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G 0 M U L K 0 S 
K U M Š T I S 

Po studentų neramumų Len
kijoje kovo 19 d. kalbėjęs Jung
tinės darbininkų (komunistų) 

partijos centro k-to pirm. sek
retorius Wladyslaw Gomulka ne 
slėpė visiems žinomų įvykių, ta
čiau bandė savaip juos nušviesti 
ir pateisinti partijos kumščio po 
litiką. Jis tarė: "Įvykiuose, ku
rie buvo salyje, skiriamoji lini
ja y ra tarp socializmo ir visokio 
plauko reakcijos, tarp draugys
tės su Tarybų Sąjunga politikos 
ir antitarybinės reakcinių bank
rotų, reakcijos talkininkų politi
kos, tarp politikos, kuri užtikri
na Lenkijai jos sienų saugumą 
ir siekimo įstumti Lenkiją į pra
žūtingą kelią." 

Gomulkos žodžiais, 
tylėti nebegalima 

"Nueita jau taip toli, kad rei
kia nušviesti visą padėti visuo
menei, nes nieko nebegalima nu
tylėti". Kai vyko mažesnės ap
imties neramumai, valdančioji 

Maišto nuotaikos kelia Maskvos rūpestį 
L. Brežnevas Maskvoje šaukia apie "Vakarų ideologų tinklo" grėsmę — Į jį pakliuvę 
"nesubrendę" sovietų rašytojai — Žadama bausti maištininkus — Lenkijoje taip pat 
puola rašytojus ir smerkia Vakarų, ypač radijų įtaką — Varšuva uždaro universi
teto skyrius, šalina studentus. 

lai patenka į "Vakarų ideologų 
tinklą", jie negalį t ikėtis likti 
nebausti. J au buvo paskelbta 
apie šešių partijos narių paša
linimą — tai turėjo ryšio su jų 
protestais, nukreiptais prieš 

Britų konservatorių, opozicijos va
das Heath — ar darbiečių valdy
mo mėnesiai jau suskaityti? 

Britu opozicija kelia 
galva 

LONDONAS. — Darbiečių par į Maskvoje buvusias intelektua-
ti jai kovo 28 d. pralaimėjus ketu !lx* bylas-
riuose vietos rinkimuose, opozi- į Brežnevas apie 'Vakarų įtakas" 
cijos konservatorių vadas Ed-
ward Heath pareiškė, kad Wilso- ; Savo kalboje (jos ištraukos 
no vyriausvbei atėjęs metas pa- i paskelbtos per Maskvos raoiją) 
s i t raukt i . Esą, "gyventojai rei- Brežnevas pareiškė, kad neramu 
kalauja naujos vyriausybės". m a i R - Europoje, studentų protes 

tai Lenkijoje, buvę išdava "Va
karų ideologų" įtakos, kurią šie 

MASKVA. — Partijos pirma riuose buvo pareikštas nepasiten-
sis sekretorius L. Brežnevas, kinimas bylomis bei jų eiga. 
kovo 29 d. kalbėjęs Maskvos Tie pašalintieji yra: dailinin-
partijos susirinkime, įspėjo ra- Į kas Boris G. Birger, literatūros is-
šytojus — maištininkus. Jo nuo į torikas Lev. Z. Kopelev, estetikos 
mone, jei sovietų intelektua- I klausimų žinovas Boris Šragin, Ii 

teratas Jurij F. Korjakov ir leidyk 
los "Kauką" redaktorė Liudmila 
Aieksiejeva. 

Kai kurie jų yra buv. Raud. ar
mijos kariai, o Kopelevas yra vo
kiečių literatūros žinovas ir vra 

W. Gomulka — jo kumštis pei 
silpnas parblokšti visus priešus. 

partija galėjo snūduriuoti, sau
sio mėnesį guostis partijos na-

Min. pirmininkas 
pareiškė, kad jis su kabinetu ne-

i manąs atsistatydinti. Pagal įsta 
I tymą, darbiečiai naujus rinki

mus krašte gali paskelbti 1971 
i m. Vyriausybės partija parla-
j mento žemuosiuose rūmuose da-
! ba r turi 74 atstovų daugumą. 

W. Gomulka sakosi neturįs su 
; pra t imo apie veikalų pastatymą, 
Į tačiau pripažįsta, kad "Vėlinių" 
; spektaklyje sausio 30 d. įvyko 
i politinė demonstracija. Žodžiai: 
i "Aš būsiu laisvas, bet aš žinau, 
j ką reiškia gauti laisvę iš masko-
Į lių. Niekša i jie man nuima gran 
j dines nuo kojų ir rankų, bet už

dės ant sielos" 
vus. 

padarę "nacionalistiniams ir re 
vizionistiniams elementams". 

Brežnevo pareiškimai liudija I 
— sovietų vadai viešai pripažis- Į I 
ta, jog Vakarai su jų ideologija 
patraukia nemažą Sovietijos gy
ventojų dalį. Ta proga jis pa
smerkė tuos krašto intelektua
lus,, kurių protestai patenka į 
Vakarus ir per Amerikos Balsą. 
BBC radijo siųstuvus apie tai pa 
tiria sovietų gyventojai. 

Tie balsai, pagal Brežnevą, 
liudija apie "ideologinį nesubren | 
dimą". Juo kaip tik pasinaudoja i parašęs knygą apie dramaturgą 

Lenkija, kurioje įvykę neramu
mai, riaušės kelia ir Maskvos rū
pestį. 

"mūsų priešai imperialistinėje 
stovykloje". Cia, Brežnevo nuo-

jaudino žiūro- Į mone, tegali būti vienas atsaky-
! mas — politiniai paveikti sovie-

Sekretorius kaltino r e ž i s i e r i ų ^ Jaunimą. Jis dar pasmerkė 
Kazimierz Dejmeką. Kliuvo " a t - ! i r sovietų literatūroje bei k i tur 

rių neveiklumu, sustiprinimu jos Į žagareiviams" rašytojams. Pary I Pasirodančius "ideologiniai bei 
meniskai nesubrendusius veika-

, lus." 
įtakos ar pav. rašytoją Janusz i žiuje leidžiamai "Kultūrai". Puo 
Szpotanskį pasmerkti 3 metus į iė Pavel Jasienicą, tariamai kurs 
kalėti už operetę "Cisi i gega-; čiusį studentus pasirašyti prašy 
cze" (Tylintieji ir triukšmauto- Į mą atšaukt i draudimą "Veli
ja i ) , kurioje girdimi šie žodžiai: į nėms" statyti . 

Sovietai baudžia partijos narius 

"Mes sunykstarae ūkiškai čiulp
dami draugystės vamzdelį" (ben 
draudami su Maskva). 

Suvedamos sąskaitos 
su rašytojais 

Gomulka taria, kad jau nebe
galima slėpti įvykių nuo visuo
menės, tačiau jis slepia. Kas per 
vieni atžagareiviai? Stalininkai. 
liberalai ar žydai ? Kas per vieni 
"valkatos", kurie drauge su stu
dentais žygiavo? 

Jis pirmiausia suveda sąskai
tas su rašytojais, kurie visuoti
niame susirinkime pasmerkė vis 

Šalin komunizmas 

Mickevičiaus veikalo statymo 

kai kurias pasakytas kalbas ir at
skirai iškėlė filosofo L. Kolakov-
skio mintis. Šis buvo taręs, kad 
"tautinė kultūra patyrusi sun
kių smūgių." Be to, buvo pareik
šta, kad režimo vadai yra paro
dę nesugebėjimą kultūros klau
simus tvarkant. Dabar partijos 
organas teigia, kad tos kalbos pa
sitarnavusios "antisocialistinių 
jėgų užsieny politiniam tikslam" 

Puola užsienio šaltinius, įtaką 

Partija toliau pažymi, kad tos 
"užsienio jėgos" išnaudojančios 
žinomų rašytojų vardus, puolan 
čios valdžios autoritetą. Paga
liau, "užsienio propagandos cen 
trai" pasiekę isterijos, skelbdami 
rašytojų suvažiavimo kalbas bei 
nutarimus. (Čia neabejotinai tu
rima galvoje Muenchene, V. Vo
kietijoje, veikiąs Laisvosios Euro
pos radijo siųstuvas, kasdien vei
kiąs apie 16 valandų ir itin pla
čiai informavęs savo klausytojus 
Lenkijoje — apie 20 milijonų — 
apie įvykius Varšuvoje ir kitur 
— Red.). 

Partija teigia: mes šunų 
nepanaudojome... 

Krokuvos laikraštis "Gazeta 
Krakowska" paskelbė: esanti ne
tiesa, kad prieš riaušininkus Kro 
kuvoje buvę panaudoti milici
jos šunes. Čia turima galvoje vie
no laikraščio paskelbtas straips
nis, kur buvo pažymėta, kad vie
na ambulatorija Krokuvoje šutei 
kusi pirmąją pagalbą 112 nuken 
tėjusių. Jų daugelis buvę sukan
džioti šunų... 

SUGLAUSTAI 
Prez Johnson kalbėjo 

l tautę 
VVASHINGTON. — Preziden

tas L. B. Johnson vakar JAV gy
ventojus informavo apie padėtį 
Vietnamo kare ir apie vyriausy
bės pastangas t a m karui laimėti 
bei ūkinei padėčiai kraš te stiprin 
ti. Pranešimas perduotas per te 
levizijos ir radijo siųstuvus. 

Prez. Johnsonas pareiškė, kad 
pagrindinai apsvarsčius karo pa
dėtį, teks pakelti kariaujančių 

. . « . . . . . JAV vyrų skaičių, tačiau jis ne-

Madndas susirūpinės j bus tiek dideiįS, kaip anksčiau 
studentu riaušėmis į į į 2 * ^ £ £ * £ ^ 

kalas kovoti p n e s infliacijos pa
vojus bei pakelti mokesčius. Šio
ji pastaroji priemonė neišvengia
ma, nes tenka atsižvelgti į reika
lą mažinti mokėjimų balanso de
ficitą, be to, mokesčių pakėlimo 
tikisi ir užsienis. 

Ispanijos valst. galva gen. Fran
co — komunistų įtaka riaušėse? 

MADRIDAS. — Madrido uni
versiteto studentai savaitgalyje 
dalyvavo protesto demonstraci
jose, reikalaudami daugiau lais
vių pareikšti savo valią.. Jie taip 
pa t protestavo prieš karą Viet
name. Neramumai studentų tar
pe kilo visoje eilėje kitų Ispani
jos universitetų. Kai kurie uni
versitetai, kaip Madrido ir Va-
lencijos, buvo uždaryti. 

Ispanijos valdžios galva gen. 
Francisco Franco buvo sukvie
tęs nepaprastą vyriausybės po
sėdį studentų riaušėms aptart i . 
Vyriausybė pareiškė, kad nera
mumai, kilę 12-je krašto univer 
sitetų, tur i ryšio su komunistų 
įtaka. Politiniai stebėtojai reiš
kia nuomonę, kad neramumai tu 
ri ryšio ir su vis labiau iškylan
čiomis užkulisinėmis kovomis 
dėl politinės galios krašte. 

Maskva. — Partija tebevalo ne 
ištikimuosius — dabar Maskvoje 
paskelbta, jog iš partijos pašalin
tas advokatas Borisas A. Zolotu-

kibirkštis ; c h i n a s - s a u s i o m ė n - Synęs *** I stas. 
neramumams kilti. Gomulkos l š k e t u r i u intelektualų —Gmsbur 

gą. Jis neteko ir pirmininko tarny
bos advokatų patariamoje įstaigo 
ie Maskvoje. A. Ginsburgas buvo 
nuteistas penkeriems metams ka
lėti priverčiamoje stovykloje. Nie 
ko nepranešama apie advokato 
pašalinimo priežastis. 

Berthold Brechtą. .Salia kitų kri
tikų, jis jau yra buvęs priverčia
mų darbų stovykloje. 

Lenku režimas kaltina 
rašytojus 

Varšuva. — Lenkų darbo 
(komunistų) partijos organas 
"Trybuna Ludu" paskelbė straip, 
snį, kuriuo puola vasario m. 2 9 j * ^ V a ^ T L t l / m T ? . ' 
d. įvykusį Varšuvos rašytojų są
jungos susirinkimą. Pažymėta, 
kad susirinkime buvę šmeižtai, 
dėl kurių niekas nebuvęs nubau-

Kaltina lenkų diplomatą 

Varšuva. — Lenkijoje vis auga 

teigimu studentai gatvėse šau
kė : "šalin Gestapą. Studentė ta- I 
po policijos auka. Marija Bara-
necka mirė... Griebkimės ginklo.] 

Šalin komunizmą. Atsikratyki- j 
me Maskvos jungu. Mes įveikė
me švedų antplūdi, nugalėsime 
ir Sovietus. Negailėkime akme
nų milicininkams ir kitiems šun
snukiams, šalin Sovietai, šalin 
Gomulka!" 

Po šių žodžių seka ilgas Go-

Buvusi priimta rezoliucija, ku 
ria buvo pasmerkta režimo po-

vusiomis studentijos riaušėmis. 
Dabar lenkų spauda puolė du 
Varšuvos universiteto profesorius. 
Kovo 25 d. tas universitetas buvo 
pašalinęs šešis savo dėstytojus, nes 
jie "studentų sąmones apnuodiję 
antisocialistinėmis idėjomis." 

Pastaromis dienomis spauda 
litika kultūros srity, ypač uždrauj vėl puolė profesorių Juliusz Katz-
dimas vaidinti A. Mickevičiaus Suchy, žydų kilmės, teisės fakul 
"Vėlines". Dienraštis paminėjo ! teto narį ir buvusį gomulkinės 

didėjantį valdžios kišimąsi į jų'; mulkos klaidžiojimas istorinėje 
reikalus, nes tokia padėtis ke-1 ir prieškarinėje Lenkijos gūdu-
lianti pavojų tautinei kultūrai. , moję iki jis ėmėsi aptart i Len-
Mickevičiaus "Vėlinių" uždraudi j kijos žydų vaidmenį ir juos kai 
rr.as iškalbingas pavyzdys. 

Š. m. vasario 29 d. rašytojų žydiškas įsibėgėjimas ir šiandie-

Kiti pašalinti, nes pasirašę 
protestus 

Be to, iš partijos dar pašalinti 
penki Maskvos gyventojai, 
jie buvo pasirašę protestus. 

Izraelis nukentėjo politiškai 
Amman, Jordanas. — Vakarų 

n e s I diplomatai Ammane teigia, kad 
k u . kovo 21 d. buvę Izraelio "poli-
_ _ ciniai" veiksmai Jordano teritori 

mumų kaltininkų, tačiau kumš- į joje Izraeliui sudavę ir politinį ir 
čiu nepajėgė visų perblokšti, karinį smūgį. Izraelio kariai pa-

r t V n t r r ^ r a m u ^ ų * k ^ į i ^ P r i e 4 l L e n k » i Prisitaikė naujoms saly- j tyrę didelių nuostolių. Jiems ne-
žvdiškas įsibėgėiimas ir šiandie- ?oms, dirba kelis darbus pragy- pavyko sunaikinti ar pažeminti, 

susirinkime. įvykusiame prieš na randa daug vietos Lenkijos \ v e n i m ° i š l a i d u galams suvesti , ; kitų akyse, arabų partizanų veik-
pal dudentų neramumus, už re- spaudoje. tenkinos blogais butais, pakentė smus. Tie partizanai, Fatah 
zolinciją balsavo žymi dauguma. 
kai vyriausybės siūlymas buvo 
atmestas. 

Kumštis nesutriuškino priešų 

Gomulka surado daugelį nera

kai kurių prekių trūkumą, bet 
įtūžis prasiveržė, kai ėmė jų lais 
vę varžyti. 

Studentai riaušininkai jėgos 
nutildyti. Šimtai kalėjimuose ir 
ištrėmime. Sėdintys streikinin
kai išgainioti. 

Kovo 29 d. Varšuvos univer
siteto studentai svarstė apie at-

j kirtį vyriausybei. Kovo 30 d. aš-
i tuoni fakultetai uždaryti ir 34 

studentai iš universiteto pasalin
ti. Prieš 'didįjį Gomulkos kumštį 

vyrai, pasiryžę ir toliau vykdyti 
puolimus. Jie telkia naujus na
riu; ir tikisi sunaikinti Izraelį per 
tiejus metus. 

Vakarų stebėtojai dar nurodė, 
kad Izraelio kariai šį karta ne
pasižymėjo taiklumu. Tai lietė y-
pač aviacijos puolimus. 

Nusivylimas ir politiniu 
atžvilgiu 

ir puolus arabų partizanams, tai 
neabejotinai sukels Izraelio at
kirtį. Šioje pasaulio daly nelauk-
tina ramybės. 

Visuotine mobilizacija 
Vietname ? 

