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PREZ. JOHNSONAS fil'AMOS KONFERENCIJOJ

Henry Cabot Lodge

GUAM.
sonas vakar atvyko į mažą | 
Amerikos salą Guamą Ramiaja
me vandenyne pasitarti su JAV- 
ių ir Pietų Vietnamo kariniais 
ir politiniais vadais, kaip grei
čiau baigti karą Pietų Vietna
me ir įgyvendinti ten teisingą 
ir garbingą taiką.

Guam konferencijoje taip pat 
dalyvauja JAV-ių karinių dali
nių P. Vietname vadas West- 
morelandas, ambasadorius Hen
ry Cabot Lodge, valstybės sekr. 
Deanas Ruskas, gynybos sek
retorius McNamara, Pietų Viet
namo premjeras Ky ir kiti žy
mūs kariai bei politikai.. Ky 
su savim atsivežė naują Pietų 
Vietnamo konstituciją, kurią 
priėmė pietų vietnamiečių par
lamentas anksčiau, nei buvo nu
matyta.

Gen. Westmorelandas prašys 
atsiųsti daugiau karių j Pietų 
Vietnamą kovoti prieš komunis
tų agresiją.

Prezidentas John

Prezidentas Johnsonas

Deanas Ruskas

RAUDONOSIOS KINIJOS KARINIŲ DALINIŲ 
SUSIKIRTIMAI SU DARBININKAIS

— Viceprezidentas Humphrey 
sužeidė savo dešinės rankos rie
šą, krisdamas ant šlapių grin
dų. Riešas sugipsuotas keliom 
savaitėm.

Gen. William VVestmoreland

Nguyen Cao Ky

NAUJI ANGLIJOS PREMJERO 
WILSONO RŪPESČIAI

LONDONAS. — Praėjusiais 
metais suvaržius Anglijos eko
nominį gyvenmią, šiais ipetais 
balsuotojai “atsilygina” premje
rui Wilsonui, nusisukdami nuo 
jo darbo partijos kandidatų 
rinkimuose. Tai rodo papildomi 
rinkimų rezultatai, įvykę užpra- 
ėjusią ir praėjusąi savaitę ke
turiose apygardose. Darbiečių 
kandidatai gavo žymiai mažiau 
balsų, negu per praėjusius rin
kimus. Atsigauna konservato
riai ir liberalai. Nors darbiečiai 
pralaimėjo šiuose rinkimuose, 
bet premjeras Wilsonas dar tu
ri 92 atstovų daugumą parla
mente.

Wilsono darbiečių vyriausy
bės politikos kritika stiprėja ir 
pačioje darbiečių partijoje, pa
našiai kaip JAV-ių prezidento 
Johnsono demokratų partijoje. 
Taip pat Wilsono vyriausybės 
politikos kritika smarkiai reiš-

Kalendorius
Kovo 20 d.: Šv. Anatolis, šv. 

Kvintilė, Vilas, Nautilė.
Kovo 21 d.: šv. Benediktas, 

šv. Santucija, Nortautas, San- 
ga.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien ap
siniaukę, šilčiau su lietaus ga
limybe.

Saulė'teka 5:56, leidžias 6 :01.

kiasi ir darbiečių parlamentinė
je frankcijoje. Parlamente vis 
griežčiau kritikuojama Wilsono 
valdžia už tai, kad ji elgiasi 
priešingai, negu žadėjo rinkimi
nės kampanijos metu. Jei pra
ėjusią vasarą tik 32 darbiečių 
atstovai susilaikė, balsuojant 
dėl vyriausybės pozicijos Viet
namo klausimu, tai šiemet jau 
63 darbiečiai atstovai nepalaikė 
vyriausybės pasiūlymo didinti 
karines išlaidas.

Pačioje darbiečių partijoje 
didėjanti opozicija vyriausybės 
atžvilgiu sukėlė didelį rūpestį 
Wilsonui. Ir Wilsonas patlamen- 
tinėje darbiečių frakcijoje, iš
baręs atstovus, pareiškė, kad 
darbiečiai atstovai neturį teisės 
nepalaikyti savo vyriausybės. 
Jei jie ir ateityje bandysią maiš
tauti, tai vyriausybė pasiruošu
si paleisti parlamentą ir suruoš
ti naujus rinkimus.

Anglijos spauda paskelbusi, 
kad tai pirmas atvejis krašto 
istorijoje, kai ministeris pirmi
ninkas pirmalaikiais rinkimais 
ketna susidoroti ne su opozicine 
partija — konservatoriais, o 

su savo patrijoje kitaip galvo
jančiais žmonėmis.

SOVIETAI IŠTRĖ
MĖ DU KINIEČIUS

DIPLOMATUS
MASKVA. — Sovietų Rusi

jos vyriausybė šeštadienį ištrė
mė du kiniečius diplomatus iš 
Maskvos, kaltinant juos antiso- 
vietine propaganda.

Užsienio reikalų ministerija 
tuojau įsakė išvažiuoti iš So- 
vietijos pirmajam raud. Kinijos 
ambasados sekretoriui Miaho 
Chiungui ir trečiajam sekreto
riui Sun Lin’ui.

Šiuo žygiu Kremliau vadovai 
atsikeršijo Pekino režimui už iš
trėmimą dviejų Sovietų Rusijos 
diplomatų iš raudonosios Kini
jos.

N. G. Natašinas, antrasis So
vietų Rusijos ambasados Peki
ne sekretorius, ir O. A. Jedano- 
vas. antrasis sekretorius ir kon- 
sularinio skyriaus viršininkas, 
buvo komunistų kiniečių reži
mo ištremti daugiau kaip prieš 
savaitę, apkaltinus juos “įžeidi
nėjimu, šmeižtu ir melu”.

Natašinas apkaltintas muši
mu kiniečio darbininko ir abu 
apkaltinti atleidę kiniečių šta
bo narius, kurie dalyvavę strei
ke po incidento Maskvoje sau
sio 25 d., kai kiniečiai studen
tai buvę sovietų apkulti raudo
nojoj aikštėje Maskvoje.

— Rytų Vokietija ir Čeko
slovakija kovo 17 dieną pasira
šė draugiškumo ir abipusės pa
galbos sutartį.

Sutartis pasirašyta Prahos 
pilyje Rytų Vokietijos komunis
tų vado W. Ulbrichto ir Čeko- i 
slovakijos prezidento A. Novot- j 
nio. Ši sutartis yra panaši į Rį į 
Vokietijos ir Lenkijos susitari
mą praėjusią savaitę Varšu
voje.

Šiomis sutartimis bandoma 
sustiprinti Rytų Vokietijos po
ziciją, Vakarų Vokietijos vy
riausybei bendant užmegzti ar
timesnius ryšius su rytine Eu
ropa.

PEKINAS, Kinija. — Pekino 
komunistinės vadovybės žurna
las “Chunci" savo straipsniais 
ragina įvesti karinę kontrolę vi
sam politiniam ir ūkiniam kraš
to gyvenimui.

“Į visas apskričių ir aukštes
nes oiganizacijas, — neseniai 
rašė ‘Chunc?’, —- reikia nusiųs
ti naudies išsivadavime armijos 
atstovus, o į liaudies komunas ir 
žemesnes organizacijas — liau
dies gynybos atstovus”.

Kartu žurnala i “Chunci” fak
tiškai pripaž^t’. kad ne visa 
raudonosios Kinijos armija bu
vo paklusnus komunistų parti
jos pirmininko Mao Tse-tungo 
ir jo artimiausio bendradarbio 
gynybos ministerio Lin Piao 
įrankis.

“Dėl nepaprastai sudėtingos 
klasinės kovos kai kurie drau
gai iš vietinių karinių dalinių, 
— rašo žurnalas, — gali pada
ryti laikinio pobūdžio klaidų”. 
“Chunci” ragina atsargiai elg
tis su tais kariškiais, kurie sto
jo prieš kultūrinę revoliuciją. 
“Jokiu būdu negalima prieš 
juos griebtis atvirų veiksmų”,

nes “priešingu atveju gali būti 
padaryta didžiausia klaida”.

Užėmė dar tris pietines 
apylinkes

Pasak užvakar dienos provin
cinių radijo pranešimų, raudo
nosios kiniečių armijos daliniai, 
ištikimi Mao Tse-tungui, pradė
jo kontroliuoti ūkius ir įmones 
dar trijose pietryčių Kinijos 
provincijose.

Vadinasi, jei pranešimai tei
singi, beveik visa pietryčiij Ki
nijos ir pietų vidurio gamyba 
yra Mao Tse-tungo kariuome
nės priežiūroje, bandant vėl 
įstatyti į savo vėžes ekonominį 
gyvenimą, kurį paraiižavo Mili

niai kivirčai dėl valdžios.
Ašlieani pasipriešinimai Mao 

Tse-tungo šalininkams tebe- 
vykstą Kwantungo provincijoje. 
Kruvini susirėmimai įvykę taip 
kariuomenės dalinių, bandančių 
atstatyti gamybą, ir ben.prieši- 
naučių įmonės darbininkų ir kai
miečių.

Tos trys provincijos, kurias 
irgi kontroliuoja kariuomenė 
yra Anhwei, Kungsi ir Hupeh.

K. JURGĖLA PRIIMTAS 
TEISINIAI PRAKTIKAI 

AUKŠČIAUSIAJAME TEISME
WASHINGTONAS. — JAV- 

ių Aukščiausiojo teismo plenu
mo posėdyje, pirmininkaujant 
vyriausiam teisėjui Eearl Wa- 
rrenui, advokatas dr. Kostas R. 
Jurgėla buvo priimtas teisinei 
praktikai šiame teisme ir pri
saikdintas su keliais kitais nau
jais nariais. Teismui adv. Jur- 
gėlą rekomendavo keli Kongre
so nariai, o formalų siūlymą 
teismo posėdyje pateikė adv. 
Farnk Tribble, J. V. Informaci
jos agentūros juriskonsulto pa
vaduotojas.

Kostas R. Jurgėla teisinius 
mokslus ėjo Columbia universi
tete ir Brooklyno Teisių mo
kykloje, įsigijęs akademinius 
teisių bakalauro ir magistro 
laipsnius. Išlaikęs egzaminus ir 
priimtas advokatu New York 
valstybės teismuose 1934 m., 
adv. Jurgėla vertėsi teisės prak 
tika tarp 1936 m. ir 1951 m., 
gyvai dalyvaudamas lietuvių 
veikloje, o nuo 1944 m. vado
vaudamas Liet. Amerikiečių in

formacijos centrui. Drauge ji
sai studijavo istoriją, ir jau va
dovaudamas “Amerikos Balso” 
lietuviškai tarnybai, iš Fordha- 
mo universiteto 1954 m. gavo 
filosofijos daktaro laipsny Jo 
nespausdintoji disertacija “Lie
tuva ir Jungtinės Valstybės: 
valstybinių santykių užmezgi
mas”, daug pasitarnavo eilei ki- 
tj istorikų. Spausdintųjų jo raš
tų tarpe yra 1948 m. išėjusi 
iliustruotoji “History of the Li
thuanian Nation”, 1961 m. “Ta- 
nnenberg (Eglija - Grunwald) ”.

Lietuvių kalba išėjo studija 
apie lietuvius Amerikoje dar 
prieš masinę imigraciją ir tau
tinį atgimimą. Išleidimo laukia 
jo stambi dokumentuota studija 
apie 1863 m. sukilimą Lietuvo
je — pastaraisiais metais pakal
bintas, dr. Jurgėla sakosi nie
ko nerašysiąs istorinėmis temo
mis, kol neišeis šis daugelio me
tų kruopštaus darbo veikalas.

Kristaus mokykloje nyksta amžių 
distancija ir istorija tampa dabartimi

— Prezidentas Johnsonas pa
kvietė Lotynų Amerikos 35 dip
lomatus ir jų žmonas atvykti 
į jo ūkį, Texas valstijoje, kovo 
31 d. Jis nori sueiti į artimesnį 
kontaktą su Lotynų Amerikos 
diplomatais.

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis trečiadienį bend
roje audiencijoj kalbėjo apie 
šv. Petro ir Pauliaus jubilieji
nius metus, kurie prasidės šie
met birželio 29 dieną, minint jų 
mirties devyniolikos amžių su
kaktį

Šventasis Tėvas priminė ti
kintiesiems, kad norint tinka
mai pagerbti Kristaus apašta
lus ir Bažnyčios globėjus, pri
valome sustiprinti savyje tikė
jimą, kurį jie savo gyvenimu 
ir žodžiu ir mirtimi skelbė pa
sauliui ir paliko mums laikyti.

Šventieji apaštalai — kalbėjo 
Popiežius — tai nurodė patys 
savo laiškuose. Šventasis Pet

ras savo pirmame laiške, kad 
tikėjimas saugo išganymui ir 
todėl kiekvienas turi būti tvir
tas tikėjime! Šventasis Paulius, 
plačiai kalbėdamas apie tikėji
mo doktriną savo laiškuose Ro
mėnams ir Galatams, ryškiau
siai pabrėžia rūpestį, kad visi 
išsaugotų nepaliestą tikėjimą. 
Kiekviena klaida — erezija pri
valo būti atmesta visu griežtu
mu!

— Išpažindami tikėjimą — 
kalbėjo toliau Šv. Tėvas — mes 
įsigyjame teologinę dorybę, ku
ri mus tiesioginiai riša su apaš
talais. Apaštalai gi veda mus 
prie Kristaus — mūsų vieninte
lio Mokytojo, kristaus mokyk

loje nyksta amžių distancija ir 
istorija tampa dabartimi. Baž
nyčia pati kuria pasaulio is
toriją, nes ji nėra surišta su 
kurio nors laikotarpio apraiš
komis, visa viršydama savo am
žinuoju paskyrimu...

— Bagdado universitetas, I- 
rako institutai ir kolegijos vėl 
priima kurdus. Ilgus metus, kai 
Kurdistane vyko karas, kurdai 
negalėjo mokytis. Dabar pagrįs 
tos kurdų teisės bus atkurtos.

— Pietų Vietname padidėjo 
kovos tarp JAV-ių karių ir ko
munistų.

Penktadienį radijas pranešė, 
kad kariuomenė užėmė pajūrio 
Chekiango provinciją, pietuose 
nuo Šanghajaus. Praėjusios sa
vaitės pradžioje kariniai daliniai 
paėmė komunistų partijos ma
šineriją ir pramonę Cantone ir 
apylinkėse Kwangtungo provin
cijoje, pietų Kinijoje.

Kiti pranešimai kalba apie 
karinių dalinių įžengimą į dides
nes įmones ir ūkines apylinkes

Mao Tse-tung

Lin Piao

Fukieno, Hunano, Kvvangi ir 
Kweichowo provincijose.

Nori pakelti gamybą
Liaudies išlaisviirnto dali

niams įsakyta įsijungti į pro-

Mao Tse-tungo suaugusių revo
liucinių sukilėlių (kurie prilygs
ta jaunamečiams raudongvar- 
diečiams) ir pro - Mao Tse-tun
go revoliucinius komitetus at
statyme įmonėse gamybos ir 
paruošime ūkiuose pavasarinės 
sėjos.

Bet kariuomenės daliniai, sa
ko atvykę kiniečiai į Hong Kon
gą, beveik prie paties darbo 
rankų neprideda, o daugiausia 
“bosauja”, ir jie sutinka opozi
ciją — viešą ir pogrindžio — iš 
įmonių darbininkų ir kaimiečių.

