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Mirusieji
Muz. M. Budriūnas — Vokietijoj

MEMMINGEN, v. Vokietija. 
■— Mums praneša: Memminge
ne, Vaik. Vokietijoje mirė mu
zikas Motiejus Budriūnas. Jis 
palaidotas sausio 20 d. Buvo 
gimęs 1898 m. Lietuvoje yra 
rašęs muzikos klausimais, kom
ponavo, Vokietijoje, Memmin
gene 9 metus vadovavo "Dar
nos” chorui.

J. Vaitiekūnas — Kaune
KAUNAS, okup. Lietuva. — 

Pranešta, kad Kaune, praėj. 
metų gruodžio 25 d., autobuso 
parblokštas, mirė Juozas Vai
tiekūnas, apie 80 metų amžiaus. 
Nepr. Lietuvoje jis yra ėjęs at
sakingas pareigas Lietuvos fi
nansų ministerijoje.

VLIKo užuojauta
NEW YORK. — Juozui Ra

čiūnui, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui, 1969 m. 
sausio 23 d. staiga mirus, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdyba telegrama pa 
reiškė užuojautą to smūgio iš
tiktai M. Baėiūnienei ir pavedė 
prof. J. Vitkui Vliko vardu da
lyvauti Bačiūno laidotuvėse bei 
jam pagarbos pareiškime.

Vliko valdyba taip pat kreipė
si i Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybą, išreikšdama Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto liūdesį, pergyvenamą 
drauge su visa lietuvių išeivija 
ir ypač organizuotaisiais lietu
viu bendruomenės sambūriais, 
netekusiais nuoširdaus vienyto
jo. nas’šve n tusio pirmininko ir 
tėviško globėjo. (E.)

VIirč latvių diplomatas
Iš Ispanijos gauta žinia, 

kad š. m. sausio 3 d. Madride 
nuo širdies smūgio mirė nepri
klausomos Latvijos laikų diplo
matas ir dabartinis Latvijos at
stovas prie Ispanijos vyriausy
bės Robert Kampus. Latvių se
nųjų diplomatų skaičius, ku
riems kai kurios laisvos Vaka
rų valstybės pripažino diplomą 
tų teises, vėl sumažėjo.

Kampus 1928 m. stojo Latvi
jos užsienio ministerijos tarny
bon ir iki H-jo Pas. karo dir
bo Romoje, Maskvoje, Stook- 
holme ir Londone. Po H-jo Pas. 
karo Latvijos vyriausybės įga
liotinis Karolis Zarinš R. Kam- 
pusą buvo paskyręs į Madridą, 
kur jis prie ispanų vyriausybės 
atstovavo laisvą nepriklausomą 
Latviją. (Iš Latvija, nr. 3, sau
sio 18 d.)

BERLYNAS. — Šiomis dieno
mis Berlyne pradėtas leisti nau
jas katalikų savaitraštis “Der 
Christ” — “Krikščionis”, kuris 
siekia pilnai informuoti katali
kus ir protestantus apie katalikų 
Bažnyčios gyvenimą ir veiklą pa 
šaulyje.

Dabartinis ir buvę prezidentai 1960 metais J. F. Kennedžio įvesdi
nimo iškilmėse. Iš dešinės — dabartinis prez. R. M. Nixon, L. B. 
Johnson, J. F. Kennedy, D. D. Eisenhower, J. Kennedienė ir L. B. 
Johnsonienė,

Neramumai vis kelia rūpesčius 
JAV-bėms...

IŠ VISUR

J. Smrkovski nušalintas
PRAHA. — Čekoslovakijos 

federalinis parlamentas vakar 
galutinai įvykdė seniau nutartą 
žygi — dauguma atstovų bal
sų iš parlamento pirmininko pa
reigų nušalintas ligšiolinis lais
vėjimo reformų vykdytojas, Jo
sef Smrkovski. Jis pats buvo 
pritaręs į jo vietą paskirti P.

Pats Smrkovski parlamento 
posėdyje nedalyvavo, nes ligo
ninėje jam buvo daroma opera
cija.
Colvtką — šį buvo pasiūliusi 

'partija. Prieš porą mėnesių, pa
sklidus žinioms g pie Smrkovs- 
ltio nušalinimą, dėl to krašte 
k j Jo protestų audra ir darbinin
kai buvo grasinę kelsią strei
kus.

Vokiečiai ir Lietuva
Penki Vakarų Vokietijos laik

raščiai praėjusių Kalėdų savaitę 
vėl paskelbė eilę lietuviams drau 
gingų straipsnių, kurie beveik vi 
si buvo papildyti dėmesį trau
kiančiomis iliustracijomis. Kaip 
ir daug kartų anksčiau, progą su 
darė Vasario 16 dienos gimna
zija, surengusi kalėdinę iškilmę 
ir pasikvietusi į ją eilę vokiečių 
visuomenininkų bei laikraštinin
kų.

Pasakodami apie išraiškingą 
mokinių atliktą šventės progra
mą, laikraštininkai nenutylėjo ir 
šventės rengėjų bei svečių pareiš
kimų, kurie vietomis buvę “be
veik politiniai’. Pvz., mokytojas 
F. Skėrys pareiškęs, kad nejauku 
prisiminti praėjusius metus, va
dintus Žmogaus Teisių metais, 
kai pagalvoji apie Biafrą, Viet
namą ar Prahą, arba kai pagal
voji ir apie Lietuvą, kuriai derė
jo savo nepriklausomybės 50-tų 
metų sukaktį minėti visiškai ki
taip, negu dabar teko minėti. Bu 
vo paminėta ir tai, kad dabar 
lietuvių tautinė mažuma Vokieti 
joj turi savo gimnaziją panašiai, 
kaip kadai Lietuvoj gyvenusi vo
kiečių tautinė mažuma irgi turė
jo tenai savo gimnaziją.

Visuose laikraščiuose su užuo
jauta ir padrąsinimu minėtas vii 
tingas lietuvių laukimas Lietuvai 
priderančios laisvės.

(E)

Irake vėl nauja byla, žydai nerimsta
Žydai Izraely siekia sukelti pasaulio viešąją nuomonę — Irakas kaltina Izraelį 
telkiant dalinius puolimui — Popiežius spėja esant rasinėms nuotaikoms — Ira
kas pasiryžęs korimais bausti daugiau šnipų — Žydai demonstruoja Londone, Pary
žiuje, New Yorke.

Teisiama dar 13 Irako žydų
BAGDADAS. — Egipto ži

nių agentūra iš Irako, Bagdado, 
pranešė vakar apie prasidėju
sią naują, masinę šnipų bylą. 
Joje, Londono šaltiniais, teisia
mi 35 asmenys ir jų tarpe yra 
13 Irako žydų. Egipto žiniomis, 
jie kaltinami šnipinėję amerikie
čių žvalgybos įstaigai (ČIA) 
pavedus.

Tuo pačiu metu Irakas kalti
na Izraelį — šis telkiąs savo 
karinius dalinius ties Jordano 
siena ir siekiąs pulti Jordane 
esančius 20.000 Irako karių.

Jau paskelbta apie JAV vy
riausybės pastangas — Izrae
liui patarta susilaikyti nuo at
kirčio veiksmų. Washingtono 
sluoksniuose abejojama, kad, 
nepaisast Izraelio nuotaikų, jis 
ryžtųsi keršto veiksmams ir pul 
tų Irako karius Jordane. Šį 
šeštadienį B. Rūmuose įvyksta 
krašto Saugumo tarybos po
sėdis — numatyta svarstyti pa
dėtis Art. Rytuose ir nubrėžti 
būsimų politinių žygių kryptį 
bei išryškinti JAV iniciatyvos 
gaires.

Popiežius iškėlė rasines 
nuotaikas

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI, priėmęs trečiadie-

Krašto saugumo taryba tariasi
WASHINGTON. — Naujasis 

.prezidentas R. Nbconas vakar 
buvo sukvietęs krašto Saugu
mo tarybos posėdį. Buvo svars
tomas atominio varžymo sutar
ties tvirtinimo reikalas; ir kiti 
r pie ji užsienio politikos klausi
mai. Manoma, kad atkreiptas 
dėmesys ir į padėtį Art. Rytuo
se. Ji iš esmės bus svarstoma 
šeštadienio tarybos posėdy.

Keturi Saugumo tarybos po
sėdžiai, vos prieš 11 dienų R. 
NiJtonui perėmus Baltųjų Rū
mų šeimininko pareigos, liudy
ja, kad Washingtonas šiuo me
tu labiausia susirūpinęs užsienio 
klausimais.

TRUMPAI
Pelnar įspėja čekus

Prahos vidaus reikalų minis
teris J. Pelnar įspėjo, kad "kraš 
tutinieji, kai kur ginkluoti” 
krašte kelią neramumus ir įtam 
pa galinti sukelti konfliktą. 
Spaudai jis pareiškė, kad Čeko
slovakijoje ligšiol yra buvę 18 
bandymų susideginti. Esą, tai 
"daugumoje nepolitinio pobū
džio veiksmai”.

• Čekas pabėgėlis J. Zyril 
JStookhOlme ties sovietų amba
sada vaikščiojo, nešdamas už
rašą : "Nepamirškite okupaci
jos Čekoslovakijoje”. Jis pareiš
kė demonstruosiąs, nevalgyda
mas, ligi sekmadienio.

• Sovietai pažadėjo Jordanui 
remti jo vandens bei minerali
nius išteklius. Netrukus į kraš
tą atvyks sovietų specialistai.

• Australija sutarė Kom. Ki
nijai parduoti kviečių 137.5 mil. 
dolerių vertės. Numatoma par
duoti 2.2 mil. tonų kviečių ar
ba šeštadalį metinio Australi
jos derliaus.

• Jou 10 lėktuvų nukreipimų 
iš JAV į Kubą įvyko šį mėnesį.

nio audiencijoje 5.000 tikinčių
jų, smerkė sausio 27 d. Bagda
do ir Basros miestuose įvykdy
tą 14 irakiečių (jų tarpe devy
nių žydų) pakorimą.

Jis nurodė — pakorus 9 žy
dus, tai kelia įtarimą, jog tam 
tikrą vaidmenį galėjo suvai
dinti ir rasinis klausimas.

“Osservatore Romano” žinio
mis, popiežius, dar prieš’ mir
ties nuosprendžių vykdymą, 
kreipęsis į Irako vyriausybę ir 
prašęs nuteistųjų pasigailėti. 
Laikraštis savo vedamajame 
vakar pasmerkė mirties nuo
sprendžius.

Minia reikalauja daugiau 
korimų

BAGDADAS. — Irako radi
jas pranešė: “Tai tik pradžia.

Gub. N. Rockefelleriui pasiūlyta iš
tirti P. Amerikos kraštų padėtį

Politiniai sluoksniai spėja, 
kad JAV-bės galinčios pritarti 
J.. Tautų gen. sekretoriaus pa
siūlymui vystyti, Art. Rytų

R. Nixon

‘klausimu, moralinį keturių di
džiųjų spaudimą, tačiau nevyk
dyti tiesioginio politinio kišimo
si. Kitais žodžiai, keturi didie
ji tegali skatinti ginčo šalis su
sitarti.

Prancūzijos prezidentas gen. 
de Gaulle vakar taip pat siūlė: 
keturios didžiosios valstybės 
turinčios bendrai veikti, nes, 
priešingai, Art. Rytuose galįs 
įsižiebti naujas konfliktas.

Lenkai domisi Lietuvos nafta

Lenkai susidomėjo Lietuvoj 
rasta nafta. Lapkričio pradžioj 
Vilniuje lankėsi tos srities specia 
listai iš Varšuvos. Teiravosi apie 
Lietuvoj vartotus naftos ieškoji- 
prūsių dalis, dabar lenkų valdo
ma. (E.)

• Tarpt Raud. Kryžiaus lėk
tuvai, su parama Biafraū nu
matoma vėl skraidys iš bazės 
Dahomey valstybėje.

Toks likimas palies dar daugiau 
krašto išdavikų, šnipų”.

Iš Bagdado į Libaną atvykę 
pasakoja, kad Bagdado miesto 
aikštėje, kur pakarta 14 šni
pų, susirinkusios minios reika
lauja: karkite visus šnipus, kol 
krašte nebebus daugiau nei vie
no išdaviko.

Izraelis kaltina pasaulį 
abejingumu

TEL AVIV. — Izraelio min. 
pirmininkas Levi Eshkol kalti
na pasaulį — jis abejingai žvel
giąs į žydų likimą arabų kraš
tuose. Vienas Izraelio diploma
tų Washingtone nurodė, kad Iz
raelio politiniai vadai nėra lin
kę griebtis skubių atkirčio prie
monių. Jie daugiau ryškina 
“žmogiškuosius bruožus” — jie 
siekią, kad daugiau pasaulio 
kraštų dėtu pastangas bei vyk
dytų spaudimą, jog ateity būtų 
išvengta panašių mirties nuo
sprendžių vykdymų.

Irako informacijos ministeris 
Salam užvakar pažymėjo, kad 
tai “grynai šio krašto vidaus 
reikalas ir jokiam kitam kraš
tui nedera kištis”.

Žydai demonstruoja Romoje, 
Londone

| LONDONAS. — Žydai de
monstravo ne tik Romoje, bet 
Londone ir kitur. Apie 5.000 
minia bandė prasiveržti prie I- 
rako ambasados, bet policijos 
buvo sulaikyta. Porai studentų 
pavyko užlipti ant ambasados 
stogo ir iškabinti Izraelio vė
liavą. Susirėmus su sargyba, 
vienas užpuolikų buvo lengvai 
sužeistas.

• Demonstraciją rengė organi
zacijos, atstovaujančios 410.000 
žydų piliečių Anglijoje. Žydų 
rabinas dr. Jakobovitz sukal
bėjo maldą, pirmadienį pakar
tuosius žydus pavadinęs “Bag
dado kankiniais”.

Šaukiasi J. Tautų žygio — 
evakuoti žydus

NEW YORK. — Žydų pa
saulinio Kongreso pirm. dr. N. 
Goldmann telegrama kreipėsi į 
J. Tautų gen. sekretorių U 
Thantą. Goldmann siūlo: ketu
rios didžiosios valstybės turėtų 
paremti J. Tautų žygį žydams 
iš arabų kraštų iškraustyti. 
Šiuo metu Irake, Sirijoje ir E- 
gipte gyvena 8.500 žydų.

Demonstravo Prancūzijoje, 
piketavo New Yorke

PARYŽIUS. — Daugiau 1. 
000 žydų, su Izraelio ir Pran
cūzijos vėliavomis, buvo nužy
giavę netoli Irako ambasados 
Neueilly priemiestyje, bet poli
cijos buvo sustabdyti.

New Yorke žydai piketavo 
Irako misiją J. Tautose, gi ties 
J. Tautų pastatu pakartųjų at
mintį gerbė degančiomis žvakė
mis. Jie pabrėžė, kad prieš žy
dus vykdomi genocido (tautžu- 
žudystės) veiksmai.

PARYŽIUS. — Šiandien čia 
vyksta naujas taikos pasitari
mų posėdis. Iš komunistų pu
sės reiškiamos neatlaidžios nuo 
taikos.

• Ispanijos vyriausybė už
draudė per radiją groti rock - 
roll muziką.

• Lietus užtvindė Portugali
jos Lizbonos gatves.

Pietų Vietnamo kariai užklumpa komunistų partizanus ir panaudodami 
garsiakalbius įsako pasiduoti

Irakas: sunaikinsime šnipus
Irakas: “mes paiaušime .

špionažo židinius” I

BEIRUTAS, Libanas. — Čia 
'gautomis žiniomis, Irako infor- 
ųmacijos ministeris Abdulah Sa
liam spaudos atstovams Bagda
de pareiškė: reigiamasi naujom 
šnipų bylom. Esą, Irako “Revo
liucinės vadovybės taryba” — 
Irako aukščiausioji vykdomoji 
valdžia, pasiryžusi “galutinai 
palaužti špionažo židinius kraš
te”.i

Taryba keletą kartų per ra
diją ir televiziją įspėjo šnipus 

i — jie turį pasiduoti abba būsią 
pakarti.

Kariniai pratimai
Vokietijoje

VILSECK, V. Vokietija. — 
Vakar, apie 25 m. atstu nuo 
Čekoslovakijos sienos, prasidė
jo kariniai JAV dalinių prati
mai. Dėl blogų oro sąlygų, kai 
kurių dalinių lėktuvais perme
timas iš JAV į Vokietiją įvyko 
pavėluotai. Pratimai, prasidėję 
trečiadieni, vyks kelias dienas.

Sovietų ir jų satelitų spauda 
pratimus puola, juos laikydama 
“didele provokacija”.

Kiek pasauly komunistų?
Sovietai nuolat kalba apie 50 

milijonus komunistų pasaulyje 
Pasirodo, tas skaičius kiek per
dėtas. Žinovai suskaičiavo, kad 
pasaulyje esama apie 44,6 milj. 
kompartijos narių. Tik 2,6 milj. 
jų gyvena ne komunistų valdo
muose kraštuose, daugiausia Va
karų Europoje (Italijoje, Pran
cūzijoje).

Likusieji 41,8 milj., priklauso 
“valdančioms” kompartijoms, 
vykdydami proletariato diktatū
rą keturiolikoje pasaulio valsty
bių. Kinijoje kompartijos narių 
yra apie 17 milj. Sovietų Sąjun
goje — beveik 13 milijonų. Ko
munistų valdomuose kraštuose^ 
gyvena apie 1,200 milj. žmonių 
gi valdančiai kompartijai prik-'1

— arba vos 3,5 proc. Rodos, 
Iauso mažiau kaip 42 milijonai 
Trockis 1905 m., išpranašavo, 
kad Lenino partinis centralizmas 
pasibaigs “diktatūra prieš prole- 

, tariatą”. Taip ir įvyko, (vb)

KALENDORIUS
Sausio 30 d.: šv. Ipolitas, šv. 

Martyna m. k., Milgaudas, Ži- 
bonė.

Sausio 31 d.: šv. Jonas Bos- 
co, šv. Marcelė, Skirmantas, Jau 
nė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
lietus, šilta, temp. sieks 40 ir 
daugiau 1. F., ryt — galimas 
lengvas sniegas, vėjai, šalčiau.

Saulė teka 7:05, leidžias 5:03.

Salam pabrėžė, kad pirmadie
nį pakartieji buvę ne tik žydais, 
bet ir krikščionių bei mahome
tonų tikybos. Jie buvę nuteisti 
pagal turimus kaltės įrodymus. 
Visiškai netiesa teigti, nurodė 
Salam, kad žydai persekioja
mi Irake. Su žydais buvę elgia
masi lygiai taip pat, kaip ir su 
kitais kaltinamaisiais.

93 aukos Kalifornijoje
Lietus, sniegas Kalifornijoje

LOS ANGELES. — Vakar, 
ypač pietinę Kalifornijos sritį, 
vėl palietė lietus, vėjai ir snie
gas. Žaibai pataikė beskrendan- 
čius keturius keleivinius lėktu
vus — niekas nenukentėjo ir 
lėktuvai galėjo saugiai nusileis
ti.

Los Angeles apylinkėse rasti 
dar du žu našiųjų lavonai, tuo 
būdu, bendras liūčių nelaimės 
aukų skaičius siekia 93.

Neoficialiais apskaičiavimais, 
bendra nuostolių suma, po 9 die
nų liūčių, galinti riekti 138 mil. 
dolerių.

R. Nixonas rengiasi kelionėms
VVASHINGTON. — Preziden

to ryšių direktorius H. Klein 
vakar pranešė spaudai: prez. 
R. Nixon numato keliauti į Eu
ropą, gal Sovietų Sąjungą ir į 
P. Amerikos kraštus. Šiuo me
tu dar neskelbiama, kada tos 
kelionės įvyktų.

• New Yorko valst. gubema- 
,torius N. Rockefelleris prezi
dento R. Nbcono pakviestas su 
misija vykti į P. Amerikos kraš 
tus ir ištirti ten esančią padėtį.