Pin: galingas, jam atdaros visos durys... (iš ieakų humoro) į 

Izraelio puolimai nebuvo nau 
d'ngi nei jam pačiam, nei jie su
darė teigiamą įspūdį užsieny, 

iškeliami šimtai mažųjų kumščių j Xet ir Izraelio vyriausybės sluok-
Lenkijos ir net rytų Berlyno uni s n iuose esama nesutarimų bei 
versitete. diskusijų. Kovo 24 d. J. Tau tu 

Studentų neramumai rytuose i priimta rezoliucija, pasmerkusi 
ir vakaruose kelia balsą prieš ne i Izraelį, buvo skaudžiausias to namas toliau vykdysiąs puoli-į "griežtų priemonių", 
geroves. Jaunoji kar ta nerimau-• krašto pasmerkimas nuo 1967 mus , rudenį P. Vietname numa-j Paskutinėmis žiniomis, gomul 
ja dėl rytojaus. Ji reikalauja; m. karo dienų. tomą visuotina mobilizacija. Ka kinis režimas tas priemones jau 
laisvės, kurią prarado vyresnioji Į Pagaliau, tie Izraelio puolimai ro tarnybai būtų pašaukti vyrai ; naudoja — uždaryti aštuoni Var 
karta. {tik suglaudė arabų gretas. Vis 1 7 — 4 5 m. amž., gal i r moterų j šuvos universiteto skyriai ir pa-

G. Gaiva j dėito, padėtis ir toliau kritiška dalis . 1 šalinti 34 studentai. 

D. Rusk į Naująją 
Zelandiją 

VVASHINGTON. — Valsty
bės sekretorius D. Rusk kovo 30 
d. išskrido į N. Zelandiją, We-
lingtoną, kur šią savaitę praside
da pietryčių Azijos kraštų orga
nizacijos (ANZUS) ir Vietnamo 
sąjungininkų užsienio re ikalų 
ministerių konferencija. Rusk 
spaudai pareiškė, kad, jo nuomo
ne, padėtis Pietryčių Azijoje 
esanti rimta, tačiau iš pasitari
mų staigmenų laukti netenka. 

Iš Wellingtono grįždamas, D. 
Rusk balandžio 5 d. lankysis 
Australijoje, Canberroje, gali bū 
ti, trumpai sustos ir Vietname. 

Lenkijos ambasadorių Indijoje, 
užsienio reikalų ministerijos spau
dos skyriaus vadovą ir buvusį de
legatą J. Tautose. Kitas kaltina
mas, tai filosofijos fakulteto na
rys, Krzysztof Pomian. Nuo ko
vo 8-sios, riaušių pradžios, iš filo
sofijos fakulteto Varšuvos univer 
sitete, iš 21 nario pašalinti penki, 
gi du buvo smarkiai užpulti spau 
doje. 

Baudžiami "bananinio jaunimo" 
tėvai 

Prezidentas kalbėjo apie reikalą 
taupyti, kelti mokesčius 

Prez. Johnson šeštadienį spau 
dos atstovams pabrėžė mokesčių 
kėlimo bei vyriausybės taupymo 
kryptį. Numa ty t a 12% sumažin 
ti užsienyje dirbančių JAV pilie
čių skaičių, tačiau tas mažinimas 
nepalies Vietnamo. Johnsonas pa 
reiškė nusivylęs Prancūzijos lai
kysena Stockholme vykusioje 
konferencijoje, kurios tikslas — 
nugalėti krizę piniginės pasaulio 
sąrangos sri ty. 

Netekta antro F - l l l 
lėktuvo 

SAIGONAS. — JAV aviacijos 
vadovybė pranešė: kovo 30 d., 
šeštadienį, Thai valstybėje sudu
žo antrasis F - l l l sprausmi- is 
lėktuvas. Du įgulos nariai išgel
bėti. Prieš dvi dienas, kovo 28 
d. šiaurinėje Vietnamo daly su 
dužo ki tas to t ipo lėktuvas, vie
nas iš šešių kovo 17 d. pasiųstų 
į Vietnamo kovų srit is. Hanojus 
buvo paskelbęs pirmąjį l ėkuvą 
numušęs, tą patį teigia ir dabar. 

Dviejų lėktuvų — kiekvienas 
jų yra 6 mil. dol. vertės bei ap
rūpintas pačiais moderniausiais 
prietaisais — netekimas laiko
mas smūgiu aviacijai. Šiuo metu 
vedamas ta rdymas . Tų lėktuvų 
naudojimas laikinai sustabdymas. 

Netoli Hue priešas susprogdi
no kelius s t r teginius tiltus, au
kų buvo abiejose pusėse. Kitur 
karinių veiksmų nebuvo. 

K A L E N D O R I U S 

Balandžio 1 d.: šv. Melitas, šv. 
Teodora, Ringaudas, Dairona. 

Balandžio 2 'd.: šv. Pranciš
kus, šv. Teodozija, Ankodas, 
Vardą. 

O R A S 

taip pat... žydą, nes pagal "Kur-
jer Polski" dienraštį, šio sūnus at- ' 
stovaves "bananų jaunimą". 
Taip vadinami turtingųjų vaikai, 
nes jie įstengia įsigyti bananų... 
Minėtas Neumark dar kaltintas, 
nes jis, lyg savininkas, valdęs mi
nisterijos namus provincijoje. 

VARŠUVA. — Vakarus pasie 
kė žinios, kad praėjusią savaitę 
Varšuvos universiteto studentai 
— jų buvę keli šimtai, gal ir 
2,000 — svarstė savo reikalavi
mus komunistiniam režimui. 

P . Virtnamc) prezidentas van į Rektorius St. Turski paskelbęs. 
Thieu paskelbė, kad jei Š. Viet- i kad prieš studentus teksią imtis 

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėse šiandien iš 

Šiomis dienomis spauda kalti- dalies saulėta, kiek vėsiau, temp. 
no kultūros ministerijos pareigu- s į e k 3 a pie 50 1. F., ryt kiek šil-
ną Stanislaw Neumark, sakoma,! įįaUi kritulių nenumatoma. Sau

lė teka leidžias 6:16. 

Pabertas Kennedy. siekiąs kopti j 
prezdentus ant Kapitoliaus: tie
są sakant Baltieji Rūmai matyti, 
bet.. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 
LEIDŽIAMAS GIESMYNELIS 

Atsižvelgiant j reikalą turė
t i vienoje vietoje reikalingiau
sias giesmes per šv. Mišias vi
sais me tų laikais šv . Kazimiero 
parap i ja ketina prieš Velykas 
išleisti trumpą giesmynėlj, ku
rio pradžioje būtų reikalingi at
s a k y m a i per šv. Mišias, apie 
30 giesmių, g raudūs verksmai, 
Kryž iaus keliai.. Je i kas norėtų 
didesnį kiekį užsisakyti giesmy-
nėlių, prašomi kreiptis į para
pijos kleboną šiuo adresu: Rev. 
Ju t t , 41 Providenee St., Wor-
cester, Mass 01604. 

I š LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES VEIKLOS 

Kovo 10 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyko metinis a-
pyskait inis LB vietos apylinkės 
narių susirinkimas, kuriam va
dovavo K- Čėsna. sekretoriavo 
K. Podolskis. 

Valdybos pirm. Pr. Stanelis 
pranešė, kad per metus apylin
kė turė jo du narių susirinkimus, 
aktyviai prisidėjo prie Vasario 
16-sios šventės minėjimo, su
rengė jaunų talentų pasirody
mą, eilę minėjimų, dail. A. Rūks 
teles parodą ir tradicinę vaka
rienę. Veikia šeštadieninė mo
kykla, kurioje dirba J. Baškys 
(vedėjas), kun. J. Steponaitis. 
J. Dabrilienė, Br. Glodas ir V. 
Burdulis. Lietuvių Fondo įga
liotinis yra J. Matusaitis ir prie 
jo sudary tas komitetas iš V. 
Židžiūno, K. Adomavičiaus, ir 
E. Gorodeckienės. Tautos Fon
do įgaliotiniai y r a M. Watkins 
ir P r . Pauliukonis. Rezoliucijų 
komisiją sudaro J. Starėnas, L. 
Jokubauskas ir J . Matonis. 1968 
me tams yra sudarytas Jungti
nio finansų komiteto skyrius iš 
J. Tamašausko, kun. J. Jutke-
vičiaus, kun. J . Steponaičio. P. 
Molio, J. Pipiro ir Pr. Račiukai-
čio. 

Iždininkas J. Tamašauskas į 
pranešė , kad p e r praeitus me
tus pajamų turėjo 1,799 dol., iš 
jų Lietuvių Fondui $800 ir Tau 
tos Fondui $164. Revizijos ko
misijos aktą perskaitė J. Matu
sait is , kasa vedama tvarkingai. 
Į naują valdybą išrinkti Pr . Sta 
nelis (pirm.), Algis Glodas, V. 
Židžiūnas, K. P'- v i sk is . Pr. Ra-
čiukaitis. 

I susirinkimą buvo at - ]-nikes 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Jutkevičius. LV Tarybos pre
zidiumo vicepirmininkas. Po su
sirinkimo jis parodė paveikslus 
iš savo kelionės šių metų sau
sio mėn. po Pietų Ameriką. A-
pie tą kelionę t rumpai buvo jau 
šio dienraščio skiltyse rašyta . 

M A m O N I O PARKAS 
DĖMESIO CENTRE 

Po posėdžio visi gausiai susi
r inkę paskaitos klausytojai ma
žoje Maironio parko salėje tu
rėjo kavutę su užkandžiais, ku
riuos parengė ponios Matonie-
nė, Matusaitienė, Stanelienė, Ži 
džiūnienė ir Kauševičienė. Prie 
kavutės kalbėjo Maironio par
ko pirmininko pareigas einąs 
J o n a s Pipiras i r VI. Židžiūnas. 
Juodu pabrėžė, kad dabartinės 
Maironio parko vadovybės t iks
las y r a tą parką padaryt i ver
tą jo paties vardo . t. y. ne t ik 
Worceeterio, be t ir visos N. An
glijos kultūros centru ir lietu
viškos kultūros rėmėju. Įreng
tos salės ir jaunimui skirti kam 
bariai t a rnaus lietuvių jauni
mo reikalams, o iš baro gauna
mas pelnas rems lietuvišką kul
tūrą. Jau art imoje ateityje nu
matoma įsteigti stipendiją. Bet 
žiuoma. pirmiausia reikėo išmo
kėti užtrauktą paskolą dabar 
vykdomiems patalpų praplėti
mo ir pagerinimo darbams. At
naujintų patalpų pašventinimas 
numatomas birželio 2 d. 

NUMATOMI PARENGIMAI 

Dail. Juozo Pautieniaus pa
rodos a t idarymas balandžio 27 
d. 6 vai. Maironio parke. 

DsOL J. Pautieniaus pakalta 

balandžio 28 d. 7 vai. Mairo
nio parke. 

Jaunųjų talentų pasirodymas 
balandžio 28 d. 3-30 vai. Auš
ros Vartų parapijos salėje. Jau
nieji muzikai, dainininkai, šokė
jai, deklamatoriai, dailaus lie
tuviško skaitymo pionieriai kvie 
čiami dalyvauti programoje. 

Motinos dienos minėjimas ge
gužės 12 d. 3:30 vai. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. 

Koncertas Jungtinio fondo 
! naudai birželio 9 d. Maironio 
j parke. Programą at l iks jauna 
| dainininkė ponia Violeta Bal
čiūnienė iš W. Rcocbury, Mass. 

Organizacijų Tarybos pilna
ties posėdis kviečiamas balan
džio 20 d. vakare Lietuvių Pi
liečių klube. Posėdžio tikslas 
ap tar t i 50 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukakties proga 
Maldos dieną. P r . 

P R A M O G I N I Ų D A I N Ų K O N K U R S A S 
Margutis, švęsdamas 40 metų 

g)"vavimo sukaktį, kviečia jaunuo 
$50. Ketvirtų ir penktų vietų lai
mėtojams skiriami specialūs pa

sius dainininkus susidomėti pra-1 žymėjimai. Laimėjusiems grupi-
moginio žanro dainomis ir da - lo iąme dainavime skiriama tik 
lyvaut 1968 gegužės 4 d. Chiea- viena premija, o ne kiekvienam 
goję rengiamame konkurse. į dalyviui atskirai. 

5. Konkurso dalyviu vertini-

<fc 
Omaha. Nebr. 

LIETUVIU CHORAS 
MISIJŲ D - J O S MINĖJIME 

Naujasis St. Louis vyskupas 
vysk. John Carberry 

jų suruošė misijų reikalams 
koncertą su humoristiniu paį
vairinimu didelėje muzikos sa-

! lėje Omaha Civic Auditorium. 
į Programai išpildyti buvo pa-

Beveik kar tu su k o m u n i s t i - i k v i e s t a s Cmahos lietuvių cho-
nės valstybės gimimu Rusijoje, f 
1918 m. Omahoje buvo įkurta '' 
kolumbanų tėvų misijų draugi- į 
ja. I r nuo to laiko kolumbanai 
tėvai ,gerai susipažinę su azia-! 
t išku komunizmu, stojo krikš-
čionybės pirmose linijose prieš į 
bedieviškąjį komunizmą gelbėti 
sielas Pietų Amerikos ir Azi-! 
jos kraštuose. Jie dabar t u r i ' 
visame pasaulyje v i rš 1,000 mi- j 
sijonierių ir 1,888 misijų sto- į 
t is . Kolumbanai tėvai nuo įsi-j 
kūrimo pradžios savo centrinę, 
būstinę tebelaiko Omahoje. 

ras "Rambynas", humoristas 
N. Nelson, kuris puikiai atliko 
savo rolę i r dainininkė R. Cloo-
ney, kurios moderniškas rėki
mas, slampinėjant po sceną bu
vo neįdomus, nuobodus ir per-
ilgas. 

Lietuvių choras sudarė cent
rinę ir įspūdingiausią progra
mos dalį. kurią su įtemptu dė
mesiu sekė 2,000 amerikiečių, i 

Prieš pasirodant chorui sce
noje, programos vadovas pra
nešė, kad lietuvių tauta, kuri 
dabar yra komunistų priespau-

Konkurso taisyklės 

1. Konkurso dalyviai skirstomi 
į dvi grupes: 17-21 metų am
žiaus ir 21-25 metų amžiaus imti
nai. Galima pasirinkti solo arba 
grupinį dainavimą. 

2. Dalyviai savo nuožiūra pasi
renka du lietuvių arba svetimtau 
čiij kompozitorių kūrinius ir juos 
atlieka lietuvių kalba. 

3. Dalyviams bus parūpintas a-
kompanuotojas. Tačiau dalyviai 
juo nevaržomi: gali dainuoti su 
savo akompanuotoju arba palydė 
ti savo dainas ne pianinu, bet ki
tais instrumentais, pvz. gitara, 
kanklėmis ir t t Norintieji pasi
naudoti rengėjų akompanuotoju 
privalo pasirūpinti gaidomis. Pa
geidaujant, bus sudarytos sąlygos 
repeticijai. 

4. 21r25 metų amžiaus grupės 
laimėtojams skiriamos šios premi 
jos: $150, $100, $75. 17-21 metų 
amžiaus 

mui sudaryta šios sudėties jury 
komisija: Sofija Adomaitienė, Pe
tras Armonas, Antanas Nakas, 
Balys Pakštas, Vanda Stankienė 
ir Margučio atstovas. 

6. Dalyviai registruojami iki j 
1968 m. balandžio 29 d. Regist
ruojantis prašoma suteikti biogra
finių žinių (vardas, pavardė, am
žius, kiek laiko ir pas ką mokosi 
dainuoti ir t t ) Pageidaujama 
spaudai tinkanti konkurso daly
vio foto nuotrauka. Registracijos 
informacijos reikalais prašoma 
kreiptis šiuo adresu: Margutis, 
6755 S. Western Avenue, Chica-
go, 111. 60636. Telefonas GR 6-
2242. Margutis 

— Vakarų Vokietijos katali
kų vyskupų konferencijoje Stutt 
g a r t e buvo galutinai priimtas 
naujas ekumeninis "Tėve mūsų" 
maldos vertimas, parengtas ka
talikų ir protestantų specialistų 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
gražina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
t̂ ĮTiri neatsako. S^tPi11^ 
kainos prisiunčiamos 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30. šeštadieniai* 
8:30 — 12:00. 

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

m mm 
Dr. Ant. Rudoke kabinetą perėmė 

optometristas 
DR. EDMUND L CIARA 

2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 2—5. 7—9 v a i Penkt, 2—5 tr 
šeštad. 10— i vai. 

Ofs. 735-4477, Rez. P R 8-«»«0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IK 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL BLOG. 

