiai kariavę ir te-
bekenčią vietnamiečiai prak
tiškai visiškai nebenorį ka
riauti. 

Dar blogesni reikalai esą su 
Laosu ir Kombodija. Nurodo
ma, kad tų kraštų vadovai iš
tižę ir nesirūpiną savo kraštų 
gynyba. Sakoma, kad princas 
Souvanna Phouma, patyręs 
apie Laoso kariuomenės sumu
šimą ir labai svarbios strate
ginės aukštumos netekimą, 
net nenutraukęs jo loštos bri
džo partijos, o Laoso karalius 
tuo pačiu metu sau ramiai iš
skridęs j užsienį dalyvauti vie
no kunigaikščio vestuvėse. 

Tačiau optimistai teigia, 
kad taip blogai nesą, nes Lao
so tauta, lygiai kaip kitos piet
ryčių Azijos tautos, nenorin
čios komunistinės vergijos. Sa
vo teigimui paremti jie nuro
do, kad pereitą savaitę Kom-
bodijos sostinėje Phnom Penh 
tūkstančiai gyventojų demonst 
ravo prieš komunistus, užpul
dami Š. Vietnamo ir Vietkon-
go atstovybes, sunaikindami 
jų dokumentus, vietomis iš
mušdami komunistus i i jų po
zicijų. Tai rodo, kad pietryčių 
Azijos kraštų gyventojai įs
tengtų atsilaikyti prieš komu
nistus, jeigu turėtų gerus vals
tybių vadovus. Visa bėda, kad 
komunistams palankūs princai 
jau iš anksto nusistatę neko
voti prieš komunistus ir linkę 
pasitenkinti tokiu pačiu statu
su, kokį dabar turi Sovietų 
okupuota Čekoslovakija. 

Kambodijos valstybės galva 
princas N. Sihanouk. žinomas 
savo priešvakarietišku nusista
tymu, pereitą savaitgalį išskri
do įMaskvą prašyti pagalbos 
prieš kinus, tačiau abejojama, 
ar rusai jam efektyviai padės. 

JAV apsisprendimas neįsi
traukti j naują Laoso karą at
neš šioje sritin tuštumą, kurią 
tuojau užpildytų komunistinė 
Kinija. Tai gerai žino Wa-
shingtono politikai ir neskuba 
su savo kariuomenės iš piet
ryčių Azijos atitraukimu. 

Amerikos įsitraukimas į 
pietryčių Azijos gynybos rei
kalus neramina ne tik savo 
krašto piliečių, bet ir europie
čių. 

Europą labai domina vis 
dažnesni amerikiečių - sovietų 
diplomatų pasitarimai, kultū
rinių mainų sutartys. Su di
desniu įtempimu laukiama ba

landžio mėnesį Vienoje prasi
dėsiančios naujos konferenci
jos branduolinių, o gal ir kitų 
ginklų gamybos apribojimo 
reikalu. Ši konferencija, kaip 
žinoma, bus pernai metais Hel
sinkyje vykusių pasitarimų tą
sa. Europiečių neramina ir 
JAV gynybos išlaidų penkiais 
bilijonais dolerių sumažinimas, 
o ypač planuojamas kariuome
nės iš Europos atitraukimas, 
kuris turi būti pradėtas atei
nančiais metais. 

Sovietinių reikalų žinovas 
amerikietis Brzezinski ir kiti 
komentatoriai iškelia faktus, 
kar Washingtone ir Maskvoje 
vis dažniau ir realiau svarsto
ma galimybė išvesti iš Vidurio 
Europos JAV ir Sovietų ka
riuomenės dalinius. Esą seniau 
tik vieni sovietai to iš ameri
kiečių reikalavę, dabar gi, jaus 
darni kinų grėsmę, ir patys ru-
sai sutinką tai daryti. Kalba
ma net apie abiejų karinių blo
kų — NATO ir Varšuvos pak
to bendrą konferenciją, ūkinį 
ir kultūrinį bendravimą, ko la
bai norį Sovietai. "Die Welt-
woche" m . 6 nurodo, kad So
vietai siūlo šaukti bendrą Eu
ropos kraštų konferenciją, ku
rioje ir jie patys dalyvautų 
drauge su Rytų Vokietija, ku
ri ta proga būtų pripažinta 
"visiškai suverenine valstybe". 
Naujosios, rusų primestos Če
koslovakijos vyriausybės at
stovų šioje konferencijoje da
lyvavimas tuo pačiu įteisintų 
Maskvos įvykdytą okupaciją 
ir nutrintų rusų gėdą. 

Šiuo metu Sovietų S-ga Eu
ropoje laiko apie 600,000 ka
reivių. Oficialiai skelbiama, 
kad ji laikoma "Rytų demo
kratiniams kraštams nuo JAV 
agresijos ginti", tačiau prak
tiškai žinome, kad tokia agre
sija negalima ir kad msų ka
riuomenė ten reikalinga Mask
vos primestoms vyriausybėms 
nuo galima tų kraštų liaudies 
keršto ir perversmo apsaugoti. 
Tuo tarpu JAV Vak. Europoje 
paskirtis kitokia: ji tikrai sau
go vakariečius nuo Sovietų 
grėsmės. 

Bet ir pačiose JAV-bėse gir
dėti daug balsų, kad reikia 
JAV kariuomenę atitraukti 
tiek iš Vietnamo, tiek iš Eu
ropos. Šiais klausimais vokie
čių "Der Spiegei" žurnalo 
bendradarbis kalbėjosi su ži
nomu JAV senatorium Mans-
fieldu, prezidento R. Nbcono 
politikos kritiku. Senatorius 
nurodė, jog esanti labai nenor
mali padėtis, kai visą ketvirtį 
šimtmečio nuo karo pabaigos 
Europoje laikoma milijonas 
karių, kai ne tik šiltojo, bet ir 
šaltojo karo pavojus esąs pra
ėjęs. Jis toliau nurodė, kad 
atitraukimas nebūsiąs staigus, 
vyksiąs palaipsniui, iki Vak. 
Vokietijoje liksiančios tik po
ra amer. kariuomenės divizi
jų. Taip pat jis patikino, kad 
JAV kariuomenė iš Berlyno 
nebūsianti atitraukta. 

Visa tai, žinoma, vokiečių ir 
kitų vakarinių sąjungininkų 
nenuramino. Jie ir toliau pa
grįstai bijosi, kad JAV susi
domėjimas Europa mažės. Ar 
vakarų Europa pajėgs sukurti 
savo karinę apsaugą ir pati 
viena apsisaugoti nuo bolše
vizmo, išandien dar sunku pa
sakyti. Yra žinių, kad šiais 
klausimais JAV prezidentas 
R. Nixonas kalbėjosi su nese
niai viešėjusiu Prancūzijos 
prezidentu G. Pompidou. Kal
bama net apie Prancūzijos ka-

REVOllUOJOS IR DIKTATŪROS ^ 
VIZIJOS AMERIKOJE 

Padėtis darosi panaši į Rusijos prieš komunistinę revoliuciją 

ABC televizijos žinių prane
šėjas Howard Case Smith, duo
damas labai trumpą Amerikos 
įvykių paaiškinimą, pasakė, kad 
jam atrodo, jog šiuo laiku A-
merika yra tokioje pat padėty
je, kaip Vokietija prieš Hitlerio 
atėjimą. Šitą savo palyginimą 
tas pranešėjas bando pagrįsti 
šitaip. Jis sako, kad Amerikos 
kairysis sparnas be atvangos 
ir be atodairos provokuoja A-
merikos vyriausybę, grasinda
mas sugriauti esamą santvar
ką, o vyriausybė kietai ir nuo
lat pasisako, kad niekas negali 
jos įbauginti ir priversti trauk
tis iš konstitucija pagrįsto kraš 
to valdymo būdo. Vyriausybe 
ne tik pasisako, bet ir be ato
dairos traukia tieson visus tuos, 
kurie peržengia įstatymo ribas. 
Tad, anot to pranešėjo, tokia 
padėtis nuves Ameriką arba į 
revoliuciją arba į diktatūrą. Pa
sakė ir nutilo. Nieko daugiau 
nepaaiškino. 

Ore pakibęs klausimas 

Gal ne tiek svarbu, ką vienas 
ar kitas televizijos žmogus pa
sako, kiek tas faktas, kad tokį 
pat klausimą kelia daug išgąs
dintų amerikiečių. Kairieji gąs
dina, kad artėja dešiniųjų dik
tatūra, o dešinieji (ypač vidu
rinė klasė — tylinti dauguma) 
rimtai spėlioja, kad gali kilti 
revoliucija ir staigiai užklupti 
kairiųjų diktatūra, jei nebus ta 
srovė laiku ir tinkamai užtvenk 
ta. Tuo reikalu Amerikos vy
riausybė taip pat rimtai rūpi
nasi. Dar seniau buvo sudary
ta net keletas komisijų tų re
voliucijų priežastims ir gali
mumams tirti. Bene svarbiau
sioji jų buvo federalinė komisi
ja, kurios pirmininku buvo pas
kirtas Chicagos advokatas Da-
niel Walker, vėliau parašęs pra
nešimą, kad už Chicagos riau
šes demokratų konvencijos me
tu yra atsakinga policija. Iš
vada savaime aiški. Jeigu poli
cija nemaJsintų riaušių, tai jų 
nebūtų. Vėliau jo pranešimas 
buvo atspausdintas ir išplatin
tas. Aišku, kad tokios Wa!kerio 
idėjos sužavėjo riaušių kėlėjus 
ir dabar jie Walkerio idėjomis 
vadovaujasi tarsi kokia evan

gelija. 

Pavojingos nuolaidos 
Žinoma, galima sakyti, kad 

Walkerio nuomone dar nieko 
daug nereiškia, ypač, kad jis tą 
savo nuomonę parašė ir išplati
no net kitiems komisijos na
riams nedavęs perskaityti. Su 

DR. KAZYS SRUOGA 

tokia nuomone sutikti būtų pa
vojinga. Juk, štai, anais laikais 
Hitlerio "Mein Kampf" atrodė 
pamišėlio skėteriojimasis. Bet 
ką ji padarė iš vokiečių, kiek 
siaubo atnešė Europai! Dabar 
Sovietai sukūrė teoriją, kad jie 
turi teisę okupuoti kiekvieną 
savo satelitą, jeig'u jiems atro
do tai naudinga komunizmui. 
Juokinga ir arogantiška. Bet 
Sovietai jau pritaiko savo teo
riją ir žada ją net Vakarų Vo
kietijai "pritaikyti", jei bus rei
kalas. Argi neatsiranda žmo
nių, kurie tokią Sovietų teori
ją "pripažįsta". Amerikoje at
sirado teorija, kad čia laisvės 
kraštas, tai kiekvienas gali da
ryti, ką tik nori, nepaisydamas 
nei konstitucijos, nei įstatymų 
reikalavimų. Jie sako, svarbu, 
kad tai būtų "visam kraštui nau 
dingą". O kas visam kraštui 
naudinga, sprendžia vieni ir tie 
patys "veikėjai". 

