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Vysk. P. Marcinkus
pasaulio
spaudoje

Naujasis lietuvis vysk. Paulius 
Marcinkus susilaukė plataus di
džiųjų laikraščių dėmesio. Gera 
informacija pasižymįs “N. Y. 
Times” sausio 7 d. numejy net 
pirmame puslapy įdėjo aprašy
mą jo konsekracijos, taipgi įdė
damas jo nuotrauką, vienintelio 
iš visų naujai popiežiaus konsek 
ruotų.

"N. Y. T.” pažymi, kad vysk. 
Marcinkus yra lietuvių kilmės, 
kad jis paskutiniu metu buvo ar
timas Pauliaus VI padėjėjas.

“Time” apie vysk. P. Marcinkų

Žurnalas “Time” savo sausio 
24 d. numery įsidėjo konsekruo
jamo vysk. Marcinkaus ir jam 
asistuojančio kun. E. Abromai
čio nuotrauką ir ilgesnį aprašy
mą. Vyskupą Marcinkų vadina 
“gabiu, švelniu” ir labai popu
liariu. Žurnalas taip pat pažymė 
jo, kad vysk. Marcinkus dabar y- 
ra paskirtas centriniu asmeniu 
Vatikano finansus tvarkant. Dėl 
to ir visą aprašymą žurnalas įsi
dėjo į finansų skyrių.

“Time” iškelia vysk. Marcin
kaus talentą, pabrėždamas, kad 
jis yra primos rūšies organizato
rius. Jis buvo pagrindinis pla
nuotojas popiežiaus Pauliaus VI 
kelionių į užsienį ir vertėjas po
piežiui kalbėjusis su prez. John
sonu.

Pašalpos, atlyginimai per 
Marcinkaus rankas

Aptardamas dabartines vysku 
po Marcinkaus pareigas, “Time” 
pažymi, kad per jo rankas eis 
pašalpos vyskupijoms bei atlygi
nimai Vatikano tarnautojams, 
pradedant kardinolais, baigiant 
zakristijonais.

Žurnalas pažymi, kad vysk. 
Marcinkus gyvena kukliame tri
jų kambarių bute JAV kunigų re 
zidencijoje, iš kurios lengva pės
čiomis pasiekti Vatikaną.

“Time” pastebi, kad dabarti
nis vysk. Marcinkaus atlygini
mas siekiąs New Yorko miesto 
banko kasininko algą — mažiau 
kaip 6.000 dol. metams.

Tvarkys 600 mil. narių 
Bažnyčios iždą

Dabar vysk. Marcinkui teks 
tvarkyti iždą Bažnyčios, turinčios 
600 milijonų narių, taigi tris kar 
tus didesnės savo narių skaičiu
mi negu JAV-bių gyventojų skai 
čius. Jam reikės rūpintis išlai
kant Vatikano kongregacijas 
(ministerijas), muziejus, radijo 
siųstuvą (jis transliuoja ir lietu
viškas programas), Vatikano raš 
tinęs, taip pat teks rūpintis Va
tikano nunciatūrų, delegatūrų, 
veikiančių net 76 valstybėse iš
laikymu.

Tai milžiniškos išlaidos. Vati
kanui nerenkant mokesčių (tak
sų) iš savo “pileičių”, reikia la
bai sumaniai tvarkyti finansus,

J.J. Bachuno 
laidotuves

Atsisveikinimo akademija 
Jaun. Centre

Chicaga. — Sausio 23 d. mi
rusio Juozo J. Bachuno (Bačiū- 
no) kūnas šeštadienį buvo per
vežtas į Chicagą ir vakar nuo 
2 vai. buvo pašarvotas Mažeikos 
-Evans laid. koplyčioje. Jis čia 
lieka iki 3 vai. popiet.

Šiandien, pirmad., nuo 6 v. v. 
kūnas pašarvojamas Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje ir lan
komas ligi 10,30 vai. vak.

Šiandien, 8 vai. vak. didžiojo
je. J. Centro salėje įvyksta at
sisveikinimo akademija. J. J. 
Bachunas laidojamas ryt, antra
dienį, 11 vai. iš Jaunimo Centro.

Popiežius ir čekai
Studentai demonstravo 

šv. Petro aikštėje
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI, vakar laiminęs tikin
čiuosius, savo žodyje pažymėjo: 
Bažnyčia negali pritarti suside
ginimo atvejams — nusižudy
mams. Tačiau jis pridūrė reiš
kiąs Čekoslovakijai solidarumo 
jausmus ir drauge nuostabą, 
kad jauni gyventojai “dėl arti
mo žmogaus labo” vykdą savo 
gyvybių paaukojimo veiksmus.

Vakar 10 studentų demonst
ravo šv. Petro aikštėje. Jie pa
sisakė prieš komunistus ir buvo 
iškėlę užrašą: “Kristus nukry
žiuotas Prahoje.” Vienas stu
dentas buvo sužeistas.

Italijoje kelias dienas vyko 
prieš komunistus ir už Čekoslo
vakijos laisvę nukreiptos de
monstracijos.

Prof. O. Sik, čekų ūkio reforma
torius, grįžęs į Prahą.

kad pastoviai turėti lėšų.
Italija, pasirašydama sutartį su 

Vatikanu 1929 m., nors negau
siai, bet atlygino už nusavintas 
Bažnyčios nuosavybes. Tas su
mas sumaniai tvarkant, jos esan 
čios išaugusios iki 2 bil. dol., tvir
tina “Time”.

Turint galvoje, kad vien meti
nis JAV biudžetas yra daugiau 
kaip 195 bilijonų dol., ana su
ma yra visai nežymi, ypač, kad 
Bažnyčia savo piliečių turi tris-
kart daugiau negu JAV-bės.

J. Daugį.

Vyskupai iš viso pasaulio ties šv. Petro bazilika Vatikane.

Tautos didvyris J. Palach palaidotas
100.000 gyventojų stebėjo 

laidotuvių eiseną
Praha. — Jan Palach, sausio

16 d. laisvės idealų vardan su
sideginęs, šeštadienį iškilmingai 
palaidotas. Jo laidotuvės savo 
didingumu, stebėtojų skaičiumi 
ir gedulo nuotaikomis buvo ly
gios pačių didžiųjų veikėjų ar 
herojų laidotuvėms. Jos buvo 
skirtingos tik vienu bruožu: jo
se nedalyvavo valstybės vadai.

Laidotuvių eisena su gėlėse 
paskendusio studento Palacho 
karstu praslinko pro gatvėse 
susirinkusias, tylias, gedulo ap
gaubtas minias. Laidotuvių ste
bėtojų — vietos gyventojų bei 
atvykusių iš kitų Čekoslovakijos 
vietų — buvo nemažiau kaip 
100.000.

Prahos radijas laidotuvių die
ną buvo paskelbęs, gedulo ženk- 
lan, tylos, susikaupimo minutę. 
Nebuvo išsišokimų, gyventojai

kėlė tautines vėliavas
Susideginęs Palach, virtęs tau

tos pasipriešinimo rusų okupaci
jai simboliu, buvo numatytas 
palaidoti žymiems krašto veikė
jams skirtose kapinėse. Tačiau, 
įsikišus valdžiai, paskutinę die
ną sumanymas pakeistas ir Pa
lach palaidotas Olsany kapinė
se, kuriose laidojami žemesnieji 
pareigūnai ir profesoriai. Lai
dotuvės buvo privataus pobū
džio ir jose dalyvavo tik giminės 
bei artimieji.

Nors tikėtasi neramumų ar 
okupantams artimų sluoksnių 
provokacijų, (jų išdava būtų 
okupacinių jėgų įsikišimas ar 
dabartinio režimo pakeitimas 
griežtesniu), tačiau laidotuvių 
dieną nebuvo jokių išsišokimų. 
Ramu buvo ir vakar.

Į Prahą buvo atgabenti ka
riuomenės daliniai, sustiprinta 
policija, be to, partija iš pačių 
studentų buvo paskyrusi 1500 
tvarkdarių, daugumoje mergi
nas.
Gyventojai savo protestą reiš

kė ašaromis ir gatvėse iškelda
mi ne tik juodas gedulo, bet ir 
tautines — raudonai, baltai, mė
lynas — vėliavas.

Prezidentą R. Nixoną jau pirmai
siais metais kamuos virtinė sunkių 
klausimų: infliacija, nusikaltimai, 
oro užteršimas, finansiniai sun
kumai ir tt.

vairios
Studentai nerimsta 

pasauly

Studentų riaušės, neramumai 
šiomis dienomis buvo palietę u- 
niversitetus keliuose kontinen
tuose.
PARYŽIUS. — Studentai Sor- 

bonoje ir Lotynų kvartale kėlė 
riaušes dvi dienas. Jose daly
vavo apie 1.000 studentų. Su
sidūrimuose su policija suimta 
nemažiau 200. Riaušės buvo 
smarkiausios po praėj. metų 
neramumų.

Ispanijoje paskelbtas 
karo stovis

MADRIDAS. — Studentų 
riaušės vyko ne tik Madride, 
bet ir keliuose kituose Ispani
jos miestuose. Vakar Ispanijos 
vyriausybė paskelbė 3 mėn. ka
ro stovį. Riaušės kilo valdžiai 
nuteisus keturius studentus ka
lėjimo bausmėmis.

V. BERLYNAS. — Čia už
vakar keli šimtai studentų su
sidūrė su policija, daužė langus, 
mėtė akmenis, plytas. Jie pro
testavo, uždarius teatro institu
tą ir neleidus jiems diskutuoti 
su Austrijos ir Šveicarijos stu
dentais.

’ Riaušės dar vyko Tokio uni
versitete, Pakistane ir San Fran 
cisco mieste. Čia policija suė
mė daugiau 400 studentų. Jiem 
buvo uždrausta rengti protesto 
susirinkimą.

Vietname
Saigonas.—Vakar priešas ap

šaudė JAV bazę netoli Saigono. 
Buvo sprogimų ir pačiame Sai
gone, kinų kvartale. Manoma, 
kad priešo puolimai turi politi
nio pobūdžio — jie siejami su 
Paryžiuje atnaujintais taikos 
pasitarimais.

žinios
Prahos režimo priešai 

tarėsi

400 Maskvos draugų smerkė 
režimą

Praha. — Pastarosios savai
tės įtampa Čekoslovakijoje buvo 
proga pasireikšti “senųjų komu
nistų” sluoksniams bei pulti 
Prahos režimą. Tie komunistai 
siekia besąlyginio paklusnumo 
Maskvai.

“NYT” žiniomis, patikimi šal
tiniai skelbia, kad 400 rusų 
draugų trečiadienį buvo susi
rinkę viename Prahos priemies
čių ir pasmerkę Prahos vadus. 
Pasitarime dalyvavę ir šeši aukš 
tesnieji kariai.

Novy, partijos CK narys ir 
buvęs partinio organo “Rude 
Pravo” redaktorius, siūlė: šiuo 
metu, kai krašte yra sovietų ka
riniai daliniai, esanti proga se
niesiems komunistams valdžią 
perimti į savo rankas.

A. Kosygino liga

Jau mėnuo neina pareigų
MASKVA. — Atkreiptas dė

mesys, kad Maskvoje gerbiant 
'keturis kosmonautus, iškilmėse 
nedalyvavo min. pirmininkas A. 
Kosyginas. Dabar gautomis ži
niomis, Kosyginas, viešumoje 
nepasirodęs visą mėnesį, nea
tostogaująs, bet sergąs kepenų 
liga.

Nepranešama, ar sovietų po
litikas rimtai serga ir kiek il
gai jis neisiąs pareigų. Sovietų 
žiniomis, Kosyginas, 64 m. am
žiaus, kepenų liga sergąs nuo 
anksčiau ir jo sveikatos padė
tis blogėjanti. Jis šiuo metu 
gydosi namuose, netoli Mask
vos.

• Londono “Times” žiniomis, 
pasikėsintojas, šaudęs ties 
Kremliumi, dėvėjęs Kremliaus 
sargybinio uniformą. Teigiama, 
kad jis kėsinęsis prieš Krem
liaus vadus.

“žuvo protestuodamas prieš 
valdančius jėga”

Palach buvo pašarvotas Ca- 
rolinum salėje universitete, kar
stas buvo padengtas tautine vė
liava. Dvi dienas sargyboje ties 
karstu stovėjo senais, dar nuo 
viduramžių laikų, dėvimais aka
deminiais rūbais pasipuošę pro
fesoriai.

Atsisveikinimo metu vienas 
velionies draugų, stud. Zdenek 
Tous kalbėjo: “Jis pasiaukojo 
ne tik šių dienų generacijai, bet 
ir visai tautai. Jo mirtis buvo 
protesto ženklas prieš tuos, ku
rie valdo jėga pasikliaudami.”

Universiteto rektorius O. Sta- 
ry pažymėjo: “Jo pasišventimo 
žygis sukrėtė visą pasaulį. Visi 
geros valios žmonės įsitikino, 
jog mes linkę eiti 1968 m. sausio 
m. pradėtąja kryptimi... mes no
rime socializmo su žmogiškai
siais bruožais.”

Kard. Beran: nusižudymas 
nedera žmogui

Vatikanas. — Kardinolas Jo
sef Beran, už Čekoslovakijos ri
bų gyvenąs Prahos arkivysku
pas, užvakar kreipėsi per Vati
kano radiją į savo tautiečius. Jis 
prašė: “Nustokite, protestą
reikšdami, naudoti savižudybės 
priemones.”

“Mane stebina jūsų herojiz- 
mas — jis pažymėjo — tačiau 
aš negaliu pateisinti savižudy
bių, nes jos niekuomet neturi 
žmogiškųjų bruožų. Verčiau gy
venkite dėl idealų, dėl kurių 
nusižudėte ar bandėte paaukoti 
savo jaunas gyvybes.”

Vatikanas siekia nustelbti 
buvusį pareiškimą

Vatikano sluoksnių žiniomis, 
kard. Berano kreipimosi tikslas 
buvęs išsklaidyti praėj. ketvir
tadienį Vatikano radijo paskelb
tą komentarą, kuriuo bandę su
sideginti čekai buvo palyginti su 
pirmaisiais krikščionimis. Tam 
aiškinimui buvo pritaręs popie
žiaus valst. sekretoriatas, bet ne 
pats popiežius Paulius VI.
Išprašyti 9 Vakarų žurnalistai, 

fotografai
Praha. — Prieš J. Palacho lai

dotuves krašte kilus įtemptai 
nuotaikai ir vyriausybei vengus 
erzinti okupantus, valdžios įstai
gos, šeštadienį išsikvietusios 9 
Vakarų spaudos laikraštininkus, 
jiems “patarė” vakar, sekma
dieni, apleisti Čekoslovakiją, 
nes, priešingai, jie susidurtų su 
“sunkumais”. Aiškinta, kad jie 
krašte atsiradę ne su žurnalis
tams teikiamomis, bet su turis
tinėmis vizomis.