9449 So. Fnlaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

is grupėje — $100, $75, j komisijos 
. . . " i 

metų jubiliejų. Diriguojant mu- kė keletą tikslų. Buvo ver t ia- . 

doje, 1918 m. buvo atgavusi ne-
Kovo 10 d. kolumbanai švęs- priklausomybę. šiais metais 

zikui Broniui Jonušui choras 
dainavo šias da inas : Valio dal
geli, Tėviškės namai, Leiskit į 
tėvynę, Respublikos kovos lum-
ną amerikietiškai i r B. Jonušo 
iš liaudies dainų sukurtus mar 
šus. Dainas paįvairino ir choro 
pajėgumą dar labiau sustipri
no harmoningai įjungtas or
kestras, o projektorių spalvo
toms šviesoms besikeičiant cho
risčių taufįmai rūbai a t rodė 
pasakiškai gražiai. 

Lietuvių choro dalyvavimas 
dami savo auksinį 50 m. jubilie- taip pat mini savo auksinį 50 šio koncerto programoje atsie-

gai reprezentuota Omahos lietu 
vių bendruomenė, pris tatyt i Lie 
tuYOs jubiliejiniai metai gau
siai amerikiečių visuomenei ir 
paremtas misijų darbas. 

Sekančią dieną, Omahos dien-; 
ras t i s Worid - Herald, turintis į 
v i r š ketvirtį milijono skaity
tojų, aprašė lietuvių choro da
lyvavimą to vakaro programo
je, kaip nuostabiai malonų pa
sirodymą, kuriame choras pa
jėgiai dainuodamas pasižymėjo 
stipriais balsais ir gražia išvaiz 
da. Koncertui praėjus kolum
banai tėvai gauna laiškų su gra 
žiais atsiliepimais apie lietuvių 
choro pasirodymą. 

Dabar choras ruošiasi įdai
nuoti į plokštelę ir meninei pro- '• 
gramai, kuri bus atlikta Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo , 
50 metų sukakties minėjimo j 
proga amerikiečių visuomenėje. ; 
Šiuo metu choras susideda iš Į 
50 asmenų. Choro pirmininkas 
y ra Jonas Lileikis ir choro se
niūnai: E. Misiūnas, A. Priš-
mantas, R. Micutaitė ir M. Rė-
tikienė. Vietinis 

Rez. TeL GI 8-0873 
DR. W. M. EISIH-EISINAS 

Akušerija ir moterų ligos 
6182 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001. 

ASSOCLVTE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKAS, 0FT. 
8424 W. 63rd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir "coo-
tact linses". 

Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—3:30 
Kitom valandom susitarus. 

Uždaryta antrad. ir trečiad. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso P B 6-7*00: Narna 925-7897 

5159 So. Damen Aveaue 
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiad.ien; 

TeL 423-2660 
DR. E. RINGUS 

RENTGENOLOGAS 
9766 So. Kedzie Avenue 

Vai., pirmad.. antrad., ketvirtad. 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Tret 
šeSt. S v r. iki 3 v. popiet. 

ir 
ir 

Ofiso H E 4-1414. Rez. R E 7-98«7 _ i ' 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) i 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta 

Nainį} — rez. 
Ofiso tel. PR H-JiiJi) 

PRospect 8-9081 

DR. AUNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

1888 West 63rd Street 
y*t- •»•*»•«» 10—18 vaL ir t—t *. 
•ak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla-
**»»l uidaryta . TjgvMUfĮ priimam] 
••^Jtaraa 

Ofiso tete 
Ros. telef 

P B 
WAlbrook &-S078 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
J O K S A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad. ketvirt ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.: 
šest nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus. 

Ofs. PO 7-6066 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki S vai. Trečiad. ir sefitad. uždaryta. 

Ofiso tr buto teL OLvmpic 2-1381 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDUOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

V A L . : pirmad.. antrd.. ketv.. penkt. 
nuo 9 iki U v. ryto ir nuo 6-S V. v. 
h**tad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kitu 
laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpnbhc 7-2290 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTTj; PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 

Ofko telef. 776-2880 
Rezid. telef. PR 9-6730 

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIU LIGOS TR <2H1RUR*61JA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreat, IH. 

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

Vizitai pagal susitarimą 

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

Treciad. 

I 

tai tm 1681 
BR. K. B. BALUKAS 

AKTJiERIJA m ftfOTERTJ LIGOS, 
OLNEKOLOGUrfi OHTBTJRGUA . 

6448 8. PabMU Road (Cmrford 
Medieal BuikJiag) Vri. LU 5-6446 

Priima Ugonlus pasai tfoaltariraa. 
H l —trt l iaj ia . •iramtttntl HU S-MSS 

uee 
Savings Certiricates 

TO SAVERS 
Saving for that rainy day can be very profitabk at Midland 
Savings. In addition to our generous dividends, we are giv-
ing savers a handsome. top quality American-made umbrella. 
Simply open a savings account for $300.00 or more or add 
this amount to your present Midland Savings account, and 
you may have your choice of the many highly styled 
umbrellas we are offering. Sorry, your free gift cannot be 
mailed. 

At Midland Savings, our most important assets are you, 
our savers. 

MIDLAND SAVINGS 
*>4C SOUTH ARCHER AY£NL£ CHICAGO, ILLINOIS 60632 PHONE: Ci. 4-4470 

»-4Tlt 
Oftaaa *14« 
• i i i : U 4 1 

T*-: REpobUo 7-7M* 
DR. S. BIE2IS 

C H I R U R G A S 
Valando*: Kasdien BUO 1 BU t; tr*. 
«a<Menlals aldaryta. Aatradtonlate Ir 
oenktadlenlal* Tak. nuo 7 tkl i r%\ 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

»891 Weat «sm strac* 
Kanipaa «S-£kM ir California 

•a i . : kasdien ntx> S—S Tai. vak. 
feštad. 2—4 TaL 

tr kitu laika pacal 
Ofke telef. 47C-4043 

t± Ui. WATbrok 

DR. C. K. BOBaiS 
«nkat<j ir flmpono raka chirorgii* 

426 N 
m 

TeL — KEaianoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 56tk Street 

VaL: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vaL p.p.. trečiad. 
uždaryta. 

TeL ofiso Ir tarto OLympk- 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popist 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KCIHK1TJ ^ VAIKŲ LIGTJ 

HEDICAL BriLDINO 
715S Sooth Western Avenne 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vaL iki 1 vaL p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto iki 1 vaL p. p., Šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vaL p. p. 

Ofiso tetef. RE 7-1168 
Rea. teL 239-2919 

•nd Loaa Atsociatioft 

u j u 

KTER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 W«9t 71»4 S t M t 
VaL: pirm.. k«tv. 1-4. vakar. T-t 

1-9. t n & tr i a K 9% 

— • • 4-9919, 

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

nsi w«at si* 
Valandos: antradieniais, psaktadf-

t-» v.. I l t s J l a a m s įo - l p.p. 

BR. MARIJA UBAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Tdefottu HEmlock 6-3545 

(Orlao ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Oflm teL P B 8-7778: F B 8-4789 

BB. A. MACIŪNU 
C H I R U R G A S 
2853 West 6Srd Street 

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. Ir penkt 1—-4 vai. 

Priiminėja tik susitarus 

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

Ofiso tel. REUaace 5-4410 
Rez. tel. GRovebilI 6-9817 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 vai 
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Vietnamo karas ir 

JAV DARBININKŲ 
NUSISTATYMAS 

Tėvų jėzuitų leidžiamo žur
nalo ''America" socialinio sky
riaus redaktorius Benjamin L. 
Masse visai pagrįstai stebisi, 
kodėl nei čia Amerikoj, nei už
sienyje mažai arba kai kur ir 
visai nekreipiama dėmesio į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
organizuotųjų darbininkų nusi
statymą JAV vyriausybės po
litikos ir Vietnamo karo atžvil
giu. Yra faktas, kad didžiosios 
darbo organizacijos bei unijos 
— Amerikos Darbo Federaci
j a ir CIO visu šimtu nuošimčių 
remia vyriausybės griežtą lai
kyseną komunistinės agresijos 
atveju pietrytinėj Azijoj. 

Straipsnio autorius ne kiek 
nesistebi Maskvos ir Pekino 
šio fakto ignoravimu, nes dar
bininkų teikiama parama karo 
reikalams griežtai susikerta su 
komunistine propaganda, smer 
kiančia ir kaltinančia Jungti
nių Valstybių politiką, ją va
dinant arogantiška ir imperia-
listiška. Bet straipsnio auto
rius negali suprasti, kodėl ne
komunistiškoji spauda, radijas 
ir televizija neinformuoja apie 
šį tiesų ir teisingą Amerikos 
organizuotųjų darbininkų nu
sistatymą. Juk ta i turėtų svo
rio ir teigiamai paveiktų ir į 
pasaulio viešąją opiniją. Kelios 
dešimtys milijonų organizuotų 
darbininkų, vieningai stovinčių 
prezidento užnugary užsieninės 
politikos, o svarbiausia Vietna
mo karo reikalu y ra didelis ir 
reikšmingas momentas, su ku
riuo negalima nesiskaityti. 

Yra paduodami ir motyvai, 
kuriais JAV darbininkai, su
sibūrę į galingas unijas — 
APL ir CIO — grindžia šią sa
vo politiką beL, nusistatymą. 
Praėjusių metų gruodžio mė
nesyje konvencijoj buvo priim
t a s toks nutarimas: 

Į Kaip AFL - CIO supran
ta , Vietnamo ka ras , tai y ra 
"komunistų karas , siekiąs per
galės ir tai y ra komunistų 
tikslo dalis dominuoti pašau-r. 

2. Jungtinės Amerikos Vals
tybės iškilmingai pasižadėjo 
pagelbėti Pietų Vietnamo žmo
nėms gintis agresijos iš šiau
rės ir sudaryti j iems sąlygas 
patiems išspręsti savo krašto 
tikimą, 

3. Pietų Vietnamo pralaimė
jimas atidarytų duris komu
nistams pasigrobti pietrytinės 
Azijos kontrolę ir išstatytų j 
pavojų tos pasaulio dalies 
kraštų laisvę. Tai yra glau
džiai susiję ir su Jungtinių 
Amerikos Valstybių saugumu. 

4. Vietkongo guerilų (gau
jų) laimėjimas paskatintų taip 
vadinamus "žmonių laisvinimo 
karus" visur kitur, o ypatin
gai Pietų Amerikoje. 

5. Jei Jungtinės Amerikos 
Valstybės leistų komunistams 
pasigrobti Pietų Vietnamą, jo 
gyventojai būtų išstatyti žiau
riam persekiojimui ir jų mili
jonai taptų persekiojimų, prie
spaudos i ržudynių aukomis. 

* 
Amerikos Darbo Federacijos 

(American Federation of La -
bor — AFL) ir Industrijos Or
ganizacijų Komitetas (Commi-
ttee for Industrial Organiza-
tion — CIO) savo konvencijoj 
pabrėžė dar vieną svarbų da
lyką, būtent, kad Vietnamo 
pergalei nepakaks militarinės 
jėgos. Ten reiks atkurti bei su
kurti ekonominę gerovę, pra
vesti žemės reformą, valstybes 
priešakyje pastatyti reprezen-
talinę valdžią, kuri būtų išrink
ta visuotiniais ir demokratiš
kais rinkimais. Bus reikalin
ga k raš te įvesti socialinį tei
singumą. Ir nėra abejonės, kad 
JAV visoms toms politinėms, 
ekonominėms ir socialinėms re
formoms jau turi ati t inkamus 
planus. Amerikos visuomene 
jau painformuota, kad toms 
reformoms pravesti jau y r a 
padaryta gana rimti žygiai. 
Jie daromi Pietų Vietnamo 
valdžios institucijoms vado
vaujant. 

* 
Nėra jokios abejones, kad 

Maskvos ir Pekino diktato
riams yra labai gerai žinoma, 
jog Jungtinių Valstybių orga
nizuotųjų darbininkų nusista
tymas dabartinės Vietnamo 
padėties klausimais nėra t ik 
dabar padarytas bei praves
tas, bet kad amerikiečių darbo 
unijos jau per trisdešimt metų 
jo nepalaužiamai laikosi. 

Komunistams ir visiems, 
kam tik reikia žinoti, pakar to
tinai primintina. kad A F L ir 
CIO vadovybės visais laikais 
nė kiek nesvyruodamos prieši
nosi totalitarizmui. Priešinosi 
nacizmui, komunizmui ir kito
kio plauko diktatūroms, nes 
tos rūšies politinės sistemos 
yra labiausiai pavojingos žmo
gaus garbingumui, laisvei ir vi
sokeriopai gerovei. Todėl J A V 
darbininkai noriau pritaria ka
rui, negu pasidavimui diktatū
roms. Jie priešinasi ir "prole
ta r ia to diktatūrai". Jie laiko, 
kad ribotas karas yra mažesnė 
blogybe už totalitarinės san
tvarkos žiaurumus, žmogaus 
degradaciją bei pažeminimą. 

ČEKAMS PAKILUS LAISVĖS IEŠKOTI... I UUvgs kovos metų ta,ka 

Spaudoj ir gyvenime 

SPORTININKAI, UŽPLAUKC ANT 
UOLŲ 

Maskvos ūkinėn ir politines ; 
baudžiavon patekusių Europos • 
tautų išsilaisvinimas juda pir-1 
myn, nors pamažu. 

Pirmoji suprato Maskvos tiks j 
lus Jugoslavijos vadovybė ir. pa 
sirinkusi patogų momentą, išsi
plėšė iš Maskvos prievarta po 
karo suorganizuotos bendruo-
menės, kuri turėjo tarnaut i tik I 
Sov. Rusijos vadovybės tiks- j 
lams. 

I 

Tyliai ir greit išslydo Aibani- į 
ja tada. kada t ramdant i Mask- i 
vos ranka nebegalėjo jos pa- i 
siekti per Jugoslaviją Tada 
jau buvo pavojinga t ramdyti j 
Albaniją pasiunčiant prie jos 
krantų laivus su baudžiamuoju | 
daliniu. 

Tada ir daba-

Veik tuo pačiu laiku bandė 
laimę Lenkija ir Vengrija, bet 
joms nepasisekė, nes turėj 'mas i 
sienos su Rusija šiai pastarajai 
leido sukilimus nuraaišiuti kari-
•e jėga. Aiškiai ir be skrupulų 
karinė jėga buvo panaudota 
prieš Vengriją, labiau maskuo
tai prieš Lenkiją, bet ir ten va- \ 
dinamojo komunizmo ir tautų ! 

broliškumo mantiiomis Drisiden 

menėje politiniai klausimai pri
klauso politinei vadovybei. mūsų 
atveju — VLIKui bei diplomatinei 
tarnybai Gali sportininkai ar kitos 
grupės pateikti savo sugestijas, ar
gumentas, bet sprendimas politi-
lėje srityje priklauso ne sportinin
kams. Ir jeigu šiandieną mūsų 
sportas draskomas, tai pagrinde 
dėlto, kad sportininkai ėmė spręs
ti politinę problemą. Jeigu jos vi
su aiškumu dar negali išspręsti nė 
mūsų politikai, juo labiau neišspręs 
sportininkai. Užuot rūpinęsi mūsų 
atžalyno fiziniu ugdymu, sportine 
kultūra, jie pasuko netikru keliu ir 
užplaukė ant uolų. Linkėtina spor
to veikėjams grįžti savon sritin. 
atstatyti tautinę ir organizacinę 
drausmę ir būti lietuviškojo atža
lyno stiprintojais." 

i Daugi. 

ONA L A B A N A U S K A I . 
mūsų korespondentė New 1 

gę lenkai tada pajėgė ši tą lai
mėti — atsikratyti jiems va
dovauti prisodintų rusų ir tuo 
būdu patys priėjo prie savo ka
riuomenės, policijos, švietimo 
ir ūkio tvarkymo. 

Šiuo metu laisvės pasiilgęs 
pavasaris vėl pamažu šliaužioja 
Karpatų sketeromis. 

Šioks toks reformų prašą-; j 
judėjimas vyksta Lenkijos stu- ! 
dentų tarpe, jų mokytojai pro
fesoriai šalinami nuo katedrų. 
~>es jie neva prikiš? t studentų 
galvas režimo ideologijai nepa
lankių idėjų, tačiau viena kregž 
dė dar neskelbia pavasario. Šis 
bruzdėjimas dar neatneš Lenki
jai išsilaisvinimo iš Sov. Rusi
jos globos, nes jam d a r nepri
taria partijos vadovybe, kuri 
toje sistemoje yra faktiškoji 
krašto valdžia. Bet ir šis bruz
dėjimas artina pr-c tikslo. 

