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VASARIO 16, 
KONGRESAS,
J. TAUTOS
Pasiūlyta rezoliucija kongresui

Washington. — Kaip ir kiek- 
vieneriais metais, ir šiemet JA 
V Kongrese laukiam visos eilės 
senatorių ir daugelio Atst. Rū
mų narių pasisakymų laisvės 
Lietuvai atstatymo reikalu. Ta
čiau jau dabar, kai kurie Kongre 
so nariai kelia Lietuvos laisvės 
reikalą.

Vienas pirmųjų, Illinois 7 apy
gardos Atst Rūmų narys Frank 
Annunzio pasiūlė Rūmuose ati
tinkamą rezoliucija. Ji perduota 
užsienio reik. komitetui. Annun
zio pranešė visą laiką remiąs pa
vergtųjų laisvės klausimus ir 
toliau dėsiąs pastangas kelti Kon 
grėsė Lietuvos laisvės bylą.

Pabrėžtas laisvo apsisprendimo 
dėsnis

Amb. H. C. Lodge, vienas svarbių
jų diplomatų, su kuriuo R. Nixonas 
tarsis, savo kelionės metu, Pary
žiuje.

R. NIXONO KELIONE EURO PON 
- STIPRINTI TAIKA IR NATO

Antrame pasimatyme su spauda prez. R. Nixonas prane še apie kelionę į Vak. Europos kraštus — Ji pradedama 
vasario 23 d. — Bus aplankytas ir Vak. Berlynas. — Sklandžiai atsakė į 24 paklausimus — Dėmesys į užsie
nio politiką — Nixonas pasiryžęs siekti taikos stipri nimo, gi į Maskvą keliautų tik pasitarimus iš anksto 
reikiamai paruošus — Tikisi didesnio P. Vietnamo karių Vietname vaidmens — Pabrėžė naują JAV diplomatinę 
iniciatyvą Art. Rytuose — Nebūsią apleisti ir ryšiai su P. Amerika, Azija, Afrika.

Atgarsiai Europoje —
teigiami

Ypatingai džiūgauja 
(V. Berlynas ir Bonna

BONNA. — Vakar R. Nixo- 
:nui paskelbus jo kelionės Eu
ropon tvarką, penkių europinių 
kraštų spauda ir vyriausybės 
sveikina kelionę, ypač, kai ji 
vykdoma neseniai Nixonui pra
dėjus eiti pareigas. Bonnoje pa
brėžta: tai naujas tarpsnis stip 
rinant krašto gerus ryšius su 
JAV.

F. Annunzio pasiūlytoje rezo
liucijoje nurodo, kad JAV vyriau
sybės, dar Lietuvai ir kitiems 
Baltijos kraštams buvus nepri
klausomiems, su jais palaikė šil-j v. Berlyno burmistras K.
tus santykius. Amerika visą laiką' Schuetz nurodė: “Mūsų gyvem- 
rėmė ir teberemia laisvo tautų ap tojai ypatingai laimingi, Nixo-
sisprendimo dėsnį.

Kongrese buvę tyrinėjimai yra 
liudiję, kad Sovietų Sąjungos el
gesys su Baltijos kraštais buvo 
priešingas tarptautinės teisės ir 
laisvo apsisprendimo dėsniams.

Toliau jis teigia, kad JAV gy
ventojai reiškia užuojautą Balti-

nui numačius aplankyti miestą 
— tvirtovę.” Tai stiprina jų 
viltis.

Prancūzijos spauda rašė apie 
kelionę, su dideliu pasitenkini
mu, jau prieš kelias dienas. 
“France Soir” dienraštis buvo 
pažymėjęs, kad prez. Nbconas

jos kraštams, ypač gi juos okupa-| pirmoje eilėje lankys de Gaulie,
___ • 1 . • . i i ' __ ___ 4X1-A,vus, įvykus trėmimams ir nekal 
tus gyvėhtojus išvežus į darbo 
stovyklas Sovietijoje.

Tęsti okupacijos nepripažinimą, 
pripažinti diplomatus

Rezuliucijoje pabrėžta, kad, 
Kongreso nuomone, JAV prezi
dentas turėtų ir toliau laikytis 
nusistatymo — nepripažinti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos įjungi
mo į Sovietų S-gos sąstatą ir to
liau, kaip teisėtus atstovus, pripa 
žinti tų kraštų diplomatus bei 
konsulus.