Tų žurnalistų tarpe buvo Ass. 
Press, Life, Time ir kt. atstovai 
ir keli, daugiausia vak. vokiečių, 
žurnalistai bei fotografai.

Savaitgaly nuo nusižudymų 
susilaikyta

Praha. — šeštadienį, J. Pala
cho iškilmingų laidotuvių dieną 
ir vakar Čekoslovakijoje ir ki
tur nepranešta apie naujus nu
sižudymo atvejus.

Nuo sausio 16 d., Palachui 
pirmajam susideginus, ne tik 
Čekoslovakijoje, bet ir kitur vi
durio bei rytų Europoje, įvyko 
11 susideginimo atvejų. Jų dau
guma, manoma, reiškė protestą 
prieš okupaciją ar buvo solida
rumo su čekais apraiškos. Po 
vieną savižudybę įvyko Vengri
joje ir Jugoslavijoje.

• Lichtenšteinas, vienas ma
žiausių kraštų pasauly, minėjo 
250 metų gyvavimo sukaktį. 
Jo 20.000 gyventojų sukaktį mi
nės liepos mėn.

J. Palacho kūnas pašarvotas Prahos universitete, garbės sargyboje 
— profesoriai.

Liūčių nuostoliai Kalifornijoje
Daug žuvusių, milijoniniai 

nuostoliai
Los Angeles. — Po 9 dienų 

lietaus katastrofos padėtis pa
lietė ne tik šiaurinę, bet ir pie
tinę Kalifornijos sritį. Los An
geles miesto apylinkės ypatingai 
nukentėjo. Nuslinkus žemės ma
sėms aukštumose, sugriauta ke
liasdešimt namų, kai kur griu
vėsiuose žuvo žmonės. Nuosto
liai skaičiuojami milijonais dol. 
Pirmomis žiniomis, žuvo 12 gy
ventojų.

Kalifornijos valst. gubernato
rius R. Reagan devynius vals
čius tarp Los Angeles ir Fresno 
paskelbė esant “katastrofos pa
dėty.” Bus laukiama Washing- 
tono paramos.

Daugelyje vietų sustabdytas 
susisiekimas 101 kelyje, taip pat 
nutrauktas geležinkelio susisie
kimas tarp Los Angeles ir San 
Francisco.

Paryžiuje
Kitas pasitarimų posėdis 

— ketvirtadienį
Paryžius. — Pirmasis, po 

pertraukos, Paryžiaus taikos pa 
sitarimų posėdis įvyko užvakar 
Paryžiuje. JAV delegacijai va
dovavo naujasis, R. Nixono pa
skirtas, vadovas arab; H. C. 
Lodge. Posėdis vyko 6 su puse 
valandos.
JAV delegacija pasiūlė palaips 

niui iš P. Vietnamo pašalinti 
svetimų kraštų karinius dali
nius ir nedelsiant atstatyti neu
traliąją (demilitarizuotą) zoną.

Hanojus su Laisvinimo Fron
tu pasiūlymą atmetė, tai laiky
dami amerikiečių noru “dengti 
jų agresiją”. JAV delegacija 
tuos pareiškimus vertina kaip 
eilinę propagandą.

Naujas posėdis įvyks šį ket
virtadienį.

Vengras, 17 m., mirė nuo žaizdų
Budapeštas. — Vengras San- 

dor Bauer, 17 m. amž., mirė 
sausio 24 d. Jis bandė suside
ginti prieš keturias dienas toje 
Vengrijos sostinės vietoje, kur 
1956 m. kilo pirmieji vengrų 
sukilimo šūviai.

Pirma tokio masto nelaimė 
po 30 metų

Tokio masto katastrofa Kali
forniją dabar palietė pirmą kar
tą nuo 1938 m. Vakar nebuvo 
žymesnio lietaus, tačiau jo ir vėl 
prisibijota. Tai padėtį gali dar 
pabloginti.

Ar nukentėjo aukštumose gy
veną lietuviai, ypač Santa Mo
nica, Beverly Hills srityse, dar 
nepatirta.

Smrkovski pagerbė 

Palachą

Praha. — Vienintelis vyriau
sybės atstovas, vainiku pager
bęs J. Palacho atmintį, buvo 
laisvėjimo reformų vienas vadų, 
J. Smrkovski. Jis neseniai, so
vietams spaudžiant, buvo nuša
lintas iš parlamento pirmininko 
pareigų ir paskirtas federalinio 
parlamento pirmininko pava
duotoju.

Partijos vadas, A. Dubček, 
tuo metu Bratislavoje sirgęs, 
buvo paskelbęs raštą, kuriuo 
jis šaukėsi rimties, santūrumo, 
nes, “šios įtemptos padėties me
tu kraštutinės jėgos galėtų iš
naudoti garbingų gyventojų 
nuotaikas.”

• R. Ni.vono spaudos konfe
rencija įvyksta šiandien, 11 vaL 
(10 vai. Chicagos laiku).

• Nužudyto dr. Kingo našlė
1 šiuo metu vieši Indijoje. Jai 
vakar įteikta, 13.333 doL sumo
je, tarptautinė premija.

KALENDORIUS
Sausio 27 d.: šv. Jfcnas Auįts., 

šv. Devota, Auksuolis, Vėjūnė.
Sausio 28 d.: šv. Petras Nl., 

šv. Konstancija, Kaributas, Ni
jolė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, šilčiau, temp. sieks 20 
ir daugiau 1. S., galimas sniegas, 
ryt — kiek šilčiau, galimas lie
tus ar sniegas.

Saulė teka: 7:09, leidžias 
4:59.

“Pueblo” laivo kapitonas L. Bucher ištisą savaitę apklausinėtas apie 
laivo pagrobimo aplinkybes. Čia jis su žmona Rose



SUKARIKATŪRINTAS ROMOS 
FONTANAS

Ne pinigus žmonės meta į fontaną, bet... patys į jį šoka

STASĖ SEMĖNIENĖ

Kiekvienas didmiestis turi sa
vo charakteri ir, sakytume, savi
tą veidą, pagal kurį, lyg ir at
skiras asmuo, jis yra lengvai at
pažįstamas. Taip Paryžių vaiz
duojant, padangėn iškyla Eife
lio bokštas, Londoną charakte
rizuojant, fone dunkso per Tem
zę ištysęs Bokšto (Tower) til
tas, Chicaga atpažįstama iš Ma
rina City dangoraižio ar naujes
nio kontroversinės Picasso skulp 
tūros silueto, gi Roma antspau
duojama — Koliziejaus griuvė
siais.

Tačiau romantiškoji senutė 
Roma nesididžiuoja vien senie
nomis, ji išsidabinusi daugybe 
aikščių su purkščiančiais fonta
nais.

Gfažiausias ir labiausiai turis
tų lankomas yra Trevi fontanas, 
pastatytas 1762 m., popiežiui 
Klemensas XIII pageidaujant.

Ir niekas iš tikrųjų nežino, 
kaip prasidėjo varinukų ir sidab- 
rinukų į jį mėtymo paprotys, vir 
tęs savotiška tradicija. Tačiau 
paskutiniaisiais metais, atrodo, 
Atnžihasis miestas įgijo dar kitą 
Trevi tradicija. Vietoje pinigėlių 
mėtymo į pasaulio garsųjį fon
taną, žmonės pradėjo... patys šok 
ti.

O prasidėjo tai visai paprastai rną, vardu “Three Cooins in the 
prieš kūtį laiką su čirkštančiai fountain”. Jame buvo iškeltas 
kontroversinio filmo “La Dolce paprotys pliukštelti monetą į 
Vita” pastatymu, kuriame rėži- žalsvo dugno baseiną, tuo “ga-
sierius Federico Fellini atvaizda
vo moderniosios Romos sumen
kėjimą ir moralinį puolimą. Fil
me aktorė Anita Ekberg pasimur- 
kdė į Trevi vandens klaną tre
čią valandą ryto ir stovėjo po 
ftlužikaliai šniokščiančio van
dens čiukšlėmis, kaip gigantiš
ka, klasiška figūra.

Įsimylėjusių dvikova fontane

Dabargi, atrodo, įžymioji šve
dė pfadėjo kažką naujo —- Ro- 
fnos tvarkos saugotojai yra tie
siog aliarmuojančiai susirūpinę 
dėl kiekvieno naujo fontanan į- 
šbkimo ar pasitaškymo. O, kaip 
ir kiekvienas naujoviškas pomė
gis, padūkimas šokti į fontaną 
plečiasi sparčiau negu užkrečia
ma liga.

Ir taip pasidarė tikra netvarka 
prie šio gerai žinomo seklaus ba 
seino, kuris dar labiau išpopulia 
rėjo ekrano dėka. Miesto polici
ja niekad nebėra dabar tuščia- 
rankė — nuolat išžvejoja, lyg 
lydekas, tai įvairius padykusius 
studentus, tai kurio nors krašto 
smalsuolius turistus, tai vėl pa
garsėjimo bemedžiojančias “žvai 
gždeles”, atsirempusias net su sa 
vimi nuosavus fotografus, o kar
tais netgi... besisvečiuojančius ug 
niagesius, kurie trokšta pasiirsty
ti karaliaus Neptūno kino išgar- 
sintatne vandeny — “ažua”.

Vienas gana malonus angliš
kai kalbąs policininkas draugiš
kai paporino apie keletą kurjo- 
zų. Neperseniausiai du džentel
menai iš Pietų Amerikos buvo 
pačiupti, kai jie sau ramių ra
miausiai tupėjo Trevi teritori
niame vandeny. Pakeliui į poli
cijos stotį jaunuoliai paaiškino, 
kad tai buvusi jų dvikova. Tam, 
kuris išsėdės ilgiausiai garsiame 
rezervuare, atiteks ranka jaunos 
merginos, kurią jie abu mylėjo. 
Nei šaltas vanduo nepajėgė at
šaldyti karštos pietiečių — loty
nų amerikiečių meilės. Ar pasi
sakė tai padaryti italų policijai? 
Istorija tyli.

Britų maršalo sūnėno nuotykis

Kitą kartą, įsivarė pasakojiman 
šnekusis italas, policininkai išvil 
ko britų trejetuką tiesiog iš fon
tano ir... į teismo salę. Trejetas 
vyrukų, visi kareivukų amžiaus— 
21 metų, peršlapę, kaip pingvi
nai, bet nė truputėlio nesumir
kusia dvasia, buvo kaltinami “su 
kėlę neleistiną viešą spektaklį”. 
O tą jų neteisėtą “plaukymą” 
sekė keletas šimtų žiūrovų, azar
tiškai šaukiančių “brazol” Ab

soliučiai nieko nepadėjo ir baus
mės, o vienas iš tų jaunuolių bu
vo feldmaršalo Vikonto Montgo 
mery’o sūnėnas. Įpykęs teisėjas 
paskelbė gražią sumelę pabaudos 
šiam visam entuziastingam trio.

Įmesk monetą —sugrįši Romon

Smarkiai pasisakė prieš visus 
tuos pokštus Romos griežtasis die 
nraštis “II Messaggero”, pasako
jo mums nepilstąs romėnų ainis. 
Esą, laikraštyje buvo rašoma. 
“Prieš susivokiant kas nutiko, 
greitu laiku sausoji žemė prie 
trykštančio Trevi fontano bus 
apsupta dryžuotais paplūdimio 
skėčiais, ryškiai spalvotomis ca- 
banomis” ir paraduojančiomis 
“bikini” (nors italės apsirėdyme 
labai kuklios, suknelės dengia ke 
liūs ir mažai be rankovių, bet 
^‘bikiįni” populiarus), dėvinčio
mis gražuolėmis. Todėl karštą se 
kmadienio popietę galime tikė
tis, kad Trevi pakraštys pavirs 
vienu trečdaliu vandens ir dviem 
trečdaliais žmonių”.

Trevi fontans susilaukė pašau 
linio dėmesio bei išskyrimo iš 
visų kitų fontanų, kone naujo 
“atgimimo” per XX amžiaus mo- 
dernųjų “ginklą” — kiną. 20th

Century —Foą pastatė fil

raomo j ant” sau sugrįžimą į Ro
mą.

Architekto ir kirpėjo kivirčo 
epizodas

Mūsų naujai atrastas draugas 
pasišovė papasakoti ir daug ma
žiau žinomą epizodą iš XVIII 
šimt., įvykusį tarp fontano ar
chitekto Niccolo Salvi ir kirpė
jo, kuris turėjo savo kirpyklą rau 
doname rūme dešinėje aikštės— 
piazzos—pusėje. Kirpėją labai 
pykino netvarka bei akmenų krū 
vos aplink miesto aikštę. Jis pa
siskundė, kad turi nuolat maty
ti “tą biaurų baizdą” savo veid
rodyje. Gerokai kirpėjo įerzintas 
ambicingaasis Salvi pastatė di
džiulį marmuro gabalą fontano 
dešinėje pusėje, visiškai užko
duodamas kirpėjui vaizdą. Visa, 
ką jis galėjo bematyti, buvo di
džiulė vaza, anot menininko ap
maudingos intencijos, reprezen
tavo bąrzdaskučio muilo putų du 
benėlįl
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
I,EONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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Gausiam lietui iškritus, Californijoj siaučia potvyniai, čia matyti 
apsemta mašina Sacramento miestu.

Trevi fohtanas Kernoję

st KOLOMJOSE
Racine, Wis.

LIETUVIŲ DIENA IR 
MINĖJIMAS

Wisconsino gubern. Warren
P. Rnovvles paskelbė proklama
ciją, pavadindamas 1969 m. va
sario 16-ją dieną Lietuvos die
na Wisconsino valstijoje. Taip 
pat Racine miesto meras Wil- 
liam H. Beyer paskelbė pro
klamaciją Racine miestui.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 51-nų metų minėji
mą ruošia Vietos Alto skyrius. 
Jis jvyks vasario 2 d., 3 vai. 
p. p., šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, 815 Park Avė.