Tiesa, Nixonui ir respubliki-
ninkams atėjus prie Amerikos 
vairo, tos revoliucionieriškos 
riaušės aptilo. Bet jų galimumai 
jokiu būdu neišnyko. Nėra čia 
jokio reikalo minėti visas tas 
grupes ir organizacijas, kurios 

progos, kuri jiems padėtų pla
čiąją visuomenę, jei neįtikinti, 
bent laikinai suvedžioti ir pat
raukti jos simpatijas j savo 

"KANADA SU KOHUNISTAIS" 
KINAIS TEBESITARIA 

Pasitarimai tarp Kanados ir kom. Kinijos Švedijoje 
vyksta jau antri metai 

VYT. ALSJE3KA, Spec "Draugo" korespondentas N. Vorke 

Šių metų vasario mėn. suėjo ly
giai metai, Kanados valstybės se-

veiksmų pateisinimą. Geras įro- j kretoriui užsienio klausimams 

Taivan, arba Formozos, sala, ku 
rioje įsikūrusi tautinė Kinija su 
Čiang-kai-šeku. Tuo tarpu Kana 

dymas tai to advokato Kunst-j Mitchell Sharp pernai paskelbus j dos vyriausybė laikosi nuomonės, 
lerio demagogiškos prakalbos, j apie Kanados min. pirmininko kad, pripažinus komunistinę Ki-
kurios kelia barbariškus stu-: Pierre Trudeau pasiūlymą Peki-jniją, tai neįpareigoja tuo pačiu 
dentų veiksmus ir sauvalią. Stu nui pradėti pasitarimus santykių \ metu pripažinti ir visus Pekino 
dentai degina bankus ir naiki- I užmezgimo klausimu Stockhol-
na nekaltų piliečių nuosavybę. Į me. 
Kas gi gali patikėti, kad ta i tik ! Tiesa, tie kanadiečių — komu-
spontaniški studentų protestai į nistinių kinų pasitarimai Švedi-
ir brutalus kerštavimas sant-1 joje tebevyksta kas mėnuo ir juo 
varkai. Aišku yra, kad tas vis
kas yra iš anksto suplanuota 
ir surežisuota, belaukiant tinka
mos progos pasireikšti. I r dar 
kas. Gal dauguma jų ir yra 
studentai, bet vadai ir kursty
tojai atvyksta iš •"toliau". 

Vyriausybė netrukdo 
revoliuciniams veiksmams 

Nbcono vyriausybė netrukdo 
tokiems ir panašiems veiks
mams pasireikšti. Daug kas to-
kios laikysenos nesupranta, net j t į a ^ ~ į M į į į j 

teritorinius reikalavimus, įskai
tant ir Taivaną. 

Be to, kanadiečiai dar reiškia 
nuomonę, kad dviem kraštams 
pradedant diplomatinius santy
kius, nesą reikalo kelti suvere
numo apribojimo klausimus. 

Kanados Trudeau režimas per 
pastaruosius metus yra pažymė
jęs kinams — komunistams, jog 
jis nutrauksiąs diplomatinius ry
šius su Kinijos nacionalistais, 

se dalyvauja abiejų kraštų am
basadoriai. Tačiau atrodo, kad 
diplomatinių santykių užmezgi
mo klausimas bus atsidūręs akli-
gatvyje ir svarbiausia — dėl tau
tinės Kinijos Formozos saloje (ar 
ba Taivan) pripažinimo ar nepri 
pažinimo. Sharp teigia, kad pir-1 šiuo metu tebeturinčiais amba-
moje eilėje reikia sutvarkyti prin 
cipinius, pagrindinius klausimus, 
ir, juos išsprendus, griebtis eili
nių, kasdieninių reikalų. Jis dar 
pridūrė, kad abu kraštai pasita-

i rimuose ligšiol yra parodę ne-

piktinasi. Bet ir yra dvi svar
bios priežastys. Vyriausybė 
kruopščiai vengia net ir ma
žiausiai pažeisti piliečiams ga
rantuotas teises. Kiekvienas, 
kad ir mažiausias pažeidimas 
maištininkams labai pageidau-viešai ar netiesiogiai vra pasi-

ryžusios sugriauti dabartinę A- tow. Jiems atsiranda progą ko-
merikos santvarką. Laikraščiai j v o t l l r n e t didvyriais tapti, 
nuolat apie jas ir jų žygčus ra- Antra vyriausybės krastuti-
šo. Taigi tos organizacijos ir nės tolerancijos priežastis yra 
tos grupės tebėra, tik jos apti-! tas faktas, kad per tuos taria-
lo, persitvarko ir laikosi pa- j mus protestus, per tą teisės ir 
ruoštyje. Jos laukia tik tokios I teismo niekinimą tie riaušinin-

Kom. Kinija iš Kanados vis rei-

sadą Otavoje ir tebeskelbiančiais, 
kad jie atstovauja ne tik Formo-
zai, tautinei Kinijai, bet ir visai 
Kinijos teritorijai žemyne. Kana
da nutrauktų tuos saitus bet ko
kio susitarimo su Pekino komu
nistais atveju. 

Pasitarimuose Stockholme iš 
kalauja, kad ji pripažintų, jog į Kanados pusės dalyvauja amba-
Pekino valdomą Kiniją įeina ir i sadorė Švedijoje Miss Margaret 

Meagher ir Kinijos ambasadorius 
kai patys visuomenei parodo. Wang Tung. Šiuo metu kanadie-
kas jie yra ir ko jie siekia, i čiai pasiryžę toliau bandyti savo 

Prez. Nixonas nustebo, kai jį pabučiavo Kristina Vivion veteranams pa
gerbti baliuje Washingtone. Kristina laimėjo krašte veteranų konkursą 
tema "Demokratijos baisas . 

kantrybę ir laukia, ar Pekinas 
nenusileis, reikalaudamas For
mozos salą įrikiuoti į kom. Kini
jos suverenumą, ar nusileis, ta
čiau iš Otavos tikėsis kurių nors 
kitų nuolaidų. Pats min. pirmi
ninkas E. P. Trudeau yra pareiš
kęs, kad pasitarimai su kinais bū
sią tol vedami, kol būsią susitar
ta ar bus paaiškėję, kad nebega
lima išbristi iš akligatvio. Tru
deau santykių užmezgimą su ko-
mun. Kinija buvo iškėlęs dar 19 
68 m., jam Kanadoje pradėjus 
rinkiminę kampaniją. 

Abu kraštai turi spaudos 
atstovus 

Galima pridurti, kad dar apie 
1965 m. Kanada ir kom. Kinija 
buvo susitarusios pasikeisti spau
dos atstovais — po vieną kores
pondentą. Pekine dirba Toron
to dienraščio "The Globė and 
Maii"', atstovas Norman Webs-
ter, o kinų žurnalistas Pu Chao 
—min atstovaująs Hsinhua spau 
dos agentūrai Pekine, trumpai ė-
jęs savo pareigas Otavoje, iš jos 

taujančios mažumos bangos, tai U K i n i j 3 g r į ž o I 9 6 6 ^ p a b a i g 0 ] - e 

Amerika gali iš tikrųjų susi- Į įr vėl Kanados sostinėje atsirado 
laukti diktatūros ne iš dešinės, Į ft § i u m e t ų pradžioje. 
bet iš kairės. Dabartinė Ame-1 Kada abu kraštai susitars pra-
rikos padėtis yra ne tiek pana-; dėti diplomatinius santykius ir 
ši j Vokietijos prieš Hitlerio'ar pasitarimai pasibaigs visiška 
atėjimą, kiek j Rusijos Kerens- nesėkme, turėtų paaiškėti, jei ne 

Tai labai vaizdi pamoka visuo
menei. Tačiau Nbcono vyriau
sybė jokiu būdu nesileidžia į-
bauginama nei politinėmis, nei 
smurto priemonėmis. Visus. 
kas tik peržengia įstatymų ri
bas, traukia tieson. Tai daro į-
spūdj ir riaušininkams ir ra
minančiai veikia visuomenę. 

Bet gi pats svarbiausias da
lykas, kurį Nixonas daro šitoje 
plotmėje, yra nuolatinis ir tie
sioginis visuomenės informavi
mas, kas yra kas ir kas ko sie
kia. Nbconas tatai daro stačiai 
kreipdamasis j visus amerikie
čius — aplenkdamas nepalan
kią spaudą ir televiziją. Vice
prezidento Agnew ka'bos pla
čiai atveria akis tūkstančiams 
amerikiečių. Užtat maištininkai 
šaukia, kad Nixonas per dau°r 
naudom televiziją —s- reikia jį 
suvaržyti. O Agnew kuone Hit
leriu apšaukia. Tai vis įrody
mas, kad Nixono priemonės y-
ra paveikios. Jeigu šitos Nixo-
no priemonės neužtvenks maiš-

kio laikais, kurie Rusijai atne
šė komunizmo diktatūrą. 

už vieno-kito mėnesio, tai bent 
jau šių metų bėgyje. 

Viena pasaulyje 
DANUTĖ BESTDOKIENĖ 
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Būk pagaliau nors kur vyras! Žinojai, kad pri-" Po švenčių Vita su skaudžiu pasitenkinimu paste-
eisi tako galą. Esi už Sarą vyresnis, galėjai ir proto, bėjo, kad Tonius savo pažado neužmiršo. Pamažu geso 

— Aš esu visas motinos gyvenimas, tėvo primi
nimas, paliktos tėvynės dalis. Ji nenori apie Sarą nei 
girdėti, nei jos matyti. 

Jo žodžiai barškėjo lyg ledinė kruša į lango stik
lus. 

— O tu? — tyliai paklausė Vita. 
— Niekad gyvenime nebuvau sutikęs tokios švie

sios mergaitės. Sara man reikalinga. Ji simbolizuoja 
šio naujojo krašto laisvę ir pastovumą. 

— Argi tai ne išnaudojimas mergaitės jausmų? 
— Ne, Vita. Sarą aš myliu. 
— Štai ir problemos sprendimas, — negyvai išta

rė Vita. Galvą vėl pradėjo sopėti. — Niekam tikęs kon
jakas, — pagalvojo, — neveikia! 

Labai troško pasiųsti Tonių pas motiną ir palin-

daugiau turėti 
— Tavo tiesa! — nuolankiai sutiko jaunuolis. — 

Dabar jau vėlu gailėtis ir keikti praeitį. Aš pažadu da
ryti viską, kad Sara nebūtų per daug nuskriausta. Pa
dėk man. prašau. 