Pasiūlyta, kad prezidentas tu
rėtų dėti pastangų Baltijos kraš
tų įjungimo klausimą per JAV de 
legaciją iškelti J. Tautose.

Be to, prezidentas turėtų rei
kalauti, kad J. Tautos įvykdytų 
tyrimus apie Baltijos kraštų šių 
dienų sąlygas, be to, reikalauti, 
kad sovietų kariniai daliniai, a- 
gentai bei kolonistai būtų ati
traukti, kad tremtiniai galėtų 
į savo kraštą sugrįžti ir kad J. 
Tautų priežiūroje būtų įvykdy
ti laisvi rinkimai, kuriais gyven
tojai savo laisva valia pasirink
tų tinkamą valdymo formą.

Pasiūlyta rezoliucija Chicagos 
miesto taryboje

Chicago. — Miesto tarybos na 
rys, Aldermanas Kazimieras Stas

tačiau dabar paaiškėjo, kad tai 
įvyks tik kelionės pabaigoje.

Būdinga, kad Nbcono kelionė 
sutampa su naujuoju “Apollo 
9” žygiu. Erdvėlaivis turėtų pa
kilti kelionei aplink žemę vasa
rio 28 d.

Vyravo užsienio politikos 
klausimai

Washington. — Prezidentas 
R. Nixonas jau antrą kartą va
kar buvo sukvietęs spaudos atsto 
vus. Panašiai kaip ir pirmojoje 
spaudos konferencijoje, š. m. sau 
šio 27 d., Nixonas ir vėl sklan
džiai, be įtampos, taikliai atsakė į 
daugiau kaip 20 iškeltų klausi
mų.

Šį kartą paklausimų buvo net 
24 ir jų tarpe 16 lietė JAV san
tykius su užsienio kraštais ar 
krašto politiką pasauly. Pirma
me pasimatyme su spauda buvo 
18 paklausimų.

Prezidentas, pradėjęs pokalbį 
Baltųjų Rūmų Rytų salėje, trum
pai nupasakojo jo numatytąją ke 
lionę į Vak. Europą. Vėliau sekė 
visa virtinė paklausimų. Iškelti 
santykiai su Maskva, Azijos, P. 
Amerikos kraštais, pirmą kartą 
paliesta ir Čekoslovakija, mažiau 
domėtasi vidaus gyvenimu.

Vyksta Europon vasario 23 d., 
lankys V. Berlyną

R. Nixonas savo 8 dienų kelio
nę Europon pradėsiąs š. m. vasa
rio 23 d. ir baigsiąs kovo 2 d. 
Pirmoje eilėje prezidentas lanko 
Briuselį, Belgijoje, kur įsikūrusi 
NATO vyr. būstinė. Toliau seka 
Londonas, Bonna, iš čia jis skren

da į Vak. Berlyną, Paryžių ir, pa
galiau, į Romą bei Vatikaną, kur 
jis numato aplankyti popiežių 
Paulių Vl-jį.

Kelionė laikoma “darbo pasita 
rimais”, kurių metu jis tikisi pa
simatyti su penkių NATO kraštų 
vyriausybių galvomis bei su po
piežiumi (tik vertėjams dalyvau
jant...). Be to, jis numato išsa
miai pasitarti su JAV delegacijos

R. Nixon, vakar turėjęs svarbų po
kalbį su keliais šimtais spaudos at
stovų

pirm. taikos pasitarimuose — H. 5 d. atsakė Prancūzijai, sutinkąs,

• Irake paleistas suimtas JA 
Valstybių pilietis Paul Bail. Jis 
tikisi su žmona greitai grįžti į 
JAV.

zcuk sausio 31 d. tarybai pasiū
lė rezoliuciją Vasario 16-sios pro
ga, kuria 1969 m. vasario 16 die
na skelbiama Lietuvos nepriklau
somybės diena Chicagos mieste.

Pritariama lietuvių ryžtui, 
siekiams

Rezoliucijoje pabrėžta, kad JA 
V gyventojai, Illinois valstija ir 
Chicagos miestas visiškai pri
taria lietuvių ryžtui ir siekiams 
atgauti Lietuvai laisvę bei nepri
klausomybę. Dėl to sveikinami 
lietuviai ir pareiškiama viltis, 
kad jų gimtasis kraštas atgaus ne 
priklausomybę ir įsijungs į pasau
lio laisvųjų kraštų bendriją.