Minėjimui pritaikintą kalbą 
pasakys ekonomistas Petras In- 
dreika iš East Chicagos, Ind. 
Meninę programą atliks Wauke- 
gano šv. Baltramiejaus para
pijos choras, kuriam vadovau
ja muz. Nikodemas Kulys. Taip 
pat pasirodys šeštadieninės li
tuanistinės moikyklos vaikučiai, 
kuriuos paruošia mokyt. Mar
ta Stanaitytė. Po programos 
bus bendras pobūvis. P. P.

Ft. Lauderdale, Fla.

Lėktuvui sugedus teko ke
liauti iš Pittsburgho į Ft. Lau- 
derdale per Cievelandą, iš Cle
velando į Miami, o iš Miami 
Eastern Airline atvežė į Ft. 
Lauderdale. Šis miestas labai 
išsiplėtęs tarp vandenų ir ka
nalų.

Gražus pajūris. Namų staty
ba eina milžinišku tempu. Čia 
visuomet žiemoja prel. J. Kon
čius, taipgi girdėti, kad atsiųs
ti dar du lietuviai kunigai už
imti parapijose vietas. Seserys 
Kazimierietės mokytojauja St. 
Clements mokykloje. Prel. J. 
Končius teigia, kad turi užre
gistravęs 30 lietuvių šeimų, bet 
manoma, kad čia yra 50 ar 
daugiau. Girdėti, kad yra no
ro turėti lietuvių tarpe kokį 
nors susiėjimą. Jeigu kas tai 
įvykdytų, tai būtų atliktas gra
žus darbas. Ant. Žaliaduonis

Clark, N. Y.
sukaktuvininkas
ANTANAS GAILIUS

Kartu su Jurgiu Talmantu 
(miręs), ikalbininku, daugelio 
knygų iš svetimų kalbų vertė
ju, ir Edvardu Turausku (mi
ręs), diplomatu, laikraščių re
daktoriumi (“Ateities”, “Ryto”) 
augo, lankė tą pačią Endrieja
vo (Kretingos apskr.) mokyk
lą ir Antanas Gailius.

Kai pirmieji, savo darbais 
reiškėsi plačioje visuomenėje, 
tai pastarasis — A. Gailius visą 
savo amželį pašventė vietos 
žmonėms. Pirma ėjo vartotojų 
bendrovės (kooperatyvo) reika
lų vedėjo pareigas, vėliau — 
valsčiaus sekretoriaus.

Žinoma, dėl mažai kam impo
nuojančių pareigų A. Gailių 
gal ir nevertėtų prisiminti, jei
gu jis nepasižymėtų savo išskir
tinomis būdo savybėmis ir su
gebėjimais. Dar ir kitos aplin
kybės skatina jį prisiminti. 1968 
m. jam suėjo 80 metų amžiaus, 
o š. m. vasario 3 d. ruošiasi 
švęsti 50 metų vedybinį jubi
liejų.

Tik prieš kelis metus atvykęs 
iš okupuotos"*Lietuvos, dabar 
gyvena kartu su žmona (Kau- 
šiute) pas dukterį ir žentą prie 
New Yorko. Antanas yra nepa
keičiamas optimizmas. Į viską 
žiūri iš gerosios pusės. Nepuo
la į desperaciją, nesijaudina be 
reikalo. Kai kartais padėtis su
sidaro tikrai desperatiška —

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname lr vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuve Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel — PR 6-1068

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namu, 2 

automobiliu 
sveikatos. t 
nio.

limo sąly-

J. BACEVlCIUS ,
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288

REZIDENCINIAI, 
^KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2457 West 69th Street 
Tel. HE 4-7482

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 84th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

griebiasi humoro. Pasakoja nuo 
taikingų įvykių iš vietos gyve
nimo arba iš plačiosios Rusijos, 
kurioje jam teko būti I-jo Pa
saulinio karo metu.

Nežiūrint jo taikaus būdo ir 
sugebėjimo gražiuoju su visais 
sugyventi, Antanui teko nuken
tėti nuo saviškių. Po 1926 m. 
gruodžio 1*7 d. perversmo be jo
kios priežasties Antanas iš sek
retoriaus pažemintas į raštinin
kus ir nukeltas į Platelių vals
čių. Toli nuo barnų ir šeimos. 
Mat prisibiiota, kad nekenktų 
“naujam rėžimui”.

Antanas yra aiškių krikščio
niškų principų žmogus. Savo nu
sistatymo niekados neslėpė ir 
niekam nepataikavo. Taip juo
du su žmona išauklėjo ir savo 
vaikus. Leido juos 'gimnazijon 
’r ikiek išgalėjo, paruošė gyve
nimui. Prieš antrąjį bolševikų 
.nutnlūdį visi keturi vaikai (trys 
dukros ir sūnus) pasišalino nuo 
teroro. Nors tėvams buvo skau
du bet nesipriešino. Kad tik 
vaikams būtų saugiau. Gerai iš
auklėti vaikai neapleido tėvų 
senatvėje. Per dideles pastan
gas atsikvietė juos pas save į 
Ameriką.

Nelaimė neaplenkė ir A. Gai
liaus šeimos. Prieš pat tėvams 
atvykstant j Aineriką staiga 
mirė vienintelis sūnus, nesulau
kęs nė 30 metų amžiaus. Tai 
skaudi ir netikėta patirtis, kuri 
aptemdė tėvų džiaugsmą.

Sulaukusiam brandaus am
žiaus ir švenčiančiam auksinį 
vedybų jubiliejų Antanui Gailiui 
ir jo žmonai endriejaviškiai ir 
kiti jų pažjstami linki geros svei 
katos ir Sėkmės.

A. Razutis--- u. ..J.. ..... ~

nTovTn“g
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se-' I 
nūs visu rilfilu namo apfiildymo 
psfilus tr air oonditioning 1 
naujus tr Senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens filldy-

žiningal.
tllekamas greitai lrsą- 
Apskaldavlmal nemo

3!DOMAS tUKATlBKAH 
HEATING A 8HEEZT METAL

Ofisas 3148 VVest BSrd Street 
Te4.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3341 VVest 66th Place 
Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
Chirurgas

Valandos: Kasdien nuo i iki 3: t»- 
čiadienlals uždaryta. Antradieniais tr 
penktadiėftt&ta vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ Ir vidaus ligos

8801 VVest 03rd Street
Kampas 63-čips lr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofise telef. 470-4042 

Rezid. tel, VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERĮT LIGOS, 

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

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jtel neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PHfTAlKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
difett) uždaryta. Ligoniai priimami sil
si tar

ofiso telefonas: PR 8-3229 
(Utt. telef. VVAlbrook 5-5076

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ofiso — HE 4-5758.

DR. S, ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 5 lst Street
Valandos: antradieniais, peuiitadle- 

nais 2—9 v», šeštadieniais 10-1 p p.
Ligoniai priimami pagal nai tarimą
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3 * Redakcija straipsnius tai-
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3 rus. Redakcija už skelbimų 
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S kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Oto. 735-4477. Rez. PR 8-6060.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NĖR V IT IR 

ĖMOCINfiS HGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr motoru ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.________________—
Ofiso HE 4-1414. Rez. BE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
gydytojas ir chirurgas

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 VV. 71st Street

(71-o« ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 tr 6—8 vai. vak. 

šešta,d. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. FR 8-2220 
Namu —• rez. PRospeot 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo B iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 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., 
šešt. nuo 9 lki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 68rd Street

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

Ofiso Ir buto tol. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
Ir šefitad. tik susitarus.

TeL — REUanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta. .
Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1-3 vai. tr 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

IRIU IR VAIKĮJ LIGŲ 
SPECIALISTfi

KftD
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westorn Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto tkl 1 vai. p.p.. fiefitad. 
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tei. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Prliminfija tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Roz. PR 6-2801
DR. J. MAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(Tl-os Ir Campbell Avė. kampas) 
.Vad. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 ▼. v.

» v. r. — 8 v. popiet.

♦ Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30, šeštadieniais S 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas- E 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 2 
niais — 8:30 — 12:00.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. OSrd St.. GR 6-1044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 
"contact lenses”.

Valandos pagal sualtarlma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7607 

5150 So. Damen Avenue

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Va.l., pirmad., antrad., ketvirtad. u 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. b 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dfil dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRoapect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, Rl.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tol. 839-1071 

Vizitai pagal susitarime

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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IAV lietuvio veikėjo

DEIMANTINIS JUBILIEJUS
GYVENIMAS RYTŲ VOKIETIJOJE

S. m. sausio 27 d. Vincas 
Tomas Kvetlkas sulaukia 75 
metų amžiaus, nes gimė 1894 
m. sausio 27 d. VVilkes Barre, 
Pa., kur augo, išėjo pradžios, 
vidurinius ir aukštesniuosius 
mokslus ir kur visą savo am
ži1! gyveno ir darbavosi. ISu- 
•kafetuvininkas yra trečiosios 
kartos Amerikos lietuvis, ta
čiau gerai kalbąs lietuviškai 
ir veikiąs lietuvių naudai ir ge
rovei.

I platesnį visuomeninę veik
lą Vincas Kvetkas įsijungė 
1913 m., kai jam buvo pa
vesta vadovauti bei pirminin
kauti Wyoming klonio lietu
vių komitetui, suorganizavu
siam pirmą “lietuvių dieną” 
Amerikoje. Po to visos kiek 
didesnės lietuvių kolonijos to
kias dienas pradėjo organizuo
ti, skirdamos pelną įvairiems 
lietuvių kultūriniams, visuome 
niniams ir labdaros reikalams.

*
Lietuvių Kat. susivienijimo 

veikloj V. Kvetkas aktyviai 
dalyvauja nuo 1922 metų. Iki 
1934 metų jis buvo iždo globė
jas, nuo 1934 m. centro val
dybos iždininkas, o nuo 1938 
m. iki dabar — centro valdy
bos generalinis sekretorius. 
Šion organizacijon yra įdėjęs 
ir tebededa daug darbo, pa
rodęs daug įgražios iniciatyvos. 
Tuo būdu LRKSA centro val
dyboje ir direktorių taryboje 
išbuvo be jokios pertraukos 
44 metus. Tai gražus rekor
das. Ne daug, 'berods, turime 
veikėjų savo tarpe, kurie tiek 
daug metų išbūtų Vienos or
ganizacijos vadovybėje.

*
Besidarbuodamas LRKSA 

viršūnėje, sukaktuvininkas vei 
kė ir kituose mūsų sąjūdžiuo
se. Jis dirbo Amerikos Lietu
vių R. K. federacijoiė, pirmi
ninkavo vienam jo kongresui 
rėmė jos pastangas ugdyti ka
talikiškąją akciją ir palaikyti 
lietuvybę. Pažymėtina, kad jo 
tėvas buvo vienas šios orga
nizacijos iniciatorių, dalyvavo 
jos pirmame steigiamajame 
kongrese Wilkes Barre, Pa., 
ir buvo išrinktas pirmuoju 
centro valdybos iždo globėju.

. 1915 ir 1916 metai buvo Lie
tuvos Vyčių augimo ir stiprėji
mo metai. Susikūrė kuopa ir 
Wilkes Barre, Pa., kurioj V. 
Kvetkas uoliai veikė. Kai 1916 
m. buvo organizuojamas šios 
'aunimo organizacijos seimas 
Wyoming klonyje bei Wilkes 
Barre mieste, jis darbavosi 
seimo rengimo komitete.

Amerikos Lietuvių taryboj, 
kaip centrinis iždo globėjas 
darbavosi beveik nuo pat šios 
Lietuvai vaduoti organizacijos 
susikūrimo ir dalyvavo visuo
se jos suvažiavimuose ir kon
gresuose. Buvo delegacijų na

Spaudoj ir gyvenime

NAUJI POTVARKIAI IŠEIVIŲ
RELIGINIAM APTARNAVIMUI

Vatikane ruošiami nauji potvar
kiai, kuriais bus daug palankiau 
tvarkomas religinis išeivių aptarna
vimas. Apie šį naująjį dekretą lie
tuvių kunigų suvažiavime Vokieti
joje prel. dr L. Tulaba suteikė pla
tesnes informacijas, kurias taip per 
teikia Londone leidžiamas “Šaltinis” 
Nr. 6:

“Naujai ruošiamas dekretas pri
pažįsta tautiniai personalinę parapi
ją visam laikui; pripažįsta tautiniai 
teritorinę parapiją, kurios ribose ap
tarnaujami vietiniai ir atskirai atei
viai. Jeigu, pvz., lietuvių parapijos 
ribose gyvena daug kitos tautybės 
asmenų, kaip tai pasitaiko Ameri
koje, ten būsiąs paskirtas kunigas 
su klebono teisėmis tų asmenų ap
tarnavimui. Kur tautinės mažumos 
gyvena plačiai išsisklaidžiusios, te
nai būsiąs skiriamas tautinis dele
gatas ir skiriami misionieriai su vi
somis klebonų teisėmis. Misionie
riai būsią traktuojami kaip visi vys
kupijos kunigai, o delegatas turė

rys pas prezidentus Trumaną, 
Eisenhowerį ir Kennedy. Kai 
San Francisco, Cal., vyko Jung 
tinėms Tautoms kurti konfe
rencija 1945 m., Kvetkas vy
ko su Alto delegacija stebėti 
konferencijos eigos ir panau
doti kiekvieną galimą progą 
Lietuvos išlaisvinimo klausi
mui kelti.

*
Kvetkas ir šiuos žodžius ra

šantis savo laiku dalyvavome 
tautinių grupių fratemalinių 
organizacijų konferencijoje 
Pittsburghe, kur pirmą kartą 
iškėlėme klausimą reikalauti, 
kad JAV kongresas pravestų 
specialų įstatymą, kuriuo pa
siremiant vyriausybė galėtų į- 
leisti Amerikon apsigyventi ke
lis šimtus tūkstančių karo pa
bėgėlių, žinoma, ir lietuvių. Si 
iniciatyva rado pritarimą tiek 
lietuvių, tiek kitų tautinių gru 
pių visuomenėse. Vėliau ir Al
tas į tą darbą įsijungė ir ben
drai darė žygius sumanymui 
įvykdyti. Ir įvykdė.

Kersteno rezoliucijai JAV 
kongrese pravesti V. Kvetkas 
taip pat daug pasidarbavo. 
Keliais atvejais tuo reikalu yy. i 
ko į Washirgtoną. Jis aplankė I 
ir gavo pritarimą rezoliucijai 
beveik visų Pennsylvanijos 
kongresmanų, kurių vaidmuo 
rezoliucijai pravesti buvo la
bai ryškus.