Vita vėl atsisėdo ir parėmė rankomis galvą. Ko
dėl visi mano, kad ji esanti tokia visagalė. Užtenka 
tik mesti bėdą į glėbį, ir išspręsta. Ričardui ji nepa
gelbėjo. Vargšas Ričardas... Ne, mirusieji juk nėra 
vargšai, jų visi vargai užsibaigė. Sara vargšė... Gy
vųjų reikia gailėtis. 

Tonius atsistojo ir palietė lūpomis jos kaktą. Vi
ta pasipurtė. 

— Tu man padėsi, Vita. Aš jaučiu ir pasitikiu. 
— Padėsiu tik Sarai. Sau užuojautos neieškok,— 

šiurkščiai atsakė užsisukdama. 
— Argi esi tokia stipri, kad negali suprasti žmo-

džiaugsmo kibirkštėlės Saros akyse ir iš skruostų din
go juoko duobutės. Ji kasdien darėsi vis tylesnė, liūd
nesnė. Vitai pagailo. Ji nuoširdžiai gailėjo visų skriau
džiamųjų. Buvo laikas išsikalbėti su mergaite, gal nuo 
to abiem bus lengviau. 

— Tu tokia pablyškusi, Sara, Ar blogai jautiesi? 
Mergaitė papurtė galvą. 
— Nenoriu tavęs savo bėdomis apkrauti. 
— Nuo kada taip pradėjai manęs gailėtis? — pri

sivertė šyptelėti Vita. — Sėsk ir pasakok. — ji griež
tai suėmė buto draugę už pečių ir pastūmė į kėdę. 

Nelauktai Sara apsipylė ašaromis. Vita atnešė jai 
popierinių nosinaičių dėžę. įbruko vieną į atšalusius 
pirštus ir tylėdama laukė. 

— Kaip aš gyvensiu. Vita? Kas dabar bus? — po 
valandėlės prakukčiojo mergaitė, garsiai nusišnypš-
dama nosį. 

— Gyvensi, kaip visi gyvena. Praeis pora mėnesių 

. _ A dus po antklodėmis miegoti savaitę. Tačiau Saros buvo rimų dalinių grąžinimą į NA- f, r • 

LOTYNŲ KALBOS 
ŽURNALAS 

Vatikano knygų leidykla iš
leido pirmąjį šių metų lotynų 
kalbos žurnalo "Latinitas" nu-

TO tarnybą ir aktyvias Euro- j 
pos gynimo eiles. b. kv. 

merį. Žurnalas buvo įkurtas 
1953 metais kard. Baicci ir jau 
mirusio prelato Amleto Tondi-
tĘ rūpesčiu. Ir šiuo metu žur
nalą "Latinitas" redaguoja kar
dinolas Bacci. 

— Va, ir vėl amerikietiškasis "meilė viską nuga
li", — gaižiai dribtelėjo vyras. — Kažkodėl maniau, 
kad esi kitokia, kad tavimi galima pasitikėti. 

— Kodėl būtinai kitokia? — pavargusiu balsu už
klausė Vita. — Ką aš čia galiu padaryti ? 

— Padėk išaiškinti Sarai. 
— Ne! — suriko Vita, pastatydama stiklinę ant 

stalo taip stipriai, kad gėrimas išsiliejo per kraštus. 
Pašokusi nuo kėdės, ėmė žingsniuoti po virtuvėlę. 

giškų silpnybių ? — nustebęs ištarė Tonius. 
— Čia ne apie mano elgesį kalba sukasi, — šaltai • ir būsi pamiršusi visą istoriją, 

pareiškė ji. — Lik sveikas. Toniau! — Aš juo pasitikėjau, Vita. ir likau apvilta, — 
Mergina nepakilo svečio išleisti. Tačiau, jam išė- mergaitė taip virpėjo, net jos dantys kaukšėjo ir žo-

jus, ėmė galvoti daug ramiau. Berno rūpestis buvo vi- džius buvo sunku suprasti. 
sai suprantamas. Ji pati nelabai drįstų tėvams užkar- — Sara. nusiramink! — susigraudinusi suškuko 
ti svetimtautį ir dar kitos tikybos vyrą. Bent ne Vita. — Apsirgsi, mergaite. Argi taip verta dėl kokio 
dabar... Gali ateiti meilė tokia galinga, kad jokios užtva i berno... 
ros jos nesustabdys. Tada niekas nesvarbu — tėvai, —Matai, aš ne tokia kilni, kaip tu buvai su Ri-
žmonos, vaikai. Dievas... čardu, — klaikiai apsidairė Sara. lyg ieškodama išei-

Sara buvo jauna ir labai vaikiška. Pirmasis ne-I ties. — Mano meilė Toniui neturėjo ribų. Jokių ribų. 
pasisekimas padės subręsti nors ir labai peršės ku- Dabar jaučiuosi atmesta ir suteršta. Tu man siūlai neap 
rį laiką. Ji ir pati kalta. Nereikėjo tuoj taip visuoti- sirgti ? Šiandien visą dieną vaikščiojau gatvėmis ir 
nai suklimpti. atsiduoti. dairiausi į pravažiuojančius automobilius vis nesiryž-

Tačiau pirmąjį žingsnį turi žengti pats Tonius. dama po jų ratais užbaigti savo skurdžią egzistenci-
Vita visai nemano atlikinėti kieno nors nešvarius dar-, J4- Gal rytoj būsiu drąsesnė... 
bus. Aišku, ji padės vėliau, jeigu pagalbos reikės... ] ^Bu* dauguuX 



DRAUGAS, pirmadienis. 1970 m. kovo mėn. 16 d. PRAŠO MNIT/ APIE 
BELAISVIUS 

JAV-iu Raudono io Kryžiaus 
= " = organizacija, kreipėsi į viso 

KOVO 17 DIENĄ BALSUOKITE UŽ 
LIETUVĮ R E P U B U K O N Ą 

THEODORE A. ALLEN 
A l e š a u s k ę 

= - S L ^ 

M I S C E L L A N E O U S 

D A Ž Y M A S 
.amerikiečiai j Pigiai dažau namus iš vidaus ir 

lauko. Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda 

J. Rudis — TeL CL 4-1050 
•M11WK!!»|i|^įį;:!:,lii||it|!IWIHt 

s pasaulio tautų Raudonojo Kry-
2 : žiaus ir kitas tarptautines or-
2 ganizacijas, padaryti re ikiamus 
s žygius šiaurės Vietnamo sosti-
2 nėję, kad šiaurės Vietnamo ne-
= laisvėje esantys 
E, kariai ir lakūnai būtų traktuo-
2 iami pagal Ženevos konferemci-
S ^oje nustatytas tarptautines 
E normas, kad būtų paskelbti be-
| | laisvių sąrašai, ir kad belaisviai V Y T A U T A S ŽUKAUSKAS 
| galėtų rašyti laiškus s a v o šei- | SIUNTINIAI Į LIETUVA 
E m o m s be i g a u t i m a i s t o S iunt i - j gėry prekių didelis pasirinkimas. Au 
E riius. Iki šol komunistinė Šiau-
E i rės Vietnamo valdžia v i s atsi-
E sako suteikti reikiamas žinias, 
E; ar leisti Raudonojo Kryžiaus 
E ats tovams aplankyti amerikie-
3 ; čių karo belaisvius. 

HELP WANTED — MOTERYS 

M I S C E L L A N E O U S 

P A R D U O D A M I 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuoiaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421 

M I S C E L L A N E O U S 

| G Ė L Ė S 
EI Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
| G T T Ž A T T S K Ų 
E Beverfy Hills Gelinyeia 
E Į 2443 W. «Srd Stre*>t. Chi«uro. TUrnoi« 
= Tel. PT? S-ftS33 — PR S-OS34 

tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, nmistas, akordeonai 
20O8 \V. G9lh St. Clucago, IU. 60629 

TELEF. \VA 5-2787 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraustu baldus u 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
3047 W 67tb Place - WA 5-806S 

PROGOS — OPPORTUNrriES 

Mušt Sell Children's SpeciaJlty Shop 
Sizes O to 14 

Excellent south west location 
Beautiiul fbctures — good income. 
Store weH established. Sickness for-
ces sale. Very good for man and 
wife or two w m e n . 

Gali Mrs. Klass — 636-3344 

RESTORANAS IR T A V E R N A 
Pilnai air-conditioned. Gyvenimui 

patalpa užpakaly. Pilnas rūsys. Auto
mobiliams pasistatyti vieta. Apyl. 
69 ir Pulaski. Naujas namas. Kreip-

| tis j Miss Kay tel. OL 2-1116 arba 
TO 3-8851. 

PACKER WANTED 
No experience necessary but help-
ful. English speaking preferred. 

Call Mr. DASSY 

243-8373 

SECRETARY 
With shorthand skUls. Variety of 
interesting duties. Good opportunities. 
Many fringe benefits. Only S7 VJ 
hours a vveek. 

3400 North & 1200 West 
CALL: A. CERNIA 252-0107 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

P'auname ir vaškuojame visu 
rūšių grindis 

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

METROPOLITAN SANITARY DiSTRIGT 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. TeL YA 7-5980 

2 THEODORE A. ALLEN (Alešauskas) 
E Gimęs 1840 metais. Notre Dame Universitete 1962 me-
E tais gavo BBA laipsni iš finansų srities. Yra vedęs Dianą ir 
E augina tris sūnus. Priklauso Kolumbo Vyčiams ir Notre Dame 
E klubui Chicagoje. Saviniskas Ted Allen Real Estate. Insur-
E ance and Management Co. Kontraktorius ir namų statytojas. 
E Jis yra vertss lietuvių balsų išrenkant kandidatu j Sanitary 
=" District Trustee. 

I = GARBAGE DRUMS 
^lilIlIlIlIlIilIlIHIilIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIiHIlIlItlIliilIilIlIMlilIillIilUllllilliliUIII! ": ^TTH. COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free deliverv 
5G22 S. Racine, 434-1113 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

4545 West 63rd Street 

Kas tik turi gerą skoni. 
Viską perką pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R, I N C . 

J. LIEPON1S 

Marquette Pk., 6211 So, Wesiern PR 8-5875 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kiton- dienom nuo 

9 iki 6 yal. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk. 

H 

FRANK'S T V and RADIO, INC. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS ESJPRESS 

I 2501 W. 69 St. TeL WA 5-27S7 
3333 S. Halsted Tel 254-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams 

Į — Moskvitch ir Zaporozec. 
E. Žukauskas 

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namu, Gyvybes, 
sveikatos, biznio 
automobili". 

Patosuos Išsimo-
kejimo sąlygos. 

R E A L E S T A T E 

IR NAMAI NELYGUS 
Prie Ford City 5% kamb., 8 me

tu modernus mūras, apie 40 pSdų 
sklypas, 1% auto garažas. $22,900.00. 