San Francisco mergina demonstruo
ja ties valdžios rūmais Sa eramento 
mieste Kalifornijoje. Mergina pasi
sako už trumpus sijonėlius, tuo tar
pu valstijos valdžia savo sekreto
rėms tai draudžia
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PAS DETROITU VYČIUS
Kėgliavimas irgi kiekvieną 

penktadienį sutraukia vyčius ir 
Vytės. Tik vienas dalykas šįmet 
apleistas, pirmą kartą kuopos is
torijoje. Nebebuvo Naujų metų

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. uausia 30 d.

Iš operos lėšų telk. k-to įvykusio sausio 26 d. parengimo. Lucijos Pet- 
rikonienės, daugiausiai išplatinusios bilietų, stalas Martiniąue resto
rane.

retų didžiuotis turėdami tokį ga
bų žmogų savo tarpe. Koncertan 
tą pianinu palydėjo Vytenis Va 
syliūnas, kurio skambinimo bū 
das tapo pianisto antrąja prigim
timi. Sunku rasti bent smulkiau
siąjį netobulumą Vytenio akom-

rakteris ryškiai nubrėžtas.

mą ir veikalų interpretaciją bu

ką.

tą žmonių ir šiam koncertui rei-

Lietuvos vyčių 79 kuopa, vei
kianti 'įjriė Dievo Apvaizdos para
pijas Detroite, dabar daug dirba.
Buvo kottavimo vakaras ir ma
dų paroda Kolumbb Riterių sa
lėje. Pfelnas, kaip ir kiekviėnaisj sutikimo, 
metaiis, paskirtas Kalėdų eglutės 
reikalams, kuopos nariu vaikams 
ir tiems, kurte lanko terapijos ti
kybos pamokas. Be to, bUvo or- 
ganizubjamos Kalėdų dovanė
lės neturtingiems lietuviams. Vis
kas sėkmingai praėjo. Apie šim
tas dvidešimt vaikų sulaukė Ka
lėdų senelio, buvo pavaišinti ir 
dar dovanų parsinešė. Buvo ne
pamiršti nelaimingieji tautiečiai. 
Kortavimo vakarą tvarkė Sofija 
Zager, padedama Adelės Vale 
ir Onos ^ilvaitis. Kalėdų eglutę 
suorganizavo Juozas Chaps. Ka
lėdinius paketėlius, kaip ir kas
met, sutvarkė A. Dainius.

Pravesti valdybos rinkimai.
Jie labai pavyko, nes susirinki
mas buvo trumpas, o valdyba pa. 
siliko ta pati, su Pranu Zager 
pirmininku.

Nors kuopa auga, jau turi per 
du šimtu narių, bet aktyvioje 
veikloje nedaug tedalyvauja. Gal 
pagerės reikalai, kai bus pradė
ta statyti nauja bažnyčia užmies
tyje. Jau dabar prisirašė per šim
tą naujų parapijiečių. Gal ir į

LIETUVIŲ OPEROS BIČIULIŲ 
NUOTAIKINGA SEKMADIENIO 

POPIETĖ
JURGIS JANUŠAinS

Lietuvių opera, besirūpinda
ma artėjančios lietuviškos ope
ros “DANA” premjera,, deda

vyčius jie įsijungs. Gavome ir nastamms kad ios uasta-naują vikarą -kun. Alfonsą Ba-,™5 pastangas, kad jos pasta 
boną Tuojau įrašėme jį į vy- kuo sėkmingiausias
čius. Ir sveikiname jį, ilgiausių
metų linkime. Naujos bažnyčios 
komitetas vėl eis pas arkivysku
pą, prašyti lietuviškos parapijos 
naujoje vietoje. Arkivyskupas 
siūlo teritorinę parapiją, ne tau
tinę.

Detroito kuopa linki visiernsj 
Amerikos vyčiams laimingų 1969 
metų. j

Dainius

CHORO VAKARIENE CHICAGOJE
Ilgai gyvensim ta puikia nuo

taika, kurią mums paliko vyčių 
choro vakariene.

E P
PHILADELPHIA VYČIŲ 

VALDYBA

Pakšto salė Chicagoje sausio 
11 d. Žibėjo nuo šviesų ir links
mų veidų. Tą vakarą joje vyko 
vyčių choro vakarienė. Stalai bu 
vo turtingai apkrauti lietuviškais 
valgiais, Pakšto orkestras grojo 
šokiams, buvo daug laimėjimų.
Tltems laimėjimams daiktus su
aukojo daugiausia patys choris
tai: Aukščiūnas, Bilitavičius, Pa- 
liulionis, L. Mačekonytė ir Lo- 
tonienė. Nemažai aukojo —
Mačekonytė, bet ypač daug Lo- 
tonienė. Ji net keliolika vertin
gų dalykų buvo paskyrusi lai
mėjimams. Nėra turtuolė, ir ne
stiprią sveikatą teturi, bet kultū
rinę veiklą remia daugiau už pa
siturinčius ir sveikatinguosius.

Choro dirigentas F. Strola su 
savo akordeonu keletą kartų pa 
sirodė salės viduryje tarp svečių, 
kad galėtų lengviau visus sujun 
gti vienon lietuviškon dainoh. O 
ir dainavo apie 200 dainininkų.
Be Jokių repeticijų skambėjo gta-1 
ži daina, gražūs balsai, tarytum 
tylų vasaros vakarą mūsų tėvy
nėje.

Eidamas per salę, galėjai pas
tebėti tas pačias pavardes korte
lėse ant stalų, kurios jau kelinti 
metai iš eilės matosi. Geri Chi
cagos lietuviai, geri kaimynai.
Jie skatina vyčių chorą ir toliau 
dirbti lietuvybės išlaikymui A- 
merikos žemėje. Metų bėgyje cho 
ras a1 lieka Chicagos įvairoms or 
ganižacijoms programas. O kur 
dar kiti miestai ir pačių vyčių 
parengimai. Choro narių yra a- 
pie 40. Tarpusavyje susigyvenę, 
susid'ainavę, todėl nėra slinku ir 
programoms pasiruošti.

Choro pirmininkas Aukščiū
nas ir vicepirmininkas Bilitavi-Jg 4 Į-mos kuopos kūrėjų, 
čius per vakarienę pasakė kalbas.
Dėkojo lietuviams Už atvykimą, 
už parėmimą vyčių choro.

Negalima nepaminėti Pakšto 
orkesteo. Vbs tik smuikas pradė
davo gailiai verkti, jau tuojau 
keldavosi poros nuo stalų ir pra
dėdavo suktis. O joms šokant trys 
solistai pakaitom dainuodavo a- 
pie žvaigždes, gėles ir paslaptin
gą meilę. Gražus yra Pakšto or
kestras- visa Chicaga tai žino.

BuVo kultūringa vakarienė.
Atsilankė į ją ir mužikas J. Ber
tulis, kurio kantatą dabar vy
čių choras ruošia. Šį pavasarį 
Chicagos visuomenė išgirs ją 
Marijos Aukštesniosios mokyklos 
salėje. Buvo ir A. Pužauskas, ir 
Chfcagds lietuviams žinomas lie 
tuViškų reikalų rėmėjas kailių, 
prekybininkas N. BurSldnas,

3-čios kuopos Philadelphia 
mieste valdyba 1968-69 metams 
yra ši: dvasios vadas - kun. A. J. 
Neverauskas, pirmininkas- Al
bertas Ozalis, vicepirffiininkas- 
Irena Ožalls, sekretorius Lilijana 
Sasnauskas, atskaitomybės tvar
kytojas — Alberta Bekeris, iždi
ninkas - Antanas Burčh, iždo 
globėjai — Jokūbas Varevicfe ir! 
Agnė Mickūnas. * 1 ; 1 ' ' '

Veiklos komitetams vadovau-’ 
ja: religijos- Veronika Ozalis, kul’ 
tūros— Juozas Jaliulaitfs, Lifetū-
v6s reikalų ‘—Veronika Ozalis, * 
sporto — Valteris Svekla. Pakė
limo apeigų komitetą sudaro:
Irena Svekla, Lilijana Sasnaus
kas ir Jonas Mickūnas. Philadel- 
phiečiai sveikina savo naują val
dybą ir linki jai sėkmės darbe.

Nynj

Operos žmonės įnyfeę į darbą, 
Jaunimo centre iki vidumaktų 
repetuoja, dirba dailininkas, re
žisierius, chormeisteriai. Žodžiu, 
Lietuvių Opera, atrodo, artėja 
į patį didįjį darbo įkairštį.
• TaČiatt operos pastatymas pa
reikalaus daug pastangų ir lė
šų. Tam tikslui, kaip žinia, yra 
sudarytas apėcdalUs lėSų telki
mo komitetas. Tai mažytė nau
jovė Lietuvių operoje, tačiau 
didelis talkininkas.

Tai liudija ir sausio 26 d. 
Drury Lane teatre suruošta jau
ki Lietuvių operos bičiuliams 
sekmadienio popietė,

Gražus ir įdomus pats teat
ras. Scena viduryje ir iš visų 
keturių pusių sceną apsupa žiū
rovai. Pakankamai puošnus, 
kilimai ir minkštos kėdės patį 
teatrą daro labai mielą.

f "Šią. popietę susirinko 400 
Lietuvių operos nuoširdžių rė
mėjų pasigėrėti “Star Spang- 
led Giri” nuotaikingu vaidinimu 
:— komedija, kurioje vaidino 
žinomas Hollywoodo aktorius 
Edd Byrnes su Linda Staab ir 
\Villiam Wiee.

Po vaidinimo virš 300 žmo
nių pasiliko puošniame, ten pat 
esančiame Martiniąue restorane 
pietų. Graži operos bičiulių šei

ma nuotaikingai praleido treje
tą valandų laiko, norintieji pa
sišoko, pasidalino Lietuvių ope
ros rūpesčiais ir džiaugsimais.

Vaidinimo pertraukos metu 
Lėšų telkimo komiteto pirmi
ninkė Lucy Raila-Norus angliš
kai, o Birutė Briedienė lietuviš
kai padėkojo atsilankiusiems 
už dėmesį šiam parengimui ir 
už visokeriopą talką lietuviška
jai operai ir buvo publikai pri
statytos Lėšų telkimo komite
to narės bei tuo besirūpinąs ir 
Uolus talkininkas Vacys Petraus 
kas.

Tokios rūšies parengimas be
ne bus trečias. Lietuviai vis 
daugiau tokiais parengimais 
ima domėtis ir ateityje, reikia 
manyti, jie išpopuliarės. Ir šiuo 
atveju laikytina, kad publikos 
susirinko nemažai, tačiau šiame 
teatre telpa apie 800 žmonių, 
taigi jeigu būtų parodyta dar 
daugiau dėmesio Lietuvių ope
rai, tai šis parengimas būtų 
davęs tikrai gražaus pelno. 
Pastebėtina, kad jame buvo 
matyti ir daug amerikiečių, 
mūsų bankininkų, verslininkų, 
meno žmonių ir gausus Operos 
kolektyvas.

Lietuvių operos vadovybė ir 
talkininkai nuoširdžiai dėkingi 
visiems, kurie šioje jaukioje po
pietėje dalyvavo ir savo atsi
lankymu stipriai parėmė “Da
nos” pastatymo reikalus.

išvydo dienos šviesą.
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GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLE! 

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine. 434-1113

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCIUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

Heating Contractor
Įrengtu naujus tr perstatau se
nus visų rOSlu namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning J 
naujus lr senus namus Storu

Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 4K

DOMAS ŽUKAUSKAS I 
HEATING a SHEET BCETAIi 
4444 S. Western, Chicago », DL

Telefonas VI 7-2447.

41-mos KUOPOS VADOVYBĖ 

4l-mai vyčių kuopai Brook-

KUN. V. VALKAVIČIUS DAVĖ PIRMĄJĮ 
VOKALINĮ REČITALĮ

Sausio 19 d., 4 vai. po pietų 
įvykusiam koncerte Hudson bib
liotekoje mes girdėjome daininin 
ką kun. V. Valkavičių, išėjusį į 
pirmąjį savistovų rečitalį su rink 
line programa. Jis išėjo; kaip dai 
ntninkui dera išeiti, su gera pro-

lyrt-Sueehs mieste 1969 m. vado-; grama. Pirmoje dalyje A. Calda- 
vaus šie asmenys, pirmininkas-. ra&j q Haendelis, A. Dvorakas 
Ronaldas Voloda, vicepitminin- j jr y Dubois, iš viso 7 dainos, 
kas - Pilypas Skabeikis, sekretorė Kun. Valkavičius jas išpildė su 
-Birutė Liobytė, iždininkas - Vy-1 reikalingu ramumu, balsą valdė 
tautas Radzivanas, tvarkos ~ pri- lengvai, stengėsi duoti reikalingą 
žiūrėtojas - Rimas Vebeliūnas.
Komitetams pirmininkaus: pa
dengimų - Leonas Staškevičius,' j.oje dalyje 
narių - J. Mažeika, kultūros - Ro, kiškai 
bertas Novalis, spaudos ir Lietu
vos reikalų - Vytas Radzivanas.
Dešimtmečio sukakties komite
tui vadovauja J. Mažeika, viena

Interpretaciją. Jis dainavo itališ
kai, angliškai, lotyniškai ir ant- 

lietuviškai ir vo-

Antroje dalyje buvo lietuviš
kos dainos, su išimtimi — F. 
Schuberto “Serenada” ir McDo- 
we,ll "The Sea” pabaigoje. Buvo 

j1 išpildytas Č. Sasnauskas, VI. Ja

Lietuviškas žodis vis labiau prie 
Širdies lietuviams, todėl ir antroji 
dalis daugiau traukė dėmesio ir 
susidomėjimo. Bet ne vien tik lie 
tuviai buvo salėje. Daugumą su
darė svetimtaučiai, ir kažin kaip 
jie jaUtės'i besiklausydami jiedns 
nežinomų nei melodija, nei žo
džiu dainų. Klausytojai labai kar 
štai priėmė dainininką, nesigai
lėjo jam katučių nei kompliftlen 
tų. Visomis penkiomis kalbomis, 
kuriomis kun. V. Valkavičius dai 
navo, jis gražiai ir taisyklingai ta 
rė, kas ne vieną nustebino.

Kun. V. Valkavičiaus malonus 
baritonas yra patrauklus ir nu
teikia klausytoją teigiamai. Lin
kėtina kun. Valkavičiui ir toliau 
dirbti ir duoti dar ne vieną reči
talį, suteikiant dvasinio pasiten
kinimo klaustyojams, bei garbės 

tu-
Šalia valdybos, kuopa dar turi oasnaus^as, vi. ja- kinimo klaustyojams, bei ga

naują dvasios vadą kun. Joną kubetlas ~ '? viso sesios dainos, i jo kolegoms kunigams, kurie 
Pakalniškį. Kuopa dėkoja kun.
Antanui Račkauskui ūž darbą 
per tuos sunkiuosius metus ir lin
ki geriausios sėkmės Tėvui Jonui.

Nynj
PATIKSLINIMAS

Praeito ketvirtadienio “Vyčių 
Veiklos” skyriuje, rašinyje “Chi
cagos namo fondas”, praleista 
Chicagos Savings and Loan Ass. 
pavardė direktoriaus J. Pakelio, 
dukavusio taip pat 100 dol. Vy
čių Namo Fondui. Už klaidą at
siprašome.

Red.

— Amerikos pirinasis preži-
defttaa George gi- p>es pjaįne8 upėj išsiliejus buvo apsemta Riverside Lawn. IU.. kai ku-

ūiė 1732 fil. vasario'22 d, ries vietos.

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest flfith Place 
Tel.: HF.piibllc 7-7868

DR. 5. BIEŽIS
CHIRURGAS

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 08rd Street
Kampas 63-ftlos lr Callfornla 

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

'rečiad. Ir kitu laiku pagal susita. 
Ofiso telef. 47H-4O42 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKLŠFRI.1A IR MOTFRV IJGOS, 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

Priima ligonius pagal susltarlma; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 03rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez- telef. VVAlbrook 5-5070

DR. C. K. RŪBELIS
rtii ir šlapumo takų chirurj 

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

Route 25, Elgin, Illinois

1

Tel. ofiso m; 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-1
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HF. 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street

nata 
Lį

-9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
ųrtUnattiJ pagal susltarlma

S ------------------------------------— £
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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: Plrmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 33rd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akintus tr
"contact lenses”.

Valandoa pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7A97 

5159 So. Damen Avenut,
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečladlen)

Ote. 785-4477. Rez. PR 8-A9A0.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPKCIALYBfi — NFRVT’ IR 

KMOCINfiS LIGOS
Cratvford Medical Building

6449 So. Pulaskt Road
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. b 
•penktad. 8 v. r. ikt 9 v. v. Treč. b 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AlttlSd*l.ia ir ntOTCTV I1ROS
6132 Se. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro iigos.

Ofiso HF 4-1414. Rez. Rf 7-68A7
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 W. 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 12—-3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLfeS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rez. PItospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
4 O K k

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt, 
huo 12 lkl 3 vai. ir nuo 6 Iki 8 v.v. 
Šeštad. nno 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 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, Hl

Kabineto tel. 687-2620
Namų tcL 889-1071

Vizitai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. tr 6 
Iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta..

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

Ofiso tel. REUanee 5-4410
Rez. GRoveblU 6-0017 

Valandos: pirm. Ir ket nuo 12 vaL 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak,: 
antr. ir penkt. nuo 12 Lkl 2 vai. p.p.
ir vakarais pagal susitarimą.

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
lr šeštad. tik susitarus.

OR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas

Bendra praktika lr chirurgija 
OTlsas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va- 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta, 

Rezid. tet WA 5-3000Tel. — REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vat vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad.
uždai-yta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
IiIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt, nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. V. šeštad. 2—4 vai. popiet lr. kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street Cicere

i Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečladlenlua 

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Of. tol. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTO
MEDICAL BUILDING

7150 South IVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RF 7-1168
Rea tel. 289-2919

Telefonas — GRoveblU 6-2818
DR. A. VALIS. LABOKAS
gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 lr 6 Iki 8 v. vak 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7Ist Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospeot 6-9406
DR. ONA VAŠKEVIAIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
Vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimų. ‘Ofiso tel. PR 8-7778. Rea PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71et Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 v. v.

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR fl-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS Itt ŲfflftŲftGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-oa lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
Šešiad. 9 v. r. — 3 v. popiet

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 ». vakarik 
šeštadlenJale 11-1 vaL oooist



Lietuvių tautos

MODERNIOJI PASAKA
KARINE RUSŲ PERSVARA

įAmerika ir Europa pajuto pavojų

ATSISVEIKINIMAS BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

Karo ir okupacijų metai Lie
tuvos gyventojus įvairiai iš
mėtė po pasaulį. Tai lyg tos 
senosios pasakos broliai, iškly
do įvairiais keliais ir vieniems 
jų geriau pavyko, o kiti pate
ko į sunkumus. Vieni atsidū
rė laisvės krašte, kiti vergijos 
tremtyje, treti liko savo na
muose uždarytom burnom, tu
rį tylėti, kaip piktojo žynio 
broliai paversti į akmenis. Ta 
senoji pasaka šiandien nėra 
pasaka, šiandieną laisvieji ir 
laimingieji broliai turi rūpin
tis tais, kurie liko komunis
tiniame dvare.

*
Ir kai mes rašome, kad ten 

tėra tik trijų tomų enciklope
dija, kai čia išleista trisdešimt 
trys, kai mes šaukiame, kad 
skriaudžiamas kolchozininkas, 
kai iškeliame kolonizatorių dar 
bus ir jų skaičius, kas nors 
teigia, kad mes taip šmeižia- 
me pavergtąjį kraštą. Tai yra 
ne tiesa. Mes, kaltindami pa
vergėją. iškeliame jo darbus. 
Tai nėra tėvynės šmeižimas, 
bet pagalba tam broliui, kuris 
neturėio progos prasmukti pro 
auksinius vartus į Ameriką.