* 1
Jubiliatas yra pirmojo pa

saulinio karo veteranas. Daug 
veikė Wilkes Barre veteranų 
-legionierių 132 poste, kurio 
vadu buvo 1944 ir 1945 m. Jam 
vadovaujant postas įsigijo pui
kius savo klubui rūmus. Ant
rojo pasaulinio karo metu jis 
buvo išrinktas Luzeme apy
gardos civilinės apsaugos di
rektorium.

Wyoming klonyje jubiliatas 
turi ryškią politinę ir visuo
meninę įtaką. Apygardos vai- I 
džioje yra ėjęs aukštas parei- , 
gas. 1952 m. prezidentiniuose i 
rinkimuose respublikonų parti- ' 
jos tautinės vadovybės buvo 
pakviestas vadovauti viso kraš 
to lietuviams respublikonams 
ir padėti išrinkti gen. Eisen- 
howerį JAV prezidentu, o Nix- 
oną,— viceprezidentu. Jubilia
tas remia Elmhurst, Pa., lie
tuvaičių seselių vadovaujamą 
senelių prieglaudą ir dalyvau
ja Scrantono vyskupijos lab
daros sąjūdžiuose. Už nuo
pelnus katalikiškai veiklai vys 
kupijoje Vincas Kvetkas yra 
popiežiaus Pijaus XII apdova
notas Maltos kavalieriaus ordi
nu.

Nuoširdžiai linkėtina jubilia
tui Vincui Kvetkui dar daug 
metų sveikam pagyventi ir dar 
ilgai nepailsti besidarbuojant 
visokeriopai lietuvių gerovei.

L. šimutis

siąs tokias teises, kaip reziduojąs vy 
skupas (ordinaras).

Vyskupų klausimas tautinėms 
mažumoms būsiąs sprendžiamas pa
gal naują dekretą taip, kad ir loty
nų apeigų tautiečiai, prie kurių 
priklauso liet. katalikai, turėtų sa
vo vyskupą, panašiai kaip ukrai
niečiai...

Liet. kat. sielovados Direkcija tu
rėsianti teisės ir vienuolius įjungti 
į tautiečių pastoracinį darbą. Emi
grantų konstitucijos arba dekreto 
pagrindiniai dalykai būsią inkorpo
ruoti į naujai ruošiamą Bažnyčios 
teisių knygą.

Iniciatyva sudaryti naują konstitu 
ciją emigrantų dvasinei globai tvar 
kyti yra kilusi iš specialios komisi- i 
jos Vatikane. Komisijoje atstovauja 
mi emigrantai ir jų gyvenamųjų 
kraštų episkopatai. Lietuvius atsto
vauja prel. L. Tulaba. Komisijoje 
dalyvaujantys vokiečiai naujo dekre 
to principams labai palankūs, nes 
jų išeivių problemos yra panašios

Įspūdis t

Komunistinė vaidyba
Ulbrichtą teko matyti iš tolo 

Berlyne jo gimtadienio proga. 
Prie valdžios rūmų anksti buvo 
išsirikiavęs kariuomenės dalinys, 
kuris sveikino jį su muzika ir, 
jam išėjus, grojo senus prūsiškus 
maršus. Po to pradėjo suvažiuoti 
valdžios pareigūnai — visi su to
kiais pačiais juodais rusiškais li
muzinais, su tuo pačiu skaičiu
mi palydovų. Tuo tarpu lauke 
laukė ilga eilė delegatų su dova
nomis iš visų krašto kampų, pir
moj eilėj vaikučiai su gėlėmis. 
Rusai atvažiavo su didžiausia de 
legacija, juos žiūrovai, kurių bu 
vo ne per daug, sveikino su man 
dagiu plojimu.

Rusų teko pamatyti gana 
daug. Civiliai turistai keliauja 
vis grupėmis, juos gali atskirti iš 
plačių veidų ir apsirengimo. Jų 
vaikai labai gražūs, šviesiaplau
kiai ir mėlynakiai.

Kareivių išvaizda
Paprastų rusų kareivių mies

te matyti mažai. Kiek girdėjau, 
jų neišleidžia, be to, jie, gauda
mi tik 40 markių į mėnesį, netu
ri kuo švaistytis. Vokiečiai pasako 
jo, kad jie savo vyresniųjų mu
šami. Matomi kareiviai nėra auk 
šti, nešioja aukštus aulinius ba
tus. Kartais jų eisena atrodo, lyg 
visas vyrukas stengtųsi pavilkti 
tuos didelius batus. Karininkai, 
kuriuos teko matyti viešbučio ba 
re, elgėsi tyliai, mandagiai. Bar 
tenderis paaiškino, kad jie visada

V. T. Kvetkas

į lietuvių.
Pilietybės klausimu, pagal vyrau

jančią nuomonę, paliekama pilna 
laisvė. Krašto pilietybės priėmimas 
nesąs priešingas mūsų tautiniam 
bei religiniam organizavimuisi, o tik 
gali būti naudingas.”

Gal būt ir Lietuvio vyskupo pa
skyrimas ateis drauge su naujojo 
potvarkio paskelbimu.

J. Daug.

KARIAI BE GINKLO
ALMIS DRULIA

Pas jį. Padės — nepadės, bet greičiausiai neiš- 
1 duos.

Klebonas Byla paslėpė mane klebonijoje, kurios pu 
sę buvo užėmę vokiečiai, o pats leidosi į kelionę po 
kaimus ieškoti saugesnės vietos. Jis mane įtikino, kad 
kai kuriuos išvežtus vaikus išgelbėjo ir suteikė man vil
tį, kad jų tarpe yra ir mano Adutė.

Kužių kaime pas kleboną Kleibą mūsų buvo ket
vertas. Jau buvo po Stalingrado mūšio, ir fašistai y- 
pač siautė. Smogikai kaip alkani vilkai ieškojo komu
nistų ir žydų. Bijodami dėl savo geradario gyvybės, mes 
keletą kartų stengėmės iš jo namų išeiti, kur akys veda.

Klebonas Kleiba mūsų neišleido. Aš nebijau. Jei 
bus lemta, žūsime visi, o jei išliksime gyvi, aš žino
siu, kad gyvenime padariau gera.

Jis mus slėpė kaip įmanydamas, laikinai išvež
davo pas savo draugus ir vėl atveždavo. Naktimis, kai 
viskas aplinkui nutildavo, atsikviesdavo mus į savo 
kambarį ir tyliai įjungdavo radiją, kad geros žinios 
mums suteiktų jėgų ir tikėjmą išsigelbėti...”

Gydytoja P. Tekorienė savo liudijimą baigia žo
džiais: “Aš sutikau tikrai humaniškų, kilnių žmonių, 
kurie tamsiomis fašizmo dienomis lyg žiburiai žibė
jo tamsią naktį. Tai kunigas Vincas Byla iš Šiaulių. 
Tai kunigas Kleiba ir jo šeimininkė Juzė...” ir t.t.

Aukšti sovietų kariai reiškia padėką kunigui
Knygoje “Ir be ginklo kariai” išimtinai pagarbiai 

prisimenamas Užvenčio vikaras kun. Polikarpas Maci
jauskas. Puslapyje įrėminta jo nuotrauka su kunigiš
kais drabužiais, o kunigas charakterizuojamas šiais žo
džiais: “Tai buvo -žmogus, kuriam artimo meilė bu
vo ne tuščia, niekuo neįpareigojanti formulė, o elgesio 
norma”.

irtum patektum į kitą pas-”

DR. R. ŠLIAŽAS

tokie, nes mažiausio skandalo at 
veju jis gali pašaukti karo polici
ją ir tada aniems blogai.

Oficialioji propaganda prista
to rusus, kaip nesavanaudžius iš
laisvintojus. Kiekvienas mieste
lis turi turgaus aikštėje paminklą 
savo išlaisvintojams. Pats di
džiausias pastatytas nežinomam 
rusų kareiviui Berlyne ir yra pa
žystamas berlyniečiams, kaip 
“nežinomo išprievartautojo” pa
minklas.

Propaganda yra neišvengiama 
Rytų Vokietijos gyvenimo dalis, 
ji styri iš laikraščių, radijo ir 
transparentų. Vakarietiškų laik
raščių neįmanoma gauti, — jie 
uždrausti. Vakarietiškas stotis tru 
kdo. Radijo aparatai savo skalėje 
net nemini Vakarų Vokietijos sto 
čių, lyg Vakarų Vokietija visiškai 
neegzistuotų. Viešbuty dažnai y- 
ra tik radijo garsintuvas, ir sve
čias turi teisę jį taip sulėtinti, kad 
jis jo negirdėtų arba šiek tiek pa
garsinti. Nuo namų sienų ir virš 
vartų kabo paveikslai ir šūkiai. 
Ulbrichtas rodomas visokiose po 
zose, pvz. gaudamas gėlių iš ma
žos mergaitės, kai tuo tarpu už jo 
išsirikiavę kareiviai išsitempę sa
liutuoja.

Įgrisę šūkiai ir propaganda
Šūkiai ant sienų skamba, lyg 

juos būtų sukūręs manijos apsės
tas blogas poetas. Jų niekur, gal 
išskyrus Rusiją, nėra tiek prika
binta, kaip R. Vokietijoje. Kai ku 
rie jų savo tripartine struktūra 
primena senus vokiečių burtus 
ar užkerėjimus. Kai kurių ilgis ir 
abstrakti kalba skamba daugiau 
kaip ištraukos iš paskaitos negu 
šūkis, pvz. “Vokiečių Demokrati 
nėj Respublikoj valdo dirbantie 
'ji. Ūkininkai apsisprendę pilnai 
ir galutinai už socialistinę masi
nę produkciją. Šių dienų kolekty 
vinio ūkio narys yra politinė as
menybė, jis tapo sąmoningu vai 
džios dalyviu.”

Šūkius galima sugrupuoti maž 
daug taip; a) už komunistus Viet 
name; jiems siunčiami linkėji
mai, reiškiamas solidarumas ir 
keikiama Amerika, b) liaupsini
mai Rusijai, šlovė jai, iš jos mo
komės laimėti, abu kraštai amži
nai susirišę, c) marksizmo prana 
sumas, Marksas didžiausias, nes 
jis teisingas, d) Rytų Vokietija į- 
gyvendino Markso mintis, ji įro
dė savo pranašumą palyginus su 
Vakarų Vokietija, nes kiekvie
nam užtikrintas darbas, neofašiz 
mas neklesti čia, SĖD partija yra 
tikrasis Markso evangelijos prana 
šas, e) žmonės valdo savo kraš-

u

tą, ką jų rankos sukuria, tai pri
klauso jiems; duodami skaičiai, 
kiek darbininkų ir ūkininkų bu
vo išrinkta į seimus, f) žmonės 
raginami apsaugoti ir gerinti sa
vo socialistinę tėvynę, visi turi 
galvoti, studentai turi mokytis ir 
pritaikyti savo mokslą gyvenimo 
reikalavimams, geras darbas stip 
rina socializmą, g) liaudis atsa
ko į šiuos paraginimus pažadais, 
mūsų mintys ir darbai už socia
listinę tėvynę, mes, profesoriai ir 
studentai, stovime tvirtai mūsų 
tautos socialistinėj bendruome
nėj, per mokslinį darbą išpažįsta
me laisvą socialistinę DDR, h) 
partija nušviečia ateitį, už kurią 
reikia dirbti, pvz. įgyvendintas 
socializmas reiškia daugiau lais
valaikio.

Praėjusiais metais DDR priė
mė naują konstitucija — prak
tiškai ji pateisino partijos apara
to savininko teisę į kraštą ir žmo
nes. Ten aiškiai pasakyta, kad 
darbininkas neturi teisės keisti 
savo darbovietės ar gyvenvietės. 
Šūkiai skelbia ją kaip vokiečių 
laisvės ir žmoniškumo chartą. Ji 
garantuoja taiką, demokratiją, 
socializmą ir tautų draugystę. O 
prie fabrikų šūkiai skelbia, kad 
mes, darbininkai, remiame nau
jąją konstituciją savo darbu.

Iš vietinių teko išgirsti, kaip ši 
konstitucija buvo priimta. Balsa
vimo lapely buvo pažymėta vie
ta paženklinti “ne”, tačiau, kad 
parodytų savo lojalumą, žmonės 
turėjo išpildyti lapelį prie komisi 
jos akių, kur, aišku, niekas ne
drįso paženklinti “ne”. Leipzigo 
universitete balsavimas vyko 
taip, kad studentai buvo varomi 
prie stalo, kur sėdėjo jų profeso
riai ir prie jų akių turėjo paženk
linti lapelį.

Propaganda net muziejuje
Nuo propagandos nepabėgsi 

nuėjęs į muziejų ar senus rūmus. 
Senos pilys su savo turtais paro
do, kaip prabangiai gyveno feo
dalai ir kaip jie išnaudojo liaudį, 
daugiau nieko. Meno galerijos 
baigiasi moderniu, socialistiniu 
menu. Istorijos muziejuje Berly
ne nori suteikti visuotinį laiko 
vaizdą, vadinas, su išstatytais ek 
sponatais iliustruojamas techni
nis ir kartu visuomeninis išsivys 
tymas. Niekur nemačiau tokių ti 
roniškų prižiūrėtojų. Šaukia ant 
žmonių, apsiaustus ir nusiimtus 
švarkus reikia nešioti ant rankos, 
ne ant peties, nes staiga nusisu
kus jie gali įbrėžti paveikslus...

Teatras taip pat įkinkytas į au 
klėjimo darbą. Bendrai, teatrai 
yra geri ir nebrangūs. Programo
se duodama interpretacija, kuri

Bibliografas Š. Kurliandčikas iškelia vieną charak
teringą įvykį pirmaisiais pokario metais: “Jau 1945 m. 
Rachilė (kun. P. M. išgelbėta žydaitė —Al. D.) 
buvo jaudinančios scenos liudininkė. Pas kun. P. Maci
jauską užėjo trys Tarybinės Armijos karininkai (pul
kininkas, kapitonas ir leitenantas). Jie karštai apka
bino kunigą ir padėkojo jam už išgelbėjimą. Pabėgę 
karo metu iš hitlerininkų nelaisvės, jie rado pastogę 
Macijausko namuose. Kunigas juos aprūpino civiliais 
drabužiais, maistu. Pailsėję ir sustiprėję svetinguose Ma
cijausko namuose, tarybiniai kariai išėjo”1.