Komunikatą* be parašo 

Kas kita visa tai, kas vyks
t a Čekoslovakijoje, nes refor
mų sąjūdžiui vadovauja pati 
partija, kurios vadovybėje ik! 
šiol yra sutelkta vyriausioji 
krašto valdžios jėga. Atrodo, 
kad iniciatyvą pasiėmusi refor
mų grupė yra gerai Viską su
planavusi, pasiryžusi laimėti ir 
veikia labai atsargiai : refor-
muojasi viduje, bet netrauko 
ryšių, kurie riša Čekoslovak'ją 
su Varšuvos paktu ir bloko ū-
kine bendruomene. 

Viduje pirmiausia pasiimta 
partijos vadovybė, palaisvinta 
vieta naujam prezidentui, nors 
Prahon buvo aliėkęs pats So-
ve tų Rusijos komunistų vadas 
Brežnevas bandyti išgelbėti sa
vo vietininką Novotnį. Refor
mų vadas Dubč !.as sutiko ir i 
Drezdeną keliauti informacijų 
suteikti, tačiau pasitarimų ko
munikato nesutiko pasirašyti. 
Jis buvo paskelbtas, bet be pa

sirašomi, be t ir visi pasirašan-
kumunikatai būdavo ne tik pa
sirašomi, be t ir MIS pasirašan
čiųjų ti tulai sudedami. Kelio
nė į Drezdeną buvo kaina, ku
rią P rahos reformatai sumo
kėjo už Novotnio galvą. 

Po Drezdeno pasitarimo Ul-
brichto spauda pradėjo čekuos 
gnaibyti, bet kovo 27 d'.e^ą 
Dubčekas atsiliepė pareiškimu, 
kad Čekoslovakija tebėra bloko 
daugiašalių sutarčių narys, ta
čiau niekam neleis kištis i jos : 
vidaus reikalus. 

Nė Čekoslovakijos radijas, nė 
televizija Drezdeno konirnika-
to ištisai nepaskelbė, tik paskai
tė kelias iš t raukas ir nutylėjo 
posmus, nukreiptus pr ie j V. Vo
kietiją bei amerikinj "imperia
lizmą". Pažymėtina, kad Drez
deno pasi tarime nedalyvrvo Ru 
munija. Maskvai pe r Drezdeno 
pas i tar imus pažadėta, jog j re
formų sąjūdį nebūsią įsileista 
"antisocialinių" elementų. Tik 
spėlioti galima, kas pakišta po 
tuo žodžiu. 

Dubčekui reikia kietos valiutos, 
o ne rublių 

Drezdene buvo bandyta Dub-
čeką papirkt i , pažadant s t am
bų kreditą Čekoslovakijos ūkiui 
paremti . Teigiama, kad tai bu
vęs bandymas sulaikyti Čeko
slovakiją nuo finansinės para
mos ieškojimo V. Vokietijoje, 
su kuria Praha jau užmezgė 
san tykius prekybinės mi3ijcs 
formoje. Dubčekas atsakęs, kad 
jam reikia ne rublių, bet kie
tos valiutos, su kur ia jis galė
tų prieiti prie moderniosios 
technologijos. Rublių jis ir da
bar, t u r būt, pakankamai turi , 
nes sunkioji čekų pramonė dir
ba Vietnamo frontui, kurį Mask 
va remia savo vardu, bet i-ub-
liais apmokamu svetimu tur tu . 

(Nukelta j 5 psT 

Pajudinkime Lietuvos klausimą visuose frontuose 
Pirmasis Lietuvos Laisvės ' miteto išleistas ženklas klijuo-

kovos metų tarpsnis Vasa- • t inas ant automobilio lango. 
rio 16 minėjimai jau praei- ' Būtų tikrai gražu, jei šiais mė
tyje. Minėjimai buvo paruošti tais kiekvienas lietuvis auto-
ir pravest i platesniu mastu, n e i ' mobilio savininkas tą ženklelį į-
kitais metais. Ypatingai pažy- įsigytų. Tai būtų kartu ir sa-
mėtina gausi iniciatyva įvairių ' votiška lietuvių atsipažinimo 
kolonijų veikėjų, kurios dėka! priemonė net ir tada, kai jie 
Lietuvos klausimas buvo tinka- i paskęsta vieškelių susisiekimo 
mai pr i s ta ty tas Amerikos vi- j kamšatyje. 
suomenei radijo, televizijos ir Drąsus ir prasmingas reika-
spaudos pagalba. Tai džiuginan i lavimas "Communist Russia 
ti kovos metų pradžia. Tačiau Į get out of Lithuania", kurį Pi-
savo pastangų dabar neturime nansų komitetas išleido, kaip 
nei sulėtinti, nei sustoti po pir- , ženklą klijavimui ant automo-
mųjų sėkmingų žingsnių, nes Į bilių bumporių, primins Lietu-
sukaktuvinius metus dar tik pra j vos okupaciją tūkstančiams pra 
dėjome. Mūsų veiksniai yra pa- ! eivių. jei tik mes juos skubiai 
skelbę ištisą šių metų veiklos | įsigysime ir panaudosime, 
kalendorių ir reikia tikėli, kad j Čia suminėtos J.F.K. lėšų tel-
bendromis jėgomis jis bus įvyk J kimo priemonės, kaip matome, 
dytas. Nėra. tiesa, ten masinių Į turi visai realią propagandinę 
demonstracijų ar nepapras*ų ' prasmę Todėl įsigydami ir nau-
žygių, išskiriant PLB seimą ir | dodami šiuos leidinius paremsi-
tautinių šokių šventę, tačiau 
jo kruopštus įvykdymas esa
mose sąlygose bus žymus lai
mėjimas Lietuvos ir lietuvybės 
frontuose. Dauguma kalendo
riaus numatytų darbų yra Vli-
ko, P L B ar ALT vykdomi ar-

me finansiškai bendrines mūsų 
L.L.K. metų pastangas ir kartu 
įsijungsime į Lietuvos klausi
mo propagandą. 

Eilė mūsų dailininkų yra pa
aukoję savo kūrinius, ir J.F.K. 
juos dovanų paskirstymo būdu 

ba bent globojami. Visi jie yra ' parduodamas tiki sutelkti ne
svarbūs ir reikšmingi politiniu Į maža lėšų. jei tik visi lietuviai 

šių dovanų paskirstymo biletus 
nedelsdami išpirks. 

Auka 
Pagaliau tiems, kurie neke-

r.r kultūriniu atžvilgiu ir verti 
visokios paramos. 

Laisvės kovos metų ypatin
gosios veiklos medžiaginei a t ra 
mai užtikrinti bendru veiksnių ! t ina įsijungti į propagandines 

! sutar imu sudarytas Jungtinis ! J.F.K. pastangas ir nesitiki nie-
' Finansų komitetas, nepavargs- ko laimėti, lieka paprasčiausias 

tančio prel. J. Barkūno vado-1 tiesioginės aukos būdas, pri-
vaujamas. Komitetui skir tas už- į siunčiant savo įnašą komiteto 
davinys sutelkti 100,000 dole-1 adresu ar įteikiant jį įgaliotiem 
rių nebus lengva įvykdyti, ta- i talkininkam. 
čiau žinant visuomenės dosnu
mą ir pažvelgus į komiteto tik
rai kruopščią darbo pradžią, y-

Visuomeninis mūsiškių veikimas j 
yra mums visiems tiek brangus, j 
kad bet kokius bet kur pasireiš- j 
kiančius didesnius skaudulius visi į 
graudžiai pergyvename, šiuo metu ! 
visiems skaudi žinia — sportininkų 
skilimas. Okupantai maskuotai, bet 
su atkakliu ryžtingumu stengiasi 
skaldyti išeivių patriotų sąjūdžius. 
Dabar tą skaldymą įnešė dalis 
mūsų sportininkų, buvusių okupan
tų svečiais. Apie tai 'Tėviškės ži
burių" Nr 13 kovo 28 d. vedama
jame rašo: 

"Grupinis draskytnasis pasiekė 
ir sporto sritį, kuri ligi šiol atokiai 
laikėsi nuo politikos. Tai įvyko 
dėlto, kad kaikurie sportininkai, są
moningai ar nesąmoningai, staiga 
metėsi į sritį, kuri jiems svetima 
Sportinės išvykos organizavimas 
į okupuotą Lietuvą yra pirmoje 
eilėje politinio pobūdžio žygis Pats 
krepšinis, tiesa, nėra politinis, bet 
krepšininkų grupes dalyvavimas 
•arptautinėse žaidynėse turi atsto
vaujamosios reikšmės. Juk tokių 
žaidynių komitetuose kartais vyks
ta dideli politinio pobūdžio ginčai 
nes sportininkai tokiais atvejais at
stovauja vienam ar kitam kraštui 
Nė viena sportinė grupe savavališ
kai nedalyvauja tarptautinio pobū
džio žaidynėse. Kartam politinė si
tuacija būna tokia, kad ir privati 

Toks neįprastos formos amerikiečių lėktuvas U.S. F-111A numuštas Vietname 

ra r imto pagrindo tikėti, kad 
lėšų stoka nesutrukdys veiks
nių suplanuotą ypatingųjų šių 
metų užmojų vykdymo. 

Skoningi ženkliukai 
J . F. komitetas nesitenkino 

papras tu paraginimu aukoti, 
bet paruošė ir jau vykdo tik
rai platų ir reikšmingą savo 
darbų planą. Įsidėmėtina ypač 
tai, kad jis į lėšų telkimą pras
mingai įjungė labai svarbų Lie
tuvos klausimo propagavimo 
momentą. Tik pagalvokime, 
kiek viso pasaulio lietuviai per 
metus pasiunčia paštu įvairaus 
pobūdžio laiškų. Komitetas yra 
išleidęs skoningus ženkliukus. 
dėt inus ant paštu siunčiamų 
laiškų. Taip pat pagamino ir 
vokus su reikšmingais įrašais. 
Ar nereikėjo jau metų pradžio
je paskelbti šūkį. kad per šiuos 
me tus visa lietuvių koresponden 
eija turi būti siunčiama tik ko-

Komiteto darbas palengvėtų 
ir būtų daug sėkmingesnis, jei 
jam į talką ateitų kuo dau
giausia lietuvių. Jo leidinius pla 
tinti ir lėšas telkti turėtų kiek
viena lietuviška įstaiga, įmo
nė, organizacijos skyrius ar klu 
bas, nes tik tokiu būdu įmano
ma pasiekti visus lietuvius, ku
rie šiaip paliktų šios didžiosios 
talkos visai nepaliesti. Gal pras 
mingiausia būtų to darbo imtis 
vietiniams J.F.K. padaliniams, 
į kuriuos jau senokai komite
tas ragina susitelkti kolonijų 
veikėjams. Čia taip pa t geriau
sia proga pasireikšti L. B. apy
linkių vadovybėms, nes gi pusė 
sutelktų lėšų eis Lietuvių Bend
ruomenės vykdomiesiems dar
bams paremti. 

Lietuvos Laisvės kovos metai 
praeis be ženklo, jei visa išei
vija neįsijungs į didžiąją talką: 
pajudinti Lietuvos klausimą vi
suose frontuose, šio užmojo j -
gyvendinhnui užtikrinti s t ro 
piai dirba J. F . komitetas. Vi

nį i teto pagamintuose vokuose Į sų mūsų pareiga yra jam ne-
ir su specialiu ženkliuku gre
ta pašto ženklo. Taigi kuo sku
biausiai visi turime įsigyti vo
kus bei ženkliukus ir per šiuos 
me tus juos naudoti. 

Nemažiau prasmingas yra ko 

ddsiant padėti sava auka arba 
ir talka. 

Komiteto adresas: United Li-
thuanian Finance Committee, 
29 West 57 St. (10 fl.) New 
York City, N. Y. 10019. S .Di . 

grupe negali reikštis svetur. Mūsų 
krepšininkų grupė, nuvykusi Vil
niun, tiesa, nebuvo oficiali, žaidė 
ne JAV-ių ir ne Š Amerikos lie
tuvių sporto sąjungos vardu, sten
gėsi būti privačia grupe, bet vis-
dėlto turėjo atstovaujamosios reikš
mės. Vilniuje iškabintame plakate 
buvo pažymėta, kad tai Š. Ame
rikos lietuvių krepšininkų rinkti
nė. Oficialiai tokia ji nebuvo, bet 
faktiškai tai visdėlto rinktinė, kad 
ir neįskili, sulipdyta iš tuo metu 
gaunamų žaidėjų 

* * * 
Išeivijos lietuviai nesudaro vals

tybes .nuėra tarptautinėje plotmėje 
pripažintas politinio pobūdžio vie
netas, tačiau jie sudaro tautiniu 
pagrindu organizuotą visuomenę. 
Sportinė sritis yra jos gyvenimo 
dalis, ir todėl sportininkų vienoks 
ar kitoks žygis paliečia visą bend
ruomenę Iš plačios reakcijos ma
tyti, kad krepšininkų išvykos Vil
niun negal'ma laikyti vien priva
čiu, individualiu pasivažinėjimu 
Galimas dalykas, kad toji išvyka 
turėjo ir pozityvios reikšmės, kad 
sportinė sritis gali būti naudinga 
grandimi su tautiečiais okupuo
toje Lietuvoje, bet pirmiausia tu
ri būti išspręstas politinis aspektas 
bei suderintas su pagrindiniais tau
tos siekimais. Organizuotoje TBUO-

AIDAS TARP DANGORAIŽIU 
O. NENDRĖ 

Romanas 
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— Mes esam atpratusios nuo mandagumo! Tiek 
metų mums nebuvo rodoma, kad mes esame žmonės! 
— kalba Marija. 

Naujasis tvarkytojas pabuvęs mėnesį pasitraukia: 
reikalai taip sujaukti, kad jis negalįs pataisyti, dėl to 

! jis išeina. 
Aldona stebi fabriko agoniją, ji yra rami, visai 

! nesijaudina dėl fabriko likimo. i 
— Ne savo valia atėjau čia, ne savo ir išeisiu. 

Jei negausiu naujo darbo, maža bėda: turiu šiek tiek 
santaupų, vaikai užauginti, Lirga gauna stipendiją, iš 

| jos pragyvena. Jei būtų taip atsitikę prieš dešimti me
tų, tada būčiau drebėjusi, — mąsto ji dirbdama. 

Tvarkytojas atvažiuoja iš New Yorko. Vidutinio 
amžiaus vyras. Jis pirmą kartą atėjęs j siuvimo salę, 

; tyliai stebi visas dirbančias, net su Belina neužveda 
•kalbos. 

— Matai, Aldona, šitas visai kitaip elgiasi, kaip 
jaunasis. Paprastai žmonės pasakoja, kad jauni nėra 
mandagūs, — neiškenčia Marija. 

— Zinai, Marija, kad amžius nieko nereiškia san-
į tykiuose su žmonėmis. Žmogaus asmuo viską nulemia. 
[Jaunasis kiekvienam žmogui rodė pagarbą. Kai jis pa-
į kalbinęs traukdavosi, pajusdavai, kad jis paliko švie
sos... Ar pastebėjai, kad visos moterys po jo apsilan
kymų būdavo laimingos. 

—Man gaila jo. Naujasis jaučiu, planuoja kažką 

negera. Ar pastebėjai, kaip niūriai dairėsi, kaip ati
džiai kiekvieną moterį stebėjo. Kai susitikau jo akis, 
mane supurtė šiurpas... — pasakoja Marija. 

— Bus, kaip Dievas duos! Naujasis nėra visaga
lis! — ramiai dėsto Aldona. — Ką jis gali padary
ti? Fabriką uždaryti? Ar tai būtų katastrofa? Jei esi 
sveika, susirasi kitą darbą! 

— Menkas malonumas vaikščioti po fabrikus... — 
liūdnai kalba Marija. 

— Unija galėtu padėti. Ji žino kur reikalingi dar
bininkai: patyrusių darbininkų visi ieško, lengvai pri
ims, — ramina Aldona latvę. 

— Nemanau, kad unija pajudintų nors mažytį pir
štelį, kad tu arba aš gautum darbo. 
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Lirga grįžta iš universiteto susirūpinusi: jos pro
fesorius, kuris ją globoja išsikelia į Indianą, o ji savo 
disertacijos nebaigs per šiuos meius. 

— Profesorius kalbina, kad važiuočiau j Indianą 
ir ten baigčiau savo darbą, bet... — jos balsas sudreba, 
ir Lirga nutyla. 

Aldonai suspaudžia širdį, bet ji stengiasi kalbėti 
ramiai! 

— Važiuok, Lirga! Profesorius žino, kad su nau
ju vadovu, tau reiktų daug ilgiau dirbti. Kodėl jis ke
liasi kitur? 

— Jis gaus ten keletą tūkstančių daugiau algos. 
Ten yra moderniškesnės laboratorijos. Profesorius ža
da pasirūpinti, kad mano darbui būtų sudaryta ge
riausios sąlygos. 

— Matai , dukrele, būtinai turi važiuoti. Gal ten 

tau pasiseks greičiau gauti tą laipsnį. Kaip manai, 
kiek laiko dar užtruks? 