Jei mes skelbiame, kad Lie
tuvos pavergtas brolis neturi 
to ar kito, jei j's negauna bu
to ar nėra jam pristatoma nre 
kių, tai nėra jo kaltinimas, 
bet yra atskleidimas, kad 
Kremliaus karaliai ii skriau
džia ir juo nesirūpina. Ir kai 
mes dabar Vasario 16-sios pro 
ga rašysime j savus ar ame
rikiečių laikraščius apie Lietu
vą, tai tebus tik priminimas, 
kad Lietuva yra pavergta.

Kai ka3 vra užsiminęs, kad. 
esą, kai Lietuvoje kas nors 
bloga atsitinka, mes tai per 
daug išryškiname ir susidaro 
lyg džiaugsmo įspūdis. Tačiau 
taip nėra. Jei mes neiškeltu- 
me okupantj darbų, tai būtu
me tie brokai, kurie, pateke į 
geresni pasaulį, užmiršta sa
vo artimą.

Laisvojo pasaulio spaudos 
rėksmas nėra sensacijų ieško
jimas ar tardamas šmeižtas. — 
tai tėra tik tikrovės atsklei
dimas. Ką lietuviai atsiėkia 
tėvynėj-- ar kur kitur, mes ne 
kartą esame skelbę ir džiau
gęsi, tačiau tai lietuvio dar
bas, ir dėl to mums nėra rei
kalo girti Maskvos dvaro. Jei
gu mes tylėtume, tai išduotų- 
me brolį, kuris, jei kartais ir 
gyvena pakenčiamiau. tai dar 
nereiškia, kad nebėra okupa
cijos. Narvas visada liks nar
vu. nepaisant kiek jame ka
linamam prigabentum maisto. 
Tylėdami mes pritartume pa
vergėjo darbams, ir mūsų bu
vimas čia tame krašte, kuria
me daugumas, kaip anas lai
mingasis brolis, rado aukso 
obuolį, būtų beprasmiškas.

Kad tėkš jnūsų laisvųjų šauk 
smas yra reikšmingas, mes jau 
daug kartų esame įsitikinę. 
Sausio 24 d. “Tiesoje” išspaus, 
dintas Sovietų Rusijos pulki
ninko Volkovo straipsnis, ku
rio šalutinė antraštė skamba: 
“Imperialistinių valstybių psi
chologinis karas prieš sovieti
nes šalis”. Š'eme straipsnyje 
raudonojo kolonializmo protę-

ŠELPIA KARO AUKAS

Vakarų Vokietijos katalikų 
vyskupų konferencijos pirmi- 
nipkias. Muenciheno arkiv. kard. 
Doepfneris, išreiškė specialią 
padėką visiems Vokietijos tikin
tiesiems katalikams ir protes
tantams už gausias aukas Ni
gerijos karo aukoms gelbėti 
Afrikoje. Ragindamas ir toliau 
tęsti taip išganingą artimo mei
lės akciją kardinolas pabrėžė, 
jog iki šiol Vakarų Vokietijos 
tikintieji kenčiantiems Broliams 
Afrikoje vaistais ir maistu pa
aukojo virš 8 milijonus dolerių
t. y. apie 32 milijonus vokiečių 
markių.

guotojas skundžiasi: “Nato 
šalyse sukurtas milžiniškas 
propagandini.? aparatas, eks
ponuojantis :vairiomis techni
nėmis priemonėmis. Pavyzdžiui 
Amerikos informacinė įstaiga 
vien Washįngtone turi 12 tūks 
tančių bendradarbių. Šiai or
ganizacijai pavaldžios įvairios 
leidyklos, radijo s.točių Ame
rikos balsas, transliuoja r č\ų 
laidas 37 kalbomis, sistema. 
Amerikos informacinės tarny
bos centrai vrą 1.0.6 šalyse. 
V'en tik už JAV ribų ši .tarny
ba leidžia G8 žurnalus ir 20 
laikraščių 25 kalbomis. Jos 
užsakymu kit. o studijos kas
met išleidžia apie 290 propa
gandinių filmu. Be to. apie 
350 dokumentinių juostų už 
JAV ribų nufilmuoja pat’ tar
nyba. Ji leidžią žurnalą “Ko
munizmo problemos”, kuris 
specializuojasi šmeižiškai nu
šviesti įvykius, vykstančius 
Tarybų Sąjungoje ir kitose 
socializmo šalyse”. Ir toliau 
pulkininkas plūsta Laisvosios 
Europos radiją. Antibolševi- 
kinį komitetą ir kitus viene
tus Esą: “Svarbiausias psi
chologinio karo specialistu tiks 
las — pasiekti komunistinės 
pasaulėžiūros erozijos, laips
niško komunistinių žadu per- 
siaimimo. buržuazinės ideolo
gijos įtvirtinimo tų šalių gy
ventojų masėse”.

-Taigi sovietinis kolonializ
mo šalininkas pulkininkas ne
patenkintas Amerikos vedama 
liniia, atskleidžiančia komunis
tinės sistemos sunkumus ir 
kolonistines užmačias. Iš to 
gana pikto ir ilso straipsnio 
matyti. k”d Sovietu Rus’ia bi
jo to vadinamo žodinio karo, 
nes niekas tą.p nebijo tiesos, 
kaip melas.

¥
Jeigu kurie mano, ka 1 mū • 

sų kova ir mūsų rėksmas vra 
betikslis, tai turėtų prisiminti 
tuos pulkininko žodžius, o iš 
antros pusės ir pačiu ameri
kiečių pastangas ta propagan
dinį, tą komunistinę tikrovę 
atskleidžiantį tinkia plėšri. Be 
abejo diktatoriai labai bito ię- 
gos, tačiau taip pat labai bijo 
viešosios nuomonės, kuri de
maskuoja melą ir kelia paverg 
tuosiuose rūgimą ir nerimą. 
Nušvietimas sunkios tkrovės 
nėra džiaugsmo žinia. Ji skel
biama ne tam. kad pasidžiaug
tume likusiojo brolio vargu, 
bet kad okupantas ta varvą 
ir išnaudoiim.ą mažintų. To 
siekia amerikiečiai kurie gal 
ir nėra taip suinteresuoti, kaip 
turime būti suinteresuoti mes, 
kai tebesitęsia realybėj senoji 
pasaka, kur vienas brolis at
sidūrė laisvės krašte Ameri
koje, o kiti broliai pasidalino 
nelygia likimo dalimi pačioje 
Lietuvoje ar Sibire. Būdantii 
laisvi ir pakankamai turtingi, 
neužmirškime tų, kuriems bu
vo lemta kitaip karo ar poka
rio metus išgyventi. Apie trū
kumus tėvynėje mes skelbia
me ne tam, kad mums čia bū
tų dar maloniau gyventi, bet 
tam, kad sumažintume kolo
nisto spaudimą, kuris, kaip ma
tėme, labai ir labai nemėgs
ta balso, nesuvaržyto partijos 
linijų ir gauleiterių geležinių 
įstatymų. AI. B.

JAV informacijom šefas Shakes- 
peare kalba senato užsienių komi
sijoj,

Karinė pusiausvyra tarp NĄ 
TO ir Varšuvos pakto po rug
pjūčio $1 d- įvykių pasidarė la
bai miglotos vertės: Šita dieną 
praplėšė tik ploną uždangą, pro 
kurią tam tikri Vakarų politi
kai nieko nenorėjo matyti. Ka
rinės rusų jėgos demonstravi
mas jūrose, milžiniškas ginkla
vimo pramonės ir ginklų po
tencialo išyystymas, sparninės 
grėsmės sudarymas šiaurės ir 
pietų Europoje buvo tik pasiren 
girnai masyviniam žygiui f cent
ro Europą, šitas karinis žygis 
užpildė Čekoslovakijoje susida
riusią ideologinę tuštumą. Ka
rinė rusų pusiausvyra, ir jėga 
po Čekoslovakijos užėmimo pa
sistūmėjo į Vakarų pusę. Rusai 
tuo būdu pagerino savo karinę 
padėtį. Rusų karinių jėgų svo
rio centras ligšiol buvo “Turin- 
gijos balkone”. Toks pat kari
nis balkonas dabar susidarė Bo
hemijos miške su milžiniška tie
kimo baze. Tiekimo bazė ligšiol 
buvo anapus Vislos.

šiapus Vislos
Šiapus Vislos dabar stovi 43 

rusų divizijos žygiui į vidurio 
Europą. Prie to prisideda dar 
27 satelitų divizijos. Rumunijos 
ir Čekoslovakijos karinės pajė
gos į šitą skaičių neįeina. NA 
TO valstybės vakarų Vokietijo
je turi 27 divizijas. Vakarų Vo
kietijos kaimynai šiuo metu tu
ri daugiausia šešias NATO di
vizijas. Rytų blokas arba Var
šuvos paktas viso turi prieš va
karų Europą 70 divizijų. Čeko
slovakija ir Rumunija gali pas
tatyti 24 divizijas. Viso 94 div. 
Prie Bohemijos miško ir Bava
rijos turėjo santykį 10:1. Ru
sų divizijos yra karo meto su
dėties ir apginklavimo. NATO 
divizijų anginklavimas nesiekia 
net 80% pilno apginklavimo. Ru 
sų karinė vadovybė visai nesi
skaito su pasauline opinija.

Vakarų pasyvumas
Bet iš kitos pusės Sovietų ka

rinė vadovybė pramatė Vaka
rų pasaulio pasyvumą. Rusų 
imperializmas vyksta visomis 
kryptimis: dinaminė rusų poli
tika stengiasi užpildyti tuštu
mas. Rusiškasis imperializmas 
yra “legalizuojamas” doktrini- 
nėm’s tezėmis. Štai prieš Va
karų Vokietiją norimą pasinau
doti JT charta. Bet JT chartos 
principų pati Maskva nenori pri 
sįtaikyti.

Komunistinė rusų klika, tu
rėdama milžinišką karinę jė
gą, visai nežiūrėdama JT char
tos principų, gniuždo kitų tau
tu gyvybines teises ir pasaulį 
įstumia į ginklavimosi įtampą.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

2
Tai buvo jo pirmas pavasaris Vokietijoj.
Jis pažengė keletą žingsnių į šoną ir pro krūmus 

pamatė ūkius. Tada jis vėl paėjo į kitą kampą ir pa
matė nedidelį lauko keliuką, einantį beveik pakrūme, 
čia jis sustojo, pasislėpė tarp storų atžalų ir, susira
dęs cigaretę, išsitraukė jį ir laukė.

Kelyje pasirodė vyras ir ėjo artyn. Jis artėjo ir art
ėjo, čiulpdamas savo pypkę. Kada jis buvo netoli krū
mų, Donaldas Wood galėjo matyti praeivio veidą. Vy
ras atrodė turįs daugiau negu penkiasdešimt. Buvo 
vidutinio ūgio ir jo bąrzda buvo neskusta jau keletą 
dienų, Po nosimi buvo stori juodi ūsai. Žmogus buvo 
giliai susikoncentravęs, nepakeldamas galvos, jis žiūrė
jo labai intensyviai į kelią.

Donaldas Wood žvilgterėjo į abu kelio galus ir 
nusprendė, kad viskas kol kas gerai. Nei žmogaus, nei 
rųašiųps nebuvo matyti. Jis patikrino savo pistpletą ir 
labai rūpestingai ir palengva išėjo iš krūmų, išlipo ant 
kelio ir pradėjo sekti tą senyvą vyrą.

Kada lakūnas buvo vos už kelių žingsnių nuo pra
eivio, vyras pajuto, kad kažkas yra jo užpakaly. Jis stai
ga atsisuko ir sustiro iš nustebimo. Donaldas Wood 
laikė pistoletą prieš pat žmogaus veidą. Žmogus pakėlė 
raukąs.

— Nejudėk, nerėk, — leitenantas Wood sušnabž
dėjo vokiškai.

BR. V. LITAS

Čekoslovakijos drama nėra 
pasibaigusi. Maskva perėmė 
193.8 metų Miuncheno sutarties 
principus- Mažiausiai 10 rusų 
divizijų šiuo metu trempia Če
koslovakijos žemę. Bohemija 
yrą atkirsta nuo likusio pasau
lio. Išbandyta ant kitų tautų 
ir asmenų gniuždymo taktika 
dabąr yrą taikoma čekams ir 
slovakams: Kremlius, kaip smau 
glys, pirma apsupęs pasmaugs 
savo auką ir po to rapiiai virš
kins. Dabartiniai Čekoslovaki
jos vadai greit pranyks. Če
koslovakijos sienas vėl dengs 
aklina geležinė udžanga. Va
karų turistai prie Čekoslovaki
jos sienų vėl matys spygliuotų 
vielų užtvaras, sargybų bokš
tus ir ginkluotų sargų gaujas, 
kurios trukdys bėgimą iš praga
ro.

Žemėlapis rodo, kodėl Mask
va sutrukdė Čekoslovakijos re
formų vykdymą. Rusų įsigalėji
mas Viduržemio jūroje iškelia 
Maskvai reikalą okupuoti Ju
goslaviją. Po to turi ateiti eilė 
Austrijai. Rusiškas imperializ
mas ir komunĮstinė doktrina 
tiesia rankas į Vakarų Europą. 
Čekoslovakijos okupavimas tam 
tikras NATO valstybes pabu
dino iš miego. Gen. Lyman 
Lemnitzer, NATO karinių jė
gų vadas, skundėsi kai kurių 
NATO valstybių politika šiuo 
laiku mažinti kariuomenę. Lem
nitzer griežtai pasisako prieš

Izraelio kariuomenės manevrai Judean dykumoje. Jie yra Golani pės
tininkų brigados kariai.

vadinamą perkėlimo oru prin
cipą. Tėkš principas numato ka
ro metais Amerikos kariuome
nę gabenti į Europą lėktuvais. 
Bet ar bus kur lėktuvams nu
sileisti. Priešas prieš tai gali 
užimti Europą ar bent sudau
žyti aerodromus. Nesąmonė y- 
ra ir vadinamas rotacijos prin
cipas.

Karinės NATO pajėgos turi 
būti prie geležinės uždangos. 
Varšuvos pakto valstybės šį pa
vasarį rengia didelius kariuo
menės manevrus. Vakarų pu
sėje negaili būti karinės tuš
tumos.

Pabudinti Vakarų vadai
Čekoslovakijos okupavimas 

Vakaruose buvo didelė staig
mena: ji privertė susirinkti NA 
TO vyriausioje būstinėje Cas- 
teau prie Briuselio užsienio ir 
gynybos ministerius. Greta vy
ko kariniai pasitarimai. Aptar
ta atominė gynyba.

Bet šitų pasitarimų išdavos 
neatnešė staigmenų. Pasitari
mai buvo nudažyti skysta opti
mizmo spalva. Vakarų gynyba 
dar neturi pakankamų priemo
nių. Karinės sovietų jėgos yra 
pranašesnės. Amerika kol kas 
nežada daugiau karinių jėgų 
siųsti į Europą. Bet reikia lauk 
ti bent kariuomenės atitrauki
mų iš Europos sustabdymo. A- 
merikos kariuomenės kontingen 
tas Europoje pasiliks prie 200, 
000. Rotacinė sistema šitą skai
čių, gal būt, net kiek padidins.

Žmogus išbąlo.
— Eik i ten, — lakųpąs įsakinėjo vyrui, fodyda- 

mas į krūmus.
Žmogus tylomis abejojo.
— Eik ten, — lakūnas perspėjo, grasindamas gin

klu.
Žmogųį dabar paklausė. Jis žengė iškėlęs virš gal

vos rankas ir Donaldas Wood jį sekė.
Abu vyrai įžengė į krūmus ir leitenantas sušnabž

dėjo:
— Stok. Ar turi ginklą?
— Ne, — žmogus papurtę galvą.
Tačiau pilotas netikėjo. Laikydamas rankoje pisto

letą jis pradėjo vyrą kratyti. Pirmiausia patikrino vyro 
kelnių kišenes. Ten jis rado mažą odinį maišelį tabako 
ir dryžuotą nosinę. Antroje kišenėj buvo peilis. Peiliu
kas buvo sulenkiamas įr mažas Jrąjp žaislas.

Tada jis patjjtrjno švarko kjšenes ir rado didelę 
piniginę. Jis atidarė ją ir radp jpje keletą vokiškų mar
kių. Kitamę piniginės skyrelyje jis rado keletą kvitų ir 
ženklų. Taip pat ten buvo pasas. Lakūnas ištraukė pasą 
ir jį skubiąj peržvelgė. Pirmąme puslapyje buvo para
šyta: “Joseph Gunz, sūnus EĮerberto, Vokietija, gimęs 
1893 m., sąųsio 12 d. Dancige, Rytų Prūsijoj. Dabarti 
nė gyvenarpa vieta BręsĮau, Hinderburgallėe 149. Pro
fesija — spfjininkas. Yedęs. Mėlynų akių. Tamsių plau
kų. Aukštis 163 cm., §ypris 74 klg.”

Donaldas dar vienoj piniginės daly rado nuotrau
ką. Tai buvo paprasta maža nuotraukėlė — vyras ir 
moteris sėcĮpjo ant suolo. Užpakaly jų buvo paauglė 
mergaitė.

— Nųjpisk rankas, ponas Gunzai, — pasakė pilor 
tas, — kas yra ta senesnė moteris?

— Mano žmona, atsakė vokietis.
— O ta mergaitė?

Lyndoin B. Johnson ir jo mažasis lietuvis
GRAŽINA KRIVIGKIENĖ

Paskutiniosios prezidento L. 
B. Johnsono dienos praėjo veik
los ir atsisveikinimų ženkle. E- 
santiems prie Baltųjų rūmų ko
respondentams teko matyti pre
zidentą ir visą jo kabinetą su
sirinkusius paskutiniajam posė
džiui. Teko išgirsti jo paskuti
nį pareiškimą JAV kongreso 
pilnaties posėdyje. (Su spaudos 
atstovais prezidentas atsisvei
kino spaudos klubo pilnaties po
sėdyje. Ten Baltųjų rūmų ko
respondentams buvo rezervuo
tos vietos. Prezidentas ne tik 
pasakė kalbą, bet taip pat at
sakinėjo į raštu pateiktus spau
dos žmonių paklausimus. Jo už
baigiamoji veikla buvo apvaini
kuota kalba, įtęikiant atžymė- 
jimųs dvylikai pranašiausių A- 
merikos mokslininkų. Šiose vi
sose jo kalbose buvo jaučiama 
nostalgija pasitraukiančio iš 
viešojo gyvenimo aukščiausio 
Amerikos politinio asmens. Dau

Keturios lėktuvų eskadros ri
botam laikui bus pasiųstos į Eu
ropą. Amerika savo lėktuvų ba
zes Vakarų Vokietijoje nori į- 
bunikeriuoti, kitaip pasakius, no
ri įrengti požeminius aerodro
mus. Šituo būdu norima apsi
saugoti nuo staigmenų iš prie
šo pusės. Lėktuvų eskadros bus 
ivprūpintos moderniais ginklais. 

Anglų šaltumas

Britai į Čekoslovakijos oku
pavimą reagavo visai šaltai. Ši
taip pasirodo britiškas nenoras 
kištis į Europos reikalus. Bet 
iš kitos pusės prisidėti prie e- 
fektyvaus kariuomenės sustip
rinimo vidurio Europoje britai 
nepajėgia. Britai Viduržemio jū
roje gali parodyti Stiprų karo 
laivyną ir efektyvias lėktuvų 
eskadras. Jų pasiūlymą įvykdy
ti Europos NATO pergrupavi
mą prancūzai blokavo. Prancū
zai įžiūri britų dominavimo no
rus. Bet yra priimtas italų pa
siūlymas parengti NATO poli
tinio 'bendradarbiavimo planą. 
Šituo klausimu bus tariamasi 
su prancūzais. Italai savo gy
nybos biudžetą pakelia 7%- Be- 
nelux valstybės imasi tų pačių 
priemonių. Olandija nori papil
dyti sausumos kariuomenę. Bel
gai taip pat nutarė stiprinti sau 
sumos jėgas. Belgai senus Pat- 
ton šarvuočius nutarė keisti į 
vokiškus leopardus. Oro pajė
gos bus aprūpintos Nike ir 
Hawk raketomis. Belgai atsi
sakė nuo pirmykščio plano ati
traukti kariuomenę iš Vakarų 
Vokietijos. Kanada, nepaisyda-

— Mano duktė.
— Kuo ji vardu?
— Hildegarde.
— Turi gražią dukrą, ponas Gunzai. Kiek ji am

žiaus?
— Septyniolikos.
Pilotas vėl žvilgjerėjo į mergaitę. Ji atrodė truputį 

jaunesnė negu septyniolikos. Jos rankos buvo ant tėvo 
ir motinos pečių. Jos šviesi suknelė buvo be rankovių, 
veide švietė plati, šilta šypsena. Ji atrodė šiek tiek nai
vi ir nekalta.