Koks likimas vėlesniais pokario metais lydėjo hu
manistą kun. P. Macijauską, mes nežinome. Rodęs di
delį humaniškumą nacių persekiojamiesiems, tikime, 
jautrus kunigas ramia sąžine negalėjo žiūrėti ir į tuos 
lietuvius, kuriuos kruvinais Stalino viešpatavimo me
tais žudė ar trėmė naujieji Lietuvos valdovai. Visi tie 
kunigai, kurie pokario metais kenčiančiam lietuviui ro
dė širdį ir humaniškumą, eilėje komunistinių leidinių 
yra niekinami, keikiami ir visaip juodinami.

Nuo sienos žvelgė kunigo veidas

J. Zakšteinaitė-Vainbergienė mus nukelia į Pane
vėžį, Aukštaitijos sostinę, o vėliau vaistininkas L. Gov- 
šovičius vedžios po giliąją provinciją.

“Vieną rytą pažadino mane mokytojas: ‘Juditėle, 
kelkisl Vešiu tave pas mamą!’ Paruošiau savo ryšulėlį 
ir tylėdami išėjome.

Priešais prieglaudą stovėjo Panevėžio senamiesčio 
bažnyčia. Prie bažnyčios buvo klebonija. Mokytojas pa
suko su manimi bažnyčios link. Nuvedė į kleboniją. 
Prieš mane stovėjo neaukšto ūgio, švelnių veido bruo
žų, geromis nuoširdžiomis akimis kunigas. Jo žvilgsnis 
buvo kupinas skausmo ir gailesčio, akyse pasirodė aša
ros. Drebančiomis rankomis jis paglostė mano galvą 
it švelniai tarė: ‘Nebijok, vaikeli, neverk. Aš būsiu 
tau tėvas ir motina, nors tu neturi jau savo namų’.

Kad būtų saugiau, mano globėjas kunigas Anta

nas Gobis nuvedė mane pas mokytoją Vėbrienę. Ta
čiau konspiracijos sumetimais kun. A. Gobis nelaikyda
vo manęs ilgai vienoje vietoje.

Kartą išvykome mažuoju traukiniu iš Panevėžio 
į Pušalotą. Trumpa, bet baisi buvo toji mūsų kelionė. 
Nuo kiekvieno sutikto žvilgsnio suvirpėdavo širdis. 
Nors mano išvaizda nekėlė jokio įtarimo, tačiau iš bai
mės visa drebėjau ir, kad nepravirkčiau, mėginau įsi
vaizduoti, kad važiuoju pas mamą, tėvą į namus.

Globėjas sėdėjo prie manęs ramiai, išblyškęs ir 
nuvargęs. Kun. A. Gobis galėjo užmokėti savo gyvy
be vien tik todėl, kad paslėpė mažą mergaitę žydę.

Pušalote kunigas mane nuvedė į Sapalų šeimą. 
Tai buvo geri, nuoširdūs žmonės. Pas juos išbuyau 
iki išvadavimo. Globėjas reguliariai siųsdavo Sapalams 
pinigų, kad galėtų mane išlaikyti, nes jie gana vargin
gai gyveno. ’’d".

Kunigas A. Gobis dažnai atvykdavo manęs aplan
kyti, vis nuramindavo, paguosdavo, šelpė. Sapalų šei
moje gyvenau Teresės Mašytės vardu, bet ramybės mū
sų namuose nebuvo. Ne kartą Sapalus kankino nemi
go naktys dėl mano gyvybės, tačiau jie nė sykio nesua
bejojo dėl savo nuspręsto žingsnio.

Karui pasibaigus, kunigas A. Gobis ir toliau rūpi
nosi mano likimu, nes likau visiška našlaitė, netekusi 
ne tik tėvų, bet ir giminių. Dabar aš turiu šeimą 
ir, kai mano šešerių metų dukrelė skambina pianinu, 
į ją nuo sienos žvelgia jos vadinamo senelio, mums 
brangaus žmogaus kun. A. Gobio bronzinis veidas.

Taip iki Šiol kun. A. Gobis yra mano antras tė
vas ir mano vaikai jį vadina seneliu...”

Kaip iš šio pasakojimo matome, žiauriais Stalino 
teroro metais pokario Lietuvoje buvo net žydų šeimų, 
kur nuo sienos žvelgė ne Stalino portretas, bet lietu
vio kunigo bronzinis veidas, liudijąs jo kilnią Širdį ir 
didžią pagalbą artimui, nors tas artimas ir nebuvo 
krikščionis.

(Bus daugiau)

Amerikiečiai kariai prie Ben Loc Pietų Vietname gaudo komunistinius 
teroristus. Toli priekyje matyti komunistų sudeginta budistų šventovė.

pritaiko veikalą marksistiniams 
dėsniams, ar tai būtų Haendelio 
“Alcina” ar Schillerio “Maria 
Stuart”, kuri atskleidžiama pa
gal pateiktą interpretaciją ne 
tiek asmenybės, kiek istoriniai 
principai, būtent karalienėj Ma
rijoj viduramžių atsilikęs katali
kiškumas ir Elzbietoj naujojo am 
žiaus protestantiškumas. Marija 
momentais ant scenos paverčia
ma į karikatūrą. Programa pa
teisina jos mirtį, nes kai kuriuo
se istorijos momentuose pažan
gos vardan prievartos, suprask te 
roro, naudojimas yra pateisintas.

Įdomu buvo nueiti į kabaretą 
“Die Distel” Rytų Berlyne ir ste 
bėti, koks humoras leistinas. Bu
vo “oficialioji” dalis, kurioje juo
kas buvo naudojamas plakti so
cialines negeroves, ar tai feodali
niame amžiuje (prieš vyskupą, 
kuris finansavimui savo praban
gaus gyvenimo parduodavo 
savo piliečius) ar tai Vakarų Vo 
kietijoje, kur turtuoliai pajuokia
mi. Kas lietė Rytų Vokietiją, jo
kia aukštesnė a menybė ar pati 
partija nebuvo paliesta, nors 
šiek tiek kliuvo mažesniems, bet 
be vardų. Vakariečiui jau sunku 
sekti tuos juokus, nes visokie or
ganizacijų sutrumpinimai, jų pa 
reigūnai ar kitos sąvokos vaka
ruose užaugusiam žmogui visiš
kai nežinomos. Kitos scenos bu
vo juokingos, bet be politinio at
spalvio. Pats rizikingiausias juo
kas, atrodo, buvo tas apie “strip- 
tease”. Išėjo mergaitė apsirengus 
ir pasiruošus pradėti savo šokį, 
bet užkliuvo jai saga ir ji nega
lėjo atidaryti suknelės. Ji pasi
šaukia scenos darbininką, tas pa
sižiūri ir nusprendžia, kad čia 
darbas amatininkui, o tam rei

kėtų visokių įgaliojimų iš rašti
nės. Galų gale jis pataria sutruk
dytai šokėjai pakelti truputį sijo
ną virš kelių ir tiek užteks, nes 
žmonės čia visvien nepratę prie 
gerų dalykų. Juokas salėje buvo 
didelis.

Juokai tarp žmonių
Tarp žmonių keliauja įvairūs 

juokai, kurie atrodo ir yra vienin 
telis bejėgio ginklas prieš nenu
galimą priespaudą. Jie taikomi 
daugiausiai Ulbrichtui ir jo žmo 
nai, o savo trispalvę vėliavą,— 
juoda, raudona, geltona —vo
kiečiai interpretuoja taip: mūsų 
ateitis juoda, jeigu raudonieji ža 
da mus vesti į auksinį rytojų.

Kas propagandos neįtikintas, 
tam gresia visas valstybės teroro 
aparatas, o jis didelis ir galingas. 
Niekur neteko matyti tokių ty
lių restoranų kaip Rytų Vokieti
joje: žmonės sėdi ir lyg šnibžda
si. Gatvėse besikalbėdami apsiJai 
ro, ar niekas negirdi jų žodžių. 
Restorane prisėdus prie kalban
čių žmonių, pašnekesys tuoj pat 
nutrūksta. Sykį prisėdau prie ke
letos geriančių darbininku ir pri 
sistačiau kaip vakarietis, pirmas 
jų įspėjimas ūuvo, kad pokalby 
neliesčiau politikos. Tačiau jie 
buvo patys pirmieji, kurie prade 
jo liesti kartelį prieš sistemą, ku
ri juos iščiulpia, kad išlaikytų 
biurokratiją, policiją, armiją ir 
rusus.

Policijos visi bijo
Su policija niekas nenori rei

kalų turėti, jos vengia ir bijo. Po
licijos matyti daug. Nors kartais 
kryžkelėj nepastebi jokio judėji
mo, tačiau policininkas pastaty
tas.

(Bus daugiau)
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REAL B S T A T E

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas vjsais Real Estate 
reikalais. Be to. veikia Notariata 
daromi tr liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitok* 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

*288 8. Maplesrood Av.. CL 4-7450

REAL ESTATE CLASSIFIED GUIDE

PIGIAI PARDUODAMI 4-IŲ
VIENETŲ APABTMENTAI

3624 E. Monteclto, Chicago
Vienas butas 2-jų megamųjų, 1'/2 vo- 
nos su {dirbta elektr. virtuve, 3 butai 
po vieną miegamąjį, visi su virtuvė
mis, bėrio kabinetais.

Aparttnentai yra tik 4 blokai nuo 
krautuvių ir autobuso. Prmiau buvo 
prašoma 41,000.00. Dabar sumažinta 
iki 34,000.00. 400.00 mėnesiui pajamų. 
Mokėjimai 275.00. { ta Įeina: pagrin
dinė suma, procentai, mokesčiai ir ap
drauda. Lieka mokėti — 16,542.00

Perkant galima mokėti pinigais iki 
pagrindinės sumos (cash to mortgage) 
arba 10,000.00 dabar, o likuti išmokė
tinai.
Rašyti savininkui: Mrs. S. Pudinas, 
3933 W. Palmalre Dr., Phoenix, Ariz. 
90921. Phone: Phoenlx 934-1835.______

Svarbu - paskaitykite

Arti Marąuette Pko.
I butų mūr. po 5 kamb. 50 p. 

sklypas. 4 maš. mūr. garažas. Savi
ninkas Išvyksta. $52,900.

švarus 5 H kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsėmlmo kontrolė Garažas. Savi. 
ninkas duoda paskolų. $22,900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas —- Income Taz 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEViCIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRU

— LMuvIni leng
vos aalfgaa.

Modern. šviesus po 3 mieg. 2-Ju 
butų namas, {rengtos beismentas 
Atskiri Šildymai. $19,900.

$14,200 pajamų IS apartmentlnlo 
mflro. 10 metų statyba. Kaina $87,000.5 kninb. apkaitės namas. Gazo 
Šildymas, air oond., geležinė tvora, 
Sf> p. Sklypas. Arti ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-Jų britų 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Air oond. Kar
petai VIH» 46 p. lotas. Garažas. 
$48,000.

3-Jų butų mūras, 2 auito garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600,

6 kamb. mūras. Kabinetų virtuvė, 
karpetai, naujas gazo šildymas ir 
garažas. Apie 61.Callfornia. $21,400'.Lotus (lvlekn batam, 30 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

VALOIS REAL ESTATE
2458 W 69th St RE 7-7200

72 lr Talman. Mūr. 1% aukšto. 2 
butai — 5 ir 4 k. Garažas. $21,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas lr 2 kamb rūsy. Gazo ftlld.
$13,500.

Mūr. 5 kanib. bungalovv. Geram1 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 Ir Talman. Mūr. 2 po 5 kamb. 
Ir butas rMįr. Garažaa $29,900.

VA INA REALTY ,
2517 W. 71st St, RE 7-9515 Į

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa
stogėje lr S kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko bažnyčios.

5 kamb. ir krautuvė. 59 tr Rookvrell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Pnbttc

2787 W. 48 St. — CL 4-2890
DELUXE, brk. 4 flat with 4 car 
brick gar. 50x185’ lot, 3 bedrocns. 
each apt. h. w. ht. $38.000.
2 flat brick. 5 rms. on Ist fl., 5y2 
rms on 2nd aGs f.a. ht.. 2 car gar. 
$2.500 down.
H.E. IfOPKINS & SON AU 7-2400

SECRETARY
Top skilia and e-ilUngnees to handle 
varied dutieų typicai of a small Of
fice. ' •
Salary in $500 range. Eaccellent ben
efits including monthly Benus Plan 
Located In resldentinl neighborhoot.

CaU Mr. K. F. Dubas, 721-9600
BURNSIDE STEEL FOUNDRY 

1300 E. 92nd Street
An Kąual opportunity employer

1APAVBTTE 
HOME HOSPITAL 

IN LAFAYETTE, INDIANA 
Offers An RvoeUent Opjiortunity For 

A9čJ* - chikf Medical 
TECHNOLOGIST (Nights) 

Paid vacation, holtdays and educa- 
tkmal benefits. Group life Insurance. 
Kzcellent retirement program. 
Health and accident Insurance. An- 
nulty and Income protection plan. 
Salary eommensurate with training
and experlence.

Contact Personel Department 
2-MMI South St.. Lafayette. Ind.

Phone ($11) 447-6811, Ext. 202
Ufohday Thru Friday. 8:00 TO 4:30 

An Eąual Opportunity Ernployer

Exper. Secretary
Shorthand & typing a neceseity.

Full or Part TUne 3iS0 -5 P.M.
5 Days Week

APPLY IN PERSON
SHAVEX CORPORATION 
1801 N. CetttnU Pk. 278*8440

Moteriai kambarys ir maistas už 
namų ruošos darbą, prie vienos 
moters. 1520 S. 50 Court, Cicero.
TO 8 00411

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439-5510

GENERAL OFFICE
C LE R KS

Process Orders. 37% Hour Week. 
Company benefits. 85.00 Per Week 
Starting Salary.

Mušt Have Own Transportation.

TOPOO ASSOC., INC. 
7711 Grose Point Road

Skokie, Ulinois — Tel. 676-3030

LAFAYETTE 
HOME HOSPITAL 

IN LAFAYKITE. INDIANA 
qf|ers Au JCzccllent Opportunitr For

Perskaitę “Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti.

rEal estate — INCOME tax 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

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

4645 So. Ashland Avė., LA 3-8773
Currency Exchange patalpose 

Sąžiningas patarnavimas

Platinkite “Draugę”.