TRUMPAI
— šiaurės Atlanto sutarties 

organizacijai (Nato) tarybai 
laikina būstinė šiandien prade
dama statyti Eyere vietovėje, 
netoli Briuselio, Belgijoje, ir 
šie rūmai bus baigti sekančiai 
Nato ministerių sesijai gruodžio 
mėnesį.

Pastovi Nato tarybos bŪ3tmė 
bus pastatyta Briuselio apylin- 
kėųe kelerių metų bėgyje. Nau
ja Nato tarybai būstinė stato
ma Belgijoje, Prancūzijos pre
zidentui Ch. de Gaulle’iui įsa
kius Nato kraštų kariniams da
liniams pasitraukti iš Parncūzi- 
jos.

Laikiną būstinę statys Belgi
jos ir Olandijos bendrovė.

— Vakarų Vokietijos gyny
bos reikalam numatoma skirti 
4 bilijonai 900 mil. dolerių, įskai 
tant 282 milijonų 500 tūkst. dol. 
pirkiniams iš JAV-ių ir Angli
jos, kad būtų prisidėta prie šių 
abiejų kraštų karinių dalinių 
V. Vokietijoje išlaikymo. Gyny
bos biudžetas sumažintas, todėl 
nebus galimybės sustiprinti vo
kiečių ginkluotų pajėgų šiais 
metais.

GARRISONO PASTANGOS 
IŠAIŠKINTI KENNEDŽIO 
NUŽUDYMO PASLAPTIS

NEW ORLEANS, La. — 
New Orleans apygardos proku
roras Jim Garrison bando pa
teikti duomenų, įrodančių, kad 
prezidentas Kennedy buvo au
ka sąmokslo, kilusio New Or- 
ican? mušte, o ne vieno Oswal- 
do užmasčių, kaip sako Warre- 
no komisijos raportas, šiam Ga- 
rrisono žygiui pagelbėjo trijų 
teisėjų v'enetas, atlikęs pradinį 
apklausinėjimą, paskelbęs penk
tadieni nuosprendį, kad Ciay L. 
Shaw, išėjęs pensijon turtingas 
verslo žmogus, turėtų būti pir
masis žmogus patrauktas teis
man ryšium su nužudymu.

Trijų teisėjų vienetas nu
sprendė, kad Jim Ganison tu
rįs pakankamai duomenų ban
dyti sulaikyti Shaw’ą. Atrodo, 
prokuroras iškels teisme Sha- 
w’ui kriminalinę bylą.

Prokuiotas Jim Garrison lai
mėjo po keturių dienų apklau
sinėjimo dviejų liudininkų:

Peny R. Russo, a Balota Rau
ge, apdraudos agentas, liudijo, 
kad fehaw, Lee Harvey Cowald 
ir pilotas Davė Ferrie sąmoks- 
lavo 1963 metais nužudyti pre
zidentą Kennedį (Ferrio jau ne
bėra gyvųjų tarpe).

Vernon Bundy, 27 metų, bu
vusi narkotikų figūra, pareiš
kė, kad jis matęs Shavv’ą duo
dant Oswaldui ryšuliuką bank
notų New Orleans paežerėje

1963 metų vasarą.
Jei Shaw bus pasodintas į 

kaltinamųjų suolą, tai jis bus 
pirmasis žmogus, patrauktas 
teisman dėl Kennedžio nužudy
mo. Oswaldas buvo nužudytas 
J. Rubio (šis jau miręs) dviem 
dienom praslinkus po preziden
to Kennedžio nužudymo 1963 
metų lapkričio 22 d.

Pabėgėliai iš komunis
tinės Kinijos

HONG KONGAS. — Hong 
Kongo katalikų vyskupija išlai
ko trylika centrų pabėgėliams 
iš raudonosios Kinijos globoti. 
Iki šiol čia gavo paramos dau
giau kaip 550,000 pabėgėlių. Iš 
viso Hong Kongas šiuo metu 
turi apie keturis milijonus gy
ventojų, kurių pusę sudaro pa
bėgėliai iš komunistinės Kinijos.

1945 m. Hong Kongas turėjo 
tik 650,000 gyventojų.

— Sovietų Rusijos radijas, 
pavadintas “taikos ir pažangos 
radi jum”, kasdien duoda 4 Va 
valandos propogandinę progra
mą kiniškai, bandydamas pa
gelbėti raud. Kinijos žemyne 
Mao Tse-tungo priešininkams, 
kovojantiems prieš raudongvar- 
diečius ir kultūrinę revoliuciją. 
Šio radijo tikslas: nuversti ki
niečių komunistų partijos pir
mininko Mao Tse-tungo reži- 

i mą, pastatyti jo vietoje palan- 
į kius žmones Sovietų Rusijai.



MUSU KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

DARBINGAS
APYL. VALDYBOS POSĖDIS

Vasario 27 d. apylinkės val
dyba turėjo savo posėdį pirm. 
dr. St. Balio bute ir apžvelgė 
daug praėjusių metų nuveiktų 
ir ateities darbų gaires iki sa
vo kadencijos pabaigos. Tarp 
kitko buvo peržiūrėta savo ka
dencijos darbai; ar buvo vis
kas įvykdyta, kas buvo užsi
brėžta ir visuotino susirinkimo 
patvirtinta. Tenka pripažinti, 
kai kurie valdybos nariai kon
statavo, kad vykdant progra
minius darbus, įsijungė visuo- 
meninėn veiklon daug ir ne val
dybos narių savanoriškai arba 
paprašyti. Užsibrėžti darbai bu
vo įvykdyti dar su kaupu.

Valdyba pasidžiaugė, kad ga
na gražiai veikia lietuviškoji 
mokykla, įsisteigė tautinių šo
kių grupė, kuri pasiryžus daly
vauti 1968 m. šokių šventėje. 
Valdybai nesvetima buvo ir po
litinė veikla. Savo biuleteniais 
informuodavo narius, kurie ren 
kami į aukštesnius amerikiečių 
postus mums artimi ir kurie 
mus užjaučia esamose sąlygose 
ir kita.

Prieš paskutiniam baigiamo
sios kadencijos posėdy buvo 
paliesta bendri apylinkės reika
lai. Visuotinas apylinkės narių 
susirinkimas numatomas kovo 
19 d. 4 vai. parapijos mokyk
loje.

Vasario 16 dienos minėji
mas praėjo gana sklandžiai ir 
pakilusioj nuotaikoj. Valdyba 
išreiškė nuoširdžią padėką vi
siems prie tos šventės ruoši
mo prisidėjusiems. Valdyba per 
minėjimą surinktus pinigus pa
skirstė laisvinimo ir lietuviš
kumo paalikymui. Koresp.

Omaha, Nebr.

LB APYLINKĖJ
Senoji LB apyl. valdyba ge

rai atlikusi savo darbą, tarpe 
kitų darbų ji gražiai papildė 
apylinkės iždą keliais parengi
mais ir surinktomis aukomis 
Vasario 16 minėjimo proga. To
dėl valdyba paskutiniame savo 
posėdyje 565,75 dol. paskirstė 
sekantiems: ALT-ui 315,75 dol., 
Lietuvių fondui 100 dol. (jau 
antra šimtinė), 3) Omahos litu 
anistinei mokyklai 50 dol., — 
Tautos fondui 25 dol., Kultūros 
fondui 25 dol., Vasario 16 gim
nazijai 25 dol., parapijos rei
kalams 25 dol.

GIMNAZIJOS RĖMĖJAI
Kovo 5 d. įvyko Vasario 16 

gimnazijai remti Omahos būre
lio narių susirinkimas. Būrelio 
valdyba per 1966 m. surinko ir 
pasiuntė 340 dol. Vasario 16 
gimnazijai. Šiuo metu būrelis 
turi 38 narius, atliekančius sa
vo įsipareigojimus. Susirinkime 
buvo iškeltas labai svarbus rei
kalas padidinti būrelio rėmėjų 
skaičių, kad būtų galima išlai
kyti gyvą tą vienintelį lietuvy
bės židinį Vokietijoje. Todėl 
susirinkimas nutarė kviesti ir 
raginti visus Omahos lietuvius 
stoti į būrelio eiles ir savo įna
šais remti Vasario 16 gimnazi
ją, nežiūrint visų nepagrįstų

Milwaukee, Wis., gimę du tigrai maitinami dirbtinai. Kitus du tigriu
kus augina pati motina.

spaudoje keltų kaltinimų gim
nazijai. Būrelio susirinkimui 
prašant sutiko ir 1967 m. dirb
ti valdyboje tie patys pasišven
tę asmenys: A. Mikėnaitė, R. 
Drukteinis, S. Radžiūnas, J. 
Černius ir V. Arnauskas.

ATEITININKŲ
SUSIRINKIMAS

Kovo 5 d. buvo sukviestas ir 
at-kų sendraugių s-gos Omahos 
narių susirinkimas Damų na
muose. Į susirinkimą iš 14 narių 
atvyko 11 ir keletas svečių. Na
mų šeimininkas skyriaus pirm. 
J. Damas, pradėdamas susirin
kimą visus atvykusius pasveiki
no ir priminė, kad organizacija 
dar yra gyva ta, kuri padaro 
bent vieną susirinkimą per me
tus. Sugiedojus at-kų himną 
šiame susirinkime buvo prisi
minta a. a. kun. J. Jusevičiaus, 
skyriaus nario aštuntosios jo 
mirties metinės. Kun. L. Mus- 
teikiui vadovaujant sukalbėta 
“Viešpaties angelas”. Tą dieną 
ir bažnyčioje buvo aukotos šv. 
Mišios už jo sielą.

Toliau kun. J. Tautkus nuo
taikingai ir išsamiai kalbėjo 
apie Visuotinį bažnyčios susi
rinkimą ir jo svarbiausius nu
tarimus. Po paskaitos, be kitų 
klausimų buvo aiškinamasi kodėl 
lietuviai bažnyčioje per savas 
pamaldas nepajėgia garsiai kal
bėti bendrų maldų bei atsakinė
ti kunigui.

Einamuose reikaluose pasi- 
inlformuota apie At-kų Jauni
mo fondą, At-kų federacijos 
vado rinkimus ir parapijinius 
reikalus.

Po susirinkimo dr. O. Dainie
nė, talkininkaujant jos dukte- 
rei ir ir M. Damijonaitytei, vi
sus pavaišino.

PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Antano parapijos vado
vybė, susidedanti iš kleb. kun. 
P. Žarkausko, kun. J. Tautkaus 
ir 6 patikėtinių atspausdino ir 
išdalino parapiečiams, jų para
pijos 1966 m. pajamų ir išlaidų 
piniginę apyskaitą. Tais metais 
turėjo pajamų 74,030 dol. ir iš
laidų 67,960 dol.

Šv. Antano parapiją įkūrė lie
tuviai ir buvo tikrai kurį laiką 
lietuviška parapija, bet dabar 
ji yra mišra. Nežiūrint, kad 
naujų ateivių lietuvių banga 
šią parapiją sulietuvino, šian
dien iš 440 parapijai priklau
sančių šeimų ar pavienių asme
nų lietuviai sudaro tik pusę to 
skaičiaus. Vietinis

Nevvark, N. J.
DIDŽIOSIOS SAVAITES 

PAMALDOS
Šv. Trejybės parap. bažnyčio

je, Newark, N. J., Didžiąją sa
vaitę pamaldos vyks šia tvar
ka:

Did. Ketvirtadienis
7 vai. ryte — šv. Mišios ir 

išduodama Komunija.
7:30 vai. vakare — iškilmin

gos Paskutinės vakarienės šv. 
Mišios, Komunija ir procesija.

Adoracija iki 12 vai. nakties. 
Did. Penktadienis

3 vai. p. p. — Kryžiaus pa
garbinimas, Komunijos priėmi
mas.

7:30 vai. vakare — Kryžiaus 
keliai.

Sol. St. Baras ir sol. D. Stankaitytė koncertuos Philadelphia, Pa., 
mieste prieš atvelykį, balandžio 1 d.

NAUJA LIETUVIŲ FRONTO TARYBA

Kovo 11—12 Detroite posė
džiavo naujai išrinkta Lietuvių 
fronto bičiulių, tabyba, kuriai ir 
nuolatine būstine bent ateinan
tiems trejiems metams parink
tas Detroitas, į tarybos prezi
diumą išrenkant detroitiškius 
dr. A. Damušį, dr. V. Majaus
ką ir dr. P. Padalį. J. Brazaitis 
pavaizdavo tarybai artimiausios 
ateities LFB uždavinius ir jų 
vykdymo praktiškas galimybes, 
atsižvelgiant į Rytų — Vakarų 
šio meto santykiuose kai kieno 
stipriai įtaigojamą “tiltų staty
mo” politiką ir to įtaigojimo 
eventualų poveikį Lietuvos lais 
vės kovai. Amerikos ir Kanados 
LFB pirm. V. Galvydis pain
formavo apie savo vadovauja
mos LFB valdybos rūpesčius, 
pastangas bei sumanymus ir 
apie LFB anketos rezultatus. 
Buv. LFB Vyr. Tarybos pirm. 
dr. J. Kazickas, dėl ligos nega
lėjęs tarybos posėdžiuose daly
vauti, savo ataskaitinį praneši
mą atsiuntė raštu, apžvelgda
mas ne tik buv. tarybos veiklą 
ir jos sąlygas, bet ir įžvalgiai 
pabrėždamas labiausiai jautrias 
ir pirmareikšmes šio meto lais
vųjų lietuvių problemas ir LFB 
uždavinius jų atžvilgiu. Lietuvos 
Laisvės komiteto narys V. Vai

Did. šeštadienis
7:30 vai. vakare — ugnies, 

Velykų žvakės, vandens šven
tinimai ir Šv. Mišios.

Velykų sekmadienis
6 vai. ryte — Prisikėlimas, 

procesija ir šv. Mišios. Kitos 
mišios 8, 9, 10:30 ir 12 vai.

Išpažintys klausomos: trečia
dienį, ketvirtadienį ir šeštadie
nį nuo 3 iki 7 vai.

Parapijos kunigai

Great Neck, N. Y.
GRAŽI

JAUNŲJŲ PROGRAMA
Vasario 18 d. Great Neck 

Lietuvių bendruomenė suruošė 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Invokaciją paskaitė ku
nigas L. Jankus. Šiai progai

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
*15.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Ave. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

tiekūnas painformavo apie Vli
ko ir LLK organizacinę padėtį, 
veiklą ir jos priemones. Taryba 
išsamiai ir visapusiškai nagri
nėjo LFB nusistatymus bei už
davinius Lietuvos laisvinimo 
veiksnių atžvilgiu, lietuvių ben
druomenės atžvilgiu, lietuviško
jo jaunimo atžvilgiu, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 50 
metų sukakties atžymėjimo at
žvilgiu. Taryba vieningai pritarė 
minčiai,kad LFB organizuota stu 
dijų savaitė nuo šių metų būtų 
stengiamasi paverst galimai vi
sų lietuvių studijų savaite. Šių 
metų studijų savaitės progra
moje numatyta ryškinti įvairius 
aspektus bendros temos: kova 
dėl Lietuvos valstybingumo pra 
eityje ir mūsų laikais.

Prie LFB Vyr. tarybos nu
matyta sudaryti Lietuvos lais
vinimo koncepcijos ir linijos 
komisija (New Yorke), finansų 
komisija (Chicagoje), dialogo 
su jaunimu komisija (Chicago
je), bendruomeninės talkos ko
misija (Rochestery), Lietuvos 
draugų komisija (Chicagoje), 
organizacinių reikalų LFB Vyr. 
tarybos posėdžių dalyvius savo 
jaukiose meųėše’ svetingai glo
bojo dr. V. Majausko šeima.