Liuksus 4 butu niūras arti Maria 
High. Naujas gazu šild., alumin. lan
gai, mūro garažas, platus sklypas. 
$45.000. 

9 kamb. švarus mūras. Beveik 
naujas garažas. Naujas gazu šildy
mas. Prie Californijos, Marąuette 
Pke. $20,400. 

2-Ju aukštu mūras. Dideli po 7 
kamb. butai, be to, įrengtas sausas 
beismentas. Gazu šildymas. 2 auto 
mūro garažas. Apie 66-ta — Talman. 
$29,200. 

2 aukštu mūras. 1 didelis butas, 
laisva, graži biznio patalpa, prie jos 
3 kamb. butas, 2 auto garažas. Apie 
40 p. sklypas. Marrjuette pke. $20,000. 

Pigus lotas dviem butam statyti 
Marquette pke* 

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

iiiimiimnmmimmiiiimiiiimimiimii 
A. ABALL R00FING C0. 

Įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame visu rūšių stogus. Tai

some arba dedame taujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra "tuck 
poir.ting". Pilnai apsidraudė. Visas | 
darbas garantuotas. 

TeL — LA 1-6047 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
miimtmiiiimmiiiiinimiHuiiiimmui 

B A N G A 
TV, Radio. Stereo, TV anntenos, 
Air-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd SU Tel. 434-0421. 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudenaa K. šimulis 

m ;'[••••-,•: -:• •:. •,.<?,.•:;••>• •>• ••*•&,•*•>—• - v v -

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

rjžsleninių Ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. EleKtronlnla mo
toro patikrinintas. Vilk'Jtas. 

TeL GR 9-MS4 arba GR 6-SSSS 
Savininkas Juozas (Joe) Kuraiti* 

VARGAS SU APŠILDYMU? 
K r e i p k i t ė s į 

A. JAMES HEATING CO. 
4552 S. Kedzie 847-4314 

Secretary 
National Trade Assoc. needs secre

tary in marketing research dept. Good 
typing and shorthand skius. 

Congenia! small office in the Wrig-
ley building. Sal. — $550 plūs benefits. 

Call Mrs. Arlt -
3 2 1 - 1 4 7 6 

I M M E D U T E OPENINGS 

REGISTERED NURSES 
Iu Service Director, & On Evening 

And Night Supervisor needed 
| 85 bed JCAH b.oĄ>ital. Hospital 

affiliated with Area thriviog com-
i munity witbin easy driving distance 
: between D«s Moines and Council 

Bluffs - Omaha. Excellent salary 
scales based on experienoe and 
preparation. Shift differential plūs a 
liberal tringe bemefit program. Un-
limited Opportunities. Steady em-
ployment. For more Information 
contact: 

ADMINISTP.ATOR 
MYRTUE MEMORAL 

HOSPTAL 
1213 Garfield Avenue 

Harlan, Iiowa 51537 

R E A L 

'.:"":"::: : ' .• ^aOHBI!! 

E S T A T E 

CICERO — 3-jų miegamų bunga!ow. 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. ga
ražas. 2emi mokesčiai. Palikimas. Pi'-
na kaina — $15,900. Teiraukitės tel. 
656-2232. 

3240 SO. HALSTET) STREET Telef. CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVUSIAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

J, B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie A ve., PR 8-2239 

L t A, 
MAGDALENAI GINTNERIENEI, 

m i r u s . 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro *esintnvaL 
Pardavimas ir taisymas. 

J. M I G L I N A S 
Krautuve Marąuette Parke 

Marunette pke. 6 kamb. bungalow, 
tinka didelei šeimai. $14,000. 

Prie 63 ir RockweIl 5 kamb. bun-
galow. Garažas. $15,500. 

Brichton pke. 2 namai — 6 bu
tai. Geros pajamos. $13,900. 

Skubiai parduodami 2 mūr. namai 
po 3 butus; po 2—3—3 miegamuosius. 
5 metų senumo. $1,155.00 pajamų j 
men. Neto'i Morton High School. Dėl 
apžiūrėjimo skambinkit 656-2232. 

Mūr. 1% ankšto — 5 kamb. (3 
mieg.) ir 6 kamb. (3 mieg.) su pui
kiai įrengtu skiepu. Prie pat Mari
jos mokyklos. 

Mūr. bungaJow — 7 kamb. Moder 

HELP WANTED — VYRAI 

T U R K E Y F A R M 
M A N A G E R S 

Diversified Turkey Operation in 
Waco. Texas - needs Farm Mana
gement people capable of managing 
Turkey Flocks and emplayees. 
Year around outside work in mild 
climate. Write to: 

Mr. Don H a y 
P L A N T A T I O N F O O D S I N C . 

P. O. B o x 887 
Waco, T e x a s 7 6 7 0 3 

Mūr. namas — 5 kamb. butas Ir n u l į erdvus. 64 ir Fairfie'.d Ave. 
tavernos 
$33,000. 

biznis. Labai pelningas. 

vyrui MTilNUI (2NTHEBIUI ir giminėms reiškiame i| 2346 w. ssth st - A m u M 
gilią uzuc jautą. 

Bronius Ssdle^as 
Fel ksaj Glrdauskas 

Xamų tel. — PR 6-1063 

Mylimai žmonai 
A. -f A, 

M A G D A L E N A I GINTNERIENEI 
mirus, jos vyrą BffFSHį GKiTNERį ir gimines šioje 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
su jais liūdime. 

Arteli ir Juozas Ma'kevičiai 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūSiu namo apšildymo 
pečius ir atr-oonditioning — 
naujus ir senus namus. Stogu 
>-inaa (gutters). vandens Sildy-
iiui boilerius. Turiu ir leidimus 

dirbti mieste bei -užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas n^mo-
<amai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
fTKATTVG * SrTEET MISTAIi 
*444 8. WMt«u. CbJcaso • . HL 

Telefoną- VI 7-3447 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. — RE 7-9515 

15 butu. 2-JŲ aukštų mūr. prie 
8? Ir California. $20,000 metiniu 
pajamų. $127,000. Įnešus $45,000 
savininkas duos paskola 7%. 

1% aukšto, 5 metų' mūr. 2 švarus 
butai — 5% ir 4% kamb. Prie 63 
ir Austin. Virimo — kepimo pe
čiai, ąžuolo medis, dvigubas mūr. 
garažas. $51,000 arba pasiūlymas. 

6 kamb.. 20 metų didelg švari 
mūr. rezidencila prie 71 ir Califor
nia. 2 auto. garažas. Galima tuoj 
užimti. $27,500. 

5 kamb. 15 metų. "ranch" sti
liaus mūr. namas. 84 ir Kedzie. 
$23,000. 

5% kamb. 15 metų mūr. **ranch" 
' ant 50 p. sklypo. Prie 79 Ir Roek-
well. 2 vonios, centr. vSsintmaa. 
įruoštas rūsys. Garažas. Rimtas Dir-
kinys. 

11 batę, 10 metu, 2-jų aukštų 
mūr. namas prie 71 ir California. 
$152.009. 

LE0MAS REAL ESTATE 
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA 
2735 W. 71st St. — TeL 925-6015 

RemMt tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje "Drauge". 

Bevelk naujas 4 modei-nių buto 
mūras — S po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 ir Kedzie. $75,000. 

Maisto kraotuvg - Brlghton Parke. 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W.43rd Si, CL 4-2390 

Insurance Brokers 
10% Life 4 0 % Health 

on surpius business* 

CONTACT MR. GILFAND 
878 7100 

Duplicator Operators 
A. B. Diek Experience Helpful — 

Or WJ1 Train 

• GOOD STARTING SALARY 
• PERMANENT POSITION 
• OOMPANY BENEFITS 

Pleasant Surroundings — 
Convenieiit Loop Location 

Call Mr. George Chmielewski 

For Appointment — 372-0539 

EKPERT) SEWTNG MACHTNE 
O P E R A T O R S 

For nite shift 2:20 per hr. Attractive 
piece work rates. Free hospitaJazation 
— Nevv Building. 

i. W. JOHNSON COMPANY 
3100 W. Kandolph St. 

BEIXWOOD, HJL.., TEL. 544-SCOO. 

NAMŲ PIRKIMAS ~ 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai 

APDRAUDC AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — PR 8-2233 

We offer An 
Immediate Opportunity In 

Baroboo, V/is. 

TGOLR0OM MANAGER 
Excellent opportunity at Klein 
Industries. Inc. for toolmalter with 
supervisory experience in plastic 
injection molding. Contact: 

PAUL SWATN 
General Manager 

KLETN INDUSTRIES, INC. 
715 Lynu Avenue 

Baraboo, Wisconshi 53913 
Or Call: 

(608) 3 5 6 - 6 6 2 6 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti. 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybes dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
pataniavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

CLEANING MAN 
FOR VARIOUS DUTIES 

Full Time — Days. 
Appiy in person. 

ROOT PHOTOGRAPHERS 
1131 W. Sheridan, Chicago, IU. 

Lietuvos Šaulių S-gos Tremty] Centro vaidybos nariui 
A N T A N U I GINTNERIUI , 

mirus jo brangiai žmonai 
A. t A. 

MAGDALENAI GINTNERIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

LŠ.S.T. Centro Vaidyba 
; . J R i 

A. + A. 
MAGDUTEI GINTNERIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, seseriai ALDONAI PAŠKE-
VIČIENEI, broliams VYTAUTUI, JUOZUI, ALGIRDUI ir 
JONUI VASIUKEVIcIAMS ir jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Juozas Gėdinas ir šeima 

r i 

A. f A . 
Kathy Wisinski 

Gy\-cno 4322 So. Fairfield. 
Mirė kovo 15 d., 1970 m., 

sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ap

šalų apskr. Amerikoje išgyve
no R0 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me sūnus Conrad, marti Mary. 
anūkai: Conrad, Jr. ir Rita, ir 
kiti gimines, draugai ir pažįs
t i mi. 
Priklausė prie Tretininku dr-

Kūnas bus pašarvotas 6 vai. 
vs.k.. pirmad.. Patka koplvčioj. 
4SS8 So. Ricbmond St. įJaido-
tuves jvyks trečiad.. kovo 1S d. 
iš koplyčios S vsl. ry-to bus at
lydyta į Nekalto Prasidėjimo 
M. Marijos parap. bažnyčia, 
kurioje i vyks Ro<lulingo« pa-
maldos VLV, veliones sielą. Po 
p;!>;nldi; bus nulydSta į Sv. 
Kaztaniero kapin««. 

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

Xnliūdr: Sunns. marti, anū
kai ir kiti gimines. 

Lald. direkt Petras Bieliū
nas, Telef. LA 3-SoT2. 

R E A L E S T A T E 

SALES-M0RT6A8ES-MANAGEMENT 

g4&x 

Skelbkites '^Drauge". 