Immediate open lng for ąualified Die. 
tlclan ADA. Registered or ©Hglble 
fbrreg-istratton. Paid vacation, boli
dais, and ęducational benefits. Group

I llfė inšuraflee. Bzeeilent retirement 
I program.' Health and accident insur- 
I ance. Ąnnūtty and income protection 
. plan. Salary aommonsunate vrith
training and ezperlenoe.

Contact Personel Department
2400 Adtatb SL, Lafayette, Ind. 
Phone (317) M7-68H, Ext- 200

MWn<faV ThrU Friday', 8*00 To 4 i 30 
An Eąual Opportunity Employer

GENERAL OFFICE
Permanent position needs to be filled 
by an allert young woman who hag 
good typing aplitude for a variety of 
Office duties. Experience on NCR 
machine helpfuL Mušt be accurate, 
neat and dependable.

GOOD STARTING SALARY 
Excellent working conditions 

Company benefits 
Phone for appointment 

Weekdąys only

Tel. - 278-3035

SHIPPING AND VVAREHOUSE

MAN
Need Immediately For PubUshvr 
Young man for picking and packing 
orders. handling return goods. etc. 
Five Day Wcek.

NORTH MICHIGAN AVENUE
CALL 664-8201

Immediate Openings

DESIGN
DRAFTSMEN

Work vrith project engineer, 
autom cheese making eąuipment 
& industrial washers.

Extensive vacation schedule, com
pany paid insurance, complete 
company contribution to pension 
plan.

Located in Kiel Wis., 2.500 po- 
pulation. on Hwy. 57. one hour 
drive north of Milvvaukee.
Send resume, including salary 
history, to :

DIRECTOR OF ENGINEERING

STOELTING BROS.
Kiel, Wisconsin 53042 

Tel. (414) 894-2293

HELP WANTE1» — VYRAI

"Live In Texas"

WE NEED 
WATCHMAKERS

Oualified seasoned mechanics, ca- 
pable of fine ąuality work with 
good produetion for top fine in- 
dependently owned jewelry firm.

SALARY OPEN 
FOR RIGHT MEN

If you are experienced and ąuali- 
fied on fine grade watches. write, 
giving full particulars in first let- 
ter to:

Wagner’s Jewelers
809 TYLER

AMARILLO. TEXAS 79101

HELP VVANTED — VYRAI

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Week 

TEL. — 726-6920

2 YOUNG MEN
One for cable fabricatlng, one 

for nūscellaneous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, IU. 
Tel. 439-5510

GRINDER HAND
Precision surface grinder

Carbide die experience prefered. 
Chicago’s finest tool shop.

Top pay. all beaęflta.

Ask for Bill Leino.

HARIO MFG. COMPANY 
5757 W. Houard SL, NE 1-5050

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP WANTED VYRAI

SHIPPING AND GKNEKAL 
FACTORY HELP

for oxporienced people. Excellont 
benefits. hėalth & welfare benefits. 
vacation, 5 paid holidays. Pernia- 
nent positions. Wm. Coo-per & Nep- 
hews, 1909 N. Cllfton (nr. Ashland). 
327-3232 ask. for John. A nice 
pln.ee to work.

SHIPPING AND 
R E G E I V I N G

Need man to learn 
Shipping and Receiving 
m clean stoekroom of

Tripple A-l. Fastener Firm 
No experience necessary. 
Many company benefits.

H. M. HARPER COMPANY 

560 W. Lake — Fl 6-6560

TECHNICIANS
MICRO VVAVE

Background in tęstiną W G. & Coax 
Components. Mlnhnutn supervision.

Salary To $250 Per Week
ELECTRONIC

Bu.11 d and tesi military electronic 
eąuipment from scheinatics. Know- 
ledge of components and MIL. specs.

Salary To $250 Per Week 
CALL OR IVRITE: BILL LOEBL

Struthers Electronics Corporation 
Mamaroneek. New York 10543

Phone (914) 698-3000 ....

GENERAL
OFFICE

FULL TIME 

PART TIME

United 
States 
Steel

Gamybai
Reikalingi
Darbininkai
DABAR!

DIDŽIOJI GARY STEEL WORKS; » y. ’ «•’ - » «

ĮMONE GARY, INDIANA SIMdO 

AUKŠČIAUSIA ATLYGINIMU

Proga užsidirbti ir Išmokti — 

su puikiais priedais.«.

Microwave — CHIEF ENGINEER 
M.E.E. desired, būt not essential

Salary up to $20,000.00
TECHNICIANS — Microunve

Baakground in teųttng >V. G. & Coaz Components. Minimum auperviaian.
' Salary up to $250.00 per ueek 

ELECTRONIC
Ruild and te»t military eleotromtc eąuipment froim schemaUcs. Kuw- 
ledge of components arai MII spec.

SalArj- to $250.00 per tt'Ock 
CALL OR IVRITE: BILL LOEBL 

STRUTHERS ELECTRONICS CORPORATION
Ha.il road Plaoe

Mamaroneek, Netv York 10543 Phone (914) 698-3000
An Eąual Op.portun.ity Employer

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Positions for full and part 
time ladies are available in our 
Ostaopathic Clinics. Candidatcs 
should have own transportation.

Experience in general busi- 
ness activities preferred būt not 
mandatory.

Attractive starting salary 
and fringe benefits. t

Contact: PereonneI Dlreetor

CHICAGO OSTEOPĄTIC 

CLINIC

5300 S. Ellis Avenue
DO 3-6800 Ext. 457

....

ELECTRICAL ASSEMBLERS 
MAINTENANCE OPERATORS 

ASSEMBLERS - MACHINE HELPERS
Rermanent job openings available immediately with this leader in the 

manufacturing of industrial and institutional conveyor systems.

DAY SHIFT: 7:00 A.M. TO 3:30 P.M.
NIGHT SHIFT: 3:30 P.M. TO MTDNIGHT 

Excellent Opportunity For Advancement in A Rapid Expansion Program. 

SEE Mr. KRIPPNER
8:30 A.M. To 5:00 .M. Monday Thru Friday

OLSON CONVEYORS
10601 WEST BELMONT, FRANKLIN PARK, ILL.

1 Block VVest of Mannheim Rd. On Belmont Avė. (3200 N.)

An Eąual Opportunity Employer

MACHINISTS
MILLING MACHINE MACHINISTS 

BORING MILL MACHINISTS
Vertiesi & Horizontai

TURRET LATHE MACHINISTS
Reąulres the skili and cxperlence to read and lnterpret engltvecrtng 
d ravrtngu and manu fantu i-lng procesu sh eeta; sėt up and aparate maohlne 
tools and attadhmunta; porform layaut; and check work wlth precision 
moasuring Instruments. Reąulres a liigh school education or eąulvalentt, 
tyith vocatlonal school training or experlence ln Muoblne Shop praatiaes. 

APPLY or CALL
Monday through Saturday 

from 8:00 a.m. through 5:00 p.m.

NATIONAL MINE SERVICE COMPANY
Clarkson Diviaion

Milte Road, Naahville, Illinois 622B3 

Tel. — (618) 327-8276, ExjL 64

Gary yra draugiškas miestas Michigan ežero pakrantėse, tik keletas mylių nuo 
Chicagos.

Ten rasite bažnyčių ir parapijų veikėjai padės jums susipaąinti ir įęiti j socialine 
veiklą. Ten yra klubų ir organizacijų, kurios padės jums įsijungti Į vietinę bendruos 
menę.

MES GALIME DUOT JUMS DARBO... kurio ieškote ir norite... pradėsite net nuo 
$2.64J valandą. Mes turime normalią keturias dešimt valandų darbo savaitę, aštu> 
nlas valandas per deną.

Atostogos, apmokamos šventės ir apmokamas draudimas. Pensijų planas ir daug 
kitų priedų.

ATVYKITE I GARY DABAR... ATSILANKYKITE I "BIG MILL” EMPLOYMENT 
OPFICE PRIE VIRGINIA STREET VARTŲ.

Atsiveškite šj skelbimą ir mes jums daugiau papasakosime. JOKIO PATYRIMO 
NEREIKIA... Turime kelionės apmokėjimo planą ir padedame jums susirasti tinkamą 
vietą gyventi...

stgAMumirme arba Kasykite dabar. ..

EMPLOYMENT OFEIGE
GARY STEEL WORKS 
I No. Virginia Street 
Gary, Indiana
Phone: Area Code 210- 014-1604

Gary Steel Works 
(guniledSiaiesSUd

AN «<au*t O9FOHTUNITY IMNOYU.

ENGINEERING POSITIONS
Rapidly expanding division of International Corporation is establishing 
a new Manufacturing Plant and Division Engineering Headųuarters in the 
Raleigh, North Carolina area, creating challenging growth positions in the 
following:

DESIGN ENGINEERS
Experience irt design of Moteriai Handling Eąuipment highly desirable. 
systems for povver transmissions and Controls. Mušt be completely familiar 
with valves, pumps, hosing, and electricai systems. B.S.M£. preferred. 
Experience in dsign of Matrial Handling Eąuipment highly desirable.

PROJECT ENGINEERS
MUst be capahle of coordinating eąuipment manufacturing between design 
enaineers and manufacturing operatian. Mhst have strong knovledge of 
metai fabrication, hydraulies, and drive train mechanlsms. B.-S.M.E. pre
ferred.
Our division is engaged in the manuficture of hydraulic material handl- 
Ing eąuipment A pioheer in the area of handling eąuipment for the log- 
ging industry. We are now moving into new product lines and market 
areas.
The Raleigh, North Carolina area is one of the finest recreational areas 
in the U. S., providing excellent hunting, fishing and golfing. Ęducational 
facilities are among the finest including three Accrdited Universities. 
Housing facilities are eocoetlent

Please send resume in confidencet

BILL ENDERS, PERSONNEL MANAGER 
Prentice Operations 

Hydraulic Materials Handling Division

OMARK INDUSTRIES, INC.
PRENTICE. WIS0ONSIN 54556

METO E RA M
STEADY YEAR ROUND POSITIONS IN

PUNCH PRESS — SCREENING 
FIRING DEPARTMENT — CASTING

Outstanding benefits, vacations, paid holidays, 
and paid individual Blue Cross.

Write or call 401-331-9800

METALIZED CERAMICS CORPORATION
811 Corliss Street, Providence, R. I. 02904

Designer
%

DESIGNER
Electro - Mechanical 

S. E. FLORIDA
Top opportunity for Creative design engineer to join leadlng 

firm. Demonstrated record of accomplishment reąuired In de
sign of low cost, high volume produets.

High capabiiity for aelf direetion. To arrange an interview, 
mail resume including salary history to:

Persannel Director

UID ELECTRONICS CORP.
4105 Pembioke Road 

Hollywood, Florida 33021

An Kąual Opportunity Employer



Boleslovas Masiulis, valstybininkas, buvęs Nepriklausomos Lietuvos 
Teisingumo Ministras su žmona Kateryna.

ŽMOGUS, GYVENĘS LIETUVAI

A. a. Boleslovą Masiulį prisimenant

bo Valstybės taryboje nariu ir 
vėliau pirmininku. Pagaliau bu
vo teisingumo ministerių.

Bolševikams okupuojant Lie
tuvą, drauge su kitais lietuviais

Beveik prieš ketverius metus 
amžinybėn iškėliavo Boleslovas 
Masiulis. Žemės kelionę baigė 
sulaukęs 76 metus. Tai Vilniaus 
krašto sūnus, gimęs Tverečiuj, 
tačiau savo gyvenimo dalį pra
leidęs ir mokslus ėjęs Petrapi
lyje. Visa širdimi buvo pamilęs 
gimtąjį kraštą ir vėliau jo ge
rovei pašventęs savo gražiausią 
gyvenimo dalį.

Tai išskirtinai darbšti asme
nybė ir, atsikūrus nepriklauso
mai Lietuvai, jis kibo darban 
mokytojaudamas gimnazijose ir 
dėstydamas lietuvių kalbą. Jis 
baigęs teisę ir savo sugebėji
mais atliko daug naudingų dar
bų teisės srityje.

Boleslovas Masiulis — geras 
Lietuvos teisės žinovas, dauge
lio įstatymų autorius. Pradė
jęs savo gyvenimą lietuvių kal
bos mokytoju, jis vėliau pasu
ko į teisės kelią, tapo teisėju 
ir pasiekė Vyriausio tribunolo 
teisėjo kėdę. Savo gyvenimo 
kūrybingiausiais metais jis dir-

pasitraukė į vakarus su didėle 
viltimi netrukus sugrįžti į gim- 

(tąją žemę. Bet likimas lėmė ki
taip. Po klajonių atvyko į Ame
riką ir čia įsijungė į spaudos 
darbą, kurį jis taip visą gyveni
mą mėgo ir yra rašęs įvairiais 
klausimais neprikl. Lietuvos 
spaudoje ir Amerikoje. Didelį 
įnašą paliko rašydamas teisi
niais Mausimais Lietuvių en
ciklopedijoje. Mėgo ramiais va
karais ne tik skaityti, bet ir 
pats kūrė poezijos posmus.

Į gimtuosius namus nebesu
grįžo. Aukščiausias pakreipė jo 
gyvenimo kelionę amžinybėn. 
Tačiau jo didis troškimas, kad 
visur skambėtų gimtoji kalba, 
lietuviškas žodis, liko testamen
tu šeimai.

Sūnus Erdvilas Masiulis, ar
chitektas, savo tėvelio brangų 
atminimą įamžino Lietuvių fon
do šeimos narių tarpe. Velio
nis sielojosi augančiu jaunimu, 
jo lietuviška ateitimi.

Boleslovo Masiulio, kaip tau
raus lietuvio ir kovotojo už gra 
žesnę Lietuvos ateitį, vardas 
liks nemarus ir jo atminimą mi
nės augančios lietuvių kartos.

( Likusi našlė Kotryna Masiu- 
liene, pakėlusi daug nesėkmių, 
šiandien taip pat sielojasi sa
yo gerojo vyro puoselėtais lie
tuviškais darbais, didžiai vertin 
darna jo atliktus darbus Lietu
vai. fe. Masiulis gyveno ne sau, 
bet savo gimtajam kraštui — 

f Lietuvai. Jurgis Janušaitis

A. + A.
Liucijai Urbonaitei-Bartušis 

išėjus iš šio gyvenimo, jos broliui ANTANUI, brolie

nei VANDAI, jų vaikams, broliams ir giminėms nuo
širdžią užuojautą reiškia

F. Andrlūnas

Brangiai motinai mirus Lietuvoje, 
sūnui

VYTAUTUI IR JULEI 
SAULIAMS

užuojautą reiškia

Vainų ir Ramonų šeimos

PROGOS — OPFORTUNTTIES

Parduodama kepykla lr kavine. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis i Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8686. 
Klauskite Walter Wrobel.