Kor.

pritaikytą paskaitą paskaitė 
Lietuvos skautų įkūrėjas, kapt. 
P. Jurgėla. Visi su atsidėjimu 
klausėme, nes jis papasakojo 
apie Lietuvos kariuomenės įkū
rimą ir nepriklausomybės ko
vas.

Mūsų jaunieji lietuviai: Ra
mutė Žukaitė, Dalia Jasaitytė, 
Danutė Miklaitė, Rasa Vilgaly- 
tė, Gintaras Miklas, Rytas Vil- 
galys, Justas Vilgalys, Saulius 
Alilionis ir Ramutis Alilionis 
atliko programą, kuri susidėjo 
iš montažo ir tautinio šokio. 

, Juos šiai programai paruošė 
ponia Irena Vilgalienė. Taip 
pat programoje dalyvavo Arū
nas Jankauskas, iis labai gra
žiai padeklamavo Brazdžionio 
eilėraštį “Lietuva, mano šiau-

rėš pašvaistė”. Programa bu
vo atlikta labai labai gražiai 
ir visiems atsilankiusiems la
bai patiko.

O atsilankiusių buvo nema
žai, nors mūsų apylinkė ir nė
ra didelė. Turėjome svečių net 
ir iš kitų apylinkių.

Mūsų minėjimai yra visuomet 
daromi šeimyninio pobūdžio. 
Todėl yra galima linksmoje nuo 
taikoje smagiai praleisti laiką 
ir su visais pasisvečiuoti.

Great Neck LB apylinkės val
dyba nuoširdžiai visiems dėko
ja už gausų dalyvavimą ir dos
nų aukavimą. D. A.

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

J. NAUJOKAITIS
MOVING

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUE7ITE GIFT PARCEL SERE
3 skyriai Chicagoje:

2008 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrovS, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

10%, 20%, 30% piginu mokSslte
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 U West B5th Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel. GA 4-8054 lr GR 0-433V 
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RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertištkai uždedam naujus tr tai 
aome senus. Pilnai apsidraudę. Dar 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8771
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII

TA’, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 VVest 83rd St., Tel. 434-042? 
P. Rudėnas K. šimulis

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, 8pec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, UL 

Tel. PRospeet 0-5084 
Vai. 9-4 lr 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadlenlaa 10—1 vai. Trečia
dienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res. telef. WA 5-5070

Rez. tel. 239 - 4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR HOTEBP LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
(Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tel.. PRospeet 8-1717 

Rezid.. 8241 West OOth Plaee 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 08rd Street 
Kampas 6 8-čios lr California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. IVAibrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois
TeL ofiso HE 4-684*. rez. 388-228*

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
?al.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. tr šešt tik 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirmad., antr., ketvirt ir
penktad. 2—9 vai. v.

šeštad. 1# v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.

4845 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60829. Tel. LUdlow 5-9500
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• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 5:30, šeštadieniai ™
8:30 — 12:00. A

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

Ofiso 735-4477; Rez. PR. 8-0*00

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS 

CRAVVEORD MEDICAL BLDG. 
0448 So. Pulaskl Road

nflrftl ■ilfldtn Hm •

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR #-7800; Namu *25-76*7
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 Sonth Damen Avenne
Valandos: 1—-9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadienj

Res. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos

6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

T«l. 428-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ave.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. * 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Trefi. ii

šešt. 8 v. t. Iki S v. popiet

(iftHO HE 4-1414, Rez. RE 7-0801

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Bt CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų Ilgos
2454 VVest 7 Ist Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai: kasdien 1—1 ir 6—8 vai va v 

Šešt. 12—S y. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę 

VALį ,, pirmad., antr., ketv., penkt 
Pu° 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
???ta1„nuo 2-<- Trečiadieniais lr
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-22*0

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospeet 8-B081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ UGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. lr nuo B Iki 8 ▼. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Ave^ YA 7-7381
nuo,a?oenlilflP V'šeštaIditnUla
nuo 10 v. r. iki i vai. noniet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOJ! 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St

Vai. antrad. nuo 2—5 popierų
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso, telef. 776-2880
Rez. telef. PR 9-6730

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika
2815 W. 7 Ist Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 Iki IS vai.: arba arusi- 
tarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, Hi

Kabineto tek 087-2020
Nainy tel. 83B-1071

Vizitai pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas IR CHIRURGAS
A^ra8: 4285 W 63r‘l Street 

Ofiso lel. RElianee 5-4410
Rez. tel. GRovehlU 0.0617 

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 iki
2 v. p p. ir nuo 7 Iki 8 v v • 
h- penkt. nuo 12 iki 2 v p“ 
vakarais pagal suMtarima P “

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1*81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susliarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO UGOS

5540 So. Pnlaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo
2—4 Ir 6—9 lr pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas. 2750 Weet 71 Street 

Telefonas *25 - 82*6
Valandos: 2-8 v. v„penkt. 10_l| 
v. rt—s vai. vale. i a „ *Sekmad. Ir trečiad. — uždara ’ 

Rez. tel. IV A B. SOV*Tel. RElianee 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad.
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
Gydytojas IR chirurgas 

bendra phatoa nfSS&š,

v" vkt šešted2 l^‘l^ia‘rtnuotr6ečiki 

laiku - pagal suSitorimlPiet k‘tU
Tei. ofiso ir buto Olympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. ISth Street, Cicero
Kasdien 1—D vai. lr «—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-fll»8

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius Ok susitarus
----------4irP šfštJd. 6Jždai^U ak'DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPEOIALISTfi
MEDICAL BUILDING

715# South VVestern Aveniu* 
Pirmad., antrad.. ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. lr nuo
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168
Rez. tel. 230-291*

Telefonas — GRoveUUl 6-2823.

DR. A. VALIS-LABOKAS
viSeIR CHIRURGAS 

SPECI«
2524 VVest 69th Street 

valandos: l iki 4 ir « o .. *
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. ’

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos)
V alandos nagai susi tarimų

Tel- PRospeet #-*400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
gydytoja ir chirurge

^648 8‘ Alba«y Ave.
VaĮ.. pirm., antrad., ketv «__ a -
VakKituenikt'v ,r Se6tad- 2—« popiet 

Kitu laiku pagal susltarim*Ofiso PR 8-7773 Rez. PR #-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv., 5 — 8 vai 
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JAV ir Maskvos konsularinės

SUTARTIES REIKŠMĖ

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Sovietų Rusijos konsu- 
larinę sutartį senatas ratifi
kavo. Prieš sutarties užtvirti
nimą balsavo tik 28 senato
riai, nesudarydami vieno treč
dalio senato balsų. Kadangi 
buvo atmestos visos pasiūly
tos rezervacijos, todėl sutartis 
ratifikuota tokia, kokia prezi
dento ir Valstybės departamen 
te buvo pasiūlyta ir senato už
sienio komiteto patvirtinta.

Pasiremiant šia sutartimi, 
Sovietų Rusija galės steigti 
konsulatus bet kuriuose Ame
rikos miestuose. Juos galės 
steigti ir Jungtinės Valstybės 
Sovietų Rusijos miestuose. 
Kiek jų ir kur juos steigs, tik
riausiai dėl to turės susitarti 
Washingtonas su Maskva. 
Svarbu, kad abiem valstybėm 
būtų taikomas lygus mastas, 
kad Soivetų Rusija nebūtų pa
statyta privilegijuotosios vaid
menyje, leidžiant jai steigti 
Amerikoje daugiau konsulatų, 
negu Amerikos Rusijoje.

*
Reikia vis tik laikyti, kad, 

šią konsularinę Sutartį suda
rant ir ją ratifikuojant sena
te, padaryta Maskvai didelė 
nuolaida. Tokia sutartis nebu
vo reikalinga. Juo labiau ne
reikalinga, kad, kaip praeitis 
aiškiai jau yra įrodžiusi, So
vietų Rusija nė šios sutarties 
nesilaikys, kaip nesilaikė ir ne
silaiko visų kitų sutarčių. Bet 
kokios naujos nuolaidos So
vietams yra pavojingos. Ypač 
pavojinga ši pastaroji.

Ji yra pavojinga krašto sau
gumui, nes prie Maskvos am
basados Washingtone ir prie 
Jungtinių Tautų organizacijos 
New Yorke veikiančių komu
nistų propagandininkų, einan
čių ir šnipų pareigas, prisidės 
visa eilė konsulų ir kitų pa
reigūnų. Šitiems Maskvos 
agentams bus labai plati dir
va Chieagoje ir kituose did
miesčiuose, kur didelę gyven
tojų dalį sudaro įvairių tauty
bių žmonės, ypač daug iš už 
geležinės uždangos. Ne he rei
kalo anuo kartu, kalbėdamas 
lietuviams, susirinkusiems mi
nėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventėje, Chicagos meras 
Richard Daley pareiškė, kad 
jo vadovaujamo miesto val
džiai jokie sovietiniai konsula
tai nėra reikalingi. Lygiai taip 
jaučia ir didelė miesto gyven
tojų dauguma. Tą sentimentą 
bei nusistatymą reiktų panau
doti, paprašant mero Daley 
vadovauti pasipriešinimui steig 
ti sovietinį konsulatą Chieago
je.

*
Sutarčiai nepritarią senato

riai siūlė pridėti prie jos re
zervaciją, kad išbrauktų iš jos 
konsulams ir konsulatų per
sonalui teikiamą imunitetą bei 
neliečiamybę, kokią turi diplo
matiniai atstovai Washingt^.- 
ne ar Jungtinėse Tautose New 
Yorke. Bet šis pasiūlymas bu
vo atmestas.

Buvo pasiūlyta įtraukti į 
sutarties tekstą ir tokia re
zervacija : susilaikyti sovieti
nių konsulatų steigimą Jung
tinėse Valstybėse tol, kol So
vietų Rusija pristatinės kari
nę medžiagą, kuri panaudoja
ma amerikiečių karių žudymui 
Vietnamo karo fronte. Tą me
džiagą: patrankas, karo lėktu
vus, visokios rūšies ginklus ir 
kariškus ekspertus Sovietų 
Rusija pristato Šiaurės Viet
namo komunistiniam režimui, 
be ko jis negalėtų daryti ag
resinių žygių į Pietų Vietnamą, 
žudyti jo gyventojus ir ame
rikiečių karius. Bet ši rezerva
cija taip pat buvo atmesta. 
Buvo iškelti spaudos laisvės 
Sovietuose ir kai kurie kiti

Bendros pamaldos

Pirmą kartą Ispanijoje virš du 
šimtai katalikų ir žydų dalyvavo
įjeidfoEe pamaldose šv. Ritos baž

reikalai, bet ir į tuos senato
rių dauguma nekreipė dėme
sio. Labai gaila, kad taip ryš
kiai ir vėl pasukta eiti patai
kavimo Sovietų Rusijai ir nuo
laidų keliais, kurie nieko gero 
nežada.

*
Sekant senate diskusijas ir 

ginčus dėl konsularinės sutar
ties, ryškus buvo vienas daly
kas, kaip nekritiški, nelogiški 
ir net nekorektiški buvo se
natoriai, pasisakę už sovieti
nės sutarties ratifikavimą. Jie 
klausimus svarstė labai pavir
šutiniškai,- labai blankiomis ir 
labai neįtikinančiomis frazė
mis. Atrodė, kad jie net ne
girdėjo ir nenorėjo girdėti 
rimtų ir nuodugniai išstudijuo
tų kalbų, pareiškimų bei nuo
monių tų, kurie rimtai ir pa
grįstai kreipėsi į savo kole
gas senatorius neratifikuoti 
konsularinės sutarties, kuri ne
reikalinga ir net pavojinga 
krašto saugumui. Buvo ir to
kių senatorių, kurie išdrįso už
gaulioti savų valstijų piliečius, 
pasisakiusius prieš sovietinių 
’<onsulatų steigimą Ameriko
je. Šen. Charles Persy iš Illi
nois, pasigyręs, kad jis gavęs 
iš Illinois valstijos piliečių 
septynis tūkstančius laiškų, 
prašančių nebalsuoti už sutar
ties ratifikavimą, o tik kelias
dešimt laiškų, pasisakiusių už 
ratifikavimą, pasisakė balsuo
siąs už, nes, girdi, tie septyni 
tūkstančiai piliečių kažkieno 
buvę suagituoti. Tuo savo pa
reiškimu ir nesiskaitymu su 
piliečių nuomonėmis jis užgau
na žmones. Ar jie tokius už
gauliojimus užmirš ir po še
šerių metų, ne mūsų reikalas 
spėlioti. Žinome tik tiek, kad 
kiekvienas pilietis turi teisę 
bet kokiu rimtesniu reikalu 
kreiptis į savo kongresmanus, 
senatorius ar net į patį prezi
dentą ir sulaukti atitinkamo 
atsakymo.

Ir visa eilė kitų senatorių 
užsiminė diskusijose senate, 
kad yra gavę tūkstančius pra
šymų neremti sutarties. Tai 
parodė piliečių didelį susido
mėjimą ir rūpestį savo krašto 
reikalais. Ir labai gaila, kad 
dauguma senatorių su piliečių 
valia nesiskaitė.

*

Garbė tiems senatoriams, 
kurie taip energingai ir rim
tai kovojo prieš šios sutarties 
patvirtinimą. Jų buvo 28. Va
dovaujantį Vaidmenį vaidino 
šen. Mundt iš South Dakota, 
šen. Dodd iš Connecticut, šen. 
Lausche iš Ohio, šen. Hruska 
iš Nebraska, šen Murphy iš 
Californijos, šen. Williams iš 
Delaware, šen Thurmond iš 
So. Carolina ir kiti, kurie ver
ti padėkos ir pagarbos, nes 
jie viską darė, kad pastotų 
kelią JAV ir vėl leistis į pa
vojingas nuolaidas ir pataika
vimus Soivetų Rusijai. Gaila, 
kad šen. Dirkseno negalime 
priskaityti prie šio skaičiaus, 
nes jis atstovauja valstijai, ku
rioj daugiausia gyvena lietuvių 
ir kuris prieš porą metų taip 
energingai kovojo prieš šios 
sutarties ratifikavimą. Gaila, 
kad šiemet jis pakeitė savo 
nuomonę ir nusistatymą. Ko
dėl?

Amerikos lietuviai, Alto ir 
jo pirmininko Antano Rudžio 
vadovaujami, daug ir garbin
gai, kovojo prieš sovietinių 
konsulatų steigimą. Kova šį 
kartą nebuvo laimėta. Tačiau 
Lietuvos ir lietuvių vardas bu
vo plačiai pagarsintas. T 
labai gerai, kad ši proga ne
buvo praleista plačiau painfor
muoti senatorius ir Valstybės 
departamentą apie Lietuvą ir 
jos šiandieninę padėtį.

nyčioje Madride. Kartu giedota 
psalmes ir melstasi už visų žmonių 
v'enybę. Augustijonų tėvas Alva
rez ir žydų bendruomenės vyresny
sis Mazin ta proga kalbėjo apie 
visų žmonių lygybę Dievo akyse.

Kardinolo ir J. A. Valstybių rabino 
pokalbis Koelne

esą pareiškęs antisemitinių minčiųKardinolas

Ar Koelno kardinolas arki
vyskupas J. Frings yra giliai 
įžeidęs žydus? Ar buvo pareikš
tos antisemitinės pažiūros? Ar 
kardinolą galima laikyti antise
mitu? Ar JAV Hollyvvoode gy
venąs rabinas dr. Max Nuss- 
baum teisingai suprato kardi
nolo žodžius, jam šių metų sau
sio 24 d. turėjus privatų pasi
kalbėjimą Koelne su kardinolu? 
Kaip tenka žiūrėti į NPD — 
vokiečių dešiniųjų partijos atei
tį?