— Tu turi puikią dukrą, ponas Gunzai.
Vokietis nieko neatsakė.
— Turi tik tą yjeną dukrą?
— Ne, aš tūrių taip pat kitą dukrą. Si vyresnė ir 

ištekėjusi. Ji liko Rytų Vokietijoj.
— Tu turi ir sųpų?
— Aš turėjau dų sūnus, jie žuvo kare.
— Kokiame fronte?
Vokietis vėl negalėjo apsispręsti.
— Nebijok, ponas Gunzai, kur jie žuvo?
— Jie žuvo kaip jūrininkai netoli Anglijos krantų.
— Be abejo gaila. Taip, aš matau, kad tu geras 

žmogus, nebijok imĮc cigaretę, — Donaldas ištiesė vi
są pokelį.

— Ne, ačiū. Aš turiu savo pypkę, — atsakė pa
šnibždomis vyras.

— Aš sakau, kad imk vieną, — įsakė vokiečiui 
lakūnas, gana kietu balsu. ,

Vokietis paėmė cigaretę ir Donaldas ją uždegė.
— Patinka amerikietiška cigaretė?
— O taip, tai yra puikus tabakas, — atsakė vyras, 

truputi šypsodamasis.

- . (Bus daugiau) _ >

gumos, ypač buvusių tose iškil
mėse moterų, akyse pasirodė a- 
šaros. Johnsono šeimos nariai 
taip pat sunkiai atsiskiria su 
buvusia aplinka ir penkerius me 
tus su jais dirbusiais asmeni
mis.

Johnsonai įaugo į audringą, 
pilną rūpesčių, atsakomybės, 
pagarbos ir kritikos gyvenimą. 
Jų pasitraukime lyg ir jaučia
ma kažkokia artėjančio pasy
vumo baimė. Visa tai stebint 
ir klausantis paskutiniųjų pre
zidento Johnsono atsisveikini
mo kalbų, prisimena prieš daug 
metų girdėta prancūziška pa
tarlė: “Partir, c’est mourir un 
peu”. — Išvykti, tai lyg tru
putį numirti.

Daugumoje šių iškilmių da
lyvavo B. Johnsonienė, įkartais 
tardama nuoširdų atsisveikini
mo žodį, ir jų dukros Lynda 
Robb ir jaunesnioji Luci, ište-

(Atkelta iš 3 psl.)

ma didelio palinkimo jėgas kon
centruoti šiauriniame Amerikos 
kontinente, savo kariuomenės 
brigadą ir oro diviziją palieka 
Vokietijoje. Norvegija savo ka
rinį biudžetą padidina 35 mil, 
dolerių. Danija papildomai pa
skyrė 22 mil. dolerių. Tuo pa
čiu keliu eina graikai ir turkai. 
Prancūzų generolas Combąux 
Prancūzijai siūlo įsijungti į gy
nybos bendruomenę. Tik tada 
interkontinentalinės prancūzų 
raketos bus efektingos.

Tik kukli pradžia

Šitos NATO valstybių pas
tangos sustiprinti Europos sau 
gumą yra tik kukli pradžia. Tai 
be abejo yra geriau kaip niekas. 
Bet ir Vakarų Vokietiją turi 
duoti didesnį įnašą. Nesirūpi
nimas bendru saugumu gali su
kelti valstybių ginklavimosi len 
kt.vnes. Vokiečiai žada ginkla
vimosi išlaidų padidinimą. Bet 
nenumatoma didinti divizijų 
Skaičiaus. Vakarų Europa nė
ra pajėgi atsverti rytų Europos, 
ypatingai Sovietų Rusijos, kari
nio potencialo.

Tuo būdu vakarų Europa dar 
ilgą laiką megalės atsisakyti 
karinio bendradarbiavimo su A- 
merika. Amerika su savo ato
minių ginklų nenaudojimo po
litika pati pasiėmė atominio Eu
ropos saugumo uždavinį. Šito 
uždavinio ji turi laikytis, nes 
Amerikos siekta atlydžio poli
tika su iSovietų Rusija po Čeko
slovakijos okupavimo neteko re
alaus pagrindo.



KĄ GALIMA PAMATYTI 
MIAMI MIESTE IR APYLINKĖSE
Dabar, kada šiaurinės Ameri

kos valstybes laiko suspaudusi 
šalta žiema, daug kas važiuoja 
Floridon ir gerai daro tie, kurie 
šaltą drėgmę pakeičia į vasariš
ką Floridos saulę bei pasimaudy
mą siūriame vandenėlyje, jei tik 
gyvenimo sąlygos leidžia. O ke
lionės daug duoda žmogui. Jos 
suteikia ne tik poilsį, bet kartu 
ir pažinimo, atsiminimų bei kas
dienos užsimiršimo. Kad tos atos
togos būtų pilnesnės, noriu duo
ti keletą patarimų tiems, kurie 
atostogaus Miami Beach, ką ten 
vasarotojas galėtų pamatyti. 
Florida egzotiškai įdomi, pilna 
vandens ir sausumos grožio.

Štai svarbesnieji turistų dėme
sio verti punktai.

Bass Museum of Art.
Jis yra šalia naujos, moder

niškos bibliotekos 2100 Collins 
talpose. Muziejaus vertybes suda
ro J. ir J. Bass meno kolekcijos 
dovanotos Miami miestui. Pats 
J. Bass gimė Vienoj, į JAV atvyko 
1914 m. Čia praturtėjo Wall St. 
akcijomis ir pasidarė įvairių eko
nominių firmų direktorium. Bet 
turėdamas daug talentų -daili
ninko, kompozitoriaus, pianisto, 
fotografavo — rinko įvairius 
meno kūrinius, kurie dabar yra 
muziejuje. Daug įvairių meno 
srovių ir krypčių paveikslų, 
bažnytinių rūbų. Ypač gausi 
Paul Rubenso darbų kolekcija. 
Čia yra ir jo impozantiškas origi
nalas St. Anne ir Holy Family 
ir kt. Taip pat dėmesį patraukia 
du 40 ir 60 pėdų rankų darbo 
belgų gobelenai, kur atvaizduo
ta medžioklės — apie 200 žmo
nių, arklių... ir atrodo, kaip gyvi.

Seaųuarium. Tai 10,000 jūros 
gyvūnų karalija, užimanti 57 ak
rus. Yra netoli dabartinio prez. 
Nixono naujosios rezidencijos. 
Čia pamatysit “show” garsiųjų 
filmų žvaigždžių “Flipper”, ry
klius, plaukiančius kanale, žudi
ką- banginį. Jūrų kiaulytės pa
mėtys sviedinukus, pakėgliuos, į- 
vairūs kiti vandens gyviai, pingvi 
nai ir kiti paukščiai visokių špo
sų pridarys. Gausi įvairių žuvų 
kolėkc., daug visokių tropikinių 
dinosaurų giminės gyvūnų, tropi 
kinių gėlių. Jei norėsi dar ir “mo- 
norail”, aukštai iškeltu trauki
nuku ir vandens hidrofoil laivu 
paplauksi. Ypač įdomu jaunimui.

Vilią Vizcaya, ji yra 3251 S. Mi 
ami Avė. Aplankyti Vizcaya tai, 
sakoma, “padaryti greitą kelionę 
į Europą”. Čia 1916 m. John Dee 
ring, čikagietis, McCormick įmo
nių dalininkas, užbaigė statyti 
prie vandens didžiulius itališko 
stiliaus rūmus ir juos pripildė 
prieš tai iš Europos atvežtomis 
meno senienomis. Atvežtos net 
durys, grindys, stogai. Gana daug 
Napoleono giminės daiktų, kaip 
Josefinos kilimas ir kt. Investuo
ta apie 20 milijonų. Ten pat 10 
akrų sodas, dekoruotas iš Itali
jos ir Prancūzijos atvežtomis1 
skulptūromis. Žinoma, jau daug 
ten kas apirę, aptrupėję, nes Flo
ridos oro drėgmė viską “ėda”, 
bet vis vien kolekcijos įdomios. 
Statant tuos namus 1000 meni
ninkų dirbo penkerius metus. Ir 
šiandien Vizcaya skaitoma vie- 

>na didžiausių Amerikos istori
nių vilų. Ji pasiekiama laivais, au 
tobusais, mašinomis, o ten jau 
vadovai vedžioja, aiškina.

Pats John Deering mirė 1925 
'm. sulaukęs apie 60 metų. Mirė 
plaukdamas iš Prancūzijos laivu 
dėl piktybinės anemijos. Bu
vo nevedęs, todėl, sakoma, gai
la, kad jis neturėjo žmonos, ku
ri būtų maitinusi jį špinatais.— 

serpentarium. Įvairių šliužų ka 
ralystė, krokodilai, ropliai. Čia 
yra vienintelė pasauly gyvačių 
nuodų gaminimo laboratorija, 
kuri veikia nuo 1948 m.

Beždžionių džiunglės

Tai bedžionių valstybė. Jos bu
vo importuotos 1933 m. iš Sin
gapūro į Floridos džiungles. Čia 
joms tos natūralios sąlygos taip 
patiko, kad jos ėmė veistis ir net 
savo valstiją sudarė. Dabar ten 
žmonėms padaryti takai, aptver

ta, kad nebūtų pavojinga. Čia y- 
ra irgi visokių “show”. Jos tau 
ir gitara pagros, pašokinės į van
denį ir visokių kitokių gudrybių 
savo “giminaičiams” parodys. O 
žmonėms tas patinka, juokiasi, 
fotografuoja.

Pakeliui į bedžionių džiungles, 
galima aplankyti CoraJ Castle, 
kur yra saulės laikrodis, mėnu
lio fontanas, obeliskai, telesko
pai, ir Fairchild tropical Garden 
— tropiniais augalais pasigrožėti.

Papūgų džiunglės
Tai ne tik papūgos, bet tur 

būt, didžiausia kolekcija tropiki
nių paukščių visam savo spalvų 
ir formų gražume. Ypač žavi, kai 
kelios dešimtys flamingų ištiesia 
savo kaklus ir grakščiai pražy
giuoja žingsniu. O jei norėsi, tai 
ir su papūga pasikalbėsi ir kitus 
paukštelius savo rankose palai
kysi. Čia jie ir vėliavas pakels, 
pavažiuos ir matematikos for
mules išspręs. Tai tikra Audu- 
bon paukščių karalija.

Wax Museum
Jis yra 139 St. ir Collins. Čia ma 

tyti garsenybės pradedant Ko
lumbu ir baigiant astronautais. 
Pro akis praslenka visi Ameri
kos didieji, Floridos istorija ir is
torija nuo ispanų užkariavimo 
iki erdvių užvaldymo. Figūros, 
rodos, kaip gyvos, net kvėpuoja, 
kostiumai žavūs.

Jei kas mėgsta orchidėjas, čia 
jis pamatys suvežtų iš viso pa
saulio kraštų ir visokių rūšių.

Mokslo ir gamtos istorijos 
muziejuje

Čia per trumpą laiką gali su
žinoti visą Floridos istoriją. Ten 
pat yra ir planetariumas.

Pačiame Miami mieste taip rūmai, plaukimo baseinai, golfo 
pat daug visokių įdomybių, u- laukai, viešbučiai, o aplink dar 
niversitetas,, marina, biblioteka, j nenusausinta žemė pardavinėja
kur yra apie 35 lietuviškų kny 
gų, bažnyčios, moderniojo me
no muziejus. Yra Torch of Frien 
dship sodas, kur prez. Kenne- 
džiui pastatytas paminklas, dega 
amžina ugnis ir iškeltos pietinės 
Amerikos valstybių vėliavos.
Ten pat žavus, nors nedidelis 
Bay Front park sodelis.

Gana įdomiai atrodo Miami 
B. didžiųjų viešbučių fasadai. 
Ypač puiku vakarais, kai viskas 
iluminuota. Čia kiekvienas vieš
butis turi ką nors charakteringo: 
įvairių skulptūrų, fontanų, mo
zaikų, augmenijos. Galima vi
suomet įeiti į vidų pažioplinėti, 
meno parodų pasižiūrėti, sode
liuose pabuvoti. Ypač tokį puikų
stodejį turi Americana. Vakare - pilnos vandens žolių ir apdžiūvu 
galima gauti nemokamus bilie-jsių medžių, kai kur stypso gan
tus iš anksto užsisakius į Jackie drai. Pakeliui tik skurdūs indė-

SEIGAN'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE

4640 South Ashland Avenue
TKL. — YArds 7-1272

Atidarė vakarai*; pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 
vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

HARRY SEIGAN kviečia vi

sus vyrus ir jaunuolius pa

sinaudoti žieminių rūbų iš

pardavimu su

20% nuolaida
Žieminiai ir rudeniniai pal

tai, suburban švarkai ir kita 

žiemine apranga.

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (busky).

Gleason Show ar ten pat esan
čioj Convention Hali įvairias 
parodas bei kitus parengimus ap
lankyti. Patartina kartą vakare 
ir Night Club tour padaryti.

Kadangi pirmasis Floridos pra
gyvenimo šaltinis yra turistai, 
tai čia ir prieina visokių keleivių 
autobusais ir laivais. Įdomu lai
vu apvažiuoti salose esančias tur 
tuolių vilas — Millionaires Row. 
Na, ir pamatai puikios architek
tūros, prisiklausai gido pasakoji
mo. Ir, ne vienas vadovas rody-z 
damas keletą apituščių palocių 
(nepraleidžia nepapasakojęs šios 
istorijos. Ji buvo vadinama Wall 
Street Witch. Susikrovė milijo
nus, bet buvo taip šykšti, kad gy
veno kaip elgeta. Vakare nusi
pirkdavo laikraštį, jį perskaity
davo, o rytą anksti išsiųsdavo 
savo sūnų į gatvę vėl jį parduo
ti. Dėvėjo tik vienus batus ir vie
ną suknelę. Kartą susirgo jos sū
nus, kažkas atsitiko kojai. Ji ne
šaukė daktaro, gydė naminėmis 
priemonėmis. Koją reikėjo nu
plauti. Mirdama savo dukrai ir 
sūnui paliko po keliasdešimt mi
lijonų. Duktė taip pat buvo šyk
šti, bet sūnus šito nekentė ir vi
saip stengėsi jį eikvoti, net tar
nams statė vilas...

Tautinis parkas
Turint laiko galima ir kiek to

liau pavažiuoti. Įdomu aplankyti 
Everglades National Park 42 my
lios nuo Miami. Čia kas mėgsta 
žvėrelius, ras natūralų zologi- 
jos sodą, natūralias sąlygas pauk 
ščiams, augmenijai ir gyvūnijai.

Kas nori, keliones gali sujungti 
su bizniu. Floridoj yra steigiama 
daug naujų kolonijų. Kompani
jos užperka didžiulius pelkynių 
plotus, nusausina juos dalimis ir 
pradeda pardavinėti. Gaudyda
mi pirkėjus net veltui veža, vai
šina, žinoma, ir “smegenis plau
na”. Iš Miami galima taip pasiek 
ti Remuda Ranch apie 85 mylių 
prie 41 kelio. Ten jau pastatyta 
puikiausi 16 a. ispaniško stiliaus

Rodeo Grounds, Calif., 
apnešti automobiliai.

(Nukelta į 4 psl.)
'kėjusi už Patrick Nugent, kurio 
motina yra lietuvių kilmės. Ji 
dažniausiai į tas iškilmes atei
davo su savo sūneliu Patrick 
Lyndon, trumpai vadinamu Lyn.

ma 2 akrai po 3000— 4000 dole
rių. Pavažiavus toliau apie 25 
mylias bus Marco Islands. Tai 
tikrai žavi vietovė vakariniame 
krante, puikus smėlis, paplūdi
mys. Daug puikių pavyzdinių 
namų, kurių kaina be sklypo 
nuo 20 iki 56 tūkstančių, bet gy
ventojų dar mažai. Sklypų kai
nos prasideda nuo 7.700 prie ka
nalų. Dabar statomas tiltas, no
rima sujungti su Naples, tai at
rodo viskas pagyvės.

Važiuojant į Ramuda Ranch 
ar Marco Island, įdomu, kad pa
žįsti daugiau kraštą. Iš Miami 
prabangos aukštų pastatų, tuoj 
už pusvalandžio atsiduri tuščia
me kely, pelkės iš abiejų pusių

zidentui atsisveikinimo priėmi
me (1.16) mažasis svetys, 19 
mėnesių Lyn, nutraukė senato
riui Everett Dirksenui akinius. 
Tačiau mums ne tiek yra įdo
mu, kad Blinois senatoriui bū

nu nameliai, pastatyti lyg ant 
vandens. Net sunku įsivaizduoti, 
kaip jie ir gyvena. Verčiasi žve
jyba ir “dovanų” krautuvėmis.

Jeigu norėsi būti pirkėju, tai 
už 15 dolerių kompanijos nuvež 
tave ir į Bahamas lėktuvu, apro
dys viską, pavaišins, na, gal ir 
įkalbės žino, gal ir verta... Šiaip 
pavienis be anglų leidimo į Baha 
mas negali įvažiuoti.

Aleksandra Eivienė 
Ri-

' ' • f ST/M

vietovė valosi po potvynių. Matyti išvartyti medžiai, suneštos šakos ir purvu

ATSISVEIKINIMAS...

vo nutraukti akiniai, kiek to 
priėmimo metu prezidento John
sono' pasakytoje kalboje tarp 
kitko išsireikšta “mano anūkas 
yra mažasis lietuvis iš Wauke- 
gan”. Ta kalba, neišskiriant ir

JAV senato suruoštame pre- I šio pasakymo, kaip ir visos ki- , tųjų rūmų man žinomais ir ne-
tOS prezidento pasakytos, yra 
atspausdinta š. m. sausio 16 d. 
Baltųjų rūmų biuletenyje.

Paskatinta tos prezidento kai 
bos, jūsų korespondentė pareiš
kė pageidavimą pasimatyti su 
mažojo lietuvio motina Lutei Nu
gent. Ponios Johnson spaudos 
sekretorė Elizabeth Carpenter 
sudarė man tą progą.

Paskirtu laiku, sausio 18 d., 
nuvykusi į Baltųjų rūmų ryti
nės dalies Johnsonienės spau
dos skyrių, buvau maloniai pri
imta ponios Carpenter (reikia 
pastebėti, kad atvykusi čia vi
suomet būdavau maloniai sutin 
karna ir man būdavo rodoma 
nemažiau dėmesio, kaip ir didžių 
jų agentūrų spaudos žmonėms).