DICTAPHONE 
National Trade Ass^n needs secret
ary. Good typing skills and dieta-
phone experience, shorthand op-
tional. Congenial office in the 
Wrigley Building. 
SALARY $500 PLŪS BENEFTTS 

Call Mrs. Arlt: 321-1476 

Reikalinga moteris 
3-JU asmeny šeima (su 8 ni. ber, 

niūku). Gyventi vietoje. Lengva na
mų ruoša ir virimas. Atskiras kam
barys, puikiuos* namuose Laike 
Forest apyl. Reikalinga vairuoti au-
tomob. Reikalinga kalbėt angliškai. 
TeL 234-6449. jei neatsako skam
binti (SI 2) 225-S802. 

VYRAI IR MOTERYS 

BAG MACHINE OPERATORS 
MACHINE FEEDERS 

GENERAL OFFICE TYFISTS 
These are Steady Positions. 

Applv in Peršoki. 
SHAW P A P E R COMPANY 

744 X. Oaklaw-n Elrahurst 
TEL.— 279-780O 

Member cf M.L.S. 

ALEX Š A T A S — R E A L T 0 R 
Maln office 5727 W. Cermak RdU Cicero, Rlinois. TeL OL 6-22S3 

Turime šimtus namų Benryne, CSceroj, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūzų įstai
gą ir išsirinkti H katalogo. 

NERIS REAL ESTATE 
Perskėlė į naujas patalpas 

3009 W, 63rd STREET TEL 471 -0321 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

L i v e a n d w o r k i n T e x a s ! 

M A C H I N I S T S 
M A C H I N E OPERATORS 

N E E D E D AT ONCE 
Permanent jobs 011 noo-government work. Top pay, hos-
pitalization, medical, life insurance, annual vacations, retire-
ment and other benefits. 

PERMANENT EMPLOYMENT 

Established company now bi its 50tbi year. 

Call., vrrite or contact Riobard Vollmer 
P H O N E (713) 8 3 5 - 3 7 3 1 

D R E S S E R I D E C O 
P. O. Box 335d Beaumont, Teras 77704 

IDECO RK» A N D EQLTPMENT OPERAT10NS 

Aa E»raal Oppor'ivuity Employ*r 



NULYDĖTA Į KAPUS A. A. SESELĖ 
M. LUDGARDA 

Šv. Kazimiero seserų kongre-' 
ga-cija neteko vienos narės — 
seselės M. Ludgardos. Seselė 
buvo mrvežta sausio 27 d. i Ho-
ly Redeemer ligoninę gydytis. 
Kovo 2 d. netikėtai širdies smū
gio ištikta ramiai užmigo 10:30 
vai. vakare. Jos siela iškeliavo 
įsijungti j seseHų eiles, kurios 
amžinybę anksčiau pasiekė. 
Ludgarda vienuolyne išgyveno 

56 metus, su pasiaukojimu dirb
dama Dievo garbei ir savo se
selėms, kurias širdingai mylė
jo. Jos nuoširdi nuotaika įneš
davo daug gražios dvasios se
selių tarpe. Mylėdama Dievą ir 
seseles stojo j šv. Kazimiero 
seselių eiles 1914 metais liepos 
14 d. iš Dievo Apvaizdos para
pijos. 

Seselė M. Ludgarda gimė Lie
tuvoje, Burbšelio kaime. Iš 
Lietuvos atvyko Į Chicag-ą, H1. 

Padarius pirmuosius įžadus 
1917 m. pradėio darbuotis mi
sijose. Išvyko Į pirmą vie^ą Šv. 
Baltramiejaus parap. Wauke-
gan, 111., Chicagoje parap. dar
bavosi šv. Antano, Cicero, 111., 
Dievo Apvaizdos, šv. Jurgio. Gi
mimo Pan. švenč.. Nekalto Pra-

Visuomet su ji 
A. a. Stasiui Kuliavui mirus 

sidėjimo, Aušros Vartų, Šv. My
kolo, šv. Kazimiero, Chicago 
Heights, Šv. Kazimiero, Na-
shua, N. H., Pennsylvanijoj dir
bo šv. Juozapo, Scranton, švč. 
Širdies, New Philadelphia, Šv. 
Mykolo, Shamckin, šv. Kry
žiaus, Mt. Carmei ir jos pamil
toj misijoj Juozapo Marijos Vi
loje, Ne\vtown, Pa. 

Velionė buvo parvežta i mo
tinišką namą Chicagoje. Čia se
selės velionę su gailesčiu sutiko 
ir kovo 7 d. gedulingomis pa
maldomis išlydėjo j kapus. 
"Šventa ir išganinga mintis me! 
stis už mirusius" — tik gyvieji 
žemėje gali kapų tylumoj mi
rusiems padėti savo malda, ge
rais darbais ir šv. Mišių auka. 

Šiais žodžiais atsisveikino su j vų šeima j JAV jau atsivežė du 
savo pamėgtu choru nuoširdus ' sūnus — Rimą ir Liudą, o Raei-
chonstas ir ilgametis valdybos | ne jie susilaukė trečiojo sūnaus 
pirmininkas a. a- Stasys Kulia- j Edvarduko-. Čia gyvendami ir 
vas. Ilgos ir sunkios ligos iš- dirbdami įsigijo nuosavus na-, 
kankintas, jau gulėdamas lovoje, i mus. sūnūs gražiai augo, ir at-1 
choro atstovams aplankius jį Ka rodė, kad gyvenimas bus laimin- j 
ledų švenčių proga, dar rūpestin į gas ir pastovus. Tačiau prieš ke-
gai domėjosi choro reikalais ir! lėtą metų pasirodė pirmieji bal
savo padėkos laiške už kuklią ' šiosios ligos ženklai. Paskutinie-
dovanėlę parašė šį paskutinį sa- j ji metai buvo ypatingai sunkūs, 
vo linkėjimą — aš visuomet su j Jiga išsiplėtė, ir Stasys Kuliavas 
jumis. 1970 m. sauso mėn. 15 d. mirė, 

Stasys Kuliavas gimė 1920 m. Velionis Stasys buvo ramaus 
lapkričio mėn. 21 d. Taujėnuose, \ i r taikaus būdo. Apsigyvenęs 
Ukmergės apskr. Ten pat baigė j RaCįne„ Wis.. tuoj įsijungė į Šv. 
pradžios ir vidurinę mokyklas ir j Kazimiero parapijos chorą, buvo 
vėliau buhalterijos kursus. Gavo ! t r inktas į valdybą ir eilę metų 
darbą Taujėnų pieninėje — vedė | i k i &xt&, buvo jos pirmininku, 
pieninės atskaitomybės knygas, j N e v i e n ą k a r t ą choristai po ilgų 
Artėjant antrajai bolševikų oku- • varginančių repeticijų buvo nu-
pacijai, pasitraukė Vokietijon, j stebinti jo paties paruoštais už-

Karui pasibaigus, išemigravo j kandžiais, gėrimais. Mylėjo gies-
Anglijon, dirbo restorane ir įsi- į m e lietuvišką dainą, buvo geras 

' mintyje. O Tavo mylima žmona penkios sesutės Liedavoje bei ki-
j ir vaikučiai, taip pat dar gy\ a ti giminės Tave min'-s amžinai. 
i Tavo motinėlė, vienas bruiis ir V. K. 

A 

gijo naują specialybę, išmoko 
gerai paruošti valgius bei kepi
nius. 

Anglijoj 1951 m. vedė Bronę 
Plečkaitytę. Netrukus persikėlė į 

Amžina šviesa jos siela teap- Kanadą. Montrealio mieste lietu-
šviečia, - kol išauš prisikėlimo j vio statybininko ištaigoje dirbo 

choro vedėjas muz. J. Grimskis, 
Altos Racine vardu M. Tam-ulė-
nas, LB Racine-Kenoshos apylin 
kės pirmininkas L. Pliūra ir 
moksl- ate'tin. vysk. Brazio kuo
pos vardu R. Kažemėkaitytė. Ve 
iionį visi mėgo. nes jis ar jo šei
mos nariai priklausė eilei orga
nizacijų. Bu jo sūnūs aktyvūs 
tautinių šokių grupėje "Bijū
nas"; B. Kuliavienė Racino liet. 
moterų klubo narė. 

diena. ŠKS 

Palaidojom dar vieną taurų 
lietuvį 

A. a. Juozą Sabaliauską prisimenant 

Po sunkios plaučių operaci
jos, pasirgęs dar kiek laiko na
muose, š. m. sausio 18 dieną 
apie 5 vai. p. p. savo bute mirė 

krities tarybos suvažiavimuose 
— seimeliuose. Apskrities sei
melio pirmininku buvo perren
kamas net 4 - 5 metus, nes tu-

a. a. Juozas Sabaliauskas. Liko\ rėjo tokį didelį pasitikėjimą. Jis 
žmona Marcelė, sūnus Vvtau- j taip pat aktvvus ir veiklus buvo 
tas su šeima Lietuvoje, sesuo 
Marijona Damaškienė su šeima, 

buhaltero darbą, lankė Sir Geor
ge Williams University and 
Schools vakarinius kursus, juos 
baigė ir gavo diplomą. 

Racine, Wis., pas gimines- Kulia-

Sausio mėn. 19 d laidotuvių i 
dainininkas ir nepamainomas i šv. Mišias atnašavo ir į kapus ! 
choro reikalų tvarkytojas — pir j palydėjo kun. P. Cinikas, MIC.' 
mininkas. j Mišių metu bažnyčioje iškilmin-

..- . . ,, • • , ,. . , - I gai giedojo parapijos choras. Į 
Nevengė talkininkauti ir ki- & „r ., f *T?7 , T_ ! amžino poilsio vietą šv. Kry-toms organizacijoms pats vienas;.. , ,., , - , - , . -u i. 4. J I iZiaus kataliKų kapines palvdejo arba su visu choru, todėl sausio , . . . ... f 

daug žmonių — visoje eilele au
tomobilių. 

* A. 

O N A B R A N I Š K I E N £ 
Mūsų mylima žmona ir mot na mirė 1970 m. vasario mėn. 16 

d. ir palaidota vasaiio mėn 19 d. Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoj. 
Mes norime padėkoti vis ems kurie suteikė ai paskutini patar

navimą ir palydėjo i' jos poilsio vietą. 
Nuoširdi ai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. kleb Jonui 

Stankevičiui, kun. A. Juškai ir kun. J. Lechavčiui. kurie atlaike ge
dulingas pamaldas ui jos sielą. Ypač kun. j . Stankevičiui, kuris pa
lydėjo velionę Į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems kurie užprašė šv. M šias ui jos s-ielą 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių. Dėkojame Šakių 
klubo nariams u i atsilankymą koplyčioje. 

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums to;e 
liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Vasaitls - Butkus ui ma'onų 
patarnavimą. 

Dėkojame visiems la dotr.'ėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti visiems nuoširdus dėkui. 