— Profesorius sako, kad jei darbas taip seksis, 
kaip pr-r praėjusius metus, tai per dvejus metus, tik
rai gausiu. 

— Turi važiuoti, Lirga, nes čia su nauju žmo
gumi, tikrai tau nepavyks per tokį trumpą laiką! — 
įkalbinėja Aldona dukterį-

— Gal tokia Dievo valia, kad tu, mamyte, taip 
sakai, — nurimusi sako Lirga. 

f Mudviem aišku, kad Lirga rudenį išvažiuos. 
Tą naktį Aldona neįstengė prisišaukti miego. Ji 

atsikėlė labai pavargusi, bet I.irgai stengėsi to neparodyti. 
Aldonai atsistoja prieš akis jos mylimieji, kurių dau
gumas jau iškeliavę į amžinybę. Mirusiųjų artumą dar 
labiau Aldona jaučia, kaip gyvųjų. 

— Viena nesijausiu, nes jie yra ištikimesni, kaip 
gyvieji: manęs nepaliks vienos. 

Fabrike moterys sužino, — fabriko tvarkytojas iš 
darbo atleidžia prižiūrėtoją. Jos vieton paskiria Amatą. 

Bolina graudžiai verkia. 
— Man Šis fabrikas jau užsidarė. Jaučiu tuojau 

užsidarys ir jums visoms! —garsiai šaukia pro aša
ras, kad moterys girdėtų. 

Moterys, nuleidusios galvas, braukia ašaras: jos 
jaudinasi dėl savo likimo. 

— Vargšė Belina! Nieko nepadėjo nė žemos kai
nos, kuriomis norėjo užsitikrinti sau darbą, — kalba 
Aldonai inspektorė. 

— įsivaizduoju, kaip jai sunku, šitiek savo gyve
nimo metų praleido Šioje salėje, — atsidūsta Aldona. 

(Bus daugiau) 



. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. balandžio 1 d. 

Donald Brooks ūkyje, netoli McCord&ville, Ind.. paskersta 50 kiaulių, 
protesto ženklan, kadangi yra labai žemos kainos. Tai padare Krašto 
ūkininkų organizacija, šio ūkininko tarp paskerstųjų tčra tik dvi 
kiaules. 

R E A L E & T A T E 

Nuostabūs Namai! 
8S.000 pajamų. 2-ju aukAtų mur. 

Nauji, .švarūs S butai, biznis, garažas. 
$21 ,1)00 . 

lo t>iitii puiku> mūra.-. Marųuette 
pke. $13,000 nuomos. Tai namas siu 
pinigais, kurio ilsai laukėte. 

I/Otas. platus Zoning 3—I butai. 
Mar^uette pke. Kaina $12,IHI0. 

Namas kaip pilis. Modernus, tvir
tas mūras, virš 45 p. lotas. 3 auto 
Karaias. $2*,ooo. 

« kamb. modernu.-. bungalOM. i ;-_. 
vonios. Naujas pečius. virtuvg. por-
tous. karpytai, įjuražas. $2S,(MK). 

2 butai po (i kamb. Geležine mū
ro statyba. Naujas šildymas. Gražios 
vonios. Prie parko. $2S,8O0. 

Nuliūdus na^le parduos gražų. 3-jų 
aukštu marą. 2 butai, biznis ir gara
žas. MartiUette pke. $28.000. 

ŠĄį kamb. ramti, oro vėsinimas, 
karpetai. platus lotas, prie Marųuette 
parko. $26.700. 

Graži rezidencija, 2 aukšto mur.. 
6 *amb. 1 Vį vonios, mūr. sąrašas, ar
ti ofiso. $27.000. 

4 butu mūras. Puiki vieta Marą. 
pke. Butai blizga, visur Svaru ir nau
ja. $45,000. 

Atvykite — visi laukiami. 

VALDIS REAL ESTATE 
2458 W.69thSt.. RE 7-7200 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS 

• • • • • * * • 
5 kamb. 17 metu. Svari mūr. rezi

dencija prie 72 ir Francisco. $18.700. 
Naujas de luxe 2-ju aukštu mūr. 

Marųuette pke. 7 kamb. butas savi
ninkui ir 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,500. 

Restoranas Ir 6 kamb. butas. Mūr 
prie 69 ir Western. Puiki vieta — 
<eras biznis. Kaina sušnekama. 

Palikimas. 2 butai po 5 kamb. (3 i Variety of duties. Modern offices 
roieg.) Mūr. Prie 45 ir Campbell. Manv co. benefits. 
$23,90e. 

LEONAS REAL ESTATE 
INCOMK TAX — NOTAR1ATAS — 

IMIGRACIJA 
2735 » . 71st St TeL 925-6015 

T Y P I S T -
GIRL FRIDAY 

Interesting position for young giri 
with good typing skills on IBM 
electrie in fast growing P. R. firm. 

P A D Ė K A 
Luebecke, Šiaurės Vokietijoje, 

gyvenantys lietuviai ligoniai 
nuoširdžiausiai dėkojame Liet. 
Raudonajam Kryžiui, o taipgi j LA p 
ir geraširdžiams aukotojams už | 
piniginę pašalpą ir tuo pačiu 
mūsų skurdaus gyvenimo būk
lės palengvinimą. 

Iš LRK jau nepirmu kart mes 
susilaukiame efektingos para
mos, kuri įgalina mūsų varge
lius lengvinti. 

Dar kartą prašome priimti di
džią mūsų padėką už auką, o 
taicgi kartu ir prašome nepa
miršti mus ir toliau, kurie liko
me ne tik be sveikatos, bet ir 
bfe savo laisvos tėvynės vargelį 
vargti svetimame krašte. 

Sušelptųjų lietuvių vardu: 
Jurgis Pyragas 

RĖVOS IR NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

EkspertiSkaai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas. 

A. ABALL ROOFTNG CO. 
arba RO 2-8778 

A. ABALL ROOFING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl-
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me is lauko. Taisome mūr*—"tuck-
pointing". Pilnai apsidraudė. Visas į 
darbas garantuotas. 

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku. 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0TARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450 

10% — 20«& — 80% P»*iau mok&gt. 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas 
f B A N K Z A P O L I S 

S208>į West »5tb Street 
Cbicago, IlUnoi"-

Tel. GA 4-8054 Ir GR 6-4339 

Naujas de luxe 2-jų aukšta mūras 
prie pat Marąuette pko. Butas savi
ninkui ir 4 nuomos pajamų. Tik 
$55.000. 

»» Ir Wesstern, Mūro, 2 butai ir 
didelš patalpa bizniui. Tik $17,500. 

Mur. garažas auto taisymui ir skly
pas vartotom mašinom pardavinėti. 
Kampas prie 67 ir Western. $35,000. 

BrlRhton prke. 2 namai ir ta
verna su visais iremrimais. 125.000. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 7 1 * Street — RE 7-9515 

REAL ESTATE - INCOME TAX 
DRAUDIMO ER KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY 
A. LAURAITIS 

4645 S. Ashland Ave^ LA 3-o775 
(Currency Ezchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas 

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 

Bota nuomavimas — Income Ta*. 
Notariatas — Vertimai 

Apdraudę Agentūra 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedsde Ave., PB 8-2233 

Call: I. WEINGART. 
F I 6 - 7 5 8 8 

EXPER. TYPIST 
5 days 40 hrs. Near Loop Paid 
insur. 2 sal. inereases every 6 
months. 

CALL 225-7982 

PART T I M E 
GEN'LOFFICE-

4 Hrs. Daily 5 Days Week 

Lite typings & diversified duties. 

Call Mr. Sneddon 

JEFFERSON ICE C0. 
Tel. — SP 4-3300 

6625 Avondale 

FILE CLERK 
HUrh school graduate. Experi*»nced 

į or vrill train. Both alphaoetirtil ;ui'l 
numerical filing. Job consists if t'ilin*?. 
aoss« typintr. operai* TVVX and do 
srvvitchboard relief »ork. Mušt be able 
to type 3a wpm or better. 40 bour 
\v«-ck. Many coinpany l>enefits. 

APPLY 

Eaton Yale & Towne 
1810 Estes Avenue 

Eik Grove Village, lUinois 

HELP WANTED — VYŽAI 

FACTORY 
H E L P 

LIGHT ASSEMBLY WORK 

Modern plant. Mušt speak English. 
Come and see us 8 a.m. to 4:30 
p.m. — 

Milton Mfg. Company 
1900 VV Hubbard S t 
CfflCAGO. ILLTNOIS 

0WNER DRIVERS NEEDEO 
IMMEOIATELY 

Kxperienot-d lonp distanoe household. 
inovors. join Tu.stėst ga»Tiag earrier 
tacated in east: tasjg distaace haul-
:n«. busy ali ycar rouiui: also <>p*-n-
ing^ for eoinpanv 

DRIVERS 
\VKfTE OR W!KK 

NEPTŪNE W0KLD WH>E 
MOVING 

55 Weyman Ave. 
New Rochelle, New York 

Or CaU Paul H.-ili.h. ( » t l ) OSi-UOO 

RELIABLE M A N 
With printinj,' buckground. to bė train-
e<i in specialty printug operation. 
Good pay u ith oppoi-tundty for over-
timti. Maus •'liDHrc benefits including 
profit sliaring. 

CaU — MR. MARUSKĄ — 
- 4 4 7 - 7 8 0 3 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

• M M » I M > > » ' 

S0PNIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk_ 
tadlenio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9^30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro. 

7 l 5 t South Maplewood Avenue 
Chtcago, Illinois 60629. 

VTBOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kti. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413 

M O V I N G 
Apdraustas perkranstymas 

įvairiu atstumu 

A. V IL IMAS 
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRootier 6-1882 

ilIlIlHlMUiililIllMmiimilMIiilIlIlUIMIIII. 

M O V I N G 
SERfiNAS perkraosto baldas ir 
kitas daiktas. Ir iŠ toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place, WA 5-8063 
oiHiitniiiminnnimiinnu»iininiwiniii 

Naujame name išimom. 4 kamb. 
butas antrame aukšte. Suaugusiems. 
Nuoma SI 25.00 mėn. 4619 S. Keating 
Ave Tel LU 5-1187. 

i _ 
I MISCELLANEOUS 

Medinis. 2x5. Gage p. Rūsys, ga
ražas, naujas šildymas. $17.900. 

Mūr. 4 kamb. Garažas, Rūsys. 
Gage p. $12,9H. 

Mūr. 6 kamb. M. p. Garažas. Nau
jas šlld. $19,S00. 

Mūr. 2x3, po 3 mieg. 62 ir Arta-
sian. Garažas. 12 6.9 00. 

Mūr. 10 bato. Prie 60 ir Kedzie. 
Tik $88.000. 

K A l R Y S R E A L T Y 
2943 West 59th St. Tel. HE 6-5151 

TUCK POINTING & ROOFING 
I do all my work. No salesmen. 

JOHN AMES — Tel. 538-5232 

Kuriam galui 
mokėti daugiau ? 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Platiname ir vaškuojame viso 
rfišia granus-

PrRKDAMI NAUJUS AR VARTO-1 '• BUBNYS — TeL RE 7-5168 
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY- i <s^s^s<J^<s<^s^<9^^^9^s^^t> 

^liwiNiST3i™ir* 
tX)SMOS EXPBESS 

MARQIKTTE GBPT PARCBl SKRV. 
3 skyriai Chicagoje: 

260S 69t*! St Tel. VA 5-278' 
2.->0! USth St. Tel. WA *-27S'< 
3212 So. Hal>ten st. TeL CA 5-IHS4 

Lietuviu bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iŠ Chicagos j Lietuva. 

Didelis paslrlnjtlmas geriausios rf!-
Sies medžiagų Ir kitv prekitj žemo
mis kainomis. 

F. ir V Žukauskai" 

Parduodama Schroederio vasanie-
tė esanti prie Como ežero (3 my
lios nuo Genevos ežero, Wis.) 375 
pėdos ežero pakrantes. 13 name
lių. 35 laivai, krautuve - baras û 
leidimu alui. Didelis namas tinka
mas gyventi ištisus metus. 

Rašykite: 
Schroeder's Resort, R. 4. 

LAKE GENEVA. WlS. 53147 

Excellent Opportunities For 

Registered Nurses 
And Licensed 

Practical Nurses 
Ali Specialist Kospital 

Located In Year-Round Resort Area 
Excellent Salary And Fringe Benefits 

Write: Director Of Nursing 

Little Traversa Hospital 
Petoskey, Michigan 49770 

Or Call (616) 347-2551 

R E A L E S T A T E 

Mūrinis — 3 butai su rūsiu 5—5— 
3 kamb. Pajamų $230 per men. 
Karštu vand. apšild. 2 maš gara
žas. $18.900. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Tuojau galima užimti 
Apvi Ridgewav ir 25. SVTOBODA 
3739 W. 26th SL LA 1-703*. 

Lietuviškam restoranui reikalinga 

V I R Ė J A 
Rytinei pamainai 

Skambinti 476-9009 

NCR OPERATOR 
3100 or 320o operation plūs other 

l>oakkeeping functions. licperienced 
or will train H proper background. 
Xorth side office, good salary, many 
company benefits. 

Saite 315, 1737 Howard St. 
Near *IA TeL — 274-9818 

HELP WANTED — VYRAI 

HELP W ANTED — VYRAI 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti. 

PLYMOUTH • VALIANT 

BALZFKAS MOTOR 
SALES, INC. 

4030 Archer, VI y -1515 
•TJ WTLL LIKĘ US" 

CHRYSLER • IMPERIAL 

X-RAY TECHNIOAN 
Starting Salary $5,500 Yearly 

If Interested, Please CaU Collect (Area Code 614) 947-2186 
• Or Send Resome To: 

PIKE COUNTY HOSPITAL 
Attention: JAY SKEEN 

Dawnlane, Waverly, Ohio 

Live and Work in Beantiful 
DENVER, COLORADO 

M E C H A N I C S 
R &P 

Openings for experieneed general 
aviation mechanics. 3 years experi-
ence. Salary open. Excel't employ-
er-paid benefits. Colorado's most 
progressive maintenance center. 

ALSO OPPORTUNITY FOR 

A&P SCHOOL 
INSTRUCT0RS 

Write: Norman Martin 

Kensair Jeffco Airport 
Denver, Colorado 80020 

PERMANENT POSITION FOB 

YOUNG MAN 
In supply dopt. Will train. misc.. 
duties, picking and packing orders. 
Merit raises .<• co. Benefits. 

CaU Mr. Slapke, 337-1991 

ASSEMBLY 
Light Factory Work 

Age open. Good pay with 
promotion. Near North Sidė. 

May and Craig Co. 
Phone Momiags - 337-5421 

Reikalingi patyrę 
KARPENTERIAI 

Pastovus darbas lietuviškoj 
iirmo). 

Tel - 737-8949 
MACHTNE OPERATORS 

Exp'd preferred on box wrap« & en-
velope machines. All co. benefits pa-vd. 

American Colortype Co. 
11.M W. Roscoe Street 

SF)K MR. YKAfiER 
An equal opportunity employer 

R E A L E S T A T E 

H I G H R A T E S 

4.75 S 

OD 
per annum 

regular savmgs 

5.25 /o 

on 
per annum 

investment bonus 

Savings Insured to $15.000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND L0AN ASS0CIATI0N 
4071 Archer Avenue, Chicago, niinois 60632 

g*^.^:cc«XTic«aotxaDr«>M^^ 
D E K O R A V I M A S 
IS VIDAUS IB IS LAUKO 

Kilimai ir Mmmšrl baldai valomi. 
i. BUDIS. TeL CLiffside 4-1050 

PROGOS OPPORTUNITIES 

tP= ^ 

Kas tik turi gėrę skonį, 

viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

MARQUETTE PK.. 0211 S. Western . PR 8-587b 
VedSJM — J. LIEPOMS 

Taverna, 2512 W. 63 St> 
Nebrangiai. 

MI 6-9846 — 12 iki 6 p.p. — Joe 

Parduodama .arba išnuomojama 
Beverly Hills apyl . taverna su na
mu. Geras biznis. Savininkas pri
verstas apleisti Chicagą. Apžiūrė
jimui ir gauti informacijas skam
binkit L. Vegnato tel REveriy 
3-9604 arba 4. Stanaičiui 925-5362 

9 kamb. med. KarSto vandens ši
luma gazu. Moderni virtuve ir vonia, 
krillniai. garažas, 40 p. sklypas. 61 ir 
Pulaski apy!. $19.900. 

6% kamb. medinukai. Modorni 
vMtnvS. SpinteRS. plyteles, nauja Šilu
ma gazu, ^ auto Karažas. dalinai j -
i-engtas rftsvs. INctoti mūsų įstaisfos 
$14,900. 

liuk-iin"- "ranch" tipo muro rezi-
vonuos. prijungtas 2 auto 

garažas ir kiti modernūs įrenjrimai. 
.Sklypas M.'xl40 p. Palos Heights. 
$S9.ono. 