FRANCHISE

TOPPERS 
STEAK HOUSES

Is proud to announce the following 
prlme locations are available for 
franchlse:

' BALDVVIN PARK
FOI.SOM
FONTANĄ

bA CANADA
bOMPOC
ST. PETERSBtJRG, FbA 
bOS ANGELES 
MONROVIA 
NAPA
PITTSBURG
ST. bOUIS, MO.
AbBUQUERQUE. NEW MEXICO
CObUMBUS, OHIO
L, A S VEGAS, NEVADA
WEST MEMPHIS, ARKANSAS 

Many more “CHOICE”
locatlons available

The above locatlons will he avail
able svithln the next 90 days. For 
our brochure or to arrangre an ap- 
pointinent, plea.se contact us at:

TOPPER'S STEAK HOUSES
12825 S. Normandie 

Gardena, California 90249
Phone: (213) 532-4405

Lituanistikos Instituto garbės nariui-rėmėjui

A. 4- A.
JUOZUI BAČIONUI

mirus, jo žmonai ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

Lituanistikos Instituto Iždo Taryba:
Adolfas Baliūnas, Jonas Dainauskas 
Povilas Gaučys, Jurgis Kasakaitis
K. Girvilas

1 po d kamb. mūr. Modernios To
nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no kamb. Ir 4 kamb. angliu
kam i-uay. 7 metą mūras, 2 atskiros 
Šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

lt butą naujas niūras. Karstu vand. 
Šiluma gazu. alum. langai. Pajamą 
vlrS $10,000. metams. $86,000.

14 butą, 2-Ją ankštą mūras. Geros 
pajamos. Matįuette pke. $58,000.

10 butą po 3 kamb. mūr. Alum 
langai. netoli mūsą įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios. Ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsą l- 
stalgos. $18,900.

2 po A kamb. 8 motų rūras, karštu 
vand. Šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42.000.

50 p. sklypas MarąneMe pke. Biz
niui if apartmentama. Teiraukttšs.

12 butą 1 metą modernus 1 rturtln - 
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metama Pietvakarių miesto 
daly. TeiraUkitSs.

Rooming house. Pajamą $60,000 
metams. Labai gerai lflnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

• kamb. n,Vir. “BuUt-lns”, kokli
uše plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Mara. pke. $20,600.tįį aukšto mūr. 6 b- 6 kšinb. I 
lšjlmal. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas #7 tr Oakley S1P.BOO

NERIS REAL ESTATE
6924 South West.ru Avenue Tel. 471-0221

REAL ESTATE

40 akrą ūkis su trobesiais lr ma
terija Mičigane, 120 mylią nuo Chi
cagos. $14,000.10 butu mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolą. Kaina $68,000.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71- 
os Ir Rookwell. Galima tuoj užimti. 
$17.900.4 butą po S kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas.

tat po «34 kamb. lr 4 kamb. 
lm rūsyj. 12 metą mūr. na 
irąuette Pk. 8 auto garažas.
Ftžūs sklypai do 60x160 pšdų 
Shores, Ind.----$7,900

SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

R.HSJSjL.’nr

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st SL Tel. 925-6015

Member of M L.3.
ALEX BATAS—REALTOR

Maln office 5727 VV. Cermafk Rd„ Cicero, OI- Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesėtaose Prašome ąfeukti J mūsą (staiga 
ir išsirinkti iš katalogo.

A. -j- A. Marcella Kavalauskas (Kavai)
Gyv 5718 S. Fairfield Avė., anksčiau gyv. Brighton Parke. 
Mirė saus. 25 d., 12:05 vai. popiet, sulaukus 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, šakių apskr. Amerikoje išgyveho 56 metus. 
Giliai nuliūdę liko: 2 augintiniai Walter Jr., marti Dorothy ir 

Bruno, giminės — Jonas Kavalauskas, Elzbieta Vasaitis su šei
momis, draugas Antanas Damaška su žmona Marijona su šeima 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Marcellos, miręs vyras 
— Walter Kavalauskas

Priklausė Brighton Parko Moterų klubui ir Suvalkiečių klubui. 
Kūnas bus pašarvotas šiandien, pirmad., 6 vai. vak. J. Eudei

kio kopi.. 4330 S. California Avė. Laidotuvės įvyks trečiad.. saus. 
29 d. 10 vai. kūnas iš kopi. bus nulydėtas į Nek. Prasidėjimo par. 
bažnyčią ir iš jos j kapines.

Praneša nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. — LA 3-0440.

A. + A.
ANTANUI RAGAUSKUI mirus, 

jo žmoną SOFIJĄ, sūnų LEONIDĄ, dukras ALDONĄ 
ir IRENĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Juozas ir Benigna Laurušoniai

A. T A.

Maj. JUOZUI VAIČIUI mirus, 
jo žmonai gail. seser. MARCELEI, jų sūnui su šei
ma KĘSTUČIUI, bei visiems giminėms reiškiu giliau
sią užuojautą.

Kun. K. Petrauskas

A. -f“ A.
STASEI ŠAULIENEI

Lietuvoje mirus, sūnų VYTAUTĄ ir mar
čią JULIJĄ giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. e- ,

Algirdas ir Danutė Murauskai

JUOZAS J. BACHUNAS 
(BAČIONAS)

(Gyveno Sodus, Michigan

Mirė sausio mėti. 23 d., 1969 m., 7:27 vai. vakaro, sulau
kęs 75 metų amžiaus.

GimS Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 71 me
tus

Liko giliai nuliūdę: žmona Marijona, po tėvais Bartz, bro
lis Aleksandras, brolienė Sofija, brolis Vladas, broliene Hele
na ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje, be to. daug drau
gų ir pažįstamų.

fiėitna pageidauja vietoje gėlių aukoti Lietuvių Fondui.
Vėlioiiis buvo PLB Valdybos pirmininkas. ALTS garbės 

narys, SiLA narys, rėmėjas ir narys daugelio lietuvių organi
zacijų.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans laid. koplyčioje, 6845 
South AVestem Avenue — iki 3 vai. po piėt.

6 vai. vakare kūnas bus pašarvotas T. Jėzuitų Jaunimo 
Centre, šiandien 8 vai. vakare atsisveikinimas.

Antradienį, sausio 28 d., 11 vai. ryto kūnas iš Jaunimo 
Centro bus nulydėtas į Mt. Hope krematorijumą, 11500 So. 
California Avenue.

Praneša nuliūdę: fononą, broliai fa- gtmirtės.
Laidotuvių direkt. Mažeika-fevans, Tel. RE 7-8600.

A. A-
IGNACAS DAMBRAUSKAS

Gyveno 4437 South Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė sausio mėn 25 d., 1969 m., 9:20 vai. vakaro, su

laukęs 65 metų amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Paliko giliai nuliūdę du sūnūs: Antanas, marti Joan ir 

Stanislovas, anūkė Carol, trys seserys — Stefanija Feliszak, 
švogeris Stanislovas, Ona Patrick, švogeris Stanislovas ir Stel
la Kustrin ir jų šeimos, ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Rudmino koplyčioje, 3319 South Li
tuanica Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio mėn. 29 diettą 8:45 
vai. ryto į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią ir iš jos į 
Šv. Kazimiero kapines.

Praneša nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių direkt. J. F. Rudrnin, Tel. LA 7-1138.

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. sausio mėn. 27 d. 5
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S/

SEARS
IIERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantuoti.

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; į tą kalną įeina pristatymas lr 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South VVestern Avenue Tel. HEmlock 4-4660
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketui laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYCIA

2443 West 63rd St., Chicago, IU.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS X

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 VVest Tlst Street Tel. 47
1410 So. SOth Avo., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpubUc 7-6600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9652
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-8338
Vienas blokas nno kapinių.

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narini

LACKAWIOZ IR SONOS
Tet REpnbUo 7-1218 
Tek Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVE.

S807 S. LITPANICA AVE.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10621 S. MICiUGAN AVE,_________ Tel. COtmnodotę 4-2228

8819 8. LITUANICA AVE.

VASAITIS —
©•t CICERO* IULu Tet OLympic 2-1008
UWN FUNERAL MOME 

Sigmund J, Saikui
7909 STATE RD., OAKLAVVN. ILL. Tel. 636-2320

plea.se
West.ru


e DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. sausiu mėn. 27 d.

X “Rūtelę” antram skyriui 
vadovėli, paruošta G. Česienės, 
išleido DB Kultūros fondas. Ne
trukus išleidžiama ir geografija. 
Vadovėlis įrištas į kietus virše
lius, 140 psl. iliustruotas Z. So
deikienės.

X Platus laivininkiškos kul
tūros sluoksnis yra nuo Egip
to iki Skandinavijos priešindo- 
germaniškoje Europoje. Apie 
tai kun. Vyt. Bagdanavičius 
kalbės trečiadienį Jaunimo cen
tre 7:30 v. v.

X A. a. J. Račiūno kūnas 
pašarvotas Mažeika Evans kop
lyčioje vakar 2 v. Atsisveikini
mas su velioniu pirmadienį 8 
v. v. Laidojamas antradienį, kū
nas iš koplyčios išlydimas 9 v. 
r. Velionies ir našlės pageidavi
mu, vietoj gėlių prašoma auko
ti Lietuvių fondui.

X Lietuvių moterų klubų 
federacijos Ohicagos klubo me
tinis narių susirinkimas įvyks 
vasario 2 d. 3 vai. po p. Jauni
mo centro 201 kamb.

X Gediminas Sakevičius, 
Birch Motei, Hot Springs, Ar- 
kansas, atsilygindamas už ka
lėdines korteles, prisiuntė 5 
dol. auką. Dėkojame.

X Remti spaudą - prasminga 
auna. Atnaujindami prenume
ratą, atsilygindami už korteles 
bei kalendorius, aukų prisiuntė: 
po 4 dol. — A. Januškienė, J. 
Pusdešris; po 3 dol. - J. Šer
mukšnis, Mrs. P. Budzius, A. 
Baltrušaitytė, J. Bagdanavičius, 
J. Juškevičienė, Eug. Petraus
kas, Em. Vilimaitė; po 2 dol - 
J. Kojelis, K. Pakeltis, K. Sta
šaitis, Mrs. K. Srubas, J. Kak- 
lauskas, Pr. Zailskas, S. Jelio- 
nienė, H. Kačinskas, Šaulys, 
Mrs. D. Slausgalvis, J. Paulikas, 
VI. Eidietis, R. Tamulionis, M. 
Jagutis, K. Gencius, R. Bielke- 
vičius, A. Diržys, A. Liutkevi
čius, P. E. Balčius; po 1 dotl. .- 
Angelė Katelė, R. Zakaras, A. 
Andrikis. Visiems dėkojame.

X V. Dubauskas, Woodhaven, 
N. Y., už “Draugo” kalendorių 
atsiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

x Prašau priimti 5 dol. spau
dai paremti - rašo mums K. 
Masiulienė iš Beverly Shores 
Ind. ir Siunčia čekį. Dėkojame.

x Am. Liet. Montessori D-ja
maloniai kviečia visuomenę at
silankyti ir pasigrožėti naujau
siais pavasarinių rūbų stiliais 
bei kūriniais Madų Parodoje - 
Vakarienėje, kuri įvyks sekma
dienį, vasario mėn. 9 d., 6 v. v., 
gražiajame Beverly Woods res
torane, 11532 S. Westem Avė. 
Rūbai iš La Boutiųue krautu
vės. Dėl rezervacijų skambinti 
778-5488 ar 582-2549. (pr.)

x Kun. Alf. Grauslys kalba 
konkrečiai ir giliai. Dvasiniai 
klausimai sprendžiami pakilio
je, ne pesimistinėje nuotaikoje. 
Ateikite visi pasiklausyti pas
kaitos sausio 28 d., antradienį,
7:30 v. v. į (Marąuette Pk. pa
rapijos salę. Organizuoja put- 
namiškių seselių rėmėjai.

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $15,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 96 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 77 dol., sutau
pydami 19 dol. Pašaukite tel.: 
GA 4-8654. (sk.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. (sk.)

X Dr. VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pinkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St., 
CL 4-2390. (&.).

X Amerikos Liet. kat. fede
racijos valdyba sausio 24 d. tu
rėjo posėdį Jaunimo centre. Bu
vo nutarta federacijos dvasios 
vadu pakviesti kun. dr. Igną 
Urboną, Gary šv. Kazimiero 
lietuvių par. kleboną. Kun. dr. 
I. Urbonas sutikimą jau davė ir 
į valdybos veiklą tuojau įsi
jungs.

X Joseph Vilimas, Chieago, 
Rl., parėmė mūsų dienraštį 6 
dol. auka. Nuoširdus ačiū.

X Živilė BilaLšytė, Pedagogi
nio Lituanistikos instituto stu
dentė, šiandien kalbės per Mar
gučio radiją Vasario 16-sfos mi
nėjimo proga.

X P. Sutkus, ..Homewood, 
IH., parėmė “Draugą” 5 dol. au
ka. Labai ačiū.

x Klaipėdos U«sto MUgė, kurią 
rengia Chicagos lietuvių Jūrų skau- 
tlja, talkinama Lemonto ir East 
Chicagos Jūrų skautų vienetų bei 
Jūrų šaulių skyr. atidaroma š. m. 
vas. 2 d 12 vai. Jaunimo Centro 
namuose.

Maloniai kviečiame visuomenę 
gausiai apsilankyti šioje mugėje 
kur rasite daug netikėtumų, i'- 
bandysite savo laimę, apžiūrėsite 
skautiškus rankdarbius ir /nuginu

PAMINĖJO SUĖMIMO 
DVIDEŠIMTMETI

Vienoje, paminklinėje Vokie
čių Ordino bažnyčioje buvo iš
kilmingai paminėta Vengrijos 
katalikų Bažnyčios Primo kardi 
nolo Juozapo Mindszenty 1948 
metais suėmimo dvidešimtosios 
metinės. Ta proga Mišias auko
jo ir vengrų kalba pamokslą 
pasakė Eisenstadto vyskupas 
dr. Steponas Laszlo. Jis yra 
žinomas ir lietuviams, kaip da
lyvavęs Kauno vyskupo Juoza
po Labuko konsekracijoje Ro
moje. Uary, ind. lituanistines mokytos moKimai

IŠ ART! IR TOL!