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVCS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

[2 YRŠ~ 4 YRS. 16 YRS. | 8 YRS. 1 10 YRS. | 12 YRS.| 14 YRS. 1 16 YR. | 18 YRS. | 20 YRS.
$10.001 $252.13 $524.081 $833.30| $l,167.46|$l,534.51l$l,937.70!$2,380.57 !$2,867.04'$3,401.40!$3,988.36
20.00 504.26 l,058.16|l,666.59| 2,334.91| 3,069.02| 3,875.39 4,761.14 I 5,734.081 6,802.801 7,976.72
30.00 756.39 1,587.2512,499.89) 3.502.37| 4,603.531 5,813.09 7,141.71 | 8,601.12! 10,204.20! 11,965.08"
40.0011,008.53 2,116.3313,333.18! 4,669.82| 6,138.041 7,750.78! 9,522.28 111,468.16113,605.60i 15,953.43
50.00| 1,260.66 2,645.4114,166.48) 5,837.28|. 7,672.55| 9,688.48111,902.85 114,335.21117,OOY.OOl 19,941.79
60.00 1,512.79 3,174.4914,999.78| 7,004.73 | 9,207.06111,626.17!14,283.42 117.202.25120,406.40123,930.15
70.00 1,764.92 3,703.5815,833.071 8,172.19|10,741.57Į13,563.87! 16,663.99 !20,069.29123,809.80J27,918.51
80.00 2,017.05 4,232.6616,6fi6.371 9,339.65112,276.08115,501.56119.044.56 122.936.33"27,211.19!31,906.87
90.00|2,269.18 4,761.7417,499.66! 10,507.10113,810.59117,439.26|21,425.13 125,803 37'30.612.59 35,895.23

100.0012,521.3215,290.8218,332.96|11,674.56 Į 15,345.09! 19,376.96,23,805.70 !28,670.41 34,013.99139,883.59

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

Certifikatų sąskaitos

Certifikatal išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

8TAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
Vacation Club 
Colleg,“ Bonus Savings 
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our spec’l
money order checks. No

Chicago Savings and Loan Assn.
TEL. GR 6-75756245 SO. WESTERN AVE.

Pirmad...................... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Antrad..................... 9:00 A.M -4:00 P.M.
Trečiad............................... Uždaryta visa d

HOURS:
Ketvirtad. 
Penktad. .

Sujauktai atrodė beužbaigian- 
ti savo darbą ši veikli įstaiga. 
Įvairūs daiktai buvo kraunami 
į dėžes. Kraustytojai laukė nu
rodymų.

Laukiau ateinant ponios Lu- 
ci Nugent. Tačiau nustebau, kai 
atėjusi jauna panelė paprašė 
mane eiti su ja. Mes ėjome Bal-

žinomais koridoriais pro budin 
čius policininkus, kurie tikrino 
mano Baltųjų rūmų spaudos kor 
telę ir atsižymėdavo laiką. Kel
tu užsikėlėme į trečią aukštą.

Mus sutiko maža, smulki, tam 
siais plaukais, mėlynomis dide
lėmis akimis ponia Luci Nu
gent. Apie 20 minučių kalbėjo
mės jos salonėlyje. Ji yra švel
ni, santūri, jaunutė Lyn moti
na, mylinti savo vyrą, kuris už 
8 mėnesių grįš iš Vietnamo, sa
vo tėvus ir visa, kas yra gera, 
kilnu. Tarp kitko ji pastebėjo, 
kad jos vyras mažas būdamas 
lankė lietuvišką parapinę mo
kyklą, o jo motina, ir ypač te
ta, gerai kalba lietuviškai. 

Atsisveikindama, linkėdama

KP TO
ętft.ooo

JOHN PAKEL, President

Ant visų knygelių 
sąskaitų

service charge to members
* SeU & redeem U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
* Save-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Boxes

9:00 A.M.-8:00 P.M 
9:00 A.M.-8:00 P.M.

Šeštad....................... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

sėkmės, įteikiau poniai Luci 
Čiurlionio ansamblio dainų plok 
štelę, kurioje yra įdainuota lop
šinė, o jos seseriai poniai Lyn- 
dai Robb, kuri domisi vaikų li
teratūra, prašiau perduoti ma
no išverstą į anglų kalbą lietu
vių liaudies legendą apie lau
mes.

Tenka pastebėti, kad buvęs 
prezidentas su pasišventimu ir 
įvairiais mėginimais siekė pa
daryti laimingesnį, šviesesnį gy 
venimą Amerikos žmonėms. Per 
penkerius jo prezidentavimo me 
tus buvo pasiekta daug page
rinimų, daug kas nepavyko ar 
net pablogėjo. Bene didžiausias
L. B. Johnsono laimėjimas, tai 
medicinos pagalba senatvėje, 
visiems lygių teisių bei paramos 
vargstantiems įstatymų įgyven- 
din’mas.

Ponia Johnson padėjo pagrin
dus gražesnei, švaresnei Ame
rikai. Daug apleistų vietų bu
vo paversta parkais, pakelės ir 
šlaitai apsodinti medžiais, mies
tai papuošti žalumynais. Tai 
pasilieka kartų kartoms. Tik, 
deja. ir pagražintuose miestuo
se siaučia plėšimai.

Lyndon Baines Johnson lai
mėjimai jau įžengė į Amerikos 
istoriją. Laikas parodys, kiek 
pagerinimų ar nusivylimų į A- 
merikos gyvenimą pavyks įneš
ti naujajam prezidentui.

Po prezidento Nixono inau
guracijos buvęs prezidentas ėjo 
į lėktuvą nešdamas savo my
limą anūką •— mažąjį lietuvį. 
Atrodė, kad jis neša apsikabi
nęs savo didžiausią džiaugsmą 
ir turtą, kurį jis iš Washingto- 
no išsiveža i Texas.

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiirmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
DEKORAVIMAS

Ift VIDAUS IR ID LAURO 
Kilimai Ir apmušti baldai valomi. 

Kreiptis į:
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prleft 49 metus 

Dengiame visų rOftlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Ift lauko. Taisome mūra ’*tuok- 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

NEGĘSTANTI
ŠVIESA

PRANAS GARŠVA

Marijonų vienuolijos 50-ties 
metų sukakčiai atžymėti išleista 
marijonų veiklos istoriia Ameri
koje. Tampriai susijusi su Ame
rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte.

Tik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padalinį.

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa
gauna ir visa istorija atsistoja 
prieš jo akis ne kaip sausa moks
linė praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas.

Patartina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama “Drauge”, kaina 
$3.50.

Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

įsigykite ir siųskite draugams 
bet kuria proga šį puikiai išleistą 
iliustruotą leidinį

ŠVENTĄJĄ AUKĄ -
maldų vertimas Bruno Markalčlo, 
S.J., fotografijos Algimanto Kezio, 
S. J. meninis apipavidalinimas Al
girdo Kurausko.

Kaina tik $6.00
Illinois Stato gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

Gaunama DRAUGE, 4545 W.
63rd St., Ohicago, Dl. 60629



ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS

Sausio 26 d. Detroito lietuviai
' baigė jubiliejinius metus su ti

krai didinga dainos programa - 
Clevelando Čiurlionio ansamblio 
koncertu, diriguojant pačiam jo 
vadovui muz. Alfonsui Mikul
skiui. Koncertas turėjo prasidėti 
3 vai., tačiau 800 vietų turinti 
Mercy kolegijos McAuley audi
torija jau keliolika minučių prieš 
skelbta pradžią buvo beveik pri
pildyta. Ir kai nei svečių nei 
ansamblio nereikėjo laukti, neži
nia kodėl koncertas vėlavosi vi
su pusvalandžiu. Svečiai nerimo 
ir rodos, savo plojimais bei trepse 
nimais mėgino uždangą pakelti.

Ansamblis gerai pasirodė ir 
savo programą atliko tikrai pasi
gėrėtinai. Programoje mišrus 
choras, vyrų choras, moterų cho
ras su kanklių orkestru ir paga
liau vėl mišrus choras kanklė-

w mis.i
Kanklių orkestrui vadovavo 

Ona Mikuskienė. Solo partijas at 
liko solistai Roma Mastiene, Al
gimantas Grigas abu chicagie- 
čiai, Irena Grigaliūnaitė, Algis 
Gilys, Vladas Plečkaitis ir P. Pe
traitis. Ansambli^ atliko tik lie
tuvių kompozitorių kūrinius —
M. K. Čiurlionio, A. Mikulskio, 
J. Žilevičiaus, J. Dambrausko, J. 
Naujalio, B. Budriūno, J. Karna- 
vičiaus, V. Klovds, J. Karoso ir vi
są eilę A. Mikulskio harmoni
zuotų liaudies dainų.

Pirmą kartą ansamblis išpil
dė B. Budriūno “Mano protėvių 
žemė” pąfgal poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžius. Koncertas 
buvo baigtas Maironio “Lietuva, 
brangi” ir “Namo”. Klausytojai 
savo gausiais plojimais keletą kar

• tų privertė muz. A. Mikulskį ir 
jo ansamblį dainą vėl pakartoti.

Koncerto pasiklausyti vaikai 
iki 12 metų buvo leidžiami ne
mokamai, todėl ir jų procentas 
salėje buvo ne mažas. Čia reikia 
pagirti rengėjus (LB apyl. ir 
jub. metų k-tą), kad nesusodino 
vaikų kur nors atskirai, bet leido 
sėdėti su tėvais ir suaugusiais sve 
čiais. Tokioje aplinkoje vaikai bū 
na ramūs ir šiame vakare salėje 
buvo reikalinga rimtis. Reikia 
džiaugtis, kad koncerto klausėsi 
ne tik vaikai, bet ir didelis skai
čius mūsų jaunimo. Koncerto 
programa gerai sustatyta, visi bu 
vome sotūs, bet ne pervalgydin- 
ti, ypač, kad šis dainos patieka
las nebuvo “pagardintas” ar per
krautas kalbomis bei sveikini
mais. Užteko tik vienos, Jono Ur
bono gėles įteikiant, trumpos 
kalbos. J. Urbonas šio vakaro 
proga, atrodo, baigė savo tarny-1 
bą kaip jubiliejinių metų komite

te to pirmininkas. Visiškai be kalbų 
apsieiti sunku ir beveik neįmano
ma, bet dabar jau pradedame 
geriau suprasti— ko pasiklausy
ti mes susirenkame.

Koncerto dalyviai atsistojimu 
pagerbė ką tik mirusį PLB cen
tro valdybos pirmininką a. a. 
Juozą Bačiūną ir čiurlioniečiai 
atliko “Nuliūdo kapai”.

VI. Selenis

'* — Sportininkų (ŠALFAS S-
gos) dviejų dienų suvažiavimas 
prasidės vasario 1 d. 1 vai. Lietu
vių namuose.

Detroito skelbimai
pTTjrrrTrTTTus

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda ••Plaster Board”. Visų rūšių

grrindų ir sienų plyteles.

12787 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

WJLB stotis — banga 1400

Šeštadieniais 3 
Patricia. Bandža 
A1į?Ih Zaparackas

00 Iki 4:00 P- P 
tel. 278-3265 
tel. 540-1982

VedSjas - Ralph J'
15766 Desure, Detroit, Mich. 4sjS<s7

tel. 273-2224

NAMŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių namų draugijos na
rių susirinkime sausio 19 d. apie 
valdybos nuveiktus darbus pra
nešimus padarė pirm. dr. Vyt. 
Mileris, vicepirm. Jonas Atkočai
tis ir finansų sekretotrius Juozas 
Racevičius piniginę apyskaitą at 
spausdino iš anksto ir padalino 
nariams.

Šiuo metu didžiausias valdybos 
rūpestis nupirkti tam tikrą skai
čių apylinkės lūšnų ir įrengti di
desnę automobiliams pastatyti 
aikštę.

Lietuvių namų didžiausias pa
jamų šaltinis yra Dariaus -Girė
no klubas, kuris nuomos ir šva
ros palaikymo už svetainę sąskai- 
ton 1968 metais sumokėjo 10,550 
dol. Draugijos nariai — šimti
ninkai sudėjo 2,070 dol., nuoma 
už sales 1938 dol., pelnas iš pa
rengimų 788 dol.. Viso pajamų 
praėjusiais metasi 15,395 dol.

Stambiausios išlaidos: už nu
pirktą nekil. turtą automobilių 
aikštei praplėsti 4,550 dol., sko
los grąžinimas po 200 dol. mė
nesiui 2,102 dol. ir procentų 498 
dol., namų prižiūrėtojui alga 
2,202 dol., mokesčiai 1,962 dol., 
namų apdrauda 821 dol., re
montams 547 dol., už dujas šil
dymui ir virimui 1,134 dol., už 
elektrą 737 dol. ir kit. smulkes
nės išlaidos. Namai dar turi 
6,526 dol. skolos ir mokant po 
200 dol. mėnesiui skola bus 
baigta mokėti 1972 m. sausio 
mėn.

Iš apyskaitos matyti, kad jei
gu ne Dariaus — Girėno svetai
nė, namai negalėtų išsilaikyti 
arba reiktų labai pakelti nuo
mas už posėdžius, susirinkimus, 
sueigas ir pan., gi iki šiol tai bu
vo nemokamai. Salių nuoma pa
rengimams (1938 dol.) net na
mo mokesčių arba šildymo ir ap 
švietimo sąskaitos neapmoka.

Revizijos komisijos vardu pra
nešimą padarė dr. Vincas Misiu- 
lis su mažom pastabom viskas ras 
ta tvarkoje.

Susirinkimo buvo prisiminti 
ir pagerbti metų bėgyje mirę na
mų draugijos nariai: Marijonas 
Janukaitis, Stepas Iljasevičius, 
Petras Kučinskas, Jonas Petrulio- 
nis, Adelė Nausėdienė ir Balys 
Svilas.

Naujais narias (šimtinin
kais) priimti: Algis Augūnas, 
Aldona Dulaitienė, dr. Bronius 
Krakaitis, Valius Mikas (Mika
lauskas), Anelė Paškonienė, An
tanas Rašytinis ir dr. A. Zotovas. 
Be to, visa eilė narių savo įnašus 
padidino dar po vieną šimtinę: 
Antanas Iškulis, Jurgis Šidagis, 
Leonas Kalvėnas, dr. Vytautas 
Mileris, VI. Selenis, Petras Svilas, 
Genovaitė Viskantienė, Antanas 
.Siurkus, Mykolas Vitkus, Anta
nas Petrauskas, Albinas Grigai
tis, Petras Vaitekūnas ir Jonas 
Maršalkovičius.

Valdyba renkama trims me
tams. Šiais metais pasibaigė ka
dencija fin. sekr. Juozo Racevi- 
čiaus, jam sutikus kandidatuo
ti, buvo išrinktas aklamacijos 
būdu. Toliau valdyboje pasilieka 
pirm. Vyt. Mileris, vicepirm. J. 
Atakočaitis, iždininkas Ant. Su
kauskas ir sekr. Genovaitė Vis
kantienė. L. namų draugijos įsta
tai numato du valdybos kandi
datus, jais buvo išrinkti Albinas 
Grigaitis ir Stasys Račiukaitis.

Revizijos komisija perrinkta ta 
pati: dr. Vincas Misiulis, Juozas 
Lesčinskas ir Petras Dalinis. 
Taip pat ir revizijos komisijai 
buvo išrinkti du kandidatai -Vin 
cas Tamošiūnas ir Stasys Šimo- 
liūnas.

Susirinkimą tvarkingai prave
dė inž. Vacys Urbonas ir sekreto 
riavo Jonas Jonynas.

(sln)

TRUMPAI

— Buv. Sibiro tremtinės St. 
Rūkienės knygos “Vergijos kryž- 
keliuose” pristatymas įvyks vasa
rio 9 d. 12 vai. L. namuose. Šią 
knygą Detroito visuomenei pris-

Šv. Antano p-jos vikaras kun. K. Simaitis ir L. B. Detroito apyl. pirm. 
A. Rugienius lietuviškame parengime dalinas įspūdžiais.

Nuotr. K. Sragausko

MŪSŲ KOLONIJOSE
Po pietų 2 vai. lietuvių sve- 

‘tainėje 354 Park St. įvyks ant
roji minėjimo dalis su menine 
programa. Pagrindinę kalbą pa 
sakys Juozas Raškys. Meninę 
^programą atliks šv. Andriejaus 
parapijos choras vad. muz. Jo
no Beinorio ir jo mokinių or
kestras, skautų berniukų kvar
tetas ir tautinių šokių grupė.

Kadangi kiekvienais metais 
lietuvių gretos vis retėja tad 

i ir į minėjimą vis mažiau žmo
nių tesusirenka. Šio minėjimo 
■rengėjai nuoširdžiai prašo vi
sus lietuvius atvykti, kad nepa
siliktų nė vienas nedalyvavęs 
šioje taip reikšmingoje mums 

'šventėje. Tad dalyvaukime visi! 
UŽBAIGIANT 1968 METUS

New Britain, Conn.
NEPRIKLAISOM YBF.S

MINĖJIMAS

New Britaino Alto skyrius 
talkinamas Lietuvių Bendruo
menės bei kitų organizacijų ren 
gia Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo šventės minėjimą, ku
ris įvyks vasario 16 d. Ryte 11 
jval. Šv. Andriejaus bažnyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
1 etuvių kalba už pavergtą Lie
tuvą ir žuvusius kovoje už lais
vę.

tatys Eastern Michigan universi
teto prof. dr. Leonas Sabaliūnas, 
įėjimas nemokamas.

— Buvę “Šilainės šokėjai” ku
rie nebegyvena Detroite arba 
kurie ir gyvena, bet yra pakeitę 
adresus, prašomi savo naujus a- 
dresus pranešti grupės vadovei 
Galinai Gobienei, 6849 Vernon, 
Dearborn Hights, Mich. 48127. 
Adresai reikalingi, nes norime 
pakviesti yisus buvusius šios gru
pės šokėjus į dvidešimtmečio mi
nėjimą gegužės 24 d.

— Balfo 76 sk. metinis susirin
kimas įvyks L. namuose vasario 
9 d. 12 vai. Susirinkimas skaity
sis teisėtas nepaisant kiek narių 
Susirinks. Bus naujos valdybos, 
rev. komisijos ir jubiliejinio Bal
fo seimo (kovo 15 -16 d. Chica
goje) atstovų rinkimai.

— Nevystančios gėlės Lietu
vių fonde. 1968 metų antrame 
pusmetyje detroitiečiai vietoje gė 
lių įamžino savo mirusiuosius L. 
Fonde: Marijoną Janukaitį 
(su 283 dol.), Aldoną Leščinskie
nę (200 dol.), Petrą Kučinską 
(108 dol.), Leoną Šukį (100 
dol.). Tuo pačiu laiku atmini
mo įnašai padidinti: Vlado 
Pliuros (iki 535 dol.), Stepo Ilja- 
sevičiaus (iki 177 dol.) ir Prano 
Gudaičio (iki 125 dol.).

Tik ką praėjusių metų pa
baigoje šv. Andriejaus parapi
ja turėjo įvairių pasikeitimų ir 
visą eilę parengimų.

Kaip jau anksčiau spaudoje 
buvo minėta buvo klebonų pa
keitimai. Kun. klebonui Bene
diktui Gauronskui išėjus į pen- 

'siją, čia buvo atkeltas klebonu 
kun. Edvardas Gradeckas iš 
Šv. Juozapo parapijos Waterbu- 
ry. Conn. Spalio 27 d. parapija 
surengė buvusiam klebonui ku- 

Į nigui B. Gauronskui atsisveiki
nimą. Po atsisveikinimo kalbų 
buvo ir meninė programėlė, ku
rią atliko parapijos choras.

Lapkričio 23 d., naujo klebo
no kun. E. GradeCko iniciatyva, 
buvo surengtas susipažinimo 
su parapiečiais vakaras, su už
kandžiais, menine programėle, 
bendrom dainom ir šokiais. Pro 
gramėlę atliko muz. J. Beinorio 
mokinių orkestrėlis. Buvo labai 
nuotaikingas ir šeimyniškas pa-

— Lietuvos atkūrimo sukaktį 
minint

vasario 16 d. 3 vai. Mercy kolegi
joje meninę dalį atliks mūsų 
jaunimas —G. Gobienės vad. 
'tautinių šokių grupė “Šilainė” 
ir jaunimo mišrus choras veda
mas muz. St. Sližio. Vasario 15 d. 
7 vai. L. namuose įvyks vaka
rienė, kurios metu oraganizacijų 
bei visuomenės atstovams bus 
pristatytas pagrindinis kalbėto
jas lietuvių kalba dr. Algirdas 
Budreekis iš Nevv Yorko.