6 butu mūr. Gražūs butai, geros 
pajamos. Cicero. $43,000. 

23 apartmentiniai Ir 4 krantuv&t. 
I^aba: gražūs butai. Visi išnomuoti su 
sutartimis. Pajamų $35.000 metams. 
Labai gera vieta tstmomavtmui ir 
saugiam investavimui. Teiraukitės. 

3 butai ir MznK Mūrinis. Mūro ga
ražas Geroj Marqu®tte pko. vietoje. 
$41.500. 

1M ankšto mūr. 5% ir S% kamb. 
Apynaujis. Šiluma gazu. Alumin. lan
gai. 2 auto garažas. 68 ir Pulaski 
apyl. $35.5oo. 

2 po "»'/į kamb ir 3 kamb. angliš
kam rūsy. Bevek niaująs. 2 auto ga-
ražAs. 2 atskiri šildymai gazu. Gra
žiame \farquet.t*-- pke, $52.000. 

- kamb. m«r bungalow. Gražiai tš. 
taisytas, šiluma trazu. 2 aoto mūr. 
garažas. Gage Pke. $21.000. 

14 bota maras. Visos vonios kok
linių plytelių, puse butu su kokliniu 
plytelių virtuvėmis. Nauja elektra 
Labai dailus namai ir geros paja
mos. Marąuette pke. Galima perimti, 
morgtčius 13 5H<*. Teirautis. 

6 kamb. mūr. Tendencija. 
nioa. Šiluma gazu. Garažas, 
sklypas. Marąnette pke. $16.500. 

Gražus 4 buto mur. Retmodeliuotl 
butai. Mūro garažas. Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48.500. 

1 H TO-
Platus 

NERIS REAL 
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321 

• » • » > M t M M « » » t » « > l l l » > » » 
PARDAVIMUI 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVERS AND HANDLEL 

30 and 50 gal. — Free Delivery 

5622 S. Racine 434-1113 

O N T B os 

PlrTnsdi«»nlaHi Ir JcptvirtaHipmai* Tino Q Iki 0:30 fn\ 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro 

Sekmadieniais atdara nuo 12 UrJ 5 vai. popiet 

Kitom 

Heating Contractor 
{rengiu naujus Ir pentatau se-
aus visu rūšių namo apSildymo 
penius ir alr oondiUoning bei 
Oaujus Ir senus namus. Stogu 
rlnas (guttera). vandens Šildy
mui boilerius. Turtu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose 
Darbas atii^kAmas greitai Ir «a-
ilnimraL Apslcaliiavttnai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
KFJkTttfO A SHEBT IHTTTATi 
4444 8. WeMtera. Chloago t. IB. 

IMefoMH VI 7-8441 

SALES • M0RTGA6ES > MANAGEMENT 

UNIVERSAL 
SCREVV CO. 

MSL Industries, Inc. 
Fastener Group 

11000 Seymoui Ave. 
Franklin Park, Illinois 

TOWNSEND 
SHAVERS 
HEADERS 

TOOLMAKERS 
Has openings for the following ex-
perienced setup men: Get on the 
ground floor with a fast growing 
company with many liberal ben
efits 

Applv: PERSONNEL 

Tel. 671-0200 
An Ecrual Opportunity Employer 

D R I V E R S 
Our new steei division has shown 
3uch rapid growth that we 
experienced steel drivers for our 
139th and Torrence Avenue loca-
tion High commisšon. high 
weekly guaranteed salary. Mušt-be 
26 years or older. *^ 

Apply in person. 
139th & TORRENCE AVE. 

FOR IXTERVTEW 

VVILLETT CO. 

JANITORS 
Office near north side. 

Good starting salary with overtime. 
Hospital and insurance plan. 

Mušt speak English. 
Hours daUy 2:30 P.M. to 10 P.M. 

Saturdays 9 AM. to 5 P M. 

C0NS0ER, T0WNSEND 
& ASSOCIATES 

380 E Grand Avenoe 
DE T-6900 — Mr. Jauaszek 

Member of M.L.S. 
ALEX JATAS * RULT0R 

Main offk* 5727 W. Cennak. Cicero. BL, Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namu Ciceroje. Bervrjne, Riveraide, La Grange Parke 
ir kitaose vakarininose prienuesčinoMe, Prašom užsukti į mūsų įstaiga 
ir naoinkti iš katalogo. 

Perskaitę "Draugą'. duo
kite jį kitiems pasiskaitvtL 

SVVITCHMEN ' 
IMMEDIATE OPENINGS 

For men interested in a railroad 
career. On the job traming. in the 
classification of Railroad Freight-
Cars. This position offers exceUemt 
starting salar%-. $31 per day, frtngė 
benefits whieh include eompany 
pension. vacation pay. hospitaliza-
tion. Hfe insurance 

Apply: 

Elgin, Joliet 
& Eastem Railway Ge. 

North Buchaman Street 

Gary. Indiana 
An equal opportunity employer 

D R I V E R S 
SNUTTLE 

Experienced drivers for U.S Steel 
in Gaty wanted at once. Hourry 
union wages. good working cori-
ditions. Mušt be 26 years or older. 

.Apply in person. 

l«6th & INDIANAPOLIS BLVB. 

CmCAGO. ILLINOIS 

VVILLETT CO. 
p * — 

PLATINKITE "DRATJOĄ" 

HELP WANTED — V VRAI CB MOTERYS 

6 butu po 4% kamb. Naujas. Nuo- Į 1 »4 aukšto n w L 5 ir 3% kamb. 
Centrinis gazu saldymas. Rūsys. Ga
ražas. 63 ir Albany. $19.000. 

Tavrauns *u n:mviL«. su salGmis 
Bnghtjop pke. Taip pat, valgykla Ui. 
dustnaiame rajone. Jf 

mu sutartys $11.340 metams. 63 ir 
Pulaski. $89,000. 

8 po 4 kamb. mwr. Cicero. Šildy
mas gazu, $9.840 pajamų. Pra&o 
$7f>,000. 

2 po S kamb. mūr. Krd\ūs k*m ba
riai. Rūsys, garažas 64 ir Arfs iau. 
$29.409 

S I M A I T I S R E A L T Y 
W « W. ISn* | t r w t*. <g. 443M I 

•.- * } a ^ « . •M-'* * a ^ * • ^ ^ - ^ " - "" I 

LOOKING FOR A G O O D JOB ? 
- Key Punch Operator - Secretary 
- Order Processor - Mail Clerk 

37U hour week. Excellent company benefits 
Grow with a large Buying and Merchandisine Cooperative. 

PtfONE — 676-3030 

TOPCO ASSOCIATES, I N C 
7711 Grosse Point Road Skokie, Illinois 

m i-

file:///VKfTE
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KAUNIETIS "SUN-TIMES" ROMŲ 
PAŠONĖJE 

Kai kasdien einu Chicagos vi- mais nuklotas salonas, kur sie 
durmiesčiu Wabash gatve upės i nose spindi veidrodžiai, o žmonių 
link, už kurios stovi didžiuliai patogumui sofos, minkšti fote-! 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŽEMAIČIŲ KULTCROS 

K L F B E 

j metų" ir daug laimės palinkėta 
Juozams ir Juožapinoms. 

i Vaišių metu Juozai padėkojo 
Žemaičių kultūros klubas tu- I poniai Martai Masiulienei už su-

Cfeicago ''Sun-Times'' — "Daily'Kai. Už sienų pro langus dunda i ™J<> nepaprastą susirinximą. | ruoštas vaišes, po to buvo pa- j Greenan. 

ciją anglų kalba apie Sv. Tėao ir 
Apaštalų sosto veiklą bei plačius 
komentarus apie svarbiausius Įvy 
kius pasauly. "L'Osservato're Ro
mano" angliškoji laida aptarnaus 
išviso apie 40 įvairių kraštų ir bus 
redaguojama domininkonui kuri. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1908 m. balandžio 1 d. 

News" dienraščių rūmai, dieną , Lake St. iškeltinis kuris Įvyko kovo 20 d. 8 v. v.: sakytos kelios kalbos ir pareikš traukinys, o 
ir naktį paskendę šviesų jūroje, mes einam į kitą kambarį, kur . Hollyvvood Inn svetainėj. I ta org. pirm. pasitikėjimas iri 
nekartą žvilgteriu ir j langus! kailių dirbtuvė, siuvykla. Visur! Susirinkimui vadovavo org I P * ^ ** ^manų vadovavimą, j 
gražaus, didelio namo. esančio tvarka,švara pavyzdinga. B u r n š :

; p i m . j . Skeivys. Į susirinkimą' Uzba:g:dmajarr. -•••-:-
185 N. Vvabash. To namo antro teinąs atidaro ir milžinišką ge- S atvyko •'augiau 50 narių, kurie 
aukšto languose matyti ryškus ležinį seifą, kuriame saugojami: t a ^f^ p r o g a g a l ė j 0 apsimo-
užrašas — "Norman Burnstein, įvairių kostiumerių brangūs kai I keti ir nario mokestį. 
Fine Furs" . ; jį^ 0 taip pat ir jo paties par-

I davimui turimi minkai. Seifas 
modernus su didžiuliu ventilia

i s jo skelbimų esančių "Drau 
ge" žinau, kad tai tas pats dau 
geliui lietuvių gerai pažįstamas toriumi ir kitais 'higieniškais į-
kaunietis Norman Burnstein, su , rengimais. 
kuriuo ir man yra ne kartą te- \ _ Kai Įvyko šios mano nau-
kę kalbėtis susitikus Lietuvių į jos prekybos atidarymas, — pa-
operoje, Lietuvos Dukterų ba-1 sakoja Bumšteinas, — lietuviai 
liuose ir kitose lietuvių šventė- beveik nesutilpo šiose patalpose, 
se. Juk Bumšteinas ir jo žmona o kiek gėlių prinešė. Net iš 
Sofija yra neatskiriami lietuvis- j Seattle, Wash., Gylių šeima at-
ko gyvenimo dalyviai ir daugelio j siuntė gėlių puokštę. Mudu su 
užmojų rėmėjai bei mecenatai. Į žmona iš džiaugsmo tiesiog ver-

Atsimenu, kai 1951 m. iš trem kėm ir pasižadėjom lietuviš-
ties į Cnicagą atvykęs Norman kiems reikalams aukoti ne pa-
Burnšteinas keliaudavo p o ! g a l išgales, o pagal širdį, nes 
Bridgeporto lietuvių kolonijos biznis dar naujas ir išgalės nė-
Bamus. siūlydamas pirkti kak- r a didelės. Bendrai mudu su ! Juozapus 
laraiStj ar kitą kurią smulkme-, žmona turto nenorim ir nenorė-
ną. Vienas iš jo didžiausių rė- gįm ^aug krauti, bet mūsų di- i 
mėjų tada buvo Mikas Vaidyla, į džiausiąs noras duoti auką ten, 
kas savaitę vis užsakydamas: kur ji reikalinga, nes lietuviai 
naują šilkinį kaklaraištį. Tik vė- t i e k a ^ g mums yra gero pada
liau Burašteinas sužinojo, kodėlį r e 

Vaidila tiek daug kaklaraiščių i išsikalbam, kam gi Burnštei-
perfca. O gi tam, kad paremtų n a i aukoja. Jis visko ne nėbe-
pirmuosiu3 žingsnius pradėjusį atsimena . T i k vieną kitą. 0ū-
iš Lietuvos kilusį prekybininką. t e n t : seseles kazimierietes, Sv. 

Vėliau Burnšteinui lietuviai Kryžiaus parapiją, Lietuvos 
ėmė duoti kailinius išvalyti ar Dukteris, Alvudą, utuanistines 
pataisyti ir taip Bumšteinas dėl j mokyklas. Lietuvių foto archy-
savo malonaus būdo, paslaugu- v ą Muzikologijos archyvą, Jau-
mo bed jautrumo lietuviškiems n u n o centrą, Putnamo seseles, 
reikalams lietuvių liko labai pa- j Lietuvių operą ir visą eilę kitų 
miltas. Tas pasisekimas, Burn- vįeiietų* Tik neseniai auką ati-
štekio žodžiais, glūdi tame i davęs ir artėjančiai Tautinių šo-
"Kaip elgiesi su žmogumi, taip | ̂ jų šventei. 

Susirinkime pasitarta pava
sarinio parengimo reikalais, ku
ris įvyks balandžio 28 d. Holly-
wood svetainėj. 

Skeivys ragino visus narius rem 
ti lietuvišką spaudą ir radio va
landėles. Taip pat kvietė per sa
vo narius ir platesnę visuomenę 
atvykti ir į žemaičių parengimą 
balandžio 28 d. Juozas Skeivys 

SPECIALI LAIDA 
Buvo aptarta ir kiti žemai- i Balandžio mėn. pradžioje Vati 

čiams rūpimi klausimai. Susikau ] kano dienraštis L'Osservatore 
pinui pagerbti organizacijos mi
rusieji nariai: Mary Petkus ir 
Ralph Budrik. 

Paskirta Chicagos Liet tary
bai piniginė auka, kuri įteikta 
tarybos ižd. per J. Baličą. 

Susirinkimas praėjo su pakel
ta nuotaika, nes prieš akis dar 
turėta tą vakarą pasveikinti ir, taiaymaa. 

Romano" pradeda leisti specialiai 
laidą anglų kalba. Naujoji laida) 
kas savaitę duos plačią informa 

RIGHMOND 
[S/šcAuri 

SERVICE 
*Srd Streei 

— Baličą ir Skeivį. 
Užsibaigus susirinkimui, po ko 

ir prasidėjo linksmoji dalis — 
vardinių vakaras. 

Nenuilstamos darbuotojos 
Maitos Masiulienės rūpesčiu bu 
vo paruošta vakarienė — užkan 
džiai, jai talkininkavo G. ir F. 
Puodžiukai. 

Buvo sudainuota "Laimingų 

* Club. 

k 
Ir vietinių automobiliu 
Priklauso Chic&go Motor 

Nelaimia atveju, skambinkite 
GR «-SU4 
i *v . — Jnc 

• GR t-SS&S 
(Joe) J u r m t . 

• H e s a s 

žmogus elgiasi su tavimi. Aš 
esu nepaprastai dėkingas iietu-

Tiek daug kalbos mums su 
Burnšteinu. Žiūriu į laikrodį. 

viams, kad jie man padėjo ant | M a n o pj^tų pertrauka baigiasi. 
kojų atsistoti ir už tai visa šir- J Reikia grįžti Į rūmus anapus | 
dimi asmeniškai stengiuosi juos I Upės. Ten užgrius sunki darbo I 
kuo geriau aptarnauti' 

Tiesiog stebiuosi, kokiose gra 
žiose patalpose tas buvęs vaikš
čiojantis prekybininkas dabar į-
sdkūręs. Įstaigos priekyje kili-

SEKAS PAKILUS... 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Tai ir yra didžioji priežastis, 
kuri trupina Maskvos imperiją. 

Dubčekas Drezdene užsimi
nęs, kad už kreditus reikėsią 
pripažinti V. Vokietiją ir už
megzti diplomatinius santykius, 
prieš ką taip atkakliai ikšiol ko
vojo. Ulbrichtas,. Lenki ja ir Mas
kva, nes tai silpnintų Varšuvos 
paktą ir R. Vokietijos politinį 
statusą. V. Vokietija kaip tik 
to ir siekia. 
Vokietijos apjungimo siekiant 

Užmegzti diplomatiniai santy
kiai su Rumunija ir Jugoslavija, 
ir nieko neatsitiko. Dabar jau 
pasisakyta už Neisės - Oderio 
sienos pripažinimą, kas mušą 
iš Lenkijos propagandos prieš 
V. Vokietiją paskutinį ginklą. 
Šiuos metus pradedant, kancel-
ris kiesingeris. parlamente de
klaravo, kad Čekoslovakiją la
pai nuskriaudęs Hitlerio - Mu
solinio Miuncheno paktas V. 
Vokietijos laikomas negaliojan
čiu. Bonnos vyriausybė dabar 
vysto savo Europos politiką 
iaip, kad Vokietijos suvieniji
mas turi ateiti ne kokiais viena
šališkais veiksmais, bet visos 
Europos santykių sunormatini-
mo rėmuose. Tiesiama ranka ir 
R. Vokietijai, jai siūlant kredi
tų, plečiant prekybą. 

Nežiūrint visų tų faktų, veng 
rus pasitelkusi Ulbrichto pro
paganda šią savaitę įtikinėja, 
jog tikrasis Čekoslovakijos re
formų tėvas esą V. Vokietijos 

valanda — išeis "Daily News" 
Arrow laida, o po jos seks 'Sun-
Times" su dviem žvaigždėm. 
Man dar norisi pakalbėti, bet 
apie tai pakalbėsim 'kitą kartą. 
Juk mes kaimynai ir bus progų 
susitikti. 