Tokie klausimai buvo keliami«
vasario mėn. ne tik Vak. Vokie
tijoje — jų atgarsiai pasiekė 
ir JAV (N. Y. Times), juos ko
mentavo ir šveicarų spauda (be 
kitų — Die Weltwoche). Kaip 
atsirado tas kardinolo ir rabi
no ginčas?

Kardinolo pažiūros ir dviejų 
įžymiųjų mirtys

Kardinolo - rabino pasikalbė
jimas, kilęs žydų tarpe nepasi
tenkinimas beveik sutapo su 
dviejų įžymiųjų žydų kilmės 
veikėjų mirtimis — JAV mirė 
Henry Morgenthau, jr., po II 
pas. karo reikalavęs nugalėtoją 
Vokietiją paversti ūkio kraštu, 
o po poros dienų Anglijoje mi
rė Victor Gollancz, rašytojas 
ir filantropas, reikalavęs su
prasti Vokietijos padėtį ir jai 
skubėjęs į pagalbą. Pirmasis jų 
sukėlė antisemitines nuotaikas, 
antrasis — antisemitams atėmė 
ginklus.

O ką gi pareiškė kardinolas 
Frings? Jį aplankė iš Izraelio 
pro Vokietiją į JAV grįžtan
tis “Amerikos sionistų organi
zacijos” prezidentas dr. Max 
Nussbaum. Vienos valandos 
pasikalbėjime kardinolas ban
dė nurodyti antisemitinių nuo
taikų nacių laikais atsiradimo 
priežastis. Jis pažymėjo, kad, 
dar prieš Hitleriui įsigalint, žy
dai Vokietijoje turėjo per dide
lę ūkinę, politinę ir kultūrinę 
įtaką, tie žydai viešai demons
travę savo turtingumą, tai bu
vo viena antisemitizmo kilimo 
anais laikais — daugiau psi
chologinių — priežasčių, šian
dien, anot kardinolo, žydų bend 
ruomenė Vokietijoje — maža, 
jau nebėra nacių pavojaus. Kar 
dinolo žodžiais — “aš apgailes
tauju nacių nusikaltimus, bet 
ir sąjungininkai yra ne be nuo
dėmių, pvz. Drezdeno ir bažny
čių bombardavimai”. Čia Nuss
baum įsiterpė, pastebėdamas 
kad, nors karas esąs moralinis 
blogis, “karo bombardavimų 
negalima lyginti su šaltu, sis- 
tematiniu 6 mil. žydų išžudy
mu”. Čia kardinolas paklausė: 
“Ar tamsta tikras, kad išžudy
ta šeši milijonai?”

MALONES KALNAS
Stasius Būdavas

— Dėl to nesirūpink, Jaribai, — užtikrino tas pats 
parisiejus, — mes turim parinkę žmones ir juos dabar 
ruošiam. Jie pasakys prieš vyriausią kunigą ir Pilotą tą, 
ką mes jiems įsakysim. Ir jie neiškreips nė vieno žodžio, 
nes taip pat yra godūs pinigams kaip žuvis vandeniui. 
O tie žmonės, kurie garbino jojantį ant asilo Nazarietį 
ir kurie jam mėtė palmes ir rūbus bus pagauti didelio 
išgąsčio, nes liudytojai ištars baisius parodymus.

— O kas po to?
— Po to mes nebeturim rūpesčio. Turim būrį iš tų 

pačių žmonių, kurie Nazariečiui prašys mirties bausmės 
už apgaudinėjimą ir šventvagiškus darbus.

— Ar mirties bausmė nebus jam perdaug? — pa
klausė J a ribas.

— Piktadariams nieko nėra perdaug, — tvirtai at
sakė parisiejus.

— Brolis kalba išmintingai, — pritarė vienas sadu
kėjų parisiejui, — nes nė vienas piktadaris taip nesu
vedžiojo mūsų žmonių kaip Nazarietis.

— Aš nesiginčiju, — susigriebė Jaribas, — o kaip ki 
ti? — pasidairė jis po būrį.

— Pritariam! — atsakė sadukėjai ir parisiejai kaip 
vienas balsas.

— Pritariu ir aš, broliai. Ir aš džiaugsiuos, kai bus 
pašalintas tas žmogus, kuris daro tiek rūpesčio sinedri- 
jonui ir veda į tokį aklumą mūsų žmones.

Po to visi išsiskirstė.

V. ALSEIKA, Vokietija

Žydų spaudos pyktis ir 
patikslinimai

Koelne leidžiamas žydų sa
vaitraštis “Allgemeine Unab- 
haengige Juedisehe Wochenzeit- 
ung” vasario 3 d. numeryje pa
kartojo kardinolo žodžius ir pa
reiškė, kad tai, esą, provokaci
niai išsireiškimai su priešžydiš- 
ka tendencija. Straipsnio auto
rius Alfred Wolfmann, Tel Aviv 
spaudos atstovas Bonnoje ir 
žydų telegramų agentūros Lon
done ir New “Jewish Telegra- 
phic Agency” korespondentas. 
Jis rašęs po pasikalbėjimo su 
Nussbaumu Hamburge, davęs 
patikrinti tekstą. Vėliau jau 
Hollywoodan grįžęs Nussbaum 
telegrafiškai patvirtinęs, kad jo 
pasikalbėjimo mintys buvusios 
tikros.

Kilo įtarimų, kad Nussbaum 
gal nevisiškai pakankamai val
dąs vokiečių kalbą, bet paaiš
kėję, kad 1934 — 1940 m. jis 
buvęs rabinu Berlyne, vėliau 
pasišalinęs į JAV ir dabar yra 
Žydų Pasaulinio kongreso JAV 
sektoriaus prezidentas.

Žydų savaitraščiui paskelbus 
pasikalbėjimo mintis, netrukus 
reagavo Koelno arkivyskupijos 
generalinis vikariatas. Nurody
ta į kardinolo teigiamą vaid
menį nacių laikmečiu, į jo vaid
menį bažnyčios visuotino susi
rinkimo metu, pastebėta, kad 
kardinolo mintys buvusios pa
imtos “iš konteksto”. Jos ne
buvo dementuotos ir savo ruož
tu pageidauta, kad žydų laikraš 
tis nuo savo straipsnio atsiri
botų.

Vasario 9 d. kardinol. Frings, 
kuriam kaip tik tomis dieno
mis sukako 80 m. amžiaus, pa
brėžė nuopelnus tų, kurie ko
voję prieš diktatūrą, pareiškė

Kristus išvaro iš sinagogos pirklius. Dail. EI Greco (16 šimt.) kūrinys. Paveikslas priklauso meno 
tutui Minneapolyje, Minn.

pasipiktinimą ir buvusiais nacių 
darbais.

Draugystė tarp žydų bendruo
menės ir Koelno vyskupų

Tiesa, ir iš Vatikano sluoks
nių, pagal kai kurių agentūrų 
žinias, buvo pareiškimų, kad 
“kardinolo Frings žodžiai bu
vę nelaimingi, kad jis bus pa
sidavęs reiniškajam tempera
mentui”. Tuo pačiu metu kar
dinolas buvo pasikvietęs Koelno 
rabinus ir bendruomenės sina
gogos vadus ir, pagal jo prane
šimą, “visi apgailestavę nesu
sipratimus, žydai gi mane pa
tikinę, kad tarp Koelno arki
vyskupijos ir sinagogos nuo 
šimtmečių viešpatauja draugys
tės jausmai”. Čia vėl buvo ne
patenkintas žurnalistas Wolf- 
mann, pastebėjęs, kad kardino
las visvien kalbėjęs prieš žy
dus, o Koelno žydų laikysena 
esanti lygi senųjų getų galvo
senai.

Nepaisant visų nesusiprati
mų, Koelne numatytoji “Bro
lystės savaitė” (kovo 5-12 d.) 
nebuvo atšaukta. Ryšium su vy 
kusia kontraversija dėl savaitės 
sukvietimo ilgai posėdžiavo 
Koelne veikiančioji krikščioniš
kai - žydiškojo bendradarbiavi
mo draugija.

Tiesa, savaitėje atšauktas 
kardinolo Frings žodis, kai ku
rios iškilmingos ceremonijos, ta 
čiau numatytos paskaitos su 
diskusijomis. Atrodytų, kad gin 
čas bus bent laikinai pasibai
gęs — jis, beje, buvo gerokai 
išnaudotas kai kurios spaudos 
(pvz. liberalaus “Die Zeit” nr. 
7 ar šveicarų “Die Weltwo- 
che”) — kardinolui atvirai pri
kištas pasitarnavimas antisemi 
tiniams sluoksniams Vokietijo
je. “Brolystės savaitės” paskel
bimas turėtų nuraminti nuotai
kas. Čia prisidėjo ir vienas

Jaribas buvo didelėj įtampoj, nes prieš jo akis sto
vėjo patys didieji sprendimai. Ir jeigu dabar nepasiseks 
suvaldyti Nazariečio, sinedrijonas turės pasiskelbti pra
laimėjęs. Jis buvo giliai nuskendęs savo rūpesty, bet tuo 
pačiu metu jis džiaugėsi, nes pirmą kartą po tiek nesu
tarimų ir trynimųsi vėl susitiko kartu sadukėjai ir pari
siejai. Jis matė, kaip parisiejai ypatingai vertino jo pak
vietimą bendram pasitarimui. Pakviestieji buvo nuolan
kūs, o kai kurie net nusižeminę ir bandė pataikauti sa
dukėjams.

Jaribas tuo didžiavosi, visus išlydėjo į gatvę ir gero
ką galą paėjo kartu — petys į petį su parisiejais. Buvo 
ten pats žmonių judėjimas ir praeiviai stebėjo šitokią 
parisiejų ir sadukėjų draugystę. Jaribas ypatingai priėmė 
širdin tokį žmonių dėmesį. Dabar visi pamatys, kad pik
tos kalbos apie nesutarimus sinedrijone yra tiktai kažkie
no prasimanymas.

Sadukėjus buvo kiek nusirarųinęs ir traukė atgal su 
maloniu pasiilgimu busimųjų sprendimų.

Neskubėdamas palipo jis į antrąjį aukštą, įžengė į 
savo kambarius ir nustebęs paklausė:

— Tu jau grįžai, Estera? — pasižiūrėjo jis į mergai
tę.

— Taip, dėde, aš jau seniai namuose. Tik nenorė
jau eiti į savo kambarį, nes pas tave buvo svečių.

Ji stovėjo dar nenusirengusi ir atrodė kiek pavargu
si, tartum po ilgos kelionės.

— Kur tu praleidai naktį? — sadukėjus ją vėl pa
klausė.

— Aš susitikau vieną pažįstamą moterį ir jį pasi
kvietė pas save. Ten aš ir pernakvojau. Aš visą laiką gal
vojau apie tave ir...

New York Times vienas redaktorių James Reston (kairėje) ir sveika
tos tarnybos pareigūnas J. W. Gardner laiko savaitinę laikraščio lai
dą, kuri išspausdinia labai didelėmis raidėmis, kad galėtų skaityti 
turį regėjimo trūkumų asmenys. Laikraščio raidės yra 18 punktų, 
t. y. apie pustrečio karto didesnės negu šiaip laikraščio neantraštinės 
raidės.

VIDURINIŲ MOKYKLŲ BĖDOS

H. Zabulis, aukštųjų ir spe- Į 
dalinių mokyklų rūpintojas 
Lietuvoj (Tiesa, vasario 16 d.) 
jau nebe pirmą kartą nurodo, 
kad vidurinės mokyklos dabar 
tikrai išleidžia daug abiturien
tų ir daug jų išleidžia su gerais 
bei labai gerais atestatais ir 
medaliais, bet nepakenčiamai 
didelės tų abiturientų dalies iš
silavinimas pasirodo beesąs žy
miai menkesnis, negu jų ates
tatai ir net medaliai liudija. 
1966 metais medaliais pažymė
ti mokslo pirmūnai, stodami į

Koelno katalikų laikraštis, pa
žymėdamas, kad kardinolas, 
“aišku, kaip ir kiekvienas gar
bingas vokietis, gerai nuvokia, 
kad negalima lyginti bombar
davimų su principiniu masiniu 
žudymu, bet, paabejodamas dėl 
išžudytųjų žydų skaičiaus, kar
dinolas buvo pareiškęs ne tik 
savo paties nuomonę...”

insti-

— Apie mane?
— Taip, dėde, aš bijojau, kad tu nesupyktum, nes 

laiku neparėjau namo...
— Ne, Estera, tu klysti, aš nepykstu, tik buvau su

sirūpinęs. O ką tu čia parsinešei? — Jaribas pasižiūrėjo 
į palmės šaką, kurią mergaitė laikė savo rankoj.

— Čia yra palmė, dėde...
— Aš matau, kad palmė, bet kur tu ją gavai... — 

sadukėjus susidomėjo.
— Dėde, tu mane barsi, aš bijau...
— Aš niekuomet nesu tavęs baręs. Sakyk, kur tu ga

vai tą palmę.
— Ar tu tikrai manęs nebarsi? — mergaitė buvo 

sumišusi.
— Kalbėk, kalbėk, Estera, — Jaribas buvo kiek ne

ramus.
— Vakar per miestą jojo Nazarietis ant asilo. Visi 

žmonės džiaugėsi, šaukė jam pagyrimus, o paskui puolė 
prie palmių, plėšė šakas ir metė jam po kojų.

— Ir tu buvai ten, Estera? '>■
— Taip, dėde, ir aš numečiau vieną šakelę. Ma

čiau, kaip asilas peržengė per ją, visiškai jos neužgavęs. 
Tada aš pribėgau ir pasiėmiau ją atgal,

— Estera, — pertraukė ją sadukėjus, — aš visuomet 
galvojau, kad tu esi gudri. Tavo motina visuomet buvo 
gudri, Estera. Aš tavęs nebaru, bet man liūdna. Kodėl 
taip padarei?

— Bet, dėde, visas miestas jį garbino. Kiekviena bur 
na šaukė jam hosanna. Ir kad tu būtumei matęs, koks 
jis buvo gražus ir šventas tas Nazarietis, — mergaitės šir
dis užsidegė ir ji net paraudo...

(Bus daugiau).

aukštąsias mokyklas, pasirodę 
tik labai vidutiniškai: “Tik 41% 
medalininkų pirmąjį egzaminą 
išlaikė labai gerai ir buvo pri
imti be konkurso. Deja, net 
25% (111 žmonių) neįstojo, — 
beveik 7% gavo dvejetus, o 
18% egzaminus išlaikė taip 
silpnai, kad nepraėjo per kon
kursą”.

Ta pačia proga H. Zabulis 
nurodė eilę kitų reiškinių. Bū
tent, praėjusį rudenį abiturien
tai pasirodę silpniau pasirengę, 
negu 1965 m. rudenį. Nedaug 
abiturientų iš viso bandė stoti į 
aukštąsias mokyklas ir tie pa
tys labai silpnai laikė egzami
nus iš Vilniaus apylinkių. (Vil
niaus, Eišiškių, Varėnos, Tra
kų rajonų). Ypač susilpnėjęs 
abiturientų pasiruošimas iš 
matematikos, chemijos, fizikos.