— Dariaus — Girėno klubo 
metinis susirinkimas įvyks vasa
rio 2 d. 12:30 vai. L. namuose. 
Bus valdybos, revizijos komisi
jos ir kainų komisijos praneši
mai ir naujų šių komisijų bei 
valdybos rinkimai.

(SLN)

“ATEITIES” KLUBAS CLEVELANDE 
š. m. vasario mėn. 1 dieną, šeštadienyje 

SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE 
— rengi a —

DAINOS, MUZIKOS IR POEZIJOS 
KONCERTĄ

dalyvauja: Solistė Aldona Stempužienė, GROS WENDELL ORKESTRAS.
Kompozitorius Darius Lapinskas, Veiks bufetas ir baras.
Aktorius Leonas Barauskas. Pradžia — 7:30 vai. vakare.
Menininkai neseniai su pasisekimu Bilietus rezervuoti pas J. Damušį

koncertavo Pietų Amerikoje. 381-8408 ir V. Kasakaitj 943-2130.

rengimns. Tik gaila, kad ne visi 
parapiečiai turėjo norą į šį pa
jungimą atsilankyti. Dalis iš jų 
matyt pabūgo, kad naujas kle
bonas nori juos “prigriebti” ko
kiu tai kombinuotu būdu. Deja, 
jie apsiriko, tai buvo grynai su
sipažinimo tikslui taip, kaip bu
vo skelbta be jokių reikalauja
mų pažadų ar aukų.

Naujas parapijos klebonas 
kun. E. Gradeckas yra darbš
tus ir didelios iniciatyvos žmo
gus. Jis nori atgaivinti para
pijos veiklą, kuri per eilę metų 
buvo anm rusi. Tad jis pats vi
sur eidamas pirmas nori įjung
ti ko daugiausiai į bendrą veik
lą.

Yra reikalinga bažnyčiai bei 
jos pastatams daug remonto 
bei reikaPngi kitokie pagerini
mai, kur jau darbas vykdomas. 
Šiam reikalui yra reikalinga 
lėšų, tad tam tikslui yra nu
matyta gegužės 18 d. surengti 
parapijos koncertą. Programo
je dalyvaus parapijos suaugu
sių choras, muz. J. Beinoriaus 
mokinių orkestras, naujai ren
giamas vaikų choras ir kitos 
meninės pajėgos.

Lapkričio 30 d. parapijos cho
ras suruošė savo metinį koncer
tą su šokia’s. Programa buvo 
išnildyta mišraus choro moterų 
choro, dueto, vyrų okteto ir 
solo. Choras kas sekmadienį gie 
da bažnyčioje lietuviškas mi
šias. Dabar ruošiasi naujas lie-

RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St
’slenlntu Ir vietiniu automobiliu

CfltsvmaLR Priklauso Phicajro Mn’o- 
'iub VoinimSr atveju akamblnkit'

OR ft-8134 arba GR A-S85S 
Sav. — Jirozae (Joe) Juraltle

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metą patyrimas 

WA 6-9209 Chicago, Illinois

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI
30% ik 50% nuolaida. Galina 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern. Tel. GR 6-4421

10% — 20% — 30% pigiau rnokCnli 
.ii apdrauda nuo lurnles tr autom*> 
bllio pas
FRANK ZA P O L 1 • 

3208 H Wern OOth Street 
Chlcatro, IUinols

TeL GA 4-8654 ir GR 0-433*

Šalinas upei patvinus, Paso Robles, Calif., miesto gatvėje apsemti au
tomobiliai.

4.75%
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m- sausio 30 4.

tuviškas mišias išleistas muz. 
Broniaus Budriūno “Šv. Kazi
miero garbei”.

Pereitų metų pabaigoje įvyko 
dar vienas pakeitimas parapijo
je, tai būtent, kad vietoj bu
vusių trijų kunigų buvo palikti 
tik du. Kun. Walter PranSkie- 
tis buvo paskirtas į klebonus 
ir iškeltas į Šv. Tomo parapiją 
Goshen, Conn.

Gruodžio 1 d. buvo parapijos 
surengtas jam atsisveikinimas. 
Dąjlyvavo labai daug žmonių 
šiame atsisveikinime. Prie už
kandžių ir meninės programė
lės, kurią atliko parapijos cho
ras buvo miela praleisti porą

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, raitijai 

stereo, oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W 69th Street 776-1436 
Namu tel _ PR (1-1063

AGENTCRA 
Namu. gyvybla. 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi
mokė j Imo sąly
gos.

ACEVIČIUS
6456 S* Kedzie Avė., PR 8-2288

I REZIDENCINIAI, 
Mbkomerciniai,
U 3 MEDICINOS IR y | KITOKĮ PASTATAU

J 2457 West 69th Street J TeL HE 4-7482

MOVING
4 pd raustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A VILIMAS
828 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

AM*'*-***'’

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUS® ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD ISMOKfiJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKSCIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, DL 60632 LA 3-8248

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį ! *

e • I:’.,

IIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. 

MftRQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

valandų su visų mylimu, ir mie
lu kun. W. Pranskiečiu. Linkė
dami jam ilgiausių metų ir sėk
mės naujose pareigose atsisvei
kinome ir išleidome iš lietuvių 
tarpo į amerikietišką parapiją.

Lietuvių Varpo klubas lapkri
čio 16 d. su banketu iškilmin
gai atšventė savo 50 metų veik
los sukaktį, sutraukdamas ne
paprastai didelį skaičių žmonių.

Nina Stasaitienė

A. ir J. MeSOS krautuvė
PRIME & CHOICE MĖSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai. Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vak

•SS®
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

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

Vakarais skambinti VVA 5-8607 
P, Rudėnas K Šimulis

B A N G A"

SIUNTINIAI J LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MAKQCF,TTE GtFT PARCEL SERV, 
2«08 «»th St. Tel. WA 5-2787
2501 HJJth St. Tel. WA 5-2737
3333 Halsted St. Tel 254-3320

Lietuviu bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu 18 Chi- 
nagos tiesiai Į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairiu me
džiagų, ital. lietpalClu lr kitu prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už
taky mai.

E. ir V. Žukauskai

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67tb Place WA 5-8063

5.25’
PER ANNUM 

M INVESTMENT 
BONUS
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CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

HELP VVANTED — MOTERYS

SECRETARY
HELP VVANTED — VYRAI

VVANTED

Keith Baker, 10 m., Amerikos misionieriaus Kenijoj sūnus, buvo pa- j 
grobtas Kenijoj, grasinta jam nupiauti nosį, jeigu tėvai neduos 
10,000 dol., bet po trijų dienų berniukas buvo sveikas paleistas. Čia 
matyti jis su motina Kuabe mieste, Kenijoj.

PIGIAI PARDUODAMI 4-IU 
VIENETŲ APARTMENT AI 

3624 E. Montecito, Chicago
Vienas butas 2-jų megamųįų. l>/2 vo- 
nos gu įdirbta ėlėktr. virtuve, 3 butai 
po vienų miegamąjį, viši su virtuvė
mis, beržo kabinetais.

Apartmentai 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. į 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 likutį išmokė
tinai.
Rašyti savininkui: Mrs. S. Pudinas, 
3933 W. palmaire Dr., Phoenix, Ariz. 
85021. Phone: Phoenix 934-1835.

Italijos ministeris pirm. 
už Lietuvos laisvę

Naujasis Italijos ministeris 
pirmininkas Mariano Rumor y- 
ra vienas žymiųjų Europos krik 
ščionių demokratų vadų. Ilgą 
laiką jis buvo Italijos Krikščio
nių demokratų partijos politinis 
sekretorius ir nuo NEI persior
ganizavimo Europos Krikščio
nių demokratų sąjungos pirmi
ninkas. Jis visuomet mielai pa
laikė ryšius su Lietuvių Krikš
čionių demokratų sąjunga ir bu
vo Lietuvos reikalų rėmėjas.

Jam tapus Italijos ministe- 
riu pirmininku, LKDS centro 
komitetas pasiuntė išsamesnį 
sveikinimą, kuriame pakartoti
nai prašė jį ir Italijos vyriau
sybę atkreipti dėmesį į Lietu
vos ir kitų pavergtų kraštų li
kimą ir laisvės kovą.

Į šį kreipinį prieš kiek laiko 
privačiu laišku centro komiteto 
pirm. A. J. Kasulaičiui atsakė 
pats min. pirm. M. Rumor. Ja-

me jis dėkoja LKDS ir jos va
dovybei už sveikinimus bei sėk
mės linkėjimus ir kartu pakar
totinai patikina, kad jis ir to
liau bus ištikimas laisvės ir de
mokratijos principams bei visų 
pavergtų kraštų laisvės siekiam.

(KDI)

— James Russell Lowell, poe
tas ir diplomatas, gimė 1819 
m. vasario 22 d., t. y. prieš 150 
metų.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 4 kamb. de luxe bu
tas. Gage parko apyl. Skambint 
436-0968.___________ _______
IŠNUOM. kamb. vyrui ar moteriai, j 
Galima naudotis virtuve. 2-<ne | 
aukšte. Arti švč. M. Marijos Gimi-1 
mo bažn. 925-0776.

40 akrų Akis su trobesiais tr ma
šinerija Mičigane, 120 mylių nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butų mfir. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met pajamų. Savininkas 
duos paskolą 6% Tatna $68,000.

5 kamb. mūr uungalovv prie 71- 
os ir R0okwėll. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$40,000.

2 butai po 6 K kamb. lr 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mflr. na 
mas Mąrąuette Pk. 8 auto garažas. 
$52,000.

2 gražūs sklypai do 50x160 pėdų 
Beverly Shores, Ind. — $7,900

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Mūr. 4 kamb. su .4 kamb. butu pa
stogėje lr 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. lr krautuvė. 69 ir Rockwell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390
REAL ESTATE

Svarbu - paskaitykite

PROGOS — OPPORTUN1TTES

Parduodama kepykla Ir kavinė. Ge
rai einas biznis Savininkas nori kel
tis i Vakarus. Susitarimui skambinkite 
Iki 12 va, dieną tel 815-4R5R686
Klauskite Walter Wrobel.__________

FRANCHISE

TOPPERS 
STEAK HOUSES

Ia proud to announce the foliovving 
prlme locatlons are available for 
franchise:

BALDWIN PARK
FOL8OM
FONTANĄ 

LA CANADA
LOMPOC
ST. PETERSBURG, FLA
LOS ANGELES
MONROVIA
NAPA
PITTSBURG
ST. LOUIS, MO.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
COLUMBUS, OHIO
LAS VEGAS, NEVADA
VVEST MEMPHIS, ARKANSAS 

Many more "CHOICE”
locatlons available

The above locatlons wlll be avail- 
able vvithln the next 90 days. For 
our brochnre or to arrange an ap
pointment, please contact us at:

TOPPER'S STEAK HOUSES
12825 S. Normandie 

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

Rūta restoranas — Lietuviui leng
vos sąlygos.

Modern. šviesus po 3 mieg. 2-jų 
butų namas. įrengtas beismentas 
Atskiri šildymai. $19,900.

$14,200 pajamų iš apartmentinlo 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

5 kamb. apkaitas narnas. Gazo 
šildymas, air cond., geležinė tvora, 
30 p. sklypas. Art.1 ofiso. $12,500.

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū. 
ras. Atskiri šildymai. Air cond. Kar
petai Virš 45 p. lotas. Garažas. 
$43,000.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28.500.

0 kamb. mūras. Kabinetų virtuvė, 
karpetai, naujas gazo šildymas lr 
garažas. Apie 61-California. $21,400.

Lotas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat parko. Pigus.

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

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

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

švarus 5% kamb. mūr., 8 metų 
senumo, gazu šildymas, vandens 
apsėmimo kontrolė. Garažas. Savi
ninkas duoda paskolą. $22,900.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVlCIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

REALE STATE
1 po 8 kamb. mfir. Modernios vo- | 

nis, alum. langai, Šiluma gazu, 2 
ąuto. garažas. Marąuette pke. $29.900.

2 >>o 5K kamb. lr 4 kamb. angliš
kam , uay. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

• butų naujas mfiras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų t- 
stalgos. $16,900.

2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln - 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming liouse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. ''BuUt-lns”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1K aukšto mfir. 5 lr 5 kamb. 1 
lėilmal. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakiey »19,500

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

Member of M L.S
A L E X 4 A T A S — REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd.. Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir bituose vakarininose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
Ir tesurinkti te katalogo.

real estatf^

REAL ESTATE — INCOME TAX
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

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

4645 So. Ashland Avė., LA 3-8775
Currency Exchange patalpose 

Sąžiningas patarnavimas

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

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas ir 2 kamb rūsy. Gazo šiid.
$13.600.

Mfir. 5 kamb. bungalovv. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 ir Talman. Mūr. 2 po 5 kamb. 
ir butas rūsy. Garažas. $29,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St., RE 7-9515

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

HELP WANTED — MOTERYS

LAFAYETTE 
HOME HOSPITAL 

ĮN LAFAYETTE, INDIANA 
Offers An Exoellent Opportunity For 

A8LP - CHIEF MEDICAL 
TECHNOLOGIST (N'įgbts)

Paid vacation. holidays and educa- 
tional benefits. Group life Insurance. 
Excellent retirėment prograni. 
Health and accident Insurance. An- 
nuity and income prdtectipn plan. 
Salary oommensurate vvith training
and ezpėrlence.

Contact Personel Department 
2400 South St.. Lafayette, Ind.

Phone (317) 447-6811, Ext. 209
Monday Thru Friday, 8:00 To 4:30 

An Eąual Opportunity Employer

Good typing skilia, good clerical 
skills. Shorthand or dlctaphpane re
ąuired. Salary based om ability. Com
pany offers full range of fringe ben
efits including group hospltalization. 
company paid pension & new modern 
lunch rooim.

Contact Mr. Long 
At 488-6161

ENGLEVVOOD ELECTRICAL 
SUPPLY CO.

5801 S. Halsted Street

PHONE SALESMAN
Witb Experience. Top Commission 

5 Day VVeek.
TEL — 726-5920

HELP VVANTED — MOTERYS

IAFAYETTF,
HOME HOSPITAL 

IN LAFAYETTE, INDIANA 
Offers An Excellent Opportunity For

DIETICIAN
Immediate opening for ąualified Die. 
tlcian ADA. Registered or eligible 
for registration. Paid vacation, holi
days and educat tonai benefits. Group 
life Insurance. Excellent retirenient 
program. Health and accident Insur
ance. Annulty and income protection 
plan. Salary oommensurate vvith 
training and experience.

Contact I’ersunel Department 
2400 South St., Lafayette, Ind. 
Phone (317) 447-0811, Ext. 2O»

Monday Thru Friday, 8:0t> To 4:30 
An Eąual Opportunity Employer

Exper. Secretary
Shorthand & ty.plng a necessity. 

Full or Part Time 8:30 -5 P.M.
5 Days Week

APPLY IN PERSON 
SHAVEX CORPORATION 
1801 N. Central Pk. 278-8440

Telephone Operators
Experierice necessary. Apply 
personnel.

LA SALLE HOTEL
_______ 10 N. La Šalie St.________

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III. 
Tel. 439-5510

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-

VYRAI IR MOTERYS'

Outstanding Opportunity 
PHYSICAL THERAPIST (2)

OCCUPATIONAL THERAPIST (1)
Positions opening in ą oomprehensive 
out-patient Treatmenl Center, offer- 
ing Services to a seventeen county 
area in East Tėxas, com.pletely 
eąuipped wtth the latest thftrapeutic 
eąuipment to mcet the reąucst of 
the Phyaicians. Very liberal person
nel policies and pracitices vvith good 
starting salary, incentive and longev. 
itv raises. The program offers a 
challeuge to anyone desirtng vvork 
vvith a variety of patients from 
pre-school aged ohildren to adults. 
Steady employment. Apply to Ex- 
ecutive Director.
E. TEXAS TREATMENT CENTER 

P. O. Box 1599 
KILGORE, TEXAS 75662

2 YOUNG MEN
One for cable fnbrieating, one 

for miscellaneous duties.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III.
tel. 439 - 5510

TECHNICIANS
MICROWAVE

Baekground ln testing W. G. & Coax 
Components. Minimum supervlsion. 

Snlary To 8250 Per Week 
ELECTRONIC

Build and tęst mllitary eleetronte 
eąuipment from schematics. Know- 
ledge of components and MIL. specs. 

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

Struthers Electronics Corporation 
Mamaroneck, New York 10543

Phone (914) 698-3000 ....

FIELP W.4NTEI1 — VYRAI

SHIPPING AND VVAREHOUSE
MAN

Need Immediately For Publisher 
Young man for picking and packing 
orders, handling return goods. etc 
Five Day Week.

NORTH MICHIGAN AVENUE
CALL 664-8201

SHIPPING AND GENERAL 
FACTORY HELP

for expęrienoed people. Excellent 
benefits, health & vvelfare benefits, 
vacation, 5 paid holidays. Perma- 
ftent positions. Wm. Cooper & Nep- 
hevvs, 1909 N. Clifton (nr. Ashland). 
327-3232 ask. for John. A nlce 
place to vvork.

MAN WANTED

GENERAL

OFFICE
FULL TIME
PART TIME

•

Positions for full and part 
time ladies are available in our 
Osteopathic Clinics. Candidates

Skelbkites “Drauge”, i help vvantTd~ — vyrai tos visiems prieinamos

United
States
Steel

Gamybai
Reikalingi
Darbininkai
DABAR!

DIDŽIOJI GARY STEEL 

ĮMONĖ GARY, INDIANA SIŪLO 

AUKŠČIAUSIĄ ATLYGINIMU

Proga užsidirbti ir išmokti — 

su puikiais priedais...

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

Ten rasite bažnyčių ir parapijų veikėjai padės jums susipažinti ir įeiti į socialinę 
veiklą. Ten yra klubų ir organizacijų, kurios padės |ums įsijungti į vietinę bendruo 
meaę.

MES GALIME DUOT JUMS DARBO... kurio ieškote ir norite... pradėsite net nuo 
$2.64 į valandą. Mes turime normalią keturias dešimt valandų darbo savaitę, astuo
nias valandas per dieną.

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

ATVYKITE f GARY DABAR... ATSILANKYKITE į “BIG MILL’’ EMPLOYMENT 
OFFICE PRIE VIRGINIA STREET VARTŲ.

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

SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE DABAR. ..

EMPLOYMENT OFFICE
GARY STEEL W0RKS 
I No. Virginia Street 
Gary, Indiana
Pbone: Area Code 210—944-4604

AN KQUAL OPPORTUNITY IMPLOYIR.

To vvork in eleetrie shop. Meohan- 
ically Inclined. Exper. Not necess. 

Contact KRV. HAREG

MJD TOIVN IGNITTON 
4909 S. Pulaski Rd.

SHIPPING AND 
RECEIVING

Need man to learn 
Shipping and Receiving 
in clean stoekroom of

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

H. M. HARPER COMPANY 

560 W. Ūke — FI 6-6560

Perskaitę “Draugą", duo

site jį kitiems pasiskaityti

should have own transportatlon.

Experience in general busi
ness activities preferred but not 
mandatory.

Attractive starting salary 
and fringe benefits.

Contact: Personnel Director

CHICAGO OSTEOPATHIC 

CLINIC

5300 S. Ellis Avenue 

00 3-6800 Ext. 457

Platinkite “Draugę”.
;»FI p DANTEI) iVKši

ckrich

INDUSTRIAL ENGINEERS
Our e.xpanding plant operation is in need of INDUSTRIAL ENGINEERS 

Who are desinous of vvorking in ai) phases of Industrial Engineering. 
VVe offer exc. opportunity for Caroer develoipment.

Successfui applicants should have at least 2 yrs. oti - the - job exp. plūs 
2 yrs College. Call or apply in person.