Pagaliau nurodoma, kad Illi
nois valstijoje ir Chicagoje gy
veną lietuvių kilmės asmenys yra 
žymiai prisidėję gerovei tiek vals
tijoje, tiek Chicagoje pakelti.

Komunistai veikia Chicagoje

'rys nužudytieji JAV politikai: iš kairės — šen. R. Kennedy (nu
autas 1968 m.L dr. M. L. King (1968 m.) ir buv. prezidentas J. F. 
Lennedy (nušautas 1963 m.)_.

Įžiūri gangsterių veiklą 
studentijoje

CHICAGO. — Studentų “mai 
.štininkų” veiksmai Chicagos u- 
'niversitete kelia vis daugiau bai 
sų, pasisakančių prieš tvarkos 
ardytojus bei kėslus. Universi
teto profesoriai, Friedman ir 
/kiti, spaudai pareiškė, kad stu
dentų mažumos — tvarkos ar
dytojų veiksmai lygintini su 
gangsterių veikla.

Studentai, savo ruožtu, įsi
stiprinę užimtose patalpose jau 
8 dieną, nors vakar ilgaplaukių 
ir pan. jaunuolių skaičius, nak
ties metu, buvo siekęs vos 50. 
Jie ryt organizuoja naują strei
ką, norėdami savo pusėn pa
traukti daugiau studentų, šian
dien numatomas ir studentų - 
nemaištinin/kų, protestas.

Universitetas iš esmės yra at
metęs visus studentų — tvar
kos ardytojų nerimtus reikala
vimus. Vienas jų — pratęsti 
darbo sutartį su sociologijos 
dėstytoja, marksiste Marlene 
Dixon. Fakultetas pasisakė 
prieš, nes Dixonaitė neatitin
kanti mokslo statomų reikala
vimų.

Nobelio premijos laimėtojas 
apie' komunistų kėslus

Universiteto profesoriai krei
pia dėmesį į spaudos vaidme
nį — ji perdaug ryškina ma
žumos neklaužadų veiksmus, 
iniciatyvą, gi mažai tesidomi u- 
niversiteto tęsiamu darini.

Vakar prieš maištininkus 
griežtai pasisakė 1966 m. No
belio medicinos ir fiziologijos 
premiją laimėjęs prof. Charles 
B. Huggins.

Jis studentų mažumos žygį 
Chicagoj© palygino su “oro pi
ratais”, lėktuvus “grobiančiais” 
ir nukreipiančiais į Kubą. Maiš
tininkų veiksmai nieku būdu ne
toleruotini, nes jie griauna mok 
slo įstaigų pagrindus bei jų pa
skirtį.

Huggins įsitikinęs, kad visų 
veiksmų užkulisy slypi tarptau
tinio komunizmo kėslai ir jis ne
abejojąs, kad studentus kursto, 
jų tarpe įsigalėję “kietosios ko
munistų krypties” šalininkai. Į 
tai kraštas turi atkreipti bud
rų dėmesį.

Paryžiuje
PARYŽIUS. — Vakar įvykęs, 

daugiau 6 valandų, naujas tai
kos pasitarimų posėdis ir vėl 
žymėjo nesėkmę. Tai pripažino 
ir JAV delegacijos pirmininkas 
H.C. Lodge. Jis vis dar turi 
vilties, kad ateity bus įmano
ma pažanga. Kitas posėdis kvie 
čiamas at. ketvirtadienį.

• “Pravda” paskelbė: Gome- 
'lio mieste bus sušaudyti trys 
sovietų piliečiai, karo metu rė
mę nacius.

kalendorius

Vaasrio 7 d.: šv. Romualdas, 
šv. Elfleda, Ramutis, Druva.

Vasario 8 d.: šv. Denis, šv. 
Kointa, Dormantas, Nirma.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, vakare galimas snie
gas, temp. sieks 30 ir daugiau 
laipsnių F., ryt — galimas snie
gas ar lietus, kiek šilčiau.

Saulė teka 6:57, leidžias 5:13.

C. Lodge. Viešnagės metu jis tar 
sis atvirai ir įvairiais klausimais. 

Pirmasis žingsnis taikai JAV ir 
pasauly stiprinti

R. Nixonas pabrėžė, kad kelio
nės Europon pagrindinis tikslas 

ne tik stiprinti Vak. Europos 
kraštų bendriją (NATO sąran
gą), bet, svarbiausia, tai esąs pir
masis žingsnis, siekiant pastovios 
taikos pasauly. Jis įsitikinęs, kad 
prieš 20 metų įkurta NATO ga
linti būti dar sustiprinta, nors 
šiuo metu tenka mažiau kalbėti 
apie baimės jausmą, kuris buvęs 
NATO steigiant.