Netiesiogiai H. Zabulis kriti
kavo ir biurokratišką pažiūrą į 
mokyklų darbo vertinimą. Mo
kyklų administracijos reikalau
ja “didinti pažangumą”, tai 
yra, stengtis, kad apyskaitose 
nebūtų antramečių, nebūtų 
daug blogų pažymių. Mokyto
jai, vengdami įgyti blogą vardą 
administracijos akyse, rašo ge
resnius pažymius ir silpnes
niems mokiniams, arba, neno
rėdami būti nesąžiningi, nukrei
pia visą dėmesį, anot Zabulio, 
“į keletą tinginių, o nemažas 
skaičius gabiųjų paliekamas sa
vo valiai”. Dėl tokios tvarkos, 
ištempę atsilikėlius, mokytojai 
gabesniesiems rašo gerus ates
tatus, duoda medalius, o kai 
reikia laikyti egzaminus kitur, 
tai dažnas pasirodo esąs “ne
pasiruošęs netikėtumams”. (E)

I
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1967 m. Tarptautinė jaunimo grožio karalienė Ewa Aulin ir JAV 
grožio karalienė Cinda Levvis, pasirodys televizijoj kovo 25 d.

Į tAISKAl”DRAUGU
F|

Kas mus veja?
“Draugas”, kovo 14 d. p. Gint

neris klausia: “Ar ne laikas pa
galvot apie naujus JAV. LB. Ta
rybos rinkimus?” Rinkimai vykdo
mi gegužės 6-7 d., o kandidatų 
sąrašai įteikiami rinkiminėms ko
misijoms ne vėliau kaip iki kovo 
31 d. Vos tik pora savaičių nuo 
paskelbimo jau turi būti pateikti 
kandidatai, o apylinkės tuo reika
lu neturi dar smulkių ir aiškių 
Instrukcijų, formuliarų ir t.t. Kas- 
gi mus gena, kas mus veja lyg 
ugniagesių gaisro gesint taip pa
skubomis rimtam užmojui į LB 
Tarybos rinkimus? Dažnai greitas 
darbas būna kreivas.

S. Balandis

Krikštas ir atsakomybė
Pietų Prancūzijos vyskupai bend

rame gavėnios ganytojiniame laiš
ke iškelia tėvų atsakomybę vaikų 
krikšto atveju (kas labai aktualu 
ir Lietuvoje). Yra labai gražu — 
pabrėžia Prancūzijos vyskupai, kad 
ir nepraktikuojantys tėvai trokšta 
pakrikštyti savo vaikus. Bet čia 
reikia prisiminti toji didi atsako
mybė, kurią jie sau prisiima vaikų 
ir Bažnyčios atžvilgiu. Ir tėvai ir 
krikšto tėvai (kūmai) privalo visu 
rimtumu rūpintis vaiko sieloje į- 
diėgti rikėj'mo ir krikščioniškosios 
moralės principus.

—- Komunizmą žlugdo ne anti
komunistinės knygos ir kalbos, bet 
pats gyvenimas, šis procesas da
bar jau yra prasidėjęs Rusijoj

Kerenskis

If you don’t 
help your 

sehool officials 
open

recreation areas 
nights, weekends 

and during 
the summer, 

nobody else will.

For a free button
and Information to help you, ivrite: 

Fitneas, Waahington, D. C. 20203

HUMUDENTS COUNCIL ON PHYSICAL FITNESS.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Heating Contractor
DOMAS ŽUKAUSKAS

įrengiu naujus ii- perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (guttęųS) vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ii- užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.
HEATINC & SHEET METAL 

4444 S. YVestern, Chicago », UI.
Telefonas VI 7-3447

REAL ESTATE

Cicero — Parkholme parduoda
mi mūriniai namai su geriausiais 
įrengimais: 2-jų butų po 6 km.; 
3-jų butų 6, 4 ir 2 km.; 4-rių bu
tų po 5 km. ir 12 butų: 4 po 4 km.. 
6 po 3’/2 km. ir 2 po 2% km.

Šie namai turi būti tuojau par
duoti, todėl ir jų kainos nepapras
tai sumažintos.

LINARTAS REALTY
49S6 W. 15 St. 652-4343

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

REAL ESTATE

Naujas mūrinis 3-jų butų — 
Lenkų ir lietuvių rajone. Apyl. 36 
ir 58. Karštu vand. — alyva apšild. 
3 maš. mūr. garažas. Uždaras por
čius. 2-ras aukštas duoda $215 pa
jamų; rūsys $140. Kaina $51,900. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO Ik, KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

1645 S. Ashland Ave., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas Patarnavimas

NAMŲ IR BIZNIU PIRKIMAS-PAR 
DAVIMAS • NOTARIATAŠ • PA 
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI 
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKĖS 

CIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 VV. 7 lst St. Tel. 925-6018

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Ta» 
Notariataš — Vertiniai 

Apdraudų Agentūra 

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave.. PR 8-2233

iMūr. buių;nlow —- 5 kamb., poilsio 
kamb. skiepe, užuolaidos. kilimai, 
garažas. Tuoj galima užimti. 65 lr 
St. lx>uis Ave.

3 butai ir taverna. Brighton Pke. 
Stiprus namas. Geras investavimui.

8 butai, geros pajamos. Gerai pri
žiūrėtas namas.

ŠIMAITIS REALTY
2737 VVest 43rd Street 

Telef. CL 4-2390

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to veikia Notariataš, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo 
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Ave., CL 4-7450
Marą. p-ke. mūr. 2 butai po 5 

kamb. 10 metų senumo. Geras na
mas. $28,000.

Med. 1 ’/į a. 2-jų butų — 5 ir 3 
kamb. Prie namo dar 2 lotai. Kaina 
$16,000.

Marą. p-ke. med. 2-jų būti} namas 
5 ir 4 kamb. Gazo centralinis šildy
mas. $14,500.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. _ BE 7-9515.

NUOSAVI NAMAI
0 kamb. mūras, uždari porčiai, 

naujas gazu šildymas, garažas, arti 
Marą. pko mokyklų. $18,800.

2 butų mūras, 2 po 6 k., 2 auto 
mūro garažas, naujas gazu šildymas, 
apsauga nuo potvynio, pirkimas su 
nuolaida, $27,000.

8 kamb. mūras. Uždari porčiai, aly
va šildymas, karpetai, kabinetų vir
tuvė, garažas. Pora blokų nuo mūsų. 
$17,900.

83 ir Cicero Ave. Patogus, apynau- 
jis mūras, 3 mieg., karpetai, kabine
tų virtuvė, daug priedų, platus lotas. 
$16,900.

5 flatu mūras. Alyva centrinis šil
dymas, garažas. Virš $5,000 nuomos. 
Kaina $39,800.

Tikra rezidencija. Puikus 12 metų, 
6 kamb. mūras. 2 Vitrolite vonios, 
žaidimams (rengtas beismentas, cen
trinis oro vėsinimas, karpetai, židi
nys, daug priedų. Graži vieta, pato
gus namas gyventi. Pamatykite.

4 butų mediniai namai šalia tuš
čio loto, reikia baigti tvarkyti. Pa
jamų virš $2,500 metams. Kaina 
$11,600. Gera paskola užtikrinta.

2 butai po 5 kamb. su valgomais. 
Gelsvas 10 metų mūras. Karštu van
deniu šildymas, garažas, platus kam
pinis lotas. Apie $42,000.

Lotas — 30 pėdų. Tinka dviems 
butams Marąuette Parke. $9,500.

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

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAK

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th St RE 7-8399 
yyyyyyyyy* y*y»eia0Bieii3i«e3B«W«

OFFICE MACHINES 
OPERATOR

We are looking for someone who 
is interested in vvork.ng vvith 
machines. This person will be 
trained to operate an IBM END 
CODER, and also a KEYPUNCH 
MACHINE. This is a varied & 
interesting job. Many excellent 
benefits including good start ng 
salary and regular merit increases.

CALL MR. REASNER
GR 5-7900

VVASHINGTON NATIONAL 
INSURANCE C0.

1630 Chicago Ave., Evanston, III.

NITE
CLEANING

Permanent position for abie 
vvoman to work from 5:00 p.m. 
to 12:45 a.m. in a modern office 
building in Evanston. Pleasant 
surroundings & friendly co-workers 
Excellent benefits with merit sal
ary increases. Mušt speak Englisb- 
Cali weekdays from 8:30 a.m. to 
5 p.m.

Tel. - GR 5-7900 
Ext. 414

MISCELLANEOUS

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nam!, automobilių, 
gyvybės, sveikatom 

ir biznio
Patogios išsimokėjl- 

nio sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. IVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefouas — PRospect 8 - 9533

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda.

LINARTASREALTY 2047 W. 67 PI. WA 5-8063
4936 W. 15th St., Cicero 652-4343

Didelis namų, sklypų, biznių 
ir žemės ūkių pasirinkimas.

REA L ESTATE
Mūr. 2x5, Gage p. Platus lotas. 

Garažas $26,500.
Mūr. 2x4. Brighton p. Gerai pri

žiūrėtas. $23,800.
Mūr. 3x4. Brighton p. Geros pa

jamos. $24,800.
Mūr. tisui naujas. 12 butų G. p. 

Puikus investavimas iš 7%.
Mūr. 5 k, Gage p. Garažas. Pla

tus lotas. $16,900.
Mūr. 8 metų, 2x4Y4. Ideali M p 

vieta. $38,800.
Mūr. 4 butai po 6 H kamb. M p 

Platus sklypas. $46.600.
Mūr. 3 mieg., 7 metų, 6 bl. nuo M. 

p. bažn. $17,800.

Med. IH a. (5 ir 4) rūsys, gera 
M. p. vieta. $18,900.
. Pajamų mūr. M .p. 1 butas 6 kamb.
$20,500.

Mūr. 2x5. M. p. Naujas gazo šild. 
kabai švarus $27,800.

Med. 4 k.. 5-tas viršuj, rūsys, M. 
p. Tik $11,800.

Mūr. 1H a. (5 lr 3), Gage p.
$20,900.

Mūr. 3 mieg. M. p. Modernizuotas. 
Didi-li kamb. $18.500.

Mūr. 3 butai lr patalpa. 69—Camp
bell. $27.900.

Turime virš 600 namų. Visų neįma
noma paskelbti.

kapsas tas tas •aej,• —• JT. 3T5 Iv, 3T. 3T. -
SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta- 
4 len lala tr sekmadieniais nuo 8 30 iki 
l:S0 vai. ryte. Vakarais pirmadia 
niais t vai. vak

VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
1490 kil. AM Ir 1027 mg. FM

Telef. HEmlock 4-2413 
7159 South Maplevvood Avenue

Chicago, Illinois 6O62B
■■ -. •

KAIRYS 2943 West 59th Street Tel. HE 6-5151
>G(XXXX>(XXX>0(><>(X)<KX><KXK)<K><>OOOOOUa(><>(X)C>CK>0<X><)0<>G-<K><><>ū<X

STATYBININKAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastataii

SALES 0 MORTGAGES o MANAGEMENT

Member of M.L.S.
Main office 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel, OL 6 - 2233 

Branch ofc. 2617 W. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256
ALEX ŠATAS — Real to r

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
j kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo.
><X>0OQ0O0OO<>CO<K)O<>O<XK>O(>OOOO<KXW>0(>OOfX)<><KK><X><>OOO<)<KXM>

Palikimas. — Marąuette Pke, prie 
bažn. 3 butų mūr. Naujaš karšt. vand. 
šildymas, 2 auto garažas. $29,000 
arba geriausias pasiūlymas.

Palikimas. — Netoli mūsų ištai
gos med. 2 po 5 k. Geras plrkinyd. 
Pasiteiraukite.

2 butai ir biznis. Tik 1 metų. At
skiri šildymai ir centralinis vėsini
mas, alum. langai, “built-ins", kili
mai ir kiti priedai. $45,000.

Evergreen Pke. — 5 butų. 4 metų 
de luxe mūras, 7 k. butas savinin
kui ir $690 į mėn. pajamų. Mūro 
garažas. $88,500.

HU kamb. “ranch” su prijungtu 
mūro garažu. Gražiai (rengtas poil
sio rūsys, centrai, vėsinimai. Savi
ninkas priverstas parduoti. Teirauki-

De luxe naujas — 8 butai po 4 
kamb., ąžuolo medis, keramikos ply
telės, atskiri šildymai lr karštas van
duo, alum. langai pajamų virš

$14,000. Galima perimti gerą pasko 
lą. $118,000.

lietvakarlų priemiesty sklypas 
153x150 p. Gatavi planai ir leidimas 
Statyti 22 butu apartmcntini namą.

Didelis pasirinkimas apartmentinlų 
lr rooming house šiaurinėje miesto 
daly. Teiraukitės.

H kamb. apynaujis garžus mūras 
1H vonios, karšto vandens šiluma, 
iškelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai, garažas. $21.900.

8 butų mūr. Brighton pke. Nauja, 
centrai, šildymas gazu 2 butuose, kl 
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai 
apsauga nuo potvynio, naujas stogas 
labai geros pajamos. Tik $38,000

Marąuette pko apyl. 20 butų ir S 
krautuvės. Pilnai išnuomotas. Meti- 
nių pajamų apie $$30.000. Savinin
kas sutinka keisti i mažesnę nuosa
vybę arba parduoti s-> nedideliu 
imokėjtmu. Labai gera pirkinys 
Teiraukitės.

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

VVest 69th Street 
Tel. HE 4-7482

ĮSIGYKITE DABAR

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal — Free Deliver
5622 S. Racine 434-1113

029 KEYPUNCH 
OPERATOR
40 Hour VVeek 

7:30 a.m, to 4:00 p.m.
Cali Mr. Boley

ROBERTSON PHOTO 
MECHANIX, INC.

Dės Plaines Area — 827-7711.
GENERAL OFFICE GIRL

Congenial office has opening for a 
capable giri — experienced in typ
ing, filing, etc. Permanent job. Ėx- 
cellent working conditions.

SUCREST CORPORATION 
330 E. NORTH WATER 

Tel. — 527 - 5588

GIRLS & WOMEN 
GENERAL FACTORY 

W0RK
OPENINGS ON 3 SHIFTS 

7:15 — 3:45; 3:45 — 11:45: 
11:45 — 7:45.

Free Hosp. ,Co. Benefits. 
Apply to Hermūn B°gaert

HALSAM PRODUCTS
3610 W. Touhy, Skokie, Illinois

BOOKKEEPER
Mušt be exper. in bank Reconcillla- 
tions and familiar \vith gen. Ledger. 
Salary open.

STERLING SAVINGS & LOAN 
NA — 2-8500, Mr. J. Sivciak

L. P. N’S
AND

NURSES AIDĖS
Excellent Fringe Benefits. 

Pleasant Working Conditions. 
GERMAN

OLD PEOPLES HOME 
7824 Madison St., Forest Park 

PHONE 366-2206

Experienced shorthand and typing 
Excell. opportunity for right giri. 
Weil groomed. Pleasant surround
ings, steady work, excellent salary, 
all fringe benefits.

LOOP AREA. Tel. 547-6010 
AFTER 7 P.M. — 741 6462

NURSES
Experienced L.P.N.

3 to 11 p.m. shift. Excellent con
ditions.

DAVIS NURSING HOME 
725 Waveland. — Mr. Marshall. 

Tel. 477-5636. Cali before 5 p.m.

GENERAL
OFFICE

With good figure aptitude Ac- 
eurate Typist. Good Starting 
Salary. Excelent Company Ben
efits.