Vyras Stasys, dukterys Aldona ir Danutė Kalavinskienė. 
žentas Algirdas, anūkės Vida ir Astra. 

18 d. laidotuvių namuose su a. a. 
Stasiu Kuliavu atsisveikinti su 
sirinko didelė minia Racine ir j Po laidotuvių visi dalyviai bu-
aplinkinių kolonijų lietuvių ir i vo pavaišinti užkandžiais parapi-

Kadangi JAV gyveno visi žmo I d a u š svetimtaučių, kurių tarpe j jo s salėje. 
nos Bronės giminės, todėl 1960 j taip pat turėjo nemažai draugų, j ^ ^ §g^m g t a s y > r a m i a į 

m. vasarą persikėlė gyventi Kun. P. Cinikui, MIC. sukalbė- ilsėkis toli nuo tėvynės sve-
jus rožinį, įvyko atsisveikini- i tingoje Amerikos žemėje. Tavo 
mas su velioniu. Atsisveikino į šviesus atminimas mums, Tave 
Kažemėkaitis, šv. Kazimiero par. i pažinojusiems, ilgai paliks at-

brolis Jonas su šeima ir kiti 
giminės. Palaidotas sausio 21 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chi:a.goje. Velionis buvo gimęs 
Sft?rsnemunec parapijoje 1899 
metų birželio 5 dieną. 

A. a. Juozas Sabaliauskas bu
vo darbštus ir kuklus, labai į-
domus asmuo. Lietuvoje jis bu
vo žymus savo apylinkėje vi
suomenės veikėjas, senas savi
valdybininkas. Išeivijoje velio
nis taip pat aktyviai reiškėsi or
ganizaciniame darbe. 

Atgavus nepriklausomybę, vi 
soje Lietuvoje vyko įvairūs at
statymo darbai. Kas I pas. karo 
metu buvo sugriauta, reikėjo iš 
naujo atstatyti, o ko nebuvo, 
reikėjo naujai sukurti. Todėl 
organizavosi ūkines ir ekonomi
nės organizacijos, steigėsi įvai
rios valstybės ir savivaldybes 
įstaigos, mokyklos, kooperaty
vai ir t. t. Politinis gyvenimas 
virte virė. 

Kas dėjosi anuo metu visoj 
Lietuvoj, tas pats panašiai vy
ko ir Jurbarke bei jo apylinkė
je. Todėl darbo buvo ir čia. Ir 
Juozas Sabaliauskas- neišven
giamai įsitraukė į tų darbų sū
kurį ir jau visą laiką čia ir 
sukinėjosi. Nė viena, ypač ka
talikiška organizacija, neapsiė
jo be vienokios ar kitokios jo 
talkos. Jis ir Lietuvos kūrėjas 
-savanoris, dalyvavęs Lietuvos 
nepriklausomybės karuose. Jis 
ir savivaldybininkas, daugiau 
10 metų išbuvęs Jurbarko vals
čiaus darybos nariu ir tiek pat 
metų dalyvavęs Raseinių aps-

vietos ūkinėse organizacijose. 
Jis aktyviai dalyvavo ir politi
niame darbe, buvo senas krikš
čionis demokratas. Jis taip pat 
buvo ilgametis Ūkio Banko Jur
barko skyriaus direktorius. 

1944 metų vasarą, kaip ir dau 
gelis lietuvių, besiartinančios j 
Lietuvą Sovietų Rusijos karino 
menės buvo priverstas pasitrau 
kti i vakarus. Begyvendamas 
Vokietijoje ir čia Juozas Saba
liauskas visur buvo organizaci
jos žmogus, visur dalyvauda
vo įvairiose organizacijose. Jis 
buvo aktyvus savo apylinkės 
lietuvių bendruomenės narys. 
Jis priklausė Lietuvos kariuome 
nės Kūrėjų - savanorių sąjun
gai, pastaruoju laiku prieš sa
vo mirti buvo centro valdvbos 

iždininkas. VeHonis, būdamas 
krikščionis demokratas nuo pat 
"jaunų dienų, ir čia priklausė 
Lietuvių Krikščioniu demokra
tų sąjungai, buvo ilgametis Cni-
cagos skyriaus valdybos iždi
ninkas. 

Velionis Juozas Sabaliauskas 
visuomernriame darbe buvo 
principingas ir pareigingas, san 
tykiuose su žmonėmis — mie
las ir draugiškas, visada links
mas su nemaža priemaiša hu
moro savo kalboje. Organizaci
jos, kuriose velionis veikė, labai 
pasegęs aktyvaus ir išmintingo 
nario. 

Sabaliauskai atvažiavę į JAV, 
pradžioje apsigyveno Cicero. 
UI. Po kiek laiko persikėlė gy
venti į Brighton Parką, kur Įsi
gijo savo nuosavybe ir ramiai 
gyveno Abudu dirbdami, bū
dami ramūs ir taupūs, susidėjo 
turtelį, kurio būtu pakakę a-
biem amžių pabaigti. Tačiau i-
wko kitaio. Marcelė liko našlė. 
Matyt, tokia Dievo valia! 

Ant ims Renšvs 

Balfo Direktoriui RNTANUI GINTNIRIUI, jo my
limai žmonai 

A. f A. 
MAGDALENAI GINTNERIENEI 

mirus, liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią užuo
jautą 

Balfo 5-fo Skyriaus Valdyba 

PETKŲ 

A. f A. 
Magdalenai Gintaerienei-Vasiukevičrjtei 

mirus, bro'į dr. ALGIRDU VAS0NĮ su šeima ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Danute ir Viktoras Sllaišiai 
Danute ir Viktoras Kochanauskai 
Aldona ir Vladas Uitai 

A. + A, 
MAGDALENAI GINTNERIENEI 

m i r u s , 
jos vyrą ANTANE ir brolį JUOZĄ VASIUKEVIČIŲ, 
mūsų mecenatą, ir kitus brolius ir seserį nuoširdžiai 
užjaučia 

Čikagos Aukšt, Lituanistikos Mokykla 

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETT£ FUNER&L HOME 

TRYS MODERNIŠKI>> KOPLYČIOS 

2533 West I l s i Sf, Teief. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S, 50th Ave„ Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AJKSTe \UTOM0BILIAMS Š T A T U I 

A + A 
xMAGDALENAJ GINTNERIENEI 

mirus, jos vyrą fiNTANJį, seserį ALDONA PAŠKEVI-
ČIEHĘ, brolius agr. VYTAUTE JUOZJį ir dr. ALGIRDE 
VASnJKEVIČIUS ir jų Šeimas giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

D. ir J, Vizgirdai ir sunūs: Vytautas, 
Petras ir Romualdas su šeimomis 

A. T A. 
MAGDALENAI GINTNERIENEI mirus 
jos vyrą, ssserj ALDONfc PRŠKEYIČIEN?, brolius 
VYTAUTE dr. ALGIRDE ir JU0Z£ VASIUKEVIČIUS 
su šeimomis giliai užjaučiame. 

Faustina ir Mečys Mackevičiai 
Elena ir Gražvydas Lazauskai 

A. t A, 
MAGDALENAI GINTNERIENEI mirus, 
jos vyrą AHTAN& GINTNERĮ, seserį AlDONJį PAŠ-
KEVIČIENI, brolius VYTAUTĄ, dr. ALGIRDE ir JU0-
ZĄ VASIUKEVIČIUS su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime. 

Brone ir Stasys Eringiai 
Marcele Razevičisne 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
DOVYDAS P, GA10AS - GEnflLDAS Fs OAIMID 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
433D South Califomia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
46D5-07 South Hermitege Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

A . - f - A 
Mokytojai MAGDALENAI GINTNERIENEI-

Vasiukevičiūtei mirus, 
vyra miela ANTANĄ GINTNERJ 

nenuilstamą kultūrininką, visuomenininką ir ilgametį JAV 
L2 Sąjungos Chicagos skyr. pirmininką skausme likusį, ir 
kitus artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

JAV U Sąjungos 
Chicagos skyrius 

FRANK Z A P O L I S 
10<% — 20<% — 30% pigiaa mr>k?sif 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 

3208% We>t 95th Street 
Chicaso, Iliinoi.a 

TeJ. GA 4-8654 ir GR 6-4339 
; ; i • _ • • • - n . . . Į . . | - • 

LAIDOTUVIŲ DJ. ^RIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

1 O 

\il 

r ?**•?• 

A. VILIMAS 
M O V I N c 
Apdraustas perkranstvmas 

— Įvairin atstmmi — 
823 WF&T 34th PLACE 

Teief. — Fi;ontier 6-1882 

STEP. C LACK IR SON 
1424 W. 69th S t ree t T«L REpnbGe 7-1213 
2314 W. 23rd PTace TtL VĮrginia T-^672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. Californią Ave. TeL LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
<307 So. Litnanica Ave. Td. TArds 7-34T 

POVILAS J. RIDIKAS 
S3,>4 S. HaMed Street Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. kovo men. 16 d. 

X Giesmių vakaras įvyks 
j Verbų sekmadienį, kovo 22 d. 
Į 5 vai.. Tėviškės Lietuvių evan-
| gelikų liuteronų parapijos baž-
Į nyčioje, 6641 South Troy. Pa-
| rapijos choras, vadovaujamas 
Jurgio Lampsačio tarp kitų kū-

i rinių išpildys Fr. Šuberto Mi-
X Dėkoja Danutei Bindokie- šias G-dur. Pasirodys ir Sekma-

neL Alg. Gustaitis rašo: 'Leis- į dieninės mokyklos vaikų choras, 
kitę padėkoti už "Draugo" at- : vadovaujamas Alberto Paulikai-
karpoje leidžiamą jūsų taip gy- < čio. Bus solo Ignas Malcius, due 
vą, pjaustą, gjvenimišką ro- | tai ir mergaičių sekstetas. Da-
maną "Viena pasaulyje". Nors lyviai bus kviečiami įsijungti į 
tesulaukėme keliolikos atkarpų,i bendrą giesmę. 
bet vienas malonumas skaityti. I w », , . . . . 

x Rokiškio gimnazijos įsi
kūrimo sukaktį rengiamasi mi
nėti Ghicagoj. Taip pat galvo-

LJ3 Bridgeporto apylinkės jama išleisti ir leidinėlį, kuris 
valdyba kviečia visuotinį meti-, apimtų daugiau kaip pusšimčio 
nį narių susirinkimą ir prašo Rokiškio, vėliau pavadintos 
visus susirinkime dalyvauti, Kan. Tumo Vaižganto, gimnazi-
oors kartą metuose atlikti lie- į jos gyvavimą, todėl jau dabar 

Nepalūžkite tolesnėje kūrybo
je." 