Personnel Manager: MR. FRANK LAZOAVSKl

PETER ECKRICH & SONS, INC.
3750 S. Lituanica Ava. — Tel.: 376-6789

MOVĖ SOUTH — Beautiful ATHENS, Oeurgia

MACHINISTS — LATHE OPERATORS
Eąuipment rebuilding company has Severai openings in general 
machine shop for ąualified versatile men. Good working conditions, 
paid major medical and life insurance. Pension plan.

DAY SHIFTS Available With Consistent Overtime 
Write in confidence to:

FOWLER PRODUCTS COMPANY, INC.
P. O. Box 1706 ATHENS, Georgia 30601

MACHINE OPERATORS
We have immediate openings now availablę for experienced drill press 
operators on our 7:30 to 2 :30 shift Monday through Friday. Liberal 
fringe benefit program plūs pleasant working conditions.

$2.09 To Start
AUTOMATIC INCREASE AFTER 90 DAYS

Apply Personnel Office 
8 A.M. to 5 P.M. Monday through Friday 

9 A.M. to noon Saturday

G. W. MURPHY INDUSTRIES, INC.
PORTABLE ELECTRIC TOOlS DIV

1200 E. State St. GENEVA, Illinois
An Eąual Opportunity Employer -



Atsisveikinimo momentas su J. Bačiūnų, pašarvotu Jaunimo centre Chicagoje, Nuotr. V. Noreikos

UKRAINIEČIŲ LAISVES SIEKIMAI

Chicagos ukrainiečiai pereitą 
savaitgalį minėjo 51-mas Uk
rainos nepriklausomybės pa
skelbimo metines, šeštadienio 
vakare iSlheraton - Chicagos vieš 
Nkty įvyko banketas, kuriame 
be ukrainiečių buvo pakviesti 
įvairių tautų atstovai.

Banketas pradėtas JAV ir 
Ukrainos himnais bei pagerbi
mu už laisvę žuvusių ukrainie
čių. Programai vadovavo adv. 
J. Kula®.

Pažymėtina, kad Chicagoj 
yra apie 60,000 ukrainiečių, 

visose JAV-se net apie mili-
nas.
Programos vedėja® supažin

dino su garbės svečiais — ki
tų tautų atstovais; bulgarais, 
armėnais, kroatais, vokiečiais, 
kazokais, slovakais, korėjie
čiais, estais, lietuviais. Iš lietu
vių dalyvavo bendruomenės 
pirm. inž. Br. Nainys su ponia, 
fllinois atstovų rūmų narys 
išrauk Savickas ir red. kun. J. 
Prunskis.

Buvo perskaityta Chicagos 
mero proklamacija, skelbianti 
Ukrainos dieną.

Fr. Savickas perskaitė Illinois 
parlamente priimtą rezoliuciją, 
kurią sveikinami ukrainiečiai ir 
primenama pavergtųjų teisė į 
laisvę.

Smagiai skambėjo solistės 
U Opycihanos ukrainietiškos 
dainos.
Sprogdinti pavergėjų pančius

Ukrainiečių apdraudos dr- 
jos pirm. V. Mazur savo kal
boje priminė Ukrainos nepri
klausomybės paskelbimą ir, 
perbėgdamas istorijos šimtme
čius, išryškino ukrainiečių lais
vės siekimus. Ukraina dažnai 
buvo priešų padalinta, tačiau 
pati ukrainiečių tauta 'buvo 
visa vieninga laisvės siekime, 
kituodamas Ševčenką ir kitus 
ukrainiečių kūrėjus, skatino ben 
dromis jėgomis siekti laisvės, 
sprogdinti pavergėjų maskolių 
pančius. Visi — ir Doubaso ka
syklų vergai ir laisvo pasaulio 
išeiviai iŠ vieno kovosime dėl 
Ukrainos laisvės.

Dr. Wobus, kalbėdamas anti- 
bolševikinių tautų bloko var
du, pareiškė solidarumą ukrai- 
nkčių kovai dėl laisvės, reikš
damas tikėjimą, kad priespau
dos dienos praeis, nauja revo
liucija Sovietuose nušluos pri
spaudėjus ir tautos susilauks 
laisvės.

Generolas priminė Lietuvą
Generolas H. Markey, II Pa

saulinio karo ir Korėjos karo 
eranas, savo kalboje primi- 
gruoboniško komunizmo bru

talumą Bet ir tironijos nakčia 
kūrenasi laisvės liepsna. Mao 
Tse-Tungas išžudė 13 mil. kinų, 
Korėjoje raudonieji sužeidė ket
virtį milijono karių, Čekoslova
kija okupuota ir vis atsiranda 
žmonių, kurie puola raudonie
siems į glėbį. Laisvė, o ne ko
munizmas, yra ateities kelias. 
Dar nebuvo atsitikimo, kad 
laisvų rinkimų keliu būtų kur 
į valdžią išrinkti komunistai. 
Ir šaltas karas, ir karštas ka
ras yra. karas. Tarp jų skirtu

mas tik tas, kad karšto karo 
pralaimėtojas greičiau miršta. 
Nesvariem, koks tironijos var
das, ji visada pasiliks tironija.

Gen. Markey skatino įsisą
moninti, kad nebus ramybės 
pasauly, kol dalis žmonių bus 
vergai. Tarp pavergtų gen. 
Markey priminė ir Lietuvą. 
Amerika išliejo daug kraujo 
ir lėšų gindama pasaulio lais
vę.

Pavergtųjų misija
.'Sovietų pavergtos tautos ži

no, kas yra komunistų vergija 
ir tų tautų atstovai privalo 
atskleisti, k ą tai reiškia. 
Pasaulio išgelbėjimas gali 
ateiti tik iš tų, kurie kentėjo. 
Ukrainiečiai, latviai, lietuviai ir 
kiti gali ir turi padėti pasau
liui susivokti.

Papasakojo turinį eilėraščio, 
kur Kristus purve suklupęs vėl 
meldžia Kalvarijos. Jis tada 
kentėjo, bet bentgi žmonės jo 
nebuvo pamiršę. Komunizmo 
kankiniai turi atlikti savo už
davinį. Mylėdami žmones, ne
kęsdami komunizmo, kiekvie
nas turime dirbti dėl laisvės. 
Blogiausias dalykas, jei užges
tų laisvės kibirkštis.

Gyvenimas ibe laisvės ar be 
laisvės vilties nevertas gyventi. 
Kiekvienas savo dalį turi įnešti. 
Jei ne mes, tai mūsų vaikai 
susilauks laisvės, kada pasau
lis gyvens taikoje su žmonė
mis ir su Dievu, — baigė gen. 
Markey.

Ukrainiečiai pasiuntė sveiki
nimo telegramą Nixonui. Ban
ketas buvo pradėtas ir baig
tas malda, kurią pravedė paren
gime dalyvavę ukrainiečių kuni
gai. J. Daugi.

OKTAVA UŽ KRIKŠČIONIŲ 
VIENYBĘ

Pradedant maldų Oktavą už 
krikščionių vienybę, Vatikano 
dienraštis “L’Osservatore Ro
mano”, paskelbė Konstantinopo
lio ortodoksų Patriarko Atena- 
goro laišką Popiežiui Pauliui 
VI-jam, parašytą praėjusių Ka
lėdų švenčių ir Naujų Metų pro
ga. Savo laiške Ortodoksų Pa- 
triąrkas išreiškia gilią pagarbą 
šventajam Tėvui už visas pa
stangas įgyvendinti pilną vie
nybę Kristaus Bažnyčioje. “Pa
daryti žygiai ekumenizmo kely
je yra labai žymūs —- rašo 
Konstantinopolio Patriarkas — 
ir reikia tikėtis, kad greit ateis 
dienia, kada bus pilnai atstaty
ta tvarka ir tikra katalikų ir 
ortodoksų Bažnyčių dvasinė 
vienybė.

ŽYDŲ BENDRUOMENES 
VAJUS

Chicagos žydų bendruomenė 
pasiryžusi 1969 m. vajumi su
telkti $11,215,000. Vajus oficia 
iiai prasidės kovo 19 d.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florįsts — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0480. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

ST. JOHN’S GENERAL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING
In Ohl Allegheny — Pittabiu-gh’s North Side 
Now Offering 30 Month Diplomą Program

Affiliated with Petin State University for basi e Sciences. 
Approv&d by Pa. State Board of Nurae Examilners.

Fully Accredited by the Naitional League of Nursing 

Send for Brochure.
AppUoations non being accepted for September, l»6t> Class 

For further Information write or call
412-766-8300 

DIRECTOR OF NURSING
3334 Fleming Avė. Pittsburgh, Pa. 15212

J\ever been siek 
a day in his life
That’s the way It should be.
Every child is entitled to a 
healthy start in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American babies eaeh year 
who are deprived of that ,
precious birthright.

They are the babies 
born vvith defeets.
They are the 
babies you help by 
helping the March fl
of Dimes fight fl
birth defeets 
through nationwide 
programs of 
research, medical 
care and education. H

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS 
NAUJŲ SPRENDIMŲ ANGOJE

1969 m. birželio 29,30 ir lie
pos 1 ir 2 dienomis yra šaukia
mas L. K. susivienijimo 64 sei
mas, kuris įvyks Waterbury, 
Conn. Seimai šaukiami kas treti 
metai. Jį sudaro kuopų išrink
tieji atstovai nuo kiekvieno 
25 narių — vienas atstovas ir 
direktorių tarybos nariai. At
stovai renkami ne anksčiau 
kaip 90 dieną ir ne vėliau 30 
dieną prieš seimą. Seimai yra 
surišti su nemažomis išlaido
mis, kaip apmokėjimas kelionės 
ir kitų faktinų išlaidų, kuopų 
atstovams. Taip pat apmokėji
mas patalpų ir kitų su tuomi 
surištų išlaidų, kame jis vyks
ta.

Seimas yra vyriausia susivie
nijimo šeimininkas ir ateities 
veiklos planuotojas. Seimas ren. 
ka vyriausią valdomąjį organą 

, — direktorių tarybą, kuri tvar
ko susivienijimo reikalus nuo 
vieno iki kito seimo, todėl ir į 
ją parinkimas asmenų turi būti 
labai rūpestingas, kad ten bū
tų išrinkti geriausi ir susivieni
jimui pasiaukoję asmenys. Juos 
gali pasiūlyti kiekvienas seimo 
atstovas ir pasiūlytus kandida
tus renka visi seimo atstovai. 
Gavęs daugiausiai balsų skai
tomas išrinktu.

Iš šio aišku, kad kuopų atsto
vai, kurie sudaro daugumą sei
me yra atsakomingi už ateities 
susivienijimo geresnę veiklą, to
dėl! jie turi būti parengiami nuo
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lat besirūpiną susivienijimo ge
resne ateitimi, palikdami asme
niškumus nuošaly. Jų parinki
mu turi susirūpinti tiek kuopų 
valdybos, tiek pavieni., nariai. 
Jau dabar yra laikas tam da
ryti, o su gailesčiu reikia nebi
joti tiesai į akis pažiūrėti, jog 
'yra dar tokių kuopų, kurios nė
ra išsirinkusios valdybos 1969 
metams, tuo ne tik prasilenk- 
damos su L.K?S. įstatų šešiolik
tuoju straipsniu, kuriame pasa
kyta, jog kuopos pareigūnai ren 
kami kasmet reguliariame mė
nesiniame susirinkime — gruo
džio mėnesį, bet neparodo jo
kio veiksmingumo, kad pareng
tų ir painformuotų kuopos na
rius apie artėjantį seimą. Dau
gelis narių yra dirbantieji ir 
pradžioje metų gauna užklaūsi- 
,mus, kokiu laiku jie norės pa
sinaudoti jiem priklausomoms 
atostogoms, todėl jiem žinotinos 
ir seimo datos, kad galėtų ato
stogų laiką pritaikyti. Sena lie
tuvių patarlė sako: “Ne tada 
laikas šunį šerti, kada vilkas 
kieme”. Daugiau susirūpinimo 
ir pareigingumo savą jai orga
nizacijai. Parodykime meilės 
savajam broliui lietuviui, tuo
mi pagerbsim ir tuos, kurie šį 
susivienijimą įsteigė. Jo praei
ties darbai dideli ir garbingi, 
dabartis ir ateitis mūsų visų 
rankose, tad kiek daugiau ryž
to. kad būtų sąžinė rami, jog 
atidavėm susivienijimui savo da.

, Tegul didžiųjų šio susivieni
jimo šviesiųjų asmenų; kunigų

Burbos, Miluko, Stasiukyno bei 
artimų jiems dvasia vėl atgija.

Susiv. narys

Mylimam tėveliui

A. A.
ANTANUI RAGAUSKUI m’rus,

jo sūnų dr. LEONIDU su šeima nuoširdžiai užjau

čia

Vytas ir Dana Gyliai

Geriausios gėlris dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

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

2443 West 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIOS 
2533 West 7Ist Streef 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

A.-Į-A. ANTHONY DARGUŽIS
Gyveno 2625 W. Cullerton St.
Mirė sausio 29 d., 1969.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lucille, sūnus Anthony, 

2 dukterys Evelyn Bowling, žentas Bartley; ir Lorraine; ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketv. 6 v.v. Lackawicz koplyčioje, 
2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštad., vas., 1 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys ir žentas.
Laidotuvių direkt. S. Laekawicz ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672

A. -J- A.
ALBERT TUSKIEWICZ

Gyveno 2622 W. 64th St.
Mirė sausio 28 d., 1969, 3:10 vai. popiet, sulaukęs 75 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m.
Velionis buvo vyras mirusios Anna.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai: Walter Stankie- 

wicz ir Peter Tuskiewicz su šeimomis, sesuo Emily Novak su 
šeima, mirusio brolio John Tuskievvicz šeima ir mirusios sesers 
Aleksandros Lukosevicz šeima, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno Am. Legion Post 271. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. 

IVestern Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 1 d. iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.•»

DEVYNIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Prelatas Mykolas L. 
KRUŠAS

Jau suėjo devyniolika metų kai negailestingoji mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo pirmąjį Amerikos lietuvį prelatą Mykolą 
L. Krušą, kuris mirė 1950 metais sausio 31 dieną.

Šv. Mišios už prel. Mykolo Krušo sielą bus atlaikytos Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 1969 m. sausio 31 dieną, 7:30 
valandą ryto.

Maloniai kviečiami visi — giminės, draugai ir pažįstami 
dalyvauti šiose pomaldose ir pasimelsti už a. a. prel. Mykolo 
L. Krušo sielą.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Partinę Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

LAIDOTUViy DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių.

laidotuvių direktoriai

LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLA5VN. ILL.

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONDS
2424 W. 69th STREET Tei. REpubUc 7-1218
2314 W. 28rd PLACE Tei. Virginia 7-0672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArde 7-340 >

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-191)

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.________Tel. YArde 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLymplc 2-1003

MAŽEIKA-EVANS
FUNERAL HOME
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X Jonas Matulionis, Kana
dos lietuvių katalikų komiteto 
pirmininkas, pranešė pirm. Ka
ziui Kleivai, kad atvyksta Pa
saulio Lietuvių katalikų organi
zacinio komiteto posėdžiams, ku 
rie įvyks vasario 1-2 d. Chica
goje. J buvusį ALRK federaci
jos kongresą kaip Kanados at
stovai buvo atvykę: J. Matulio
nis, kun. P. Barius ir dr. J. Sun- 
gaila.

X Akademinis Skautų sąjū
dis ir Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija ruošia Dr. Vydū
no kūrybos popietę, kuri 
įvyks vasario 2 d. Gage Par
ko salėje 55 ir Westem gatvių 
kampas. Minėjimo pradžia 3:30 
v. p. p. Programoje pasirodys 
Tėviškės parapijos choras, A- 
kademikų skautų deklamatoriai 
ir dr. Šilbajoris su paskaita apie 
Vydūno kūrybą.

X Rasos Gustaitytės straips
nis apie akt. Janis Joplin 'buvo 
išspausdintas praėjusio sekma
dienio “Sun Times” priede. Ra
sa yra amerikiečių laikraščių 
bendradarbė.

x JAV LB Lemonto apylin
kės metinis susirinkimas, įvy
kęs 1969 sausio 26 d., išrinko 
naują valdybą: pirm. dr. Juo
zas Briedis (Bell Rd. & Archer, 
Lemont, Illinois 60439, telef. 
257-7388), vicepirm. Algiman
tas Buinevičius, sekretorė Ire
na Jakštienė, ižd. Stasys Būdas, 
švietimo reikalų vedėjas Vitalis 
Umbrasas. Susirinkimas buvo 
I. ir B. Navickų rezidencijoje. Į 
kontrolės komisiją išrinkti: 
pirm. J. Jovarauskas, Dapkienė 
ir K. Laukaitis.

X Alfonsas Noreika, Chiea
go, BĮ., pratęsdamas prenume
ratą paliko “Draugui” 5 dol. 
auką. Dėkojame.

X J. Narukynas, Chieago, 
III., pratęsdamas prenumeratą 
paliko 8 dol. auką. Dėkojame.

x Jaunas lietuvis ieško kam
bario. Su maistu ar be mais
to. Rašykite adr.: “Draugas” 
Adv. 5496, 4545 W. 63rd St.. 
Chieago, III. 60629. (sk).

X Liet. Gailestingųjų seserų
tradicinis balius bus vasario 
8 d., 8 vai. vak. B.Pakšto salė
je. Staliukus rezervuoti galima 
telefonais: GR 6-2984 ; 925-2221 

(pr.)
X Lietuviška gira geriama 

ir visad giriama ne tik aukš
taičių, žemaičių, dzūkų, zana
vykų, suvalkiečių bet taip jau 
chikagiečių, bus gaunama ir 
šiais metais Lietuvių Jūrų fiikau 
tijos ruošiamoje Klaipėdos uos
to mugėje vasario 2 d. 12 vai. 
p. p. Jaunimo centre. Užsukus 
į tėvų komiteto įrengtą menę, 
kur stalai luš nuo įvairaus lie
tuviško maisto. Gerbiamieji! 
Kad nereikėtų šeimininkėms va
sario 2 d. šventadienio pietų 
gaminti, o vyriškiams lėkščių 
plauti, atsilankykite Klaipėdos 
Uosto mugėn Jaunimo centran 
vasario 2 d. 12 vai. p.p,

(pr.)
X Lietuvių Ūkininkų Sąjunga

šeštadienį, vasario 1 d. 7 v. v. 
Gintaro svetainėj 2548 W. 69 
st., ruošia Užgavėnių blynų ba
lių. Bus vaišės, šokiai, gera 
muzika. Prašom visus atsilan
kyti. Įėjimas auka 5 dol.

Valdyba
(pr.)

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 pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St. 
CL 4-2390. (sk.).

x Akt Rūta Lee KilmanytėĮ
plačiai aprašyta šios savaitės 
“Chieago American” televizijos 
programoje. Straipsnis pava
dintas “Rūta Lee medžioja vy
rą”. Pažymėta, kad ji yra gra
ži lietuvaitė ir įdėta nuotrauka.

x Lietuvių radijo Forumo
programos metu praėjusį šeš
tadienį, buvo skirta speciali va
landėlė a. a. Juozu: Bačiūnui
(Bachunas), Pasaulio lietuvių ; 
bendruomenės pirmininkui. Kal
bėjusieji gražiai apibūdino jo I

X Veronika ir Jurgis Janu- 
šaičiai rašo Draugo redakcijai:
“Labai vertindami lietuviškosios 
spaudos reikšmę šeimai išeivi
joje ir suprasdami jos sunkų 
kelią į skaitytoją, šiais šeimos 
metais už kiekvienus laimingai 
pragyventus vedybinio gyveni
mo metus skiriame simbolinę 
auką po 1 dol., viso 25 dol., ku
rią priimkite kaip mūsų dėkin 
gurno ženklą lietuviškam spaus-t 
dintam žodžiui. Draugas tebū- lietuviško gyvenimo veiklą, nu
nie kiekvienos Letuviškos šei
mos kasdien laukiamas ir bran
gus svečias.” Už auką savo mie
liems bendradarbiams nuošir
džiai dėkojame.

x Vyrų uždaros rekolekcijos 
įvyks vasario 21, 22, 23 d. Bar- 
rington Hills, specialiuose reko
lekcijų namuose, gražiose moder 
niškose patalpose. Aplink yra 
gražus didelis parkas. Rekolek
cijas praves Gediminas Kijajus- 
kas SJ, lietuvių jėzuitų provin
cialas. Kas nori jose dalyvauti, 
prašome skambinti Albinui 
Dzirvonui — 927-2322 arba 
Vytautui Kasniūnui, sr. — 
585-3617.