Laukiama naujos iniciatyvos 
taikos pasitarimuose

“Paryžiuje išryškėjo gera pra
džia’ ’— teigė Nixonas. Dėl to 
jis ten numato su JAV delegaci
jos pirmininku H. C. Lodge ap
tarti derybų su komunistais eigą 
ir tikisi, kad iš JAV pusės galima 
nauja iniciatyva taikos Vietname 
siekiant.

Paklaustas, ar jis numatąs kon 
taktus su 3. Vietnamo ir Vietkon 
go delegatais Paryžiuje, preziden 
tas atsakė: “Nenumatau sąlygų, 
bent dabar. Tai priklausys ir nuo 
ambasadoriaus Lodge nuomo 
nės.”

Vykti į Kremlių? Tik gerai 
pasiruošus...

I vieno žurnalisto paklausimą 
atsakydamas, R. Nixonas nurodė, 
kad jis pritariąs pasitarimams su 
Kremliaus politikais, tačiau tokia 
“viršūnių konferencija” tegali
ma ateity. “Abejoju, kad jos lauk 
tina greitu laiku” — jis pridūrė,

Jo nuomone, laukiant pasitari
mų su Maskva, jie turėtų būti 
labai kruopščiai paruošti iš anks 
to, gi jo kelionė penkiuose Vak. 
Europos kraštuose sudarysianti 
sąlygas išaiškinti visą eilę klausi
mų.

R. Nixonas nurodė, kad kelio
nėje Europon jį lydės valst sek
retorius W. Rogers ir patarėjas 
krašto saugumo reikalais, prof. 
H. Kissinger.

Paryžiuje vykstant pasikalbėji
mams ne tik kariniais, bet ir po
litiniais klausimais, Nixonas bu
vo paklaustas: ar šie klausimai 
svarstytini skyrium? Taip, jis at
sakė, “mums rūpi, kad tie klau
simai Paryžiuje būtų išskirti”.

JAV daliniai atitraukiami, bet 
su sąlygomis...

Dėl spaudoje pasklidusių ži 
nių, esą, JAV dalinių žymus 
skaičius galįs būti atitrauktas iš 
Vietnamo, R. Nixonas nurodė: 
“Nenoriu, kad mūsų karys Viet
name nors vieną dieną bereika
lingai būtų fronte”. Tačiau ati
traukimą riboja kelios sąlygos. 
Viena jų — turi būti atitinkamai 
paruošti P. Vietnamo kariai. 
Tuo ir kitais atvejais netenka a- 
bejoti, kad bus įmanoma kalbėti 
apie reikalą atitraukti dalinius. 
Šiuo metu jis negalįs nieko tiks
laus pareikšti.

Washingtonui rūpi ne tik 
Art. Rytai

Prezidentas pripažino, kad 
šiuo metu JAV vyriausybė yra 
pareiškusi iniciatyvą Art. Rytų 

1 klausimu. (Washingtonas vas.

TRUMPAI
SAIGONAS. — JAV karinės 

vadovybės žiniomis, nors fron
te vyksta nežymūs veiksmai, 
tačiau praėj. savaitę žuvusių 
Š. Vietnamo karių skaičius pa
siekęs 3.000. JAV karių tuo me
tu žuvo 198.

Numuštas vienas JAV heli
kopteris. Žuvo keturi įgulos na
riai.

• Čekoslovakijos užsienio rei
kalų ministeris viešėjo Maskvo
je.

litiką Europoje” — jis atsakė. Tie 
kraštai — suvereniniai ir mums 
visai nedera į juos veikti spaudi
mo ar šantažo (blackmail) prie
monėmis.

Negrai, cigaretės, mokyklos, 
žibalas Kalifornijoje

B. Rūmuose vakar buvo palies 
ta ir visa eilė kitų klausimų. Jie 

ribojimo atžvilgiu dar nesą pa-(buvo labai įvairūs, lietė ir mo
kesčius (šiuo klausimu šiandien 
laukiama iždo vadovo D. Ken
nedy pranešimo), ir cigarečių rū 
kymą skatinančius skelbimus 
(“Aš — nerūkorius...”), ir “Pueb 
lo” bylą ir moterų įjungimą val
džion ir negrų nepasitikėjimą da 
bartine vyriausybe ir lėšas mo
kykloms ir kt. Negrų pasitikėji
mo klausimu Nixonas paryški
no: “Esu visų gyventojų prezi
dentas ir tikiuos, įgysiąs ir juo
dosios rasės gyventojų, pasitikėji- 
mą.