Ir grįždamas į darbą karto
jau iš Lietuvos kilusio ir trem
ties keliais į Ameriką atvykusio 
prekybininko N. Burnšteino žo
džius: "Kaip elgiesi su žmogumi, 
taip žmogus elgiasi su tavimi". 
Lietuviai, ir toliau nepamirški
me Burnšteino! VI. Rmj». 

M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metę patyrimas 
Apdraustas perkraustyraa* 

WA 5-9309 Chicago, Dllnois 

SIUNTINIAI I LETUVJį 
ir kitus kra&tus. 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av 
Chicago, 01. 60632. TeL YA 7-5980 

DOMININKAS GEDEIKA 
Gyveno Lon*r Beaoh. Califor-

nia. anksčiau Roselancle. t 'hi-
cagoj •. 

Mirė 15)68 na. kovo nien. 3o 
dieną, sulaukę* stralvės. 

CJimfs Li.-tuvoje. Amerikoje 
išgyvenęs daugelį metų. 

Nuliūdime paliko: du •. f • • r i 
*>phif Oed^ika. .••ūnij Stan|.-v 
Geideika ir man'ią Hegina. du 
anūku*? Mstry-Ann ir KonaM, 
švo*r>rį Staniey Railą tr jo 
žmona. Anną su šeinui. Svsogtr-
k;j Barnio*- Railą ir jos šeima, 
ir daujr kitu giminių, draugu 
ir pažįstamu. 

Lietuvoje liko dvi seserys. 
Velionis buvo vyras a. a. 

Agotos. 
Kūnas bos pašarvotas pir

madieni, balandžio mėn. i d., 
7 vai. vakaro Leonard koply
čioj*?. 10S21 So. Michigan A ve. 

Laidotuvfs įvyks tret'iadi"-
nj. balandžio ?. diena iŠ ko
plyčios S:3<i \TI1. ryts tms a t 
lydėtas į Visu šventųjų pa
rapijos bažnyėią. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldas už veiio-
nies sielą. Po pamaldų bu» 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Vuliūd*-: Duktė, sūnus, mar-
U ir visi' kiti gimines. 

laidotuvių direKf. U Bu
kauskas ir Sūnus, Telef. COm-
nv>dore 4-22ŽS. 

LEO'S SINCUIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Traaflmisijos, 
Tune-up ir Motoru Remontas 

5759 So. Westcrn Ave. 
Kampas 58tb Street 

Telefonas — PRospect 8-95S3 

A. A. 
Uršule Grisius 

PO TKVA1S SCHl MAIHJ.K 
Mirė kovo mėn. 3i» d., lytis 

m.. "•: l.S vai. po pietų. 
Gimė l.Ktuvoje. Amerikoj įš-

S H K I api« 54 metus. 
l'nsiiiko dideliame nuliūdime 

^ dukterys: Kupna Dunn ir 
žentas \Villiam. Bugeoia P- r.e/.. 
žentas Guadalupe. du sūnūs: 
Alphouse. n:urU Kugenia ir Al-
bert. mar+i Antonia. . 6 anū
kai, pushrolai Jonas Schuma-
cher su seimą, ir Juozapas Čiu-
prinskas su šeima. broliene 
Magdalena Grisius su šeiniu, ir 
daug kitų iriminių. draugų ir 
pažįstamu. 

Kūnas pašarvotas Ant. Phil
lips koplyčioje. JS07 S. i.itua-
ir.ea Ave. laidotuves įvyks tre-
eiadienį. balandžio S d. koply
čios s:30 vai. ryto bus atlydf-
ta į Dfteva Apvaizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks Įjedu-
lingos pamaldos už veliones 
s:.!a l 'o pamaldų bus nulydž-
ta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimiaes, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Stomt laidotuve-
s < • 

Niiliii.lv- UukUTjs, ženfai. 
sunūs ir visi kiti (dminfs. 

• ilrekt. Ant. M. 
YArds 7-S441. 

Phillips 

I E I G p J . j J l j . S B S Į K 1 A 
GBA4IV VTZlTIJflC KORTELIŲ. 
kreipkitės į "Draugą", kuri* tpaus-
dma tokius dalykėlius graiiai. grei
tai ir prieinama kaina. 

"DRAUGAS" 
4545 W. 63rd Street, 

Chirajco. 10. 60628 

Tel. LU 5-0500 
KBK3BBB9&9K WB0B* "• 

B A N G A 
TV, Radio, Stereo, Air-Conditionera 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W 63rd SU Tel. — 434-0421 

P. FnrtHiM K. Aioralis 

revansistai. Tai, žinoma, despe-, 
racijos mostas, rodąs didelį rū- \ 
pestį savo kailiu. Taigi Pragos Į 
r^fonninirikai turi būti labai papraataa 
šalti — geriau jau atsargus ka- i t^a^f1 

ręivio Šveiko kelias, negu tas. 
kiuri savo laiku Husas pasirin-
ko I. M I G L I N A S 

Jeigu Čekoslovakijai pasiseks, i 2549 W 69 St.. n aulu PR t-1063 
kieno eilė ją paaekti ? i wmmmmmmmmmmmmmmmm 

T E L E V I Z I J A S 
ir spalvotas nebrangiai 

Vi patarnavimą vietoj $3 
už dirbtuves darbą $10.00 Ir daly* 

Pasiteiraukite apie naujus 

, 

Devyniolikos Metų Mirties 
Sukaktis 

A. f A. 
PRANCIŠKA JONIKAS 

Jau suėjo devyniolika me
tų kai negailestinga mirtis 
atskyrė ia mūsų tarpo myli
mą žmoną ir motiną, kurios 
netekome 1949 m. bal. 1 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos negalėsime užmiršti Lai 
gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios pirmad.. balandžio 1 d 
9 vai ryto Brother Rice High 
School koplyčioje. 

Maloniai prašome visus — 
gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už a. a Pran
ciškos siHą 

Nuliūdę: Vyras Jonas. *»ū-
BUS Jurgis, 2 dukterys: Al
bina Rosseil, žentas Raymond 
ir Stephanie Simonelis, žen
tas Petras, .". anūkai. Z bro
liai: Petras Radvilas sa šei
ma ir Steponas Radvilas. 

APBRAUDC AOENTtRA 
Kami), aatonv>W 

Hu. trn bSa, 
«v«ikatos. biznio 
PatneV» tfmmo. 
kėJfaBO 

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Rgbte Ave- PB »-2233 

A. A. 

WALTER F. SHEMET 
SHEMETULSKIS 

Gyveno Stickney, Illinois. 
Mirė kovo 30 d., 1968 m„ 3:30 vai. ryto, sulaukęs 58 m. 

amžiaus Gimė Chicago. Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna f po tėvais Pe-

rtoshus). duktė Rose Mary. 2 seserys: Florence Mitchell. švo-
geris Walter ir ju. šeima, ir Zita Wierzgac, švogeris William 
ir jų šeima, švogerka Marion Shemet. teta Stella Petrozus ir 
kiti giminės, draugai k- pažjstami. 

Priklausė prie Stickney V.F W. Post No. 8159 ir Old 
Timer's Basketball Association. 

Kūnas pašarvotas Petkus Funeral Home koplyčioje. 1410 
So. 50th Avenue. Cicero. Illinois. Laidotuvės jvyks trečiadienį, 
balandžio 3 d iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas j 
St. Pius X parap. bažnyčią. Stickney. Illinois kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines 

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

Nuliūdę lieka: tmfma. duktė, seserys ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. A Petkus ir Sūnus. TeL TO 3 2108. 

Mielam 

DR. ALFONSufGRINIUI mirus, 
broliui su šeima ir giminėms nuoširdziau-
sia užuojauta reiškia ir kartu liūdi 

Bu v. Koelno Universiteto kolegos: 
dr. Zenonas Ašoklis, dr. Justinas Dėdinas 
dr. Vytautas Račkauskas su ieima 
dr. Btnadiktas ir Gabrielė Ročkai 
Vaeyt ir Rita Skinderiai 

A. f A. 
PAUL J. KATINAS, Sr. 

Gyveno 6533 South Talman Avenue, Chicago, Elinoia. 
Mirė kovo mėn. 4 d., 1968 m., sulaukęs senatvės. 
Ganė Lietuvoje Kilo • Panevėžio apskrities, Ailučių pa

rapijos. Maaeraių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus 
Pasiliko dideliame nuliūdinę žmona Elzbieta (po tėvais 

Buldruišytė), sūnus Paul, Jr. ir marti Gladys. 2 dukterys: 
Amelia Moonen. žentas Julius ir Bertha Carlson. žentas 
Charles, 6 anūkai ir 3 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko 2 broliai ir 2 seserys. 

Kūnas pašarvotas Petkus Marąuette Funeral Home ko
plyčioje 2533 W. 71st Street Laidotuvės įvyks antradienį, 
balandžio 2 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą Po pamaldų bus nulydėta į *v. 
Kazimiero kapines 

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

Nuliode: Žmona, straus. 

Laidotuvių direkt 

d u k t e r y s ir vi*i 

Donald Petkus 

kiti giminės. 

Telef GR 6-2345. 

A. f A . 
TEOFILEI B R E Ž I N S K I E N E I 

Lietuvoje mirus, jos sesutėms EMILIJAI VILUTIEREi 
ir ADAI ŠVELNIENEI su šeimomis bei seserims su 
šeimomis Lietuvoje reiškiame giliausią užuojautą ii 
kartu liūdime skausmo valandoje. 

Janina ir Antanas Daunora. 

Z E I R A & E V A N S 
F U N E R A L H O M E 

o 

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Pccrking Facilities 

3845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7 8 6 - J 

PO, 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS ROPLY MOS 

2533 West 71 si Street Tat. GR 6-2345 - 6 
1410 So. 50th Ave., Cicerą Tel. TO 3-2108-00 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
L A I 0 0 T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

rys Mod« jrniškos 
s 

4005-07 South Hermitage 
Telefonas -

ifornia 
Telefonai: I 

IOS: 

South 

Koplyč 
Avenue 

- YArds 7 -1741-2 
. . . 

Avenue 
3-0440 ir LA 3-9852 

KRi 'St iMO 

PIRKITE DABAR TIESIOG NU0< 
M R. N E L S 0 N , 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T C O . 

3911 West l l l t h Street 
Didžiausias PatninklaniH . iuny 

Pasirinkimas Vmam« Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 
V'l«*nas blokas nuo kapiniu 

GU2AUSKŲ BEVERLY NILU GCLINYČIA 
f iriausio? gelėa del vestuvių, banketų laidotuvių įįš&$Z*r' 

Ir kitų papuošimų W^¥&?£L 

2tS3 We* 63rd Street, Chicago 

Telef. PR &48SS PR 8-0834 m& 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Uetavtg Laidotuvių Direktorių Aaorša/ijo. Nariai 

STEPONAS C UCKAVYICZ 
U 2 4 W «Wh STREET TeL KLpubhc 7-1213 
SH4 W. 23H PLACE Tel. VIrgini» 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. CAUPORNIA AVE. Tel. LAiayette S-S572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. UTTJANICA AVB. TeL YArds 7-3401 

~ P0YIUS J. RIDIKAS 
SS54 S. HAJ^TED STREET TeL YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 SO. MJCTUGAN AVE. TeL COnunodore 4-2228 

~ JURGIS F. RUDMIN 
SS1S SO. U T L A N I C A A V E 
- ' V * T 

TeL YA.-da 7 -11S8— 1138 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 5©th AVE.. CICERO. CLL. TeL OLympie 2-1003 

UWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus 

7909 STATE RD.. OAB>AWXS rLL., Tel. — 686-2329 

Perskaitė Drau^ duokite kitiems pasiskaityti. 
^ • i i > » » ^ 

file:///Villiam
http://Niiliii.lv-


6 DRAUGAS, pirmadienis, 1968 m. balandžio I d. 

x Inž. Eug. Vilkui Ameri
kos Metalų suvirinimo sąjunga 
savo metiniame suvažiavime 
Chicagoj balandžio 3 d. įteiks 
Airco Welding atžymėjimą ir 
1,000 dol. Inž. Eug. Vilkas stu
dijavo Vokietijoj, o magistro 
laipsnį gavo Chicagos Illinois 
inst i tute 1956 m. Yra aktyvus 
visuomenės veikėjas, dirba Scia-
ky Bros . bendrovėje nuo 1957 
m. Y r a bendrovės reikalais lan
kęsis įvairiose vietose, net ir 
Japonijoj, iš k u r "Draugui" pa
rašė pora reportažų. 

X Papigintų knygų sąrašas 
bus išspausdintas šį antradienį, 
ry to j , atkreipkime dėmesį ir pa
pildytame savo bibliotekas kny
gomis, kurias dabar galima įsi
gyti žymiai pigiau. 

x Už "Draugo" kalėdinius 
atvirukus 3 dol. atsiuntė J. B. 
Lungys, 2 dol. — Br. Gincaus-
kas. Dienraščio leidėjai dėkoja 
už paramą. 

X JAV LB centro valdybos 
paruoštą anglų kalba straipsnį 
"Piftieth Anniversary of Lithu-
anian Independence" išspausdi
no Dwight S ta r and Herald ko
vo 21 d. laidoje. Šis laikraštis 
išeina Dwight, 111. Straipsnis pa
talpintas Irenos Penkuvienės, 
dr. K. Penkaus žmonos, rūpes
čiu. Straipsnis išspausdintas iš
tisai. 

x Marius Kasniūnas, šian
dien, pirmadienį, Margučio ra
dijo programoje papasakos apie 
padarytas i r daromas pastan
gas, kad Marquette Parko lie
tuvių apgyventa vietovė turėtų 
"Lithuanian Plaza" ne tik pava
dinimą, bet ta ip pat būtų atžy
m ė t a ir atitinkamais ženklais. 
Marius yra skautas, 13 metų 
amžiaus. 

X JAV L B centro valdyba 
savo posėdyje pasisakė už išlei
dimą bendro Pabaltijo Tautų 
paš to ženklo ir kreipėsi į Altą 
prašydama skubiai imtis inicia
t yvos ir organizuoti Amerikos 
lietuvių akciją šiam tikslui siek
ti . Šis nutarimas padarytas pri
iman t dėmesin, kad atskiro paš
t o ženklo lietuviams gauti ne
įmanoma, o bendro pašto ženk
lo klausimas dar tebėra svars
t y m o stadijoje. 

X Muzikas Bronius Jonušas, 
gyv. Omaha, Nebr., sutiko pa
rašy t i gaidas maršams ir pa
dovanoti Marąuette Parko litu
anistinei mokyklai. Mokyklos 
mokytojai maršus įtraukė į sa
vo repertuarą. Tėvų komitetai 
labai dėkingas ir linki Br. Jo
nušui sukurti dar daug lietu
viškų melodijų. 

X Parduodami 2 bizniai po 
vienu stogu: Likerių ir maisto 
krautuvė; i r baras. Priemiestyje. 
Pelningas, įsigyvenęs biznis. 
Tinka dviem partneriams. Infor
macijai rašykite adr . : Draugas, 
Adv. 1607, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago. m . 60629. (sk.) 

X Pietų Amerikos jaunimas, 
susibūręs į taut. šokių grupes, 
labai nori atvykti į šių metų su
kaktuvinę Šokių šventę Chica-
goje. Tuo reikalu jie veda susi
rašinėjimą su rengimo komite
tu, kuris daro viską, kad nors 
dalį šokėjų galėtų atvežti į šią 
šventę. Didžiausia kliūtis yra 
jų sunkios ekonominės sąlygos, 
nes jie tikrai negali apsimokėti 
net savo kelionės išlaidų. Ko
mitetas neseniai paskelbė atsi
šaukimą į lietuvių visuomenę ir 
daro piniginį vajų. Pradžiai jau 
yra gauta keletą stambesnių ir 
mažesnių aukų, kurios vėliau 
bus paskelbtos visuomenės ži
niai. Kas galite padėti mūsų 
jaunimui iš visur atvykti į šią 
įspūdingą šventę, prašome savo 
čekį pasiųsti Komiteto pirmi
ninko dr. Leono Kriaučeliūno 
adresu šiuo pavadinimu: Li
thuanian Dance festival, 12500 
Pawnee Road, Palos Park, 111. 
60464. 