Phone Mrs. Bush 
278-5410

An eąuai opportunity employer

OFFICE GIRL
To Learn Billing 

on Burroughs Machine
Some typing experience reąuired. 
Mušt have own transportation. 
Excellent vv o r k i n g conditions. 
Liberal employee benefits. Cali 
for convenient appointment.

DEUBLIN COMPANY
T919 Stanley Street 
Northbrook, Illinois 

Tel. — 272-6060

DICTAPHONE

SECRETARY

DELIVERY
MAN

Mušt be 21 — for North Shore 
Liąuor Store. 5^į day week. No 
Evenings. Sundays or Holidays, 
Uniforms furnished. Blue Cross. 
Major medical. Paid vacation — 
Bonus.

CALL OR APPLY IN PERSON

SCHAEFERS
9961 Gross Point Road,

SKOKIE, ILL. OR 3-5711

ENGINEER—

EMI RFI 
SHIELDING

Our new IVestern Div. in Santa 
Barbara is seeking a graduate en- 
gineer. preferrably experienced in 
the field of eleetro-magnetie com- 
patability.

The successful candidate will have 
at least 5 yrs. experienee in engi
neering and sales in the military 
eelctronics field. He mušt be cap
able of providing competent en
gineering and design assistance to 
our customers and manufacturers 
representatives. — Approximately 
25% of his time vvill be spent in 
the field.
In return, we offer an excellent 
starting salary, Complete benefit 
program and the opportunity to grow 
vvith a nevv operation of a young- & 
rapldly expanding company. An eąuai 
opportunity employer, malė or 
female.

BEND RESUME STATfNG SALARY 
REQUIRE.MENT TO:

TECKNIT-WESTEBN DIV.
427 Olive Street 

Santa Barbara, Calif. 93101

Refrigeration Men
We need help. Domestic and com- 
mercial. Steady work.

R.M.C., INC. — 321-1333

DOCK MEN
Applications now being accepted 
for near future openings on all 
shifts. Permanent, full time, union 
work. Mušt have high sehool diplo
mą. Contact personnel department.

GATEWAY
TRANSPORTATION

2333 SO. WOOD STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

JOB OPPORTUNITIES
ALTON BOX BOARD COMPANY

Plant produetions vvorkers needed. 
Join Alton, the most Progressive Co. 
in the oorrugated containei- business. 
Vacancies on all sbifts. Apply at:

5025 YVest 65th Street. Cliieueo 
OR CALL KARL STEINKRAUS 

767-3400

Leading automotive parts manu
facturer reąutres mature, experienced 
dictaphone secretary to help busy 
sales office executive. Steno experi- 
ence helpful. Near Loop location — 
vvithin walking distance from North- 
vvestern and Union commuter Ser
vice. Good starting salary and bene
fits.

372-9710 - Mr. Novvell

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARY to Vice President
An Excellent position for the INEXPERIENCED or EXPERI- 
ENCED giri—vvoman. Mušt be willing to learn, accept responsibility, 
work vvithout supervision. We offer an unusual poistion vvith many 
company benefits.
Free Hospitalization and Life Insurance. Siek Leave Benefits — 
or Cash if you don’t ūse it. Vacation, etc. — SALARY OPEN.

MILANI FOODS
4261 W. 40th Street. Tel. — 523 - 1890

YVe are an eąuai opportunity employer.

HELP VVANTED — VYRAI

MAN
We will train you in our 

business. (Safe & lock co.) Mušt be 
of age to be bonded. Mechanically 
inclined helpful. Fringe benefits.
Phone for appointment 472-0294

Drivers Helpers and 
Helper Trainees

Immediate openings. Local, work 
in Chicago area, steady employ- 
ment, fringe benefits, on job 
training. Union membership re
ąuired after 30 days Reąuirements 
age 21-35. Mušt pass physical 
exam. Truck driving exper help
ful, but not necess. Apply in 
person, no phone calls. See Bob 
Ferrin, director of training.

FERNSTROM STORAGE & VAN 
COMPANY 

5600 N. River Rd.

Rosemont, Illinois

MACHINE SHOP
Perm’t job. — machinist to operate 
light eąuipment. Exper helpful,. 
but not necessary. Apply.

VVHITE RACKER COMPANY 
1818 N. Latrobe Ave.

Q U A L I F I E D 
INSPECTORS

Day shift only. Top wages, vaca- 
tions, benefits, overtime, hospitali- 
zation. Good company, good future.

Nova Chrome, Ine. 
3432 N. Avondale 

Tel. — 463 - 7300 

Cold Header Oper’s
Mušt be able to run, sėt up and 
maintain open die cold heading 
and tubular rivet machines. Min
imum 50 hr. week. Highest rates, 
lib. benefits.

HAYDOCK ENGINEERING 
COMPANY .

8020 N. Austin Ave. 
Morton Grove, III. 965-8440

DRAFTSMAN
Experienced Meohanical — Exoelient 
Opportunity — Pleasant Wiorking 

Conditions — Many Benefits.
H E Y E R, INC.

1850 So. Kostner Avenue 
SEE M R. SPRINGER 
TEL. — ( it 7 - 0135

VVILL TRAIN 
MACHINIST AND PUMP 

SERVICE MAN 
Mušt have driver’s llcense 

Start at $2.00 per hour.
General Repair Service 

_______Tel. — LA 1 - 5171______
Remkite tuos biznierius, kurie

skelbiasi dienr "Drauge”

Platinkite “Draugę”.

“WORK AND LIVE IN BEAUTIFUL ARIZONA”. 
EXCELLENT IMMEDIATE OPENING FOR

O. R. SUPERVISOR
EXPERIENCE NECESSARY — R. N. FOR 160 BED HOSPITAL 

AND EXPANDING.
Range $600 to $650 plūs $5 per shift for standby, plūs time 

and half for overtime.
PD. HOSPITALIZATION AND FULL FRINGE BENEFITS. 

OPENINGS ALSO AVAILABLE FOR
R N's — ALL FIELDS.

Range $500 plūs shift differential and other fringes. 
VVrite, vvire or apply: Personnel Dept., Miss Sloan

TUCSON GENERAL HOSPITAL. 3838 N. Campbell
TUCSON, ARIZONA

CEMENT LOADERS
$2.70 an hour to start. Able bodied men — age 18 to 45 — needed 
to operate truck loading eąuipment and unload cars of bulk cement. 
Steady work, good benefits, free hospitalization, surgery insurance 
(self and family), free life insurance, nine paid holidays — 2 vveeks 
vacation after 1 year (3 vveeks after 3 years), higher vvages for 
evenings or nite vvork.

Cali plant foreman at — VA 4-6654
MARQUETTE CEMENT MANUFACTURING C0.

201 West Touhy, Dės Plaines, Illinois

COMPUTERS & PEOPLE 
DO MIX

If you are interested in both, vve’ve got just the job for you. All you 
really need is basic eleetronies — either from technical sehool, the 
armed forces or comparable experience and you’re on your vvay. —

CALL FRANK MADER at FO 9-5467 or AU 7-8300, 
daily until 5, or ivrite him at:

7321 LAKE STREET, RIVER FOREST, ILL. 60305.

IBM CORPORATION
An Eąuai Opportunity Employer

i



SU DAUGAILIŲ KLEBONU KUN. A. 
VYŠNIAUSKU ATSISVEIKINANT ‘

Kad ir daugeliui metų praė
jus beveik kiekvienas lietuvis 
prisimena gimtąją parapiją, o 
su ja drauge neišskiriamai su
rištą kleboną, dažniausia žilą 
kaip obelis senelį. Ir šių eilu
čių autoriui neišdilo iš atmin
ties gimtosios Daugailių para
pijos klebonas kun. Adomas 
Vyšniauskas, apie kurio mirtį 
mus pasiekė liūdnos žinios.

Velionis buvo gimęs 1887 m. 
Baigęs kunigų seminariją teo
logijos kandidato laipsniu, 1911 
m. įšventintas kunigu. Ilgesnį 
laiką buvo Aluntos klebonu, 
gražiai tvarkęs jos dvasinius 
ir ūkinius reikalus, 1930 m. at
naujinęs bažnyčios vidų. Apie 
1940 m. paskirtas Daugailių pa 
rapijos klebonu ir čia išgyveno 
26 metus. Būdamas labai stro
pus, uolus ir pareigingas, vei
kiai pažino parapiečius ir su jais 
nuoširdžiai susigyveno; mylėjo 
jis lygiai visus, tiek daugiau, 
tiek mažiau tikinčius ir buvo jų 
mylimas. Kun. Vyšniauskui Dau 
gailiuose teko klebonauti sun
kiausiais okupacijų metais. Lie 
tuvą okupavus rusams, pasiliko 
savo parapiečių tarpe ir ilgus 
metus sunkiais vargais bei rū
pesčiais su jais dalijosi. Išva
rytas iš klebonijos, apsigyveno 
mažame namelyje prie bažny
čios. Sunkiaisiais metais, guodė 
tikinčiuosius ir pats, būdamas 
pagalbos reikalingas, nuošir
džiai padėjo kitiems, dalijosi 
paskutiniu duonos kąsneliu.

VAIKO ĮUGDYMAS Į LIETUVYBĘ

Domos Petrutytės paskaita 
“vaiko įugdymas į lietuvybę”, 
įvykusi kovo 8 d. lietuvių mon- 
tessoriniame židinėlyje, 3038 
W. 59 gatvė, sutraukė būrelį 
klausytojų besidominčių vaikų 
tautiniu auklėjimu. Džiugu bu
vo klausytojų tarpe matyti ir 
pora mokytojų.

Paskaitininkę susirinkusiems 
pristatė S. Blažienė, tėvų komi
teto pirmininkė, primindama M. 
Varnienės ir D. Petrutytės dide
lį pasiaukojimą ir išradingumą 
mažųjų auklėjimo srityje. Iš
reiškiant padėką už tokį nuošir
dų rūpestį vaikų auklėjimu, T. 
Petrošienė, tėvų komiteto narė, 
prisegė joms po puikią gėlę. 

Bendras auklėjimas
Doma Petrutytė, pradėdama 

kalbėti, lygino vaiką su augalu, 
kuris bet kur pasodintas negali 
vešliai augti. Kaip nuo ūkinin
ko paruoštos žemės priklauso 
derlius, taip auklėjimo srityje 
visų pirma negalima apeiti ben
drųjų auklėjimo dėsnių, kurie 
yra patys svarbiausi asmenybės 
išugdymui. Į bendruosius auk
lėjimo dėsnius įvedus lietuviš
kumo aspektus, galima vaiką 
sukti lietuviškumo kryptimi. 
Čia būtina išnaudoti priešmo
kyklinį vaiko amžių, kad ir vė
liau jis pajėgtų lietuviškai gal
voti.

Kalba tai perlas
Jau trijų mėnesių vaikas rea

guoja į garsus ir pamažu jais 
persiima. Todėl labai klaidinga 
palikti vaiką svetima kalba kal
bančioms prižiūrėtojoms, lyg 
vaikas būtų tik fizinė būtybė, 
neturinti dvasinių interesų.

D. Petrutytė kalbą prilygino 
didžiausiam turtui, kurio vai
kams nedavus, nežinome kokius 
talentus, kokius genijaus spar
nus mes apkarpome, nes “kū
rybinė dvasia gali plėtotis tik 
savo kalbos užuovėjoje”. Čia 
paskaitininke priminė mūsų kal
bos nepaprastą turtingumą, į- 
vairumą, kurią vaikai gali iš
mokti kuo daugiau ją vartoda
mi. Ypatingai D. Petrutytė 
smerkė žargono vartojimą šei
mose. Siūlė pirmiausia persiauk- 
lėti tėvams ir gryninti savo kal
bą namuose. Čia ji patiekė visą 
eilę pavyzdžių, žalojančių mūsų 
kalbą.

Lituanistinės mokyklos
Įugdymas į lietuvybę yra dau

Kun. Vyšniauskas mirė š. m. 
vasario mėn. viduryje. Palaido
tas Daugailių parapijos kapi
nėse daugailiškiams taip bran
gią vasario mėn. 16 dieną. Dau
gailiškiai jį nuoširdžiai pagerbė 
gausiai dalyvaudami laidotuvė
se. Vien tik kunigų iš aplin
kinių ir tolimesnių parapijų su
važiavo apie 40. Su velioniu a- 
titinkamais pamokslais atsisvei 
kino iš Daugailių parapijos ki
lę ir dabar Lietuvoje tebegy
veną kunigai: kun. dr. Juozas 
Čepėnas, kun. Norbertas Skur- 
kis, MIC, ir kun. Remeikis.

A. a. kun. Vyšniauskas kuni
gu išbuvo 56 metus (apie 1961 
m. iškilmingai atšventęs auk
sinę kunigystės sukaktį). Dau
gailiuose buvo visų gerbiamas 
ir mėgiamas.

Mus pasiekė žinios, kad Dau
gailių parapiečiai nuoširdžiai 
gaili savo mylimo kleb .no. Prie 
jų jungiamės 'r mes, įvairiuo
se pasaulio kraštuose išblašky
ti daugailiškiai. Kaip gaila, kad 
negalėjome jo senatvėje, ligo
je paguosti, o ir ant mirusio 
kapo saują gimtosios žemės už
berti. Bet tai mes dar padarysi
me , jei nebus a užiaua mums 
patiems — mūsų vardu tai at
liks mūsų vaikai. O su savo my
limu klebonu susitiksime Am
žinybėje, kur ji3 švies taip skals 
e.ai, kaip per ketvirtį amžiaus 
švietė daugailiškiams.

Iisekis, kunige Adomai, ra
mybėje ! Bronius Kviklys

giau nei kalbos išmokimas. Pa
stebėta, kad reikėtų daryti vis
ką, kad lituanistinės mokyklos 
vaikui būtų patrauklios, ir jas 
vaikas lankytų su džiaugsmu. 
Vien dėl to, kad “aš turiu, pri
valau eiti” darosi nesmagu.

Po paskaitos ir diskusijų, vi
siems dar toliau nagrinėjant 
lietuviškumo problemas, daly
viai vaišinosi kava ir užkan
džiais. Netolimoje ateityje nu
matoma kita D. Petrutytės pa
skaita vaiko auklėjimo klausi
mais. A. K.

Popiežius Paulius VI-sis ga
vėnios pradžioje priėmė Vatika
ne Romos miesto ir vyskupijos 
parapijų klebonus ir jų padėjė
jus pastoracijos darbe. Ta pro
ga tartame žodyje Šv. Tėvas 
ragino visus savo dvasiškius į- 
sigilinti į Bažnyčios atsinaujini
mo siekimus ir gerai suprasti 
Vatikano II-jo visuotinio susi
rinkimo nutarimus. — Gavėnios 
pamokslai — kalbėjo popiežius 
— duoda progos naująją dvasią 
perteikti tikintiesiems, nepa
mirštant tačiau atsargumo, su 
kuriuo visos reformos turi būti 
pravedamos. Bažnyčia laukia iš 
jūsų pilno uolumo, pasišventimo 
ir atsidavimo žmonijos pašven
tinimui, pagal šių dienų pasto
racijos reikalavimus.

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.
AUGUSTAS M. BARČUS

Jau suėjo devyneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą, uošvį ir senelį, kurio ne
tekome 1958 m., kovo 20 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Uz jo sielą sv. Misios bus atnašaujamos rytoj, kovo 21 d 
7:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Velionis buvo a. a. Sophie Barčus vyras.

Prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus velionį 
prisiminti savo maldose.