CHICAGOS ŽINIOS 
RIAUŠES PO KREPŠINIO 

ŽAIDYNIŲ TURNYRE 
POLICIJOS PASTATAS 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus metiniame bankete, kuriame buvo pagerbtas istorikas dr. Silvestro, 
kovo 1 d. Iš k. j d. Zunas, dr. Clement M. Silvestro ponia J. Daužvardienė, Stanley Balzekas, dr. Joseph 
Jerome ir ponia Silvestro. 

J. A. VALSTYBĖSE Į padėkos žodyje pastebėjo, kad l Lymantas. Po to kalbėjo Vliko 
™_ . - - . . . x „ .. : ji esanti jau vyresniosios kartos | pjrm. dr. K. Valiūnas, pabrėž-

— Ph ladelphijos LB apylin- « . „ + . . ', .. . i | j i , , • 
tuvišką pareigą. Taip pat kvie- I prašome visus rokiškėnus atsi-! k ė s valdyba įvertindama Batu-' 6 ff y r a ^ ^ mokyto~ I d a a n a s> kad velionis sieke ne 
čia aukotojus ir kitus, kurie re- liepti su savo pageidavimais ir | n o vedama' kova Jun-tinėse JUS ' *"** t į k ė j ° ' k a d m o k v k l o s \ k D V 0 8 ' het sugyvenimo su savo 
mia ir pritaria mūsų hetuviškai patarimais Raimundui Merkiui, j Tautose dėl laisvės ir nepriklau ^ t a m ' k a d t e i k t ų moks,]% ^ i kaimynais. J 0 palaikus priglau-
veiklai dėl Lietuvos laisvės. Su- 6650 So. Fairfield, Chicago, m. somvbės atstatvmo Pabaltijui *v e r t i n t l* m o k i n n i pažangumą, dė žemė tautos, kuriai norėjo 

„i.+„ , r . i ^ „ ia t-l, j L / ^ to> eSa. s u šiomis iškilmėmis pasakyti, jog (kiekvienas žmo-
sutampa ir jos gimtadienis, j gus, kiekviena tauta turi su sa-

sirinkime bus renkama nauja 60629. Taip pat prašome bu-
valdyba, revizijos komisija, at- vaisius tos gimnazijos mokyto-
stovai į apygardos suvažiavimą jus bei mokinius parašyti savo 
ir aptariamį kiti LB reikalai, j atsiminimus. 
Susirinkimas įvvks 1970 kovo į 
22 d. 2 vai. po" p. Lietuvių au-l x a c e r o ^B rengiamas reli-

iš surinktų Vasario 16-tos pro
ga aukų paskyrė Batunui 100! 
dol. Batunas reikalingas para-1 
mos ir pagalbos iš Visų tautie- Į 
čių. Parama Batunui siunčiama i 

Pakvietimai nebus siunčiami 
x Margučiu paroda bus Bal

zeko muziejuje kovo 
balandžio 19 d. 

14 d. — 

a a. * vai. po p. i^euiviu du- — - " U n i t e d B a l t i c A ^ a l vardu, i ^ " T ~ " , ~ " T S s Z ^ T 
ditorijoj, 3133 S. Halsted Street. \ ginis koncertas įvyksta kovo i ^ ^ Schurz Ave., Bronx, N. Y.! ̂  Valensos Raulinaitienes. 
Pakvietimą; nebus siunčiami. I 22 d. Šv. Antano parap. bažny- i 10465. G'K*^ 

čioje 3 v. p.p. — PLB valdybos pasitarimas 
Į su Kanados lietuvių jaunimu 

x švč. P . M. Gimimo parap. ; į vyk t a 1970 kovo 14 Toronte. 
veikia Tėvų klubas, kurio susi- prisikėlimo parap los patalpose. 

X Algirdas Brazis, dran Ui- rinkimai v y k s t a idakvieną ant-į P r a ^ a m u s padarys wkd. vi-
rą mėnesio penktadienį 8 v. v. ! eepįrm. dr. A. Butkus ir jauni

mo vicepirm. M. Lenkauskienė. 

"The Washington Post" įdėjo, vo kaimynais taip elgtis, kaip 
taip pat ir šešių atžymėjimus ji norėtų, kad su ja būtų elgia-
gavusių moterų nuotrauką su masi. 
prez. Nbccn stovinčiu jų tarpe,' Kaip žmonės, taip ir tautos, 

Šiandien atidaroma nauja 
Aštuoni policininkai buvo su- policijos stotis prie Wentworth 

žeisti ir 49 asmenys areštuoti ir 51-mos. Pastatas kainavo 5 
po krepšinio žaidynių tarp Til- mil. dolerių. Jis bus lyg namai 
den ir Simeon aukšt. mokyklų 1,300 pokcininkų, palaikančių 
komandų Tilden auditorijoje tvarką pietinėje miesto dalyje, 
prie Union ir 47-fces. Po žaidy- pavadintoje pirmuoju rajonu, 
nių keleri šimtai jaunuolių su- Rajonas apima 13 kvad. mylių 
sipešė tarp savęs ir vėliau puo- plotą, 
lė policiją. DIDELĖ ŽUVIS 
VELYKINIŲ GĖLIŲ PARODA; I r w i a H o w e g chicagos, da-

Chicagos parkų distriktas gyvaudamas Fort Lauderdale, 
ruošia 58-tą metinę pavasario Fla-> ^^^ konkurse, pagavo 
ir velykinių gėlių parodą nuo 5' 11" Warsaw grouper žuvį, 
kovo 21 iki bal. 12 d., Lincoln sveriančią 206 sv. 
ir Garfieid parkų gėlynuose. 
Įėjimas nemokamas. 

PAAUKŠTINIMAI 

DEGĖ MOKYKLA 
Gaisras sudarė apie $75,000 

nuostolių senoje McKinley mo-
Šiomis dienomis 175 eiliniai kyfkloje, So. Hollande. Nauja 

poncininkai pakelti į seržanto j mokykla statoma, bet dar ne-
rangą, ir 68 seržantai pakelti į j baigta. Senos dabar nereikės 
leitenantus. Apie tai praneša griauti 
Chicagos policijos vadas. 

PARAPIJOS LAIKRAŠTIS 
GHICAGOJ IR APYLIHKISE 

REMKIME 
SAVĄJĮ KANDIDATĄ 

Dažnai mėgstame pabrėžti, 

nis baritonas, "Likimo galios' 
operoje dainuos Don Carlo ro- parapijos salėj. 
ię, kurį vra viena iš pagrindi-, 

T • ̂  • » 4. - ^ J ^ Pagrindinis dėmesys skinamas Lietuvių Istorijos draugi- v. & , . „ sems klausimams: II jaunimo oių. A. Brazis yra atlikęs stam- x 

tose operose. 
x Atsilankykite šį 

kongreso 
beindrarašč ui 

biąsias baritono partijas visose jos valdybos posėdis įvyks ko-
Chicagos Lietuvių operos staty- •, vo 25 d. 7 v. v. A. Rūgytės bu- OT1Sr] _ 

' te, 6547 .So. Washtenaw Ave. organizavimui, _ 
Po posėdžio 8 vai. paskaitą te- į " C J " • ^ T ; 1 9 J ° f 8 * 

«o * • i •>-<- • - v zes 16 Cleveiande saukiamo pa-
ma: Septynioliktojo amz. Tau- . , . . T .. 

sitanmD darbotvarkei. Į pasita-

Šv. Jono nuo Kryžiaus para
pija, Western Springs, pradėjo 
leisti 4 puslapių, didelio laik
raštinio formato, mėnesinį laik-

turi džiaugsmo ir liūdesio va- Į raištį, kuriame tilps vien tik tos 
landas. Nelaimės ištinka ne tik • parapijos veiklą ir reikalus lie- kad tvirtesniam Lietuvos reika-
mažas, bet ir dideles tautas. Su I čiančios žinios. ių apgynimui turime stengtis 
visomis tautomis mes ieškcme j >HR£ KALĖJIME I pravesti į reikšmingesnes poli-
sugyvenimo, nepažeidžianč o ma; i tinęs rietas lietuvį kandidatą, 
sų teisių. Toks buvo ir velionio Aaron VVheeier, gyvenąs Chi- j Antradienį, kovo 17 dieną, turi-
šūkis. Dr. A. Gerutis iš Berno c*g*> Heights, tik po penkių į m e pirminius rinkimus. Yra ir 
(Šveicarijos) pažymėjo, kad dienų sužinojo, kad jo sūnus lietuvis kandidatas respubliko-
Huetterifeldas yra vieta, kur m^ė Cook apeUrities kalėjime. n ų sąraše Kazimieras Oksas. 
susit.nka gyvieji Uetuviai. Bet I ^am sugrąžintas laiškas, ant j c į a gimęs lietuvis, buvęs JAV 
čia yra radę amžiną poilsio vie- kurio voko užrašyta "miręs", j kariuomenės pulkininkas, finan 
tą ir keletas mirusiųjų mūsų Tiriama, kas kaltas, kad tėvui | sininfeas, daugelio organizacijų 
tautiečių. Iškiliausias jųjų — nebuvo pranešta apie sūnaus i veiklus narys ir lietuvių preky-

sekma-
dienį į "Draugo" literatūros 
šventę, kurioj bus neilga iškil
mingoji dalis ir puiki meninė 
programa. 

x (Mga Gravrogkienė, 6731 
Edna ave.. CIeveland, Oliio, ra-

"Daug kas mane klausia: 

ragės srities žemėlapis" skai-. , .. . i i p . rimą kviečiami LB jaunimo seklys draugijos pirm. St. Dirman- . . . . . . 
tas. Nariai kviečiami atvykti. cijų bei jaunimo organ zacijų — Zuzana K Butkutė buvo 

viena iš keturių lietuvių, baigu-

Erdmonas Simona tis. Jo var- nūrtį-
das auksinėmis raidėmis įrašy- i 
tas į Lietuvos istoriją. Po t o ' 
kalbėjo J. Glemža, gi mok. F. 
Skėrys perskaitė iš Clevelando 
gautą raštą, kuris pasirašytas 
PLB pirm. St. Barzduko ir dau
gel o organizacijų vadovų ir 

so 
atstovų. Paminklinės lentos ati-

/o menų bakalaureatą menų i r ; d e r i g i m 0 p r o g a perskaityta ir 
•nrilrcln IrriloonnrilA LTI-HO Koin-o i ._ . . . . - . . . . 

darbuotojai, jaunimo spaudos 
x Philadelphijos _ Pietinės bendradarbiai, su jaunimu su- s i u Marylando universitetą,- š. 