X J A V LB centro valdyba 
praneša, kad už LB solidarumo 
įnašus L B apylinkės atsiskaito 
pagal L B Įstatus šia tvarka: 
50 r'r siunčia centro valdybai, 
2 5 ^ siunčia apygardos valdy
bai ir 25c'r pasilieka sau. Apy
linkės n 
doms 50 
dybai. o 50*7 pasilieka sau 

IŠ A R T I I R T O L I 

Fizikos pamoka Šv. Antano gimnazijoj Kennebunkporte, Ii . 
Nuotr. Vyt. Maželio 

CHICAGOS ŽINIOS 
BELGIJOS ORDINAS 

GUBERNATORIUI 

Belgijos ambasadorius JAV-
ėms Louis Scheyven šiomis d ie 

J. A. VALSTYBĖSE 
— J A V privatinių organizaci

jų a ts tovu konferencija Wa-
shingtone. Gale Židonienė, Pa
baltijo Moterų tarybos pirminin
kė, d rauge ir lietuvių atstovė 
minimoje taryboje, buvo atvy
kusi į Washingtoną dalyvauti 
valstybės departamento užsienių 
politikos klausimams apžvelgti 
konferencijoje, suruoštoje kovo 
19—20 d. JAV privatinių orga-

; nizacijų atstovams. Valstybės 
j sekretorius Dean Rusk i r kiti 
aukšti valstybės pareigūnai savo 
paskaitomis ir atsakymais į pa
klausimus, nušvietė pagrindinius 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
politikos bruožus. Konferencijos 
dalyviams valstybės sekreto
riaus suruošto priėmimo metu, 

atsilankė prez. L. B. 
Jam buvo sukeltos 

nios Schurmann surengtame pri
ėmime, taip vadinamame "Tul
pių priėmime". Kovo 21 d po
nia O. Kajeckienė dalyvavo tarp 
tautiniuos pietuos Cosmopolitan 
klube Washingtone, pakviesta 
ponios Norris Dodson, vienos 
iš vadovių labdaringos organiza
cijos Davis Memorial Goodwill 
Industries. Kovo 26 d. dalyvavo 
dipl. misijų šefų ir jų žmonų 
surengtame priėmime pagerbti 
JAV protokolo šefą ir ponią 
Symington. 

0KUP. LIETUVOJ 
— Kun. Juozas Baltramouai-

t i s žuvo motociklo katastrofoje 
ties Išlaužu 1967 m. rugsėjo 6 d. 
Bene 1934 m. vasarą jis pagel-
bėjęs klebonui kun. Biroilui San 
taikos parapijoje. 
JAV 

— 131 m. moteris. Vilniaus 
1 "Valst. Laikraš t is" kovo 8 d. 
rašo, kad Antavilių (Vilniaus 

T IKRINS 76 LIGONINES 
Chicagos sveikatingumo tary- į netikėtai 

bos direktor ius dr. E r i c Goldberg ; j 0 h n s o n . 
s iūlo visose 76 Ohicagos ligoni- į tr iukšmingos ovacijos. Apie šį 

:>nus die- ^ ^ pat ikrint i piromsios pagal-1 prezidento atsilankymą r a š ė ir 
nomis suteikė Illinois guberna- ^ s u t e i k i m o p a j ėgumą . Tary- \Washingtono dienraščiai: "The 
toriui Otto Ke rnenm Leopoldo L p a p r a š y t a „ ^ 3 ^ 1 , k a d , į W a s h i n g t o n Post" ir '"TCie Eve-
ordiną komandieriaus rangu uz ! k e l i ž m t ^ ^ g ^enos l i g o - Į ^ g s t a r " . Konferencijoje po-
jo nuopelnus tarptaut ines p r e - 1 ^ . ^ p r į i m a n t į ligoninė j ^ ž i l i o n i e n ė buvo susitikusi su 
kybos vystymo srityje. | ap ie ta i iŠ anks to būtų p a i n - | G F W C (General Federation 

a i / w c » v A i T * * i n P F R A Iformuota. Pa t ikr in imas užtruks ;
 W o m e n - s ciubs) pirmininke po-

W pasilieka sau *py 1 ^ V A i i * * u r a t A r į ^ m ė n e s i u s v ė l i a u m a n o m a ^ E . D . P e a r c e ir programų 
enriklausančios apvear-1 R a d i J ° s t o t i s W G N b a L 6 d-1 pask i r t i 15 rajoninių ligoninių , R e k t o r e ponia John F. Clout-
0r> siunčia centro vai- fa v a L P ° p i e t g y v a i a M e t r o P o l i - p i rmos pagalbos reikalingiems1 „ ^ j į t a i p pat su jomis mate-

1 t an scenos transl iuos Verdi ope-1 a tve jams . si šios organizacijos būstinėje 

raj.) senelių namuose gyvenanti 
131 metų amžiaus moteris, Zo
fija Miniotienė, kilusi nuo Kel-

— Cincinnati arkivyskupas | m ė s (Nemini, kuo toks jos am-
Karolis J. Alter atsiuntė laišką \ihis į rodytas) . "Prieš šimtą me-
Daytono lietuvių šv. Kryžiaus ; t ų buvo ištekėjusi", — rašo ko-
parapijos klebonui prašydamas respondentas. Vyras po dvejų 
paraginti visus lietuvius aukoti I m e t ų miręs. Iki senatvės Minio-
Lietuvių Religinei šalpai, o baž-1 tįen^ buvusi kumete Šventragiu 
nyčioje padaryti specialią rink-j dvare, netoli nuo gimtinės. Pas 
liavą. Prieš keletą metų tas a r 
kivyskupas Lietuvių Religinei 

kui buvusi globojama vienoj šei 
moj, o nuo 1961 m. laikoma se-

PASKUTlNfiS MINIOS 

vadovaujamos kanklininkės 

kurios nariu yra Pabaltijo Mote 
rų ta ryba . Ta pa t proga G. Ži-

Šv. Jono Krikš tytojo melkitų I nonienė aplankė Lietuvos pa-
apeigų katalikų bažnyčioje,! shmtinybę pasimatydama su bu-
1249 S. Washtenaw, Velykų die- Ivusiais Lietuvos užsienių reika-
ną bus a tnašau jamos p a s k u t i - ' l u ministerijos bendradarbiais 
n e s Mišios. Bažnyčia sekančią į Lietuvos atstovu J. Kajeeku ir 
dieną bus gr iaunama. Viešųjų ; p a s m n t i n y b ė s p a t a r ė j u S . Bač-
b u t ų administracija toje apylin- | ( k i u i r p o m o m į s ( G r . K r . ) 
kė je vykdys apartmentinių na
m ų projektą. Parapi jos tikintie- i — Kun. Gintauto Sabataičio, 

r . j i , daugiausia syriečiai ir liba- S. J., kalbą pasakytą Daytone, 
4907 W. 55 st . Darbo valandos į niečiai, laikinai prisiglaus Tri- įOhio, Lietuvos nepriklausomy-
nuo 6:30 ryto iki 11:30 vak. jn i ty aukšt. mokyklos koplyčio-! bės atstatymo minėjime vasario 

je , kol bus p a s t a t y t a nauja baž- \ 18 d., kongreso atstovas Robert 
nyčia . JTaft, Jr., pažadėjo įdėti į Con-

'gressional Record. Savo laiške 

X Alvudo Vaikų teatro radijo !r% U * B a U o • Maschera. Pagal 
valandėlė šj pirmadienį, balan- antaf ian atsiųstą programinį 
džio 1 d , 7 v. v. Barčus radijo! konspektą ši opera bus sio sezo-
šeimos valandoj. Dalyvauja: V i o ! n ° paskutinė t ransl iuojama ra-
leta Sobieskytė, Daina Kirvai-1 ̂ ° bangomis, 
tytė, Emiliia Pakštaitė, Rita, _ G R I 2 T » 4 F R O _ 
Kėkštaitė. Re-ina Stražinckaitė. j FROMAN 
Audrius Viktorą ir Arvydas Žy-1 
gas. J iem talkina muz. Balys! šiandien bal. I X Chicagos 
Pakštas ir Anelės Kirvaitytės paštas vėl a t idaro pašto skyrių 

prie atgimusio Midway aerodro 
m o. Skyrius bus senoje vietoje 

šalpai yra paaukojęs tūkstant į į n e l į namuose. Dar vaikštanti, 
pati apsirengianti , lovą susitvar 
kanti, mėgstant i pasišnekėti su 
lankytojais. (E) 

— Sovietų Sąjungos Vilniuje 
i pasistatydinto grąžtų fabriko 
Į gaminiai esą eksportuo jami į 40 
įšaliu. Neseniai 10,000 Vilniuje 
pagamintų grąžtų kompletų nu
pirkusi švedų firma "Profila"'. 

1 Anot sovietinės žinių agentūros, 
įmonės direktorius (P. Rama-

inauskas) tą pardavimą vadina 
\ dideliu laimėjimu, nes, esą, šve
d a i gi ir pa tys gerai moka grąž 
tus gaminti. Akst inas švedams 
pirkti iš Sovietų Sąjungos Vilnių 
je pagamintų grąžtų šalia paten 
kinamos kokybės, turėjo būti ir 
žemesnė kaina, kuri pranešime 
apie tą laimėjimą neminima. So
vietinės pramonės savininkai — 
sovietinė valdžia — gali sau leis 

Lietuvaitė (Bartyte) atlieka meni- j ti parduoti gaminius į užsienius 
nę programą New Yorke. ! pigiau, nes naudojasi daug pi-

Nuotr. V. Maželio igiau, negu Švedijoj • 

20 MILIJONŲ NUOSTOLIŲ 
CENTRO KRAUTUVES 

GAISRE 

Į tar t inas gaisras , prasidėjęs 
trijuose Carson Pirie Scott 'krau 
tuvės aukštuose pačiame mies
to centre pereitą penktadienį 
nuo liepsnų, dūmų ir vandens 

i sudarė 20 mil. dolerių nuosto-
ilių. Gaisras prasidėjęs pačiame 
j vidurdienyje.. Krautuvę saugiai 
: apleido 3,000 tarnautojų ir 1.000 
(pirkėjų. Dvylikos aukštų krau-
' tuvė uždaryta ilgesniam laikui. 
I Žmonėse beveik 'kilo siaubas, 

Dail. seselė Mercedes Balzeko L i e - | k a i t u o P a č i u l a i k u ^ ° gaisrai 
didžiulės Montgomery W a r d ir 
VVieboldt krautuvėse. Šie gaisrai 
greitai užgesinti ir mažai būta 
nuostolių. Iš Ward krautuvės iš 

sinešdino apie 2,000 asmenų, o 
iš Wieboldt 1,500 tarnautojų ir 
3,000 pirkėjų. Ugniagesiai tiria, 
a r čia nebūta padegėjų darbas. 

N A U J I UGNIAGESIŲ 
KAPELIONAI 

Ugniagesiu vadas Robert 
Quinn praneša, ka<J ugniage
s iams paskirt i t r y s nauji kape 

^ = 3 

Taft rašo, kad t a kalba y r a pui
ki ir jis bus laimingas matyti 
ją kongreso leidinyje. 

— Kun. Juozo Venckaus, SJ, 

i * ^FJRANK'S TV and RADIO INC. 
S240 SO. HALSTED STREET Tttflfc — OA 5-7158 g 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO, t 
i 8TEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO I 
1 VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI g 

lionai — kun. Mattihew McDo- vedamos dvasinio atsinaujinimo! 
nal<i, Šv. Malakijaus parap. j dienos lietuvių šv. Kryžiaus 
klebonas, kurio t ėvas buvo ug- 'bažnyčioje Daytono, O., praėjo 
niagesys, žydų rabinas Hermanj su pasisekimu. Prie reguliarių 
Davis ir p ro tes tan tų ministeris ji pamokslų kun. Venckus dar tu-
d r . Pres ton Bradley. Irėjo specialią konferenciją pa-

TRANSLIUS ŽINIAS jrapijos salėje. Arkivyskupijos 
llai'kraščio "Catholic Telegraph" 

Radijo stotis \VBBM geg. 6 ! redaMorius George Barman su-
d. pakeis p rogramų formatą irlgyjomėjo kun. Venckaus asme-

4 
tuvių kultūros muziejuje, kur ren
giama jos kūrinių paroda. 

X Į PUINAMO SESELIŲ 
Jubiliejaus banketą po 2 bilie
tus įsigijo sekantieji: dr. Kazys 
ir Marija Ambrozaičiai, Kostas 
ir Jadvyga Dočkai, dr. R. Ginio-
tis ir ponia, dr. Petras ir Stefa 
Kisieliai, Juozas ir Aldona Lie-
kiai, Jus tas ir Janina Lieponiai, 
dr. Antanas ir Alina Lipskiai, 
Petras ir Zuzana Pupiai, dr. An
tanas ir Elena Razmai, dr. Zig
mas ir Marcelė Rudaičiai, Anta
nina Vepštienė. 

Po vieną bilietą įsigijo: A. 
Brencius, V. Čepaitienė, A. Če
pėnas, K. Diržienė. K. Kava
liauskas, dr. J. Monstavičienė, 
M. Paseckienė, C. Poškaitė, dr. 

x Dr. VI. Šimaitis — buome - B . Ročkus, S. Semienė, J. Žadei-
Tax Service — jau 16 metų lie- i kis. (pr) 
tuviams apskaičiuoja pajamų! _ - . , . . . 
mokesčius. 2737 West 43 St., L X ™ JE L i e t U V H | J u n * 
te l CL 4-2390 (sk ) jSkautijos Tėvų komitetas rūpi

nasi Puotos Jūros Dugne bufe-
X Mečys Šimkus, teisininkas, į to turtingumu. Puota įvyks ba-

tiksliai ir greitai užpildo įvairius 
rNCOME TAX blankus. 4259 S 
Maplewood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046 kasdien 9— 8̂ vai. (sk.) 

nybe ir padarė ilgą pasikalbėji
mą, paliesdamas jo mokslinį ir 
apaštalinį darbą. 

nuo tos dienos pe r visą parą 
kasdien t ransl iuos vien tik vė
liausių žinių san t raukas su ko
mentara is . Tokios žinių stoties, 
daugelis pasigenda. WNUS sto-Į — Lietuvos atstovas J . Kajec-
t i s prieš kiek laiko nutraukė pa- į kas ir O. Kajeckienė dalyvavo 

• ^^i-i^o o m K o <iarinria.ua ir DO-inašų patarnavimą. 
Olandijos ambasadoriaus ir po-

VYSKUPO KONSEKRACIJA 

Kun. Raymond Vonesh bal. 3 
d bus konsekruotas Jolieto vys
kupu augziliaru šv . Raimundo 
katedroje. Konsekratoriais bus 
Chicagos kardinolas J o h n Co-
dy, Jolieto vysk. Romeo Blan-
chette ir Madison vysk. Cle-
tus OTtonnell. Pamokslą sakys 
Manchestero vysk. E r n e s t Pr i -
meau. Vonesh buvo Chicagos 
vyskupijos kunigas. 

I N T E R E S T 
O N S A V I N G S 

MembPr Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corporation 

landžio 20 d. YVestern Ballroom. 
Staliukus prašome rezervuo
ti iš anksto telef. LA 3-5499. 

(pr.) 

x š v . Mišios bus a tnašauja
mos bal. 2 d. 7 vai. ry to T. J ė 
zuitų koplyčioje už mūsų nepa
mirštą vyrą ir tėvą a. a. Diony
zą Monstavičiu. Gimines i r 
draugus prašome prisiminti ve
lionį savo maldose. Šeima 

(pr .) 

Marąuette National Bank 
63rd and Westem Avenue 
GRovehffl 6-5100 
Open Thurs. night. Open Sat. 'til 2:00 p.m. 

Dr. Pearl Weinberger rodo kviečius Ottawos universitete, kurie pa
greitintai išauginti naudojant aukšto tono garsų ciklus. Ji jau pora 
metų daro bandymus. 

L I T H U A N I A N 
B A K E R Y 

Chicago, Illinois 60629 
Telef. HEmlock 4 - 7434 

KEPA ĮVAIRIŲ BCSIŲ KEPINIUS 
Priima torto ir kitu gaminiu užsakymas įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešroa, kum
piai ir šviežios lietuviškos dešros. 

Atdara pirmadieniais nuo 2:30 vai. popiet iki 6:00 vai. vak. 
o nuo antradienio iki šeštadienio nuo 8'00 vai ryto iki 6:00 vai. vak. 

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS 

J A U N I M O } 
C E N T R A S 1 

I 
5620 So. Claremont | 

Avenue 1 
1968 m. balandžio 6 d. | 

šeštadienį 7 v. vak. 1 

CLEVELANDO VAIDILOS TEATRAS ČIKAGOJ stato 
Antano Rūko 5 veiksmų vaidinimą vaikams. 

KETURI KELIAUNINKAI 
Režisiūra, dekoracijos, choreografija ir kostiumai PETRO MAŽELIO. 

| B I L I E T A I G A U N A M I : 

s Marginiuose, telef. PR 8-4585 

S Bilietai suaugusiems — 3 dol. 

vaikams 2 dol. 

3 K v i e č i a : 
I Čikagos Scenos Darbuotojai, 
1 talkininkaujam vaiko teatrai 
s Alvudui. 

- ^ 
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