1. A. VALSTYBĖSE
— Gabus lietuvis. Clevelando 

priemiesčio Willowick gyvento
jas Antanas Bukys, aštuonių 
vaikų tėvas, dirbąs nuo 1955 
m. Fordo dirbtuvėse Walton 
Kilis, laimėjo didžiausią dova
ną 6,000 doL ir Mercury Mon- 
terey automobilį už sumanymą 
kaip sunaudoti metalines lieka
nas. Ligi šiol jis yra patiekęs 
Dirbtuvėms 36 sumanymus ir 
laimėjęs 1,342 dal.

— Kunigai jubiliatai. Šiemet 
kus, kuriuos kiekvienas galės jai- du Scrantono vyskupijos kuni-
gyti atminčiai.

Jungtinis Chicagos Jūrų Skauti
jos Tėvų Komitetas šioje mugėje 
rengia prašmatnią valgyklą, o stu
dentų jūrų skautų Korp! Ginta
ras svečius vaišins savo įrengtoje 
akademinėje kavinėje. Tad šia 
proga tą dieną niekas namuose ne
gaminate, bet suplaukite .i Klai
pėdos Uosto Muge, kur skaniai pa- 
valgvsite lietuviškų patiekalų.

Liet. Jūrų Skautlja 

(pr.)

gai mini jubiliejus. Prel. Juozas 
V. Miliauskas, Šv. Juozapo pa
rap. klebonas Scrantone, minės 
auksinį jubiliejų, o kum Anta
nas Norkūnas, šv. Marijos pa
rap. (klebonas Kingstone, minės 
sidabrinį jubiliejų.

— Juozas ir Janina Valtušai- 
čiai, Stamford Conn., vykdami 
atostogų į Havajus, buvo sus
toję ir Los Angeles, pas p. Jur
kūnus.

CHICAGOS ŽINIOS
MOKINSIS ISPANŲ KALBOS

Septyni Chicagos arkivysku
pijos kunigai, siunčiami kardi
nolo Cody, sausio 27 d. išvy
ko į Puerto Rico mokytis ispa
nų kalbos ir kultūrinių apraiš
kų. Užbaigę kursus, jie su ki
tais ispaniškai kalbančiais ku
nigais padės aptarnauti apie 
250,000 Chicagoje gyvenančių 
lotynų Amerikos kraštų asme
nų.

POLICININKAI
KALBININKAI

Chicagos policininkų tarpe 
657 moka lenkiškai, 464 itališ
kai, 409 ispaniškai, 332 vokiš
kai, 115 prancūziškai, 106 si- 
ciliškai. Yra mokančių ir lietu
viškai, bet pranešime nepasaky
ta kiek.

$2,000 UŽ MERGYTĖS 
PORTRETĄ

Joliete gyvenąs G. Zeedyk 
siūlo $2,000 atlyginimo už gra
žinimą iš jo vedamos krautu
vės pavogto aliejum tapyto jo 
dvejų metų mergaitės portreto. 
Mergytė mirė nuo leukemijos 
prieš kelias dienas.

4 ŽUVO IR ŠIMTAI IŠBĖGO 
IŠ DEGANČIO DANGORAIŽIO

Keturi asmenys žuvo, 18-ka 
buvo sužeisti, jų tarpe 8 poli
cininkai, ir 1,200 gyventojų gel 
bėdamiesi išbėgo 35 aukštus 
žemyn iš degančio 40 aukštų 
apartmentinio namo 3450 N.
Lake Shore drive. Gaisras pra
sidėjo 36-tame aukšte. Nuosto
lių padaryta apie $50,000. Įtem
ptas policijos ir gaisrininkų 
darbas prisidėjo prie didžios 
katastrofos išvengimo.

GAVO GRAIKIJOS ORDINĄ
Andrew Fasseas, Chicagos 

bankininkas ir dvejų laikraščių 
Greek Star ir Greek Press lei
dėjas šiomis dienomis pagerbtas 
Graikijos Phonix ordino kryžių 
mi. Jam kryžių įteikė Graiki
jos ambasadorius JAV-ėms 
Christian Patamas.
DALYVAUJA KOMEDIJOJE

Chicagos parkų distriktas 
stato Neil Simono komediją Ba- 
refoot in the Park. Spektakliai 
bus sausio 31, ir vasario 1, 7,
8, 14 ir 15 d. LaFoIlette parke 
1333 N. Laramie. Veikale svar 
bią rolę lošia Terry (Senkus,
2044 N. Tripp. Spektaklių pra
džia 8:30 v. v. Įėjimas $1.
MIESTAS LIKO BE VANDENS

Trūkus 24 colių vandentiekiui, 
beveik visi 110,000 Hammond 
miesto gyventojų keturias var!grąžima atg‘ai kuriuos laiš- 
landas liko be vandens. i kus> siųstus iš Vakarų Vokieti

jos. Tokių laiškų nemažas skai
čius siuntinėjams grįžęs į 
Vokietiją. Išaiškėjo, kad rusai 
neįsileidžia į Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir kitus okupuotus kraš
tus laiškų su pašto ženklais, ku
rių temos paimtos iš Sovietų 
Sąjungos, Lenkijos ar R. Vo
kietijos ir Berlyno sričių. Kaip 
žinia, toki ženlklai išleisti Vak. 
Vokietijos pašto vokiečių mies
tų statybų serijoje. Konkrečiau 
kalbant, sovietai neįsileidžia 
laiškų, aplipdytų Drezdeno, Wi- 

| tembergo, Danicgo, Karaliau
čiaus vaizdais, Brandenburgo 
vartais ir pan. Taip pat grąži
nami laiškai, apmokėti Vakarų 
Berlyno ženklais.

Adm. T. H. Moorer, laivyno operaci
jų šefas skelbia, kad Amerika turi 
statyti daugiau laivų, jei nenori 
prarasti pirmumo prieš Sovietų Ru- 
Biją

SOVIETAI GRĄŽINA 
LAIŠKUS

Pastaruoju metu pastebėta, 
kad Sovietų sąjungos paštas

— Gary, Ind., lituanistinė 
mokykla sausio 5 d. šventė sa
vo tradicinę Kalėdų eglutę. Vy
resnieji mokiniai, vadovaujami 
mokyt. V. Lapėno, suvaidino 
‘•Tyliąją naktį”, o mažieji ir 
darželio mokiniai, vadov. mokyt. 
A. Kaunienei, atliko “Kalėdos 
Lietuvos miške” ir taip pat, 
Pečkaitienei vadovaujant, pašo
ko porą tautinių šokių. Tėve
liai ir svečiai pasidžiaugė jų 
pasirodymu ir įvertino jų dar
bą savo plojimu. Po to sekė 
vaišės vaikams ir tėveliams. Y- 
patingai visi džiaugėsi lietu
viška eglute, kuri buvo išpuoš
ta lietuviškais šiaudiniukais. 
Tai pirmą kartą ši mokykla tu
rėjo tokią aukštą ir gra
žią eglutę. Už tai tėvai ir sve
čiai įvertindami lituanistinę mo
kyklą ir jos naudą savo šeimai 
ir tėvynei prisidėjo su aukomis 
J. Noreika - 10 dol., J. Kaspera
vičius - 10 dol. Ypatingai ši li
tuanistinė mokykla yra laimin
ga turėdama dvasios vadą kun. 
I. Urboną, kuris visada turi 
laiko netik mokiniams, bet ir 
tėvams patarti. (Br.)

— Dr. Arvydas Kliorė, erd
vių tyrinėjimo žinovas, vasario 
9 d., tuoj po sumos, 11:30 vai., 
šv. Kazimiero parap. salėje, 
Los Angeles, Calif. skaitys la
bai įdomią paskaitą ir bus rodo
mas filmas. Visi kviečiami da
lyvauti. Rengia A. L. inž. ir 
arch. s-gos valdyba.

— Adomas ir Marija Bėkšai, 
veiklūs Los Angeles kolonijos 
žmonės, vasario 23 d. iškilmin
gai mini savo vedybinio gyve
nimo 50 metų jubiliejų.

— Los Angeles Šv. Kazimiero 
parap. rekolekcijos vyks nuo 
kovo 23 iki 30 d., jas ves bu
vęs ilgametis Romos šv. Kazi
miero kolegijos dvasios vadas 
prel. Vyt. Balčiūnas.

— Sėkmingas sol. Leono 
Baltraus pasirodymas “Links
mojoj našlėje”. Sausio 18 d. 
Rochesterio miesto opera East
man teatre pastatė Franz Le- 
haro muzikinės operetės “Links
moji našlė” pagrindines ištrau
kas, talkininkaujant Rocheste
rio filharmonijos orkestrui, ku
riam dirigavo senukas dr. Paul 
White. Pagrindinę Danilo, pa
siuntinybės sekretoriaus rolę 
dainavo sol. Leonas Baltrus. 
Vietos dienrašt. “Democrat and 
Chronicle” sekmadienio laidoje

išspausdino muzikos kritiko 
Harvey Southgate labai šiltą 
atsiliepimą. Jis pasidžiaugęs, 
kad senesnio amžiaus žmonės, 
kurie daugiausia ir buvo atsi
lankę teatran, turėję retos pro
gos dar kartą pagyventi senų, 
gerų laikų prisiminimais, klau 
sydami reto grožio muzikinės 
operetės “Linksmoji našlė” iš
traukas, apie sol. Leoną Bal
trų taip atsiliepė: Baltrus Da
nilo partiją atliko visu savo 
dvasios galimu pakilimu, dai
navo aiškiai, lengvai ir vaidino 
su pasitikėjimu. Jo duetai su 
Sonia savo išpildyme buvo to 
vakaro aukščiausias taškas.”

ARGENTINOJ
— Inžinerijos fak. stud. A. 

Gronskis, (kuria dirba Standard 
Electric įmonėje 'kaipo instruk
torius, savo specialybės reika
lams gavo stipendiją 15 dienų 
aplankyti Prancūziją ir Ispa
niją. Pažymėtina, kad A.Grons- 
kis yra vedęs lietuvaitę Normą 
Juodenytę, gyvena savo namuo 
se V. Lugano.

KANADOJE

— Laima Šopytė, Eufemijos 
ir Broniaus Sopių dukrelė, gruo
džio 7 d. baigė Michigan State 
universitete biologijos mokslą 
su Bachelor of Science laipsniu. 
Jaunoji akademike gimė Žemai
tijoje, Mažeikių mieste. Karo 
audroms artėjant Laimutė vi
sai mažytė su tėveliais atsidū
rė vakaruose. 1949 metais at
vyko į Kanadą ir tėveliams pa
stoviai įsikūrus Hamiltone pra
dėjo lankyti St. Patriko pradž
ios mokyklą, kurią baigusi įs
tojo į Katedros katalikų mergai 
čių gimnaziją. Baigusi sėkmin
gai gimnaziją, lanko dviejų
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MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINOS

4040 Archer Avė.
Chieago, III. 6063? 

Telephone CL 4-4470 
FRANK ZOOAS

President
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metų kuisą School of Medical 
Technology ir atlikusi praktiką 
šv. Juozapo ligoninėje išvyksta 
tolimesnės studijom į J. A. 
Valstybes. Įstoja į Detroito uni
versitetą pasirinkdama biologi
jos bei chemijos mokslus. Po 
dviejų studijų metų iš Detroito 
universiteto Laima pereina stu
dijuoti į Michigan State univer
sitetą, East Laneing, ir čia ga
vo (biologijos diplomą. Laima, 
dar būdama pradžios mokykloje, 
įstojo į skautų organizaciją ir 
visą laiką, gyvendama Hamil
tone, aktyviai reiškėsi veikloje. 
Tai pat buvo nuolatinė tautinių 
šokių grupės “Gyvataras” šo
kėja ir bendrai visur gražiai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. 
Baigė vysk. M. Valančiaus šeš
tadieninę mokyklą ir puikiai 
vartoja lietuvių kalbą. Sopiai 
išaugino 'keturias dukras: Lai
ma baigė biologijos mokslus, 
Vida baigusi prieš porą metų 
McMaster universitetą Hamilto
ne mokytojauja gimnazijoje, 
Sigutė studijuoja gamtos moks
lus McMaster universitete, o 
pati jauniausia Danutė lanko 
gimnaziją. Hamiltoniečiai lietu
viai džiaugiasi pasiektais laimė
jimais Laimos moksle ir linki 
geros sėkmės jos darbuose ir 
gyvenime. Laima laikinai liko 
dirbti Michigan State universi
tete. (J. P.)

DID. BRITANIJOJ
— Londone, Bethnal Green 

ligoninėje mirė Marija Karde
lienė. Velionė buvo gimusi 
1963 m. Raseiniuose. Į Ang
liją atvyko 1947 m. Palaidota 
Londono lietuviškuose kapuose.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, IU. 60632. Tel. TA 7-598?

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prleė 49 metu. 

Leugiame visų rOAlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ci
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 1A lauko. Taisome mūrų "tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

10% — 20% — 80% pigiau mokėsi, 
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS 

8208 H West »5th Street 
Cliicago, Illinois

Tel. OA 4-8854 ir OR 0-4888

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MARŲUETTE OIFT PARCEL SERV. 
2808 8»th St. TeL WA 5-2787
2501 8«th St. Tel. WA 5-2787
8888 3o. Halsted St. Tel. 254-8820

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu U Chi
cagos tiesiai J Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
džiagų, ttal. lietpalčių Ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už.
lakymai.

K. ir V. Žukauskai

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel- 
limai ir pilna apdrauda.

'5047 W. 67th Place WA 5-8063

KICHMOND SERVICE TRUCKLAND
Kampas Richmond ir 68rd St.

Užsieninių ir vietiniu automobilių 
Taisymas Priklauso Chloago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkit. 

OR 8-8184 arba OR 8-8858 
8av. — Juozas (Joel Juraltls

DEKORAVIMAS
Iš VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi.
Kreiptis

•I. RUDIS — Tel. Cbiffside 4-1050 
uiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiHiiitiiimiimimiiiii

Home of
OualityUsed
Tracks

Mes patys finansuojame 
Mokame aukfitas kalnas už 

Vartotus sunkvežimius.
Perkame > Parduodame . Mainome 
7701 S. VVestern Avė.. PR 8-4636

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

5.25
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUSĖ ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS
VISAD IŠMOKĖJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 

PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chieago, M. 60632 LA 8-8248

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 6 POPIET.