X “Kas daryt kad peranksti 
nesulauktum širdies atakos”- 
pranešimas Alvudo kultūriniam

veiktus darbus.
X Geriau duoti kaip imti — 

sako senų žmonių priežodis. Tai 
žinodami skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratą, atsilyginda
mi už korteles bei kalendorius, 
aukojo savo spaudai paremti: 
po 3 dol. — V. Stankūnas, L. 
Naikus; po 2 dol. — P. Plikšr 
nys, A. Gurevičius, Adolfina 
Burba, Frank Vaičiulis; 1 dol. 
— J. Laucius. Nuoširdžiai dė
kojame.

X Geri lietuviai stiprina lie
tuvišką spaudą. “Draugui” au
kų prisiuntė: po 4 dol. — V. 
Tiknevičius, J. Galinis, A. Po
likaitis, J. Grabys, po 3 doL — 
Pr. Lukauskas, A. Mišelis, V. 
Alisauskas, P. Lauraitytė, Br. 
Pranckevičius, Pr. Vičiulis, J.

LJS Juodkrantės tunto vadovės, baigusios gaminti Klaipėdos uosto 
mugei muginukus. I eilėj iš k. j d.: j.p. N. Raišytė, j.p. D. Bylaitienė, 
j.s. A. Gasnerienė, G. Narienė, j.p. D. Bilaišienė, j.p. V. Lauraitienė, 
j.p. I Jurgilienė. II eil.: j.p. B. Bulotaitė, gint. A. Mažeikienė, j.p. B. 
Stravinskienė, M. Paškevičienė ir J. Grybauskienė.

IS AR TI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
draugui kard. Antonio Samorė 
paveikslą “Vilniaus vizija” 
4x4 pėdų dydžio, atliktą lieps
nos tapybos originale techni
ka. Antroje paveikslo pusėje į- 
rašyta lotyniškai: “Pagarbai ir 
padėkai pareikšti už globojimą 
žmonių, kurie gyvena ne sav/į- 
tėvynėje, šį paveikslą “Vilniaus 
vizija” dovanoju. Mūsų visų 
didžiausias troškimas yra ne
priklausomos Baltijos valsty
bės: Lietuva, Latvija ir Esti
ja. Padėkite atstatyti tų vals
tybių suverenumą. fiU gilia pa
galba ir meile, M. I.” Kard.

šiuo metu, 
Ivanauskui

DAINOS LINKSMAME 
VAKARE

Nuolat girdime prašymus, 
skaitome raginimus remti mū
sų lietuviškąsias mokyklas. Sį 
rimtą reikalą — išlaikyti lietu
viškumą, rodos, puikiai supran
tame, nors ne visada įrodome 
darbais. Bet besirūpinantieji lie
tuviškos mokyklos gyvavimu, 
vis ir vis kviečia prisidėti prie 
jų darbo ne aukomis, bet atsi
lankymu į ruošiamus parengi
mus. Siūlo pasigėrėti jų suruoš
tais koncertais ar kitomis pro
gramomis Taip pat kviečia
silinksmmti į vakarus batais | inž Mįk __________
ir praleisti keletą valandų savo lfetuviškai parašytą padėk

šeštadienį, vasario 1 d. 6 v. v. į Leščinskai j, Tamulis, G. Vai- 
Marąuette Parko Liet. kat. pa Alf Mickevičius> z. Mi-

kuzis, A. Vaškelis, K. Balaišis,rapijoe salėj. Paskaitos apie 
asmenybės ugdymą, apie kul- 
tūrėjimo reikalą, ir pagerbimas 
Justino Tumėno, Ph. D. Nuo 5

P. Balčiūnas, A. Barančiukas, 
M. Marcinkus, V. iSlteponavičius; 
po 2 dol. — A. Pasikoeinas, L.

v. p. p. spalvuoti filmai vaikams PauJiuS( J( Czerekaviczius, Ona
ir užkanda. Prieš rūkymą, vė
žį ir svaiginimąsį parodos. Ga
le 105 minučių filmas “Naughty 
Marietta” su Nelson Eddy ir 
Jeanette MacDonald. Visi kvie
čiami.

X Alto valdyba šūkiu “Pra- 
laužkime tylos uždangą”, ragi 
na visas organizacijas ir atski
rus asmenis Lietuvos reikalais 
rašyti laiškus amerikiečių spau 
dai. Toki laiškai talpinami skai
tytojų laiškų skyriuose, kuriuos 
turi kiekvienas laikraštis ir žur
nalas, yra plačiai skaitomi 
Taip pat pastebėjus spaudoje 
netikslių žinių Lietuvos atžvil
giu, visi raginami nedelsiant 
reaguoti parašant laiškus re
dakcijai ar autoriui.

X “Labdarybė ir linksmosios 
pusės” — Nijolė Užubalienė; 
kuri praves Metinę M. N. Pr. 
Seselių Rėmėjų Vakarienę, va
sario 9 d. J. Centre, žada ma
lonių staigmenų svečiams.

(pr.)
X A. a. min. B. K. Balučio 

mirties metines minint, Angli
jos lietuvių klubas Chicagoje už
prašė šv. Mišias marijonų vie
nuolyno koplyčioje prie Drau
go vasario 2 d. (sekm.) 9 vai. 
ryte. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai šiose pamal
dose dalyvauti. (pr.)

x Asmenys dalyvavę š. m. 
sausio 26 d. operos lėšų telki
mo k-to parengimo vakarienėje, 
Martiniąue restorane ir norį 
gauti nuotraukų prašomi kreip
tis į V. Noreiką. (sk.)

Stumbras, Br. Gelažius, W. Ma 
tūlis, J. Simokaitis, P. Fabyonai- 
tis, P. Petkelis, B. Rzešauskas, 
G. Žemaitis, J. Juodvalkis, Č. 
Butkys, Magdalena Kudirka, K. 
Kaulinis, Ve. Butkys, S. Mučins- 
kas, Alb. Lipčienė, A. Ašoklis, 
A. Rastauskas, S. Adamonis, 
Ig. Visockis, P. Siliūnas, J. Kra- 
likauSkas, Sophie Drazdauskas, 
Ad. Lazaitis, V. Budrys, P. Ja- 
kubka; 1,50 dol. — A.Visackas. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame.

x Dail. Sigitas Ramanaus
kas, gyv. Chicagoje, lietuviškos 
operos premjeros “Dana” pa
statymui paaukojo 100 dol.

(pr.)
X Chicagos Lietuvių Medžio

tojų - Meškeriotojų klubo Kau
kių balius įvyks šeštad., vasa
rio 15 d., Marąuette salėje, 
6908 S. Westem Avė. Vietom 
užsakyti tel. 776-8688. (pr).

X Už a. a. Juozo Totoraičio 
sielą, dviejų metų mirties su
kakčiai paminėti, bus atnašau
jamos šv. Mišios šį šeštadienį, 
vas. 1 d., 6 vai. ryto Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. Už
prašė Marcelė Totoraitienė.

(pr.)
DAUG SUTAUPYSI pirkdama- 

Radlo. Radio-Consoles, spalvota- 
r kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Rcgis- 
terial įv. skaičiavimo marinos 
RAŠOMOS mašinėlės visomis ka' 
barnis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedra'tis. 10 
Barry, Dr., E. Northport, N Y 
11731. kuris “Draugui” žinomu- 
kaip sąžiningas asmuo. (sk.)

— Kun. Kazimieras Kuckelis,
MIC, Marianapolio mokyklos 
mokytojas, (Thompson, Conn., 
sausio 26 d., grįždamas iš dar
bo parapijoje, -automobilio ne 
laimėje buvo sunkiai sužeistas. 
Kritiškoje padėtyje guli Putna
mo ligoninėje.

— New Yorko Operetės cho
ro valdyba 50 m. jubiliejaus pro
ga maloniai prašo visų buvu
sių choristų, kurie tame chore 
dainavo, prisiųsti savo vardą 
pavardę ir adresą nevėliau 1969 
m. vasario 10 d. Taip pat cho
ras maloniai prašo visų, jeigu 
kas norėtų chorą pasveikinti jo 
50 m. jūbiliejaus proga, sveiki
nimus prašome siųsti Šiuo ad
resu. Puslapio kaina 20 dol.,

ninis visais aspektais bendra
darbiavimas. Valdyba malamai 
kviečia mielus tautiečius visais 
atžvilgiais paremti mūsų pa
stangas, o svarbiausia jauno
sios ir vyresniosios kartos tau
tines — kultūrines kiek lėšo
mis, tiek ir atsilankymais į pa
rengimus. Taip pat maloniai 
kviečiame visą Australijos lie
tuvių jaunimą jungtis į — jau
nimo organizacijas ir dar gau-

bičiulių tarpe.
Sį šeštadienį, vasario 1 d.,

7:30 v. v. B. Pakšto salėje to
kį vakarą ruošia Dariaus - Gi
rėno liet. mokyklos tėvų komi
tetas. Meninėje vakaro progra
moje išgirsime vieną iš gražia
balsių “Aidučių” — Leohiliją 
Nakutytę, kuri yra baigusi Chi
eago Conservatory College ma
gistro laipsniu ir yra Dariaus - 
Girėno liet. mokyklos dainavimo 
mokytoja. Taip pat vadovauja 
muzikos skyriui Hillside mo
kykloje. Daugeliui teko gėrėtis 
jos solo dainomis.

Atsilankiusieji turės progos 
išbandyti savo laimę. Yra dai-siau į bendruomeninius darbus, 

kad įdiegti jaunystės ryžtingą lininkės Reginos Jautokaitės ir 
tautinį įdealizmą ir kad pasi-I dr. Aldonos Labokienės dova- 
ruošti Australijos LB vadova- noti paveikslai, Terros sav. do- 
vimui ir lietuvių tautos tęsti-1 vana ir daug kitų. Bus turtin- 
numui. gas skanių valgių bufetas. Ne

likime nuobodžiauti šį šeštadie-

laišką, kuriame tarp kitko ra
šo: “Didelio įspūdžio man pa
darė jūsų vartojama technika 
tapybos srityje. Stebėtina kaip 
gabi menininko ranka gali iš
gauti ugnies pagalba tokius 
puikius kūrinius iš nejautrios 
medžiagos. Tegaliu tiktai pasi
džiaugti su jumis ir palinkėti ne 
tiktai pasiekti dar geresnių re
zultatų, bet tapti pirmatakų, 
kaip jūsų didysis Čiurlionisą 
naujos meno šakos. Tikiuosi 
greitu laiku turėti malonumo 
nusifotografuoti prie Vilniaus 
vizijos paveikslo ir nuotrauką 
pasiųsti jums.”

Chicagoj veikia besilankančių į namus gailestingųjų seserų draugija. 
Čia matyti jų apdalinti vaikai dovanomis. Seserys lanko ligonius na
muose. Tie kurie gali tie pacientai užsimoka, o kurie negali tie nemo
ka. Draugijoj dirba 150 seserų.

su

OKUP. LIETUVOJ
_  Sovietinio pašto ženklas

_ raudona 'Gedimino pilimi,
pusė 10 dol. ir ketvirtis 5 dol. j okupuotai Lietuvai, tik
Birutė Labu tienė, 84-34 106th dajjart po pusmečio laukimo,
St. Richmond Hill N.Y. 11418, ar 
ba Liucija Gudelienė, 2307 Lo- 
ring PI. Bronx, N. Y. 10468.

_  Waterburio Lituanistinės
mokyklos tėvų komiteto ruo
šiamas tradicinis Užgavėnių ba
lius įvyks šeštadienį, vasario 
8 d., 7:30 Yal. valk. Sv. Juoza
po parapijos salėje, John Sltreet, 
IVaterbury, Conn. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti. Sta
lus galima rezervuoti Viktoro 
Vaitkaus knygyne Spauda tel. 
756-5173, arba pas ponus Bal
sius tel. 729-9708.

AUSTRALIJOJ
— Australijos LB naujai iš

rinktosios krašto valdyoos na
riai sausio 9 d. pasiskirstę pa
reigomis, pradėjo darbą ir 
Krašto valdyba vykdys visus 
tarybos atstovų suvažiavimo 
nutarimus, pavedimus, planuo
ti ir organizuoti lėšų telkimą 
švietimo, kultūriniems ir Lietu
vos laisvinimo darbams, sie
kiant bendruomenėje lietuvybės 
išlaikymo ir pavergtos lietuvių 
tautos laisvinimo bylos paleng
vinimo ir laisvės bei nepriklau
somybės priartinimo. Valdyba 
nuoširdžiausiai bendradarbiaus 
su apylinkių vadovybėmis, se
niūnijoms, visomis tautinėmis 
— kultūrinėmis, religinėmis, 
jaunimo bei profesinėmis orga
nizacijomis. Kreips ypatingą dė
mesį į jaunosios kartos lietu
vybės išlaikymą, rems pagal 
galimybę lėšomis jaunimo ir 
visas kitas organizacijas švie
timo, tautiniuose — kultūriniuo
se darbuose. Dės pastangas, 
keistis su didžiosios Amerikos 
lietuvių kolonijos kultūrininkais, 
tautiniam — kultūriniam ben
dradarbiavimui ir tampresnio 
bei nuoširdesnio ryšio palaiky
mui. Organizuos Jaunimo gru
pę į H-jį Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresą 1970 m. Kana
doje, vykdys Lietuvos Laisvi
nimo komiteto pavedimus ir 
PLB valdybos nutarimus bei 
bendradarbiaus visais liečian
čiais lietuvių tautą ir PLB klau
simais. Laikys ryšį su PLB 
laiisvąjame vakarų pasaulyje 
kraštų vadovybėmis. Krašto 
valdyba dės visas pastagas, 
kad Australijos LB kaip pasta
raisiais metais, taip ir toliau 
žydėtų vienybė, bet, kad dar 
labiau stiprėtų nuoširdus, kiek 
tarpusavis, 'tiek ir bendruome-

buvo iš Maskvos atvežtas į Lie
tuvą ir platinamas rusų paštuo
se.

nio vakarą namuose, bet susi
rinkime į B. Pakišto sale.

Vik-ė
DOVANA KARD. SAMORE

Dail. Mikalojus Ivanaus
kas šių metų pradžioje pado
vanojo didžiam lietuvių tautos

Naujoji Australijos LB valdyba. Iš kairės: M. Zakaras, I-sis vicepir
mininkas, D. Burneikienė-Grosaitė, narė jaunimo reikalams, S. Narušis, 
pirmininkas, J. Maksvytis, Krašto kultūros tarybos pirmininkas; stovi 
iš kair. V. Jaras, iždininkas, V .Aras-Asevičius, sekretorius, V. Pa
tašius- II-sis vicepirmininkas.

CHICAGOS ŽINIOS
AMBULANSŲ

PATARNAVIMAS
Chicagos gaisrininkų ambu- 

lansai pernai buvo iššaukti 70, 
111 kartų. Kelionėse užkorė 
324,642 mylias.

MERAS DABITA

Amerikos Fashion Founda
tion 16-kos gražiausiai pasipuo-

MILIJONIERIAI IŠSISUKA 
NUO MOKESČIŲ

Ulinois valstijoje yra 49 as-

Kriksčioniškosios demokra
tijos istorijos reikalu

$
Lietuvių Krikščionių demokra 

tų sąjungos tarybos nutarimu 
LKDS centro komitetas pradė
jo organizuoti Krikščioniškosios 
Demokratijos Lietuvoje istori
jos leidimą. Keliatomį veikalą 
redaguos redakcinė komisija, 
vadovaujama “Tėvynės Sargo” 
redaktoriaus, didžio visuomeni
ninko ir politiko dr. Domo Ja> 
'šalčio. Krikščioniškoji demokra 
tija, Lietuvos gyvenime suvai
dinusi milžinišką vaidmenį, yra 
palikusi daug pėdsakų. Redak- 

■ torius tad ir kreipiasi į visą lie
tuvių visuomenę talkos. Visi, 
kurie turi bet kokios medžia
gos — knygų, žurnalų bei laik
raščių iškarpų, fotografijų ir no 
ri prie darbo prisidėti savo at
siminimais, — prašomi nedel- _ 
si ant visą medžiagą siųsti: dr.* 
D. Jasaičiui, 220 North Seventh 
Avenue, Mount Vemon, N. Y. 
10550.

trys savaitgaliai bus pašvęsti 
operiniams ir choraliniams vei
kalams.

ISTORIKAS
MUZIEJAUS DIREKTORIUS

Chicagos universiteto istori
kas Daniel Boorstin paskirtas 
nauju Tautinio istorijos ir 
technologijos muziejaus direk-** 
toriumi prie filmithsonian insti-

šušių vyrų akaičiun įtraukė ir neša Chk;agos ReVenue

menys kurių metinės brutto pa- tuto Washingtone. Pareigas pra 
jamos viršija miijoną dolerių. dės e^i spalio mėn.
Jų tarpe yra du kurie nemo
ka valdžiai jokių mokesčių. Jie 
išmoko kaip pasinaudoti esa
mais jiems lengvatas teikian
čiais įstatymais. Apie tai pra-

Chicagos merą Richard Daley, 
kuris ir ankstesniais metais pa
tekdavo į tą sąrašą.

TIKRINA RUSO 
MIRTIES APLINKYBES

iš

skyrius.
REKORDINĖ 

IPOTEKŲ VERTE
Pernai Cook apskrityje ipo

tekų apyvarta pasiekė rekordi
nę $2,602,743,608 vertę. Iš viso 
buvo 87,436 ipotekos.

JAPONUOS
AUTOMOBILIAI

PAKĖLĖ ALGAS 
KOLEGIJŲ MOKYTOJAMS

Chicagos City kolegijos moky
tojai priėmė kontraktą kuriuo 
dvejų metų bėgyje algos bus 
padidintos $1, 750. Cook aps^ 
krities kolegijų mokytojų unija 
turi 1,100 narių.

Victor Klimenko, vienas 
šešių Rusijos delegatų dabar 
lankančių Amerikos pramonės 
įmones, buvo rastas negyvas 
Bismarck viešbutyje kur buvo 
apsistojęs kairtu su Nikolai 
Grechin. Pastarasis yra kelių 
tiesimo ir komunalinės mašine
rijos mlinisteno padėjėjas. Po- į ma£us Subaru automobilius, 
licija tikrina mirties aplinkybes

Šį mėnesį Chicagoje bus ati
darytos 40 parduotuvės parduo 
dančios Japonijos išdirbystės

AMERIKOS INDĖNAI
Chicagoje gyvena apie 16,000 

Amerikos indėnų. Jų tarpe at
stovaujama apie 90 įvairių gen
čių.

PAGIMDĖ TREJETUKĄ
Juodoji leoparde Alor pa

gimdė trejetuką Lincoln parko 
žvėryne.

IEŠKO DAINININKŲ
Chicagos parkų distrikto 

Grant Parko simfonijos choras 
ieško dainininkų visose kate
gorijose. Balsų tikrinsimas bus 
vasario ir kovo mėn. adminis
tracijos pastate 425 E. 14 
blvd. Galima užsiregistruoti te
lef. HA 7-5252, Ext 509. Šių 
metų vasaros koncertų sezone

V

Dr. R. Jarecki, 37 m., dirbąs Hei
delbergo universitete Vokietijoj, 
šypsosi San Rėmo, Italijoj, lošimo 
vietovėje laimėjęs 100 mil. lirų. Jis 
sakėsi numerį apskaičiavęs elek
troninės mašinos pagalba. Lira 
verta apie pusę amerikietiško cen
to.