Nubudę: Duktė, žentas ir anūkai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS

TeL YArda 7-8401

TeL Y Arda 7-1911

VASAITIS_ BUTKUS
1446 S. SOth AVE. CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN ILL. TEL. 686-2820

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

Azerbeižane, kaip skelbia Maskva, ši pora atšventė jau 100 m. ve
dybų sukaktį. Tai Balakishi Orujev, 130 m. ir jo žmona Aminą 114 m. 
Jis vedė turėdamas beveik 30 m., o jaunoji tuo metu turėjo 13 m.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
PRATIMAI

PRIEŠMOKYLINIO AMŽIAUS 
VAIKAMS

šie mokslo metai lietuviškose 
mokyklose pasižymėjo tuo, kad 
mokiniams pagaliau buvo su
teikta proga vartoti naują pa
galbinę mokslo priemonę — lie
tuvių kalbos, aplinkos bei Lie
tuvos pažinimo pratimus. Nors 
kai kuriose mokyklose (pvz. 
Kr. Donelaičio) pratimai jau 
buvo įvesti daug anksčiau, bet 
jie tik praėjusį rudenį išleisti 
atskiruose sąsiuviniuose. Galima 
sakyti, kad tiek aukštesniųjų, 
tiek žemesniųjų lietuviškųjų mo
kyklų mokiniai šiuo metu pra
timų sąsiuviniais yra aprūpinti. 
Nuošaliai palikti buvo tik pa
tys mažieji lietuviukai, žengią 
pirmus, netvirtus žingsnelius 
lietuviškojo švietimo takeliais.

Šiomis dienomis Kr. Donelai
čio lituanistinė mokykla Chica
goje išleido “Parengiamojo sky
riaus pratimus” priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Pratimai yra 
skiriami lietuviškojo vaikų dar
želio arba parengiamojo sky
riaus mokiniams, bet jais gali 
pasinaudoti tėvai, kurie dėl į- 
vairių priežasčių negali vaiku
čių leisti į šeštadienines mokyk
las ir nori juos pamokyti namie.

Pratimai yra paruošti atsi
žvelgiant į priešmokyklinio am
žiaus vaiko sugebėjimus. Į juos 
įjungta spalvavimas, rankos bei 
pastabumo lavinimas, raidžių 
rašymas ir pagaliau žodžiu iš 
atskirų skiemenų sudarymas. 
Kiekviename puslapyje (O jų 
yra net 105) prirašyti paaiški
nimai. Tuo būdu net ir namie 
dirbti su pratimais yra nesun
ku. “Parengiamojo skyriaus 
pratimus” paruošė mokytojos 
Irena Bukaveckienė ir Irena 
Šerelienė. Jie atspausdinti gera
me popieriuje, gausiai iliustruo
ti ir patrauklūs.

“Parengiamojo skyriaus pra
timai” gaunami pas Kr. Done
laičio lit. mokyklos vedėją J. 
Širką, 6143 ISo. Sacramento, 
Chicago, III. 60629, telefonas 
778-6474. D.

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių 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, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Balde Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadivay, So. Boston, Mass., Tel. 
A N 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
“Draugas”.

Su dideliu širdies skausmu pranešame giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, kad kovo 17 dieną Toledoje, Ohio, 
mirė mūsų mylima žmona, sesuo ir svainė

A. A.
JADVYGA JUCAITIENE

Kūnasibus atgabentas iš Toledo į Chicagą ir bus pa
šarvotas. Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 South West- 
ern Avenue, kovo 20 dieną vakare.

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 21 dieną, 10:00 vai. 
ryto bus nulydėta į Švenčiausios Panelės Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią. Po gedulingų pamaldų bus palaidota Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidottfvėse. * •• •'V*.

Nuliūdę vyras Pranas Jucaitis ir
sesuo Alfonsą Jankauskienė su vyru.

TĖVAS IR SONUS W 
MARŲUETTE FUNERAL HOME

( TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS
2533 West 7lst Street Tel. GR 6
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-

AUKŠTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Parking Facfl»ss

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8806

JOHN J. IVINS
IVINSKI

Gyveno 3204 South Leavitt Street, Chicago, Illinois. 
Mirė kovo 17 d., 1967 m., 6:15 vai. vakare, sulau

kęs pusės amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys: Mary šrup- 

sa su šeima ir Ann Ivins, brolis Peter Ivins, brolienė Es
telle ir šeima, pusseserė Janice Smith su šeima ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz kopi., 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks antrad., kovo 21 d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Seserys, brolis ir visi kiti giminės.
Laidot. direkt. Steponas Laekawicz, Tel. RE 7-1213.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių

A. + A. STF.LLA PETRAUSKIENE
(PO TĖVAIS MONKCTE)

Gyveno 2723 South Emerald Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė kovo 17 d., 1967 m., 8:15 vai. vakaro, sulaukusi 82 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Užventų mies

telio. Amerikoje išgyveno 54 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Marcella Nau

sėda, žentas Bruno, Berniee Schaefer, žentas George, Gene- 
vieve Vanaria, žentas Fred ir Irene De Guire; sūnus Joseph 
ir marti Josephine, 13 anūkų, 4 proanūkai; pusseserė Julia 
Andrulienė; sesers sūnus Adam Jankauskas ir jo žmona Eilėn 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Povilo Ridiko koplyčioje, 3354 South 
Halsted Street. Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 21 dieną iš 
koplyčios 9:45 vai. ryto bus atlydėta į Visų Šventų parap. baž
nyčią, 25th PI. ir So. Wallace Street, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Dukterys, žentai, sūnus, marti, anūkai, pro- 
aiiūkai ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Povilas Ridikas, Telef. YArds 7-1911.

4848 S. CALIFORNIA AVE.

8807 S. LITUANICA AVE.

10821 8. MICHIGAN AVE.

8819 8. LITUANICA AVE.
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A. ABALL ROOFING C0.
ĮBtetgta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą—'‘tuck
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas-

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemoakmal
IIIIIHIIIIIIIliUlUHIlIlIlIlIlIlHllllllllllllllll

DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. kovo mėn. 20 d. B

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitos kraštas

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-598f

A. -f- A.
JADVYGAI JUCAITIENEI mirus, 

jos vyrui prof. PRANUI JUCAIČIUI ir jos seseriai 
p. ALFONSAI JANKAUSKIENEI su šeima, liūdesio 
valandoj reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Kun. K. Juršėnas 
G. ir E. Juršėnaitės 

K. Malkevičius

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS m IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi
I. RUDIS Tek CLiffside 4-1050 EUDEIKIS
TELEVIZIJAS:

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 lr dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. II auk., PR 6-1068

A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. kovo mėn. 20 d.

X Antanas J. Rudis, Alto pir
mininkas, šį vakarą 6:25 valan
dą kalbės per televiziją iš CBS 
(WBBM) stoties, 2-jo tinklo. Jis 
kalbės apie JAV ir Sovietų Ru
sijos konsularinę sutartį ir Lie
tuvos bei lietuvių reikalus.

X Balfo Chicagos apskr. 
valdybos posėdis įvyko kovo 16 
d. Jaunimo centre. Jį pravedė 
pirm. A. Gntneris, sekr. inž. J. 
Baris. Buvo svarstyta rudens 
vajaus eiga ir atlikti darbai. 
Vajus laikomas gerai pavyku
siu. Inž. Ign. Daukaus pasiū
lymu, sekantis valdybos posė
dis įvyksta balandžio 1 d. 7 vai. 
Jaunimo centre, kuriame bus 
priimta kelios apyskaitos, o 
metinis Balfo Chicagos apskr. 
susirinkimas nutarta kviesti ba
landžio 9 d., sekmadienį, 12 vai. 
Jaunimo centre, kur skyriai 
kviečiami atsiųsti savo atsto
vus ir kartu dalyvauti prašomi, 
direktoriai.

X Jonas Vaičiūnas, kaip kan
didatas buvo pakviestas į LB 
Chicagos apygardos valdybą, 
kuris jau davė teigiamą sutiki
mą įeiti ir dirbti. Jam tenka 
organizacinių reikalų vedėjo pa
reigos, kurias iki šiol — sau
sio 15 d. ėjo agr. A. šantaras.

X Inž. Povilas Arlauskas, 
buv. ilgam. Chicagos Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos tautinių 
šokių vadovas, baigęs mokslus, 
išvyko pastoviam apsigyvenimui 
į Los Angeles.

X LŠS-gos pavedimu, sudary
ta komisija uniformos pakeiti
mo projektui sudaryti. Ji turė
jo savo pirmąjį posėdį kovo 9 
d. Jaunimo centre. Ją sudaro
c. v. atst. A. Gintneris, gen. T. 
Daukanto jūros šaulių kuopos 
— M. Maksvytis, Cicero jūros 
šaulių kuopos Klaipėda — St. 
Bernatavičius, Vytauto Didžiojo 
Chicagos kp. — P. Balsevičius 
ir Moterų šaulių atstovė — Emi
lija Petrauskaitė. Komisija ap
svarstė trijų kuopų pasiūlymus: 
Brocktono, Montrealio ir kt.

X Filatelistų dr-jos biulete
nio “Lietuva” išėjo naujas nu
meris. Biuletenį redaguoja E. 
Petrauskas, 7742 S. Troy st., 
Chicago, III. 60652. Biuletenyje 
nemaža įdomių žinių apie fila
teliją ir filatelistus.

x Dail. Kaupas nupiešė šau
lių sąjungos įkūrėjo VI. Putvio 
portretą, kuris greitu laiku bus 
iškabintas Jaunimo centre pa
talpose prie kitų panašių lietu
vių veikėjų.

X Kun. Sabataitis praves re
kolekcijas dėl Filisterių, A. S. 
D. ir Korp! Vytis, kovo 22—23
d. , 8 v. v. Jaunimo centre. Visi 
nariai kviečiame dalyvauti.

(pr.)
X Leokadijos Brazdienės 

maisto produktų krautuvė, 2618 
W.71stSt., tel. PR 8-2030, Ve
lykoms paruošia margučius, 
baumkucheną, paschą, babkas, 
mozūrus, įvairių skonių tortus 
ir visa, kas Velykų stalui rei
kalinga. Paskubėkite su užsa- 
kymafe, kad galėtume išpildyti.

(sk.)

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
greitai užpildo įvairius Income 
Tax blankus 4259 S. Mapie- 
wood, CL 4-7450 ir YA 7-2046. 
Kasdien 9—3 ir 5—8 vai. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis padeda 
užpildyti Income tax pareiški
mus, tarpininkauja pirkti ar 
parduoti namus, parūpina visų 
rūšių apdraudas ir atlieka no
taro patarnavimus, 2737 W. 43 
St.. CL 4-2390. (sk.)

X Henrikas Laucius, kvalifi- 
kuot. accountant, veda knygas ir 
pildo Income Tax. 7250 South 
California Avė., tel. 737-6045 
ar NE 6-3562, šiokiadieniais nuo 
6 ligi 9 v. v., šeštad. nuo 12 iki 
6 v. v. (sk.)

X Cicero moksleivių at-kų 
šventė su programa įvyks ba
landžio 8 d. parap. salėj.

X šv. Kryžiaus ligoninės 
peršvietimo departamentui pa
gerinti norima sutelkti lėšų. 
Tam Emilija Petraitis, 7159 S. 
Campbell avė., ruošia balandžio 
2 d. Drury Lane teatrą, kur 
bus pastatyta “Holiday for 
Lovers”.

X East Chicago, Ind., balan
džio 1 d., šeštadienį, 6:30 v. v. 
Šv. Pranciškaus parapijos sa
lėje, 3905 Fir Str., Indiana Har- 
bore, Cicero vyrų choras, va
dovaujamas A. Skridulio, duos 
koncertą Balfo naudai. Bus bu
fetas ir muzika šokiams. Įėji
mas — auka Balfui. Nuošir
džiai prašoma gausiai dalyvauti 
ir aukoti.

X Balfo Chicagos apskrities 
metinis piknikas - gegužinė, 
kaip tradicinė šalpos reikalui, 
kasmet įvyksta Bučo darže, 
Willow Springs, III. Ji šiemet 
bus birželio 18 d., sekmadienį. 
Balfo vadovybė prašo kitų or
ganizacijų tai žinoti iš anksto ir 
tą dieną nerengti Chicagoje di
desnio subuvimo, o rudens va
jų — 1967 m. nutarta kovo 16 
d. posėdyje, pradėti spalio 1 d. 
koncertu ar kita pramoga.

X Ona Petkus, gyv. 4447 S. 
Fairfield Avė., ir Natalija Za
karas išvyko ilgesniam laikui į 
Floridą.

X “Tikėdami į laisvos Lietu
vos” ateitį ir vertindami kultū
rinį ir švietimo darbą, kurį gy
vai remia Lietuvių fondas, siun
čiame savo simbolinę auką. Pi
nigus sudėjo mokiniai Vasario 
16-tos minėjimo proga Nežino
majam Lietuvos partizanui pa
gerbti ir prisiminti”. Taip rašo 
Lietuvių fondui Cicero Aukšt. 
lit. mokyklos mokinių komisija, 
susidedanti iš S. Kuprio. A. 
Arštikytės, R. Skorubskaitės, J. 
Kisieliūtės, R. Alšauskaitės ir
V. Čepelytės, suruošusios mo
kykloje Vasario 16 minėjimą, 
kurį savo apsilankymu pagerbė 
prel. Ig. Albavičius, kleb. kun. 
J. Stankevičius, kun. J. Vyš
niauskas, kun. dr. A. Juška, 
kun. Pr. Baltrumas, LB apylin
kės p-kas J. švedas, TK p-kas 
Barkus, dr. F. Kaunas ir kt. 
Komisijos globėja buvo insp. 
dr. Br. Motušienė.

X Monika ir Bernardas Žu
kauskai, gyv. Marąuette Par
ke, atsiuntė Lietuvių fondo val
dybai šio turinio laišką: “Gerb
dami tauraus lietuvio a. a. Jono 
Grigaičio-Grigaliūno atmintį, ku 
ris nuo 1890 metų aktyviai reiš
kėsi lietuvių visuomenėje, kul
tūrinėje, politinėje, o vėliau Lie
tuvos administracinėje veikloje, 
išauginusiam ir išmokslinusiam 
gausią savo šeimą ir, sulaukęs 
gilios senatvės, iš labai menkų 
savo išteklių netik prenumeravo 
lietuvišką dienraštį, bet visuo
met sumokėdavo už save ir sa
vo žmoną LB nario mokestį, 
siunčiame 100 dol. pradinį įmo- 
kėjimą. Tikime, kad kitiems 
vaikams bei anūkams padedant 
bus įmokėtas pilnas 1000 dol.” 
Laišką pasirašė duktė Monika 
ir žentas B. Žukauskai.

LF adresas: 6643 So. Maple
vvood Avė., Chicago, III. 60629.

(Pr.)
X PAMILĘ LIETUVIŠKAS 
DAINAS, atsilankykite pasigė
rėti dainuojant New Yorko vy
rų okteto balandžio 8 d., 7 v.v. 
Jaunimo Centre. Bilietai Margi
niuose. (Pr.)
X MUZIKA SKLINDA IŠ PO 
UŽUOLAIDŲ, iš už gėlių ar 
sofos. Tokias naujoves duoda 
naujasis Telefunken HI FI Ste
reo aparatas. Gradinskas, 2512
W. 47th Str., FR 6-1998. (sk.)