New Jersey Jubiliejinių metų «iię J A V * Kanados LB pa re i - ; ^ gaugįo £2 dieną. Zuzana ga-
komitetas. ' užbaigdamas savo gū^ai. Pasitarimą globoja dr. L 

Kodėl parduodu savo pjesę? darbo veiklą, atsiuntė "Dra-u- 5. Čepo pirmin niaujama i^ana- m o k s l ų k o ^ j o j e , kurią baigė | d I ė ^tų laiškų, iškeUanč ų di-
Aš atsakau: Esu viena, sergu, gui" laišką, kuriuo išreiškė pa- etos LB valdyba. Pradžia — ' iš viso 349 graduantai. Zuzana d e l ę veii0nies E. Simonaičio 
pati negaliu nieko daryti. Pjesė. dėką mūsų dienraščiui už skir- vai. vak. ^ priklausė Lietuvių studentų są- , „ , | „ j i , L 
"Matutė" parašyta senai, bet '• tą dėmesį aprašant įvykius. — Per Amerikos Balsą Į Lie- įmg^ W neseniai įsteigtai _ P i r m o s ekumeninės pa-
jdomumo nenustojo. Dabar, ka- Drauge pridėjo 30 dol. auką tuvą perduoda įdomus ir issa- M a r y l a n d o universiteto lietuvių „ ^ ^ vasario 16 gimnazijoj 
da jaunimas maištauja, jam spaudai paremti. Komitetui va- mus aprašymas Vasariu Sesjo- s t u d e n t ų d r a u g 1 j a i '•Raitija" ir įvyk<> „^ 2 5 d_ ^ama^oe 
būtų sveika pamatyti tą verta- dovauja pirmininkas Algiman- liktosios i s^miųsuruoscų V\a- s u e n t u z i a z m u daly\'audavo jų rimų S3.le;je. Katalikų mokslei-
ią. Pjesės herojė — motutė tu- t a s S. Gečys, Finansų komite- s.amgtono K. Donelaičio ntua-. rengiamuose suVažiavimuose, pa ^ kapelionas kur Sta«vs Š -
ri visus tipingus Uetuvei bruo-; to_ _ pirnikimkas Juozas Ardys. nisUne^ m o k y ^ l ^ ^ ^ ^ rengimuos bei St:vylclose. Bai l e i k a p r a v e d ė liturgiją, evange-

likai mokiniai Marytė Kuršytė zus... Dėkojame. — Washingtono skautai ir ̂  a p l a n k ė A i r i j a 0 d a b a r 

sKautės ruošia kaziuko K. K " . - Gausios skai t^ojų aukos: į " ~ ^ d ; 3 y p p V e r b ų g e k , ^ a a ^ ^ Z u J 6 kl. ir Gintaras Radionovas 9 
spaudai straipsnį apie ateitinin- stiprina spaudą. Po 5 dol. au-: ̂ ^ ^ ^ ^ b a i n y č i o s g į^įj ^ ^ ****** fį^ff^ 
in, - « & i Hpt„™ A » « » i KOJO: ^ ^ Lanham, Md. Bus lietu- ^ ^ v ^ o v ^ ^ ^ o ^ e eimnazi- , Brh^> " f * ^ 

viškų valgių ir suautu padarytų ^ V ^ ^ T a S g e l & U m o k s l e ^ U ^apekonas 
g r a ž į rankdarbių, o taip pat ^ Z ^ S T ^ S S ^ ŽTi J" ̂ ^ ^ ^ S S f t S S £ % 5 2 S S l~uJLi ^o^ms l i ^ Z r f I iUetuvlU kolonija sve^cma nau- ^ p a m o k s i ą a p i e g talentus iš; paminklo Huettenfeide, VoKiet-joje. v e l y t ų margučių ir verbų- : j a j ą mokytoją ir džiaugiasi kar M \ £ e v a n o į i i „ P o p i e t u įvy-1 k a l b a ™° Pi"ninink. dr. — Įteikiant a l m ė j i m u s dr. L,, S u ^ t e v e l i a i s Z u z a n a i r

 M* . . - ^ o s . re , . . . , , , , V a l i ū n a s 

kų įnašą į lietuvių ekonominį KOD° 
gyvenimą. Straipsnis ruošiamas! A.. Tamošiūnas, Chicagc, 
ryšium su ateitininkų 60 m. ju- į Kun. D. Lengvinas. Kanadoje, 
biliejumi. ^>r- V. P- Tumasonis, Chicago, 

S. Vashkys, So. Ozone Park, 
X L. J. S. TUOTA JCROS | N Y . 

DUGNE" įvyks balandžio mėn. 
4 d. 8:30 v. v. \Vestern Bali-
room. Reserv. tel. LA 3-5499 

Nuoširdžiai dėkojame. 

x Jei gyyvenate Chicagoje ir 
Bilietus prašome atsiimti Play-! turite mūr. 1 ir 2 butų namą 
house sekmadieniais nuo 12 vai. ir gal mokate už $30.000 vertės 
iki 2 v. r. L. J. S. namą už 3 metų draudimo po-

(pr.) lisą 182 dol., pas Frank Zapolj 
;jūs mokėtumėt 143 dol., sutau-X Jurgis Janušaitis ir Jurgis 

Mažeika, Paramos krautuvės; 
savininkai, palengvindami ope- j 
ros pastatymo piniginę naštą, j 
Chicagos Lietuvių Operai įteikė 
100. dol. čeki. (pr.) 

pydami 39 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.) 

x Mečys Šimkus, tiksliai i? 
tvarkingai užpildo FEDERA1 
ir STATE INCOME TAX blan 

x Lietuvių Fondo tradicinė į ^ *}*? 8. Maptewood Ave. 
vajaus vakarienė su menine 
programa įvyksta š. m. balan-

HI. 4-74o0 arba YA 7-2046. 

Raulinaitienė patraukė dėmesj.: - y ^ . . R u f ^ m T a i n „ t «_ I k o b e n d j ^ k a ^ute gimnazijos 
Kovo 4 d šeš^rns a t s ižymėiu-^ ? ^ P C v I v a l ^ M o J e ' S u s t o ^ ^ **&-
• • " kigero vejotohmąjai kelionei.; d o j e l i t ^ << M i e l a s šioms federalinėje tarnyboje 

moterims buvo įteikti garbės pa
sižymėjimai. VTashingtono dien
raščiai aprašydami šių pranašių 

(B. Saldukienė) jaunime, viltis būsimosios gady
nės" ir po kun. J. Urdzės mal-VOKIETIJOJ 

. _ Erdmono Simonaičio ant- ' d t ) S sasėdo P n e padeaigtų stalų, 
moterų pagerbimo iškurnės Stat- j kapio atidengimo išk.lmos įvy- ^Cia k a l b a « pasakė mok. Fr. Škė 
ler Hilton viešbutyje, tarp kit-Įko vasario 21 d Velionis mirė ^ ^ S1™- * - V- Natkevičius, 
ko pažymi, kad atžymėjimų įtei-^969 m. vasario 24 d. Iškilmes | UžbaSgai kun. J. Urdzė irgi pa-
kimo metu daugiausia plojimų I pradėjo mok. F. Skėrys. Pa- : sidžiaugė, kad buvo pravestos 

aukė Lietuvoje gimusi dr.! minklinės lentos projektą padą- i ekumeninės pamaldos ir kvietė 

bos rūmų pirmininkas. Jei tik
rai laikysimės savo nusistaty
mo remti lietuvį kandidatą be 
politinių pažiūrų skirtumo, tai 
Kazimieras Oksas tikrai turi 
daug galimybių rinkimuose lai
mėti, nežiūrint, kad atsirado, 
kaip paprastai, maža grupelė, 
kuri susispietė apie kitatautį, 
nors ir Iki tos partijos kandida
tą. Palaikykime vienybę. 

Dr. Balys Vitaitis 

CICERO KOLONIJOJ 
Nemaža sergančių. Jurgis 

Žadelkis, Stasys Matulionis, Ka
zys Dobilas, net Kazys Šimkus, 
Kareivių draugystės pirminin
kas, rimtai sunegalavo. Alber
tas Stelingis, dar lazdų nepade
da, jau ilgas laikas kaip jo vie
na koja po sužeidimo neatgauna 
stiprybės, bet yra vilties, kad 
baigs sveikti. Stanley Varpucin, 
ilgametis narys Raudonos Ro
žės klubo, taipgi ir M. Rokas 
buvęs maisto krautuvės savi
ninkas, jau kuris laikas nega
luoja. Mikas Masiliūnas, taipgi 

suvažiavimą, kuris įvyks balan- buvęs maisto krautuves vedė-
džio 30 — gegužės 3 d. Bad Go- jas, jau seimai yra apleidęs Ci-
desberge Pabaltiečių studentų; c e r o gyvena Antioch prie gra-
name Anna.bergo pilyje. Pabai- žaus ežero, bet irgi susirgo, 
gai visi sugiedojo dar vienąįTaip pat serga Viktor Arlaus-
giesmę, kun. Stasys Šileika su-i kis, pensininkas, jį globoja P . 
kalbėjo maldą. (F. S.) I Kazlauskienė. K. D. 

J. K. 

"USlic 
Valerija Raulinaitienė kai savo > re "Lietuvos Pajūrio" red. A . ^ 5 ^ i krikščioniško jaunimo 

džio mėn. 19 d., 3 vai. vakaro 
Čikagoje, Personality Lodge x š - m - b»landžio 5 d. 7 vaI. 
banietu salėje, 4740 S. Cicero P- P- Chicagoje, Orchestra Hali 
A v e .įvyksta New Yorko Metropoli-

; tan Operos solistės Lili jos šu-
Cikagos ir apylinkių lietuviai; k y t ^ koncertas. Koncerto pel-

ir organizacijos kviečiami va-įnag skiriamas paremti lietuvių 
karienės proga įstoti į Lietuvių; kalbos lektūros įvedimą Chica-
Fondą ir dalyvauti vakarienėje.; gos Universitete. Dalyvaudami 
Gali dalyvauti ir nenariai. koncerte ne tik išgirsime iškilu-
Jiems įęjimo auka $10.00. • * • Lįos solistės Lili.jos ŠUKYTĖS 
karienei užsiregistruoti reikia dainos meną, bet kartu parem-
ne vėliau kaip iki š. m. balan-jsime mūsų pastangas lietuvybę 
džio mėn. 15 d. Registracijos stiprinti, 
bei informacijos reikalu kreip-Į 
tis į LF būstinę. 6643 S. Maple- B i l i e t a i g a u n a ^ ^ Marglniuo-
wood Ave.. Chicago, DL 60629, " • Z511 W - 6 9 t h S t" teL " 8 " 
tel. 778-2858 arba pas vietos LF į 5 8 5 i r Lietuvių Fonde, 6643 S. 
vajaus komitetus bei įgalioti- P WOOc^ Ave., telef. 7^8-2858 į r^ieage-, clioras Aidutes su vadove rnuz. A. StAphens atliko programą komp. J. Strolios minėjime 
niu& ^ (pr.) I ( p r ) į C h l c aS°J k o v o 8 * Nuotr. A. GulUmko 
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