VELYKŲ GELIŲ PARODA 
IR KRYŽIUS

Chicagos parkų distriktas ruo 
šia 55-tą metinę pavasario ir ve
lykinių gėlių parodą Garfield 
ir Lincoln parkų gėlynuose. Pa
roda prasidės kovo 25 d., baig
sis balandžio 9 d. Įėjimas ne
mokamas. Parodose bus tūks
tančiai lelijų, tulpių ir kitų gė
lių. Lincoln parke bus didelis iš 
lelijų susagstytas 12x8 pėdų 
kryžius.

Los Angeles lietuvių atstovų prašomas, Los Angeles miesto meras 
paskelbė vasario 16 d. Lietuvos diena, ir tą dieną Lietuvos trispalvė 
buvo aukštai iškelta plevėsuoti viršuim šio didmiesčio. Čia matome bur
mistro pavaduotoją Joseph M. Quinn (pats burmistras S. W. Yorty 
tada buvo Thailande), duodantį proklamaciją Lietuvos gen. garbės 
konsului dr. J. J. Bielskiui, ir Alto Los Angeles sk. pirm. S. J. Paltų, 
teikiantį dovaną Quinnui dr. V. S. Vardžio red. knygą “Lithuania 
under the Soviets.” Iš kairės į dešinę stovi: Alto sk. vicepirm. A. 
Devenienė, viceižd. A. Balsienė, pirm. S. J. Paltus, L. A. burmistro 
pavad. Joseph M. Quinn. Lietuvos gen. garbės kons. dr. J. J. Bielskis 
ir Alto sk. sekretoriai O. Razutienė bei A. Markevičius.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VASARIO 16-TOJI GRAŽIAI 

PAMINĖTA BRIDGEPORTE
Vasario 26 d. Šv. Jurgio Li

tuanistinės m-los mokiniai ir 
“Neringos” draugovės skautės 
iškilmingai paminėjo Vasario 
16-tąją, Lietuvių auditorijos 
salėje. Susirinko gausus būrys 
tėvelių ir svečių. Įnešus “Nerin
gos” draugovės vėliavą, buvo 
sugiedoti himnai ir Marija, Ma
rija. Atidarymo žodį tarė vyr. 
skautininke I. Smieliauskienė, 
prašydama tylos minute pagerb 
ti žuvusius už Lietuvos laisvę.

L. B. švietimo atstovas D. 
Šukelis savo kalboje vaizdžiai 
išdėstė mūsų uždavinius ir sie
kimus švenčiant 49-tąjį Vasario 
16-osios minėjimą, belaukiant 
laisvės ryto nušvintant Lietu
vai.

Kun. dr. A. Baltinis minti
mis visus nuvedė į Lietuvą, pri
mindamas, kad laisvė, kaip ir 
sveikata žmogui yra reikalin
giausia. Lietuva mums išei
viams niekada nemirs, jeigu 
mūsų širdyse ji bus gyva!

Programoje gražiai pasirodė 
mergaitės, atlikdamos vaizdelį 
“Yra šalis, kur upės teka”. N. 
Viščiutei pritariant kanklėmis 
(vaidilos rolėje) deklamavo A. 
Šuopytė, G. Leonaitė ir V. Viš-

Australijos LB krašto valdyba: muz. J. Kavaliauskas, Pajauta, Pul- 
linen, S. Narušis —- pirm., E. Kolakauskas, V. Patašius, V. Skrinska, 
V. Jaras.

CHICAGOS ŽINIOS
ŠIOS SAVAITĖS OPERA

Radijo stotis WGN kovo 25 
d. 1 vai. popiet transliuoja gy
vai iš Metropolitan scenos Ver
di operą La Traviata.

DALYVAVO ENCIKLOPE
DIJOS PRISTATYME

Chicagos arkivyskupas John 
Cody Washingtone dalyvavo nau 
jos katalikų 15-kos tomų encik
lopedijos pristatyme. Paskutinė 
anglų kalba katalikų enciklope
dija išleista prieš 60 metų. En
ciklopedija turi 15,000 puslapių 
su 7,400 iliustracijų. Ji nebus 
parduodama knygynuose. Reikės 
tiesiog užsakyti iš McGraw-Hill 
kompanijos, 330 W. 42 St., New 
York.

PASKOLINO KUNIGĄ 
JOLIETUI

Prelatas Raymond Vonesh, 
Šv. Marijos Mundelein seminari
jos prokuratorius, paskolintas

čiutė. Gražiai skambėjo “Oi, 
neverk, motinėle”, dainavo 3 
sesutės Bilitavičiūtės ir R. Mi- 
niotaitė, akordeonu pritariant 
Vyt. Bilitavičiui “Aušros Vartų 
Motinai”, deki. 8 skyr. mokinės. 
“Lietuva brangi”, deki. G. Leo
naitė, mergaičių Chorui prita
riant. Choras gražiai padainavo 
“Norėčiau aš keliauti” ir “Pra
žydo jazminai”. V. Nemunėlio 

; eilėr. “Pietų vėjelis” vaizdžiai 
deki. Linas Kelečius. J. Minel- 
gos — “Mūsų kraštas Lietuva”, 
ypač gražiai deki. Vida Minio- 
taitė. Choras — “Grįšim, grį
šim” ir “Kai verkiančio smui
ko”. Eilėr. “Ei, sustok, debe
sėli”, — puikiai deki. V. Stra- 
vinskaitė ir eilėr. “Debesėliui”
— gabi deklamatorė Al. Naku- 
tytė. Eilėr. “Šiaurės pašvaistė” 
deki. V. Viščiutė, 8 sk. mok. 
Choras padainavo “Leiskit į tė
vynę”, o sesutės Bilitavičiūtės 
sudainavo “Stoviu aš parymus”. 
Dainas paruošė Vyt. Bilitavi- 
čius, ansamblio choro vadovas. 
Eilėr. deki. A. Miniotaitė — 
“Lietuva”, St. Viščius — “Tė
viškės takas” ir R. Miniotaitė
— “Mus Nemunėlis šaukia”.

10 mergaičių kanklininkių 
grupė, kuriai vadovauja Aušre
lė Vaičeliūnaitė, puikiai paskam

'Jolieto Vyskupijai, kur jis eis 
: generalvikaro pareigas.

PRASIDĖJO VYSKUPIJOS 
VAJŲ

Chicagos arkivyskupija jau 
pradėjo pirmą dalį vajaus, no
rint sutelkti 40 mil. dol. vysku
pijos praplėstiems darbams. Per 
pirmas dvi savaites jau pažadė
ta pusantro mil. dolerių.

AMERIKOS VYSKUPŲ 
SUSIRINKIMAS 

Visi Amerikos vyskupai ren
kasi pavasariniam susirinkimui 
balandžio 10—13 d. Chicagos 
Conrad Hilton viešbutyje.

NURIEDĖJO NUO BĖGIŲ
Penki Chicago & Northves- 

tern geležinkelio prekiniai va
gonai nuriedėjo nuo bėgių arti 
Elmhursto. Du vagonai, vežą ke
turis sunkvežimius prikrautus 
mėsos, apsivertė. Sužeistų ne
buvo.

r t i i r
epizodai iš Statler viešbutyje 
vykusios registracijos bei kon
certo.

Įspūdingos koplyčios šventi
nimo iškilmės užfiksuotos spal
vuotame filme, bei ta proga iš
leista plokštelė, gražiai atestuo
ja didingą Šiluvos Marijos kop
lyčią. Gr. Krivic.

KANADOJ
— Montrealio lietuvių šv. Ka

zimiero parapija Kanadoje kovo 
4 d. iškilmingai paminėjo savo 
įsikūrimo 60-ties metų jubilie
jų. Įkurta 1907 m. iš Lietuvos 
atvykusio kun. Vyšniausko. 
1957 m. pastatė naują lietuviš
ko stiliaus bažnyčią ir sudaro 
vietos lietuvių dvasinio ir kul
tūrinio gyvenimo centrą.

’MDt. BRITANIJOJE
— Londone, kovo 4 Ir 5 die

nomis Lietuvių Namuose įvyko 
DBLS 20-sis atstovų suvažia
vimas. Dalyvavo iš 13 skyrių 
16 atstovų, kurie atstovavo 507 
narius. Suvažiavimas praėjo su
sirūpinimo ženkle, nes dabartinė 
Anglijos vyriausybė yra linkusi 
patenkinti komunistinės Rusi
jos reikalavimus, kurie liečia 
Pabaltijo valstybes. Kosygino 
lankymosi proga buvo tartasi 

! dėl Pabaltijo valstybių aukso 
fondo likvidavimo ir tų valsty
bių juridiško pripažinimo, kad 
jos yra teisėtai įjungtos į So
vietų Sąjungą. Britų vyriausy
bė dalinai nusileido rusų reika
lavimams ir tuo smarkiai apvy
lė laisvės siekiančias Pabaltijo 
tautas. Padėtis yra aliarmuojan
ti, tai ir suvažiavime ieškota

I š a
J. A. VALSTYBĖSE

— Washingtono Šiluvos Ma
rijos koplyčios dedikacijos iš
kilmių talkininkai vasario 25 
d. turėjo progos pamatyti kun. 
Kazimiero Pugevičiaus pastan
gomis paruoštą spalvotą tų iš
kilmių filmą. Jį pagamino Aca- 
demy Films Co-Baltimore. An
glišką filmui tekstą paruošė 
kunigas Pugevičius, lietuvišką 
tekstą paruošė ir įkalbėjo Al
fonsas Petrutis.

Filme matome kaip trauki
niais, autobusais, automobiliais 
atvyksta svečiai į Washingtoną. 
Vėliau žiūrovas nukeliamas į 
Washingtono Šiluvos Marijos 
altoriaus ir koplyčios šventini
mo iškilmes. Visi tie kurie yra 
dalyvavę iškilmėse, o tuo la
biau neturėję progos juose bū
ti, galės pasigėrėti Marijos sta
tula, lietuviškais papuošimų or
namentais, lubų auksinėmis mo
zaikomis ir keturiomis — Vil
niaus, Aušros Vartų, Trakų, 
Žemaičių Kalvarijos ir Pažais
liu Madonomis. Filme žiūrovas 
pamatys įspūdingą kardinolų, 
vyskupų ir kitų aukštų dvasiš
kių eiseną precesijoje, atnašau
jamas mišias, girdės jungtinių 
chorų giedamas giesmes. Čia 
tik pasigendama nepaminėtos 
lietuviškos dalies iš popiežiaus 
Pauliaus VI ta proga atsiųsto 
laiško. Bažnyčios iškilmių me
tu matomas ir Lietuvos atsto
vas Juozas Kajeckas su Griga
liaus ordino įspūdinga unifor
ma. Be to filme užfiksuoti keli

bino: “Graži tėvyne mano”, 
“Ant kalno karklai” ir “Supin- 
siu dainužę”.

Jūratei šuopytei vadovaujant, 
jaunųjų šokėjų grupė gražiai 
pasirodė, pašokdamos mikitie- 
nę, kepurinę, noriu miego, du 
gaidelius ir žiogelius.

Programai paruošti daug pa
sidarbavo mokytojai ir savo rū
pesčiu — tėvų komitetas. Iš 
surinktų aukų, tėvų k-to nuta
rimu, paskirta $25 auka Chica
gos Lietuvių tarybai. E. S.

ALEKSANDRAS KUMSKIS 
TURI BŪTI IŠRINKTAS 13-TO 

WARDO ALDERMANŲ

Taip visi pasisakė susirinkę 
įvairių organizacijų atstovai Lie 
tuvių jaunimo centre, kovo 15 
d. Diskusijos buvo gana gyvos, 
daugelis kėlė klausimus ar davė 
įvairius pasiūlymus, kaip suor
ganizuoti geresnė propaganda, 
kuri pasiektų ir įtikintų kiek
vieną lietuvį balsuoti už savo 
tautietį A. KUMSKĮ balandžio 
4 d. Padėjome išrinkti Praną 
SAVICKĄ, turime progą kitą 
lietuvį išrinkti,. todėl visų lie
tuvių yra tautinė pareiga ir sa
vigarba jį remti.

A. Kumskis nusiskundė, kad 
paskutinį kartą rinkimuose ne 
visi lietuviai ėjo balsuoti. Jei 
visi būtų ėję balsuoti, tai jis 
tikrai būtų surinkęs reikiamą 
skaičių balsų ir antrą kartą jam 
nereikėtų rungtis. Nes pagal 
pricinktų kapitonų surinktomis 
žiniomis dalis naujųjų ateivių 
nebalsavę. A. Pužauskas tai pa
teisino, nes lietuviai neturėjo 
progos Lietuvoje demokratiškai 
balsuoti ir priprasti prie tos 
sistemos. A. Rudis ilgiau susto
jo apie Amerikos didmiesčių po
litines mašinas.

Diskusijose dalyvavo Mieže- ! 
lis, A. Adamkavičius, Grigara
vičius, Prapuolenis, Brazdžio
nis, Juozaitis, Kaulėnienė ir ; 
kiti.

Baigiantis susirinkimui visus 
maloniai nustebino Mieželio ir 
Adamkavičiaus pareiškimas, kad 
yra suorganizuotas net iš res
publikoniškai galvojančių asme 
nų komitetas, kuris kvies visus 
lietuvius balsuoti už A. KUMS- 
KIĮ. Ši žinia buvo visų šiltai su
tikta.

Susirinkimui vykusiai pirm. 
Liet. nepart. A. Kumskiui rem
ti komiteto pirm. R. Dirvonis.

St. Džiugas
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kelių ir būdų kaip sėkmingiau 
vesti visuose frontuose Lietuvos 
išlaisvinimo kovą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vargo bala okupuotoje 

Lietuvoje. Tam tikros aplinky
bės privertė Balfą suregistruo
ti vienos parapijos neturtinguo
sius okupuotoj Lietuvoj.

Žinia, informacijos apie to
kius nebuvo galima laukti iš 
okupantų, kurie nuolat tvirti
na, kad Lietuvoj visur tik gė
lės žydi, nauji namai dygsta 
kaip grybai ir pan. Todėl su
rinktos žinios nėra pilnos. Ta
čiau per metus laiko pažįstami 
ir draugai Balfo Centrui prista
tė tik iš vienos parapijos 58 šei
mas, kurioms sovietinis rojus 
yra tikrai raudonas. Tos 58 šei
mos turi 186 asmenis ,iš jų: 24 
našlaičiai ar našlės, 95 vaiku
čiai, 23 seneliai (virš 75 metų), 
33 ligoniai, 12 šeimų grįžo iš 
Sibiro, 5 asmenys žuvo nuo 
okupantų rankos ir kelios šei
mos dar tebėra Sibire. Laisvės 
laikais parapijoj dirbo keturi 
kunigai, dabar tik vienas.

Tai tipiškas Lietuvos kampe
lis. Jei jo vargelį išplėsti į visą 
Lietuvą, tai tie skaičiai tūks
tantį kartų padidės ir čia pa
matome į kokį rojų yra pateku
si mūsų Lietuva.

—o—
— Newarko arkivyskupijoje 

JAV-se buvo pastatyta 357 naujos 
bažnyčios už 173 .mil. dol. Tik pas
kutiniais 1966 m. buvo pastatyta 
30 naujų bažnyčių ir 50 baigiama 
įrengti šiemet.
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NAUJŲ PARDAVIMAS 
GREITAS patai navlmaa — GARANTIJA —

2412 VVEST 71st ST, CHICAGO, ILL, 60629, TEL. — 471

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki 
6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

J
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Artesian Restaurant
H 2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

Skanūs valgiai 
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

■

PIETOS 
$1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto
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