Už mokyklų integravimą

Mokyklos — jis palaiko įstaty
mus, kurie skatina mokyklų in
tegraciją, bet ne jų išskyrimą tos 
ar kitos rasės moksleiviams. Bus 
siekiama, kad ateity nepasikarto
tų žibalo išsiliejimo atvejai, kaip 
šiuo metu Kalifornijos pakraš
čiuose. Bus reikalingi atitinkami 
įstatymai, tvarką naftos gręžimą 
vandenyno gelmėse.

Vienintelis aktualesnis, spau
dos nepaliestas klausimas, — tai 
riaušės krašto mokyklose ir kaip 
jų išvengti. Aplamai, antrasis pa 
simatymas su spauda, plačiai pa
skleistas visuomenėje televizijos 
bei radijo keliu, liudijo gerą pre
zidento nuovoką, ypatingai kraš 
to vyriausybės dėmesį opiesiems 
užsienio barų klausimams ir y- 
pač ryžtą stiprinti Vakarų gyny
bos sąrangą Vak. Europoje.

iš esmės” tartis su kitomis trim 
didžiosiomis valstybėmis, bet J. 
Tautų rėmuose — Red.)

Jo kelionė Europon ir iniciaty
va dėl A. Rytų nereiškia, kad 
JAV vyriausybė skirianti pirme
nybę Art. Rytams ar Europai, 
bet nesidominti padėtimi P. A- 
merikoje, Azijoje ar Afrikoje. Tai 
teigti būtų klaida.

Mes gyvename viename pa
sauly”, jis pažymėjo, todėl kraš
tas kreipia dėmesį į padėtį ar kri
zės reiškinius betkur pasauly. 

Taikos įstaiga, jokios pažangos
ginklų ribojimo klausimais

Iškėlus klausimą, ar JAV vy
riausybei neverta turėti specia
lios “taikos reikalams” įstaigos, 
prez. paaiškino, kad, jo nuomo
ne, net dvi žinybos veikia taikos 
labui, tai — valst. departamen 
tas ir gynybos žinyba.

Ta proga jis priminė, kad ato
minių ginklų ar raketų gamybos

siekta “jokios pažangos’

Čekoslovakijos invazija neturėtų 
trukdyti pastangų taikos 

kryptimi

Pirmą kartą palietus Čekoslova 
kijos klausimą, R. Nixonas pa
žymėjo, kad, jo žiniomis, sovietų

okupacinių dalinių skaičius Če
koslovakijoje esąs sumažintas. 
Laikui slenkant, Maskvos įvykdy 
ta invazija neturėtų trukdyti siek 
ti taikos pasauly. Vienas svarbių 
jų, ta kryptimi, klausimų, tai ato 
mini© varžymo sutartis.

Washingtonui nedera 
“kietosios rankos” politika

Fed. Vokietijai ir kitiems kraš
tams nesutinkant pasirašyti ato
minio varžymo sutarties, Nixo- 
nas buvo paklaustas: ar šiuo at
veju lauktina JAV-bių įtakos vo
kiečiams bei kitiems?

“Netikiu, kad mes laimėtume, 
vykdydami ‘kietosios rankos’ po-

Buvę JAV prezidentas Andrew Jackson, ant arklio, sveikina Baltuo
sius Rūmus
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1969 m. metine ŠALFASS-gos narių 

registracija
l. Metinė *969 n>.

ftli Metinė 1969 '-iri.' S ALF ASS 
goa-klubinė ir individualinė regis 
t racija vykdoma pagal c. v. Pra
nešima1 Nf. 92 ,'išleistą 1968 m. 
kovo'10 d., pridedant sekančius 
pakeitifnu* bei papildymus:

at}’Klubinės metinės 1969 m. 
regi&tracijos atlikimo terminas - 
1969 m. vasario 28 d.

b.) Jaunių mokestį $1.50 siais 
metais moka gimusieji 1950-54 
m., jaunučių mokestį - $1.00 mo
ka gimusieji 1955 m. ir jaunesni.

c) Naujo klubo įsisteigimo at
veju, nariai pereinantieji iš eg
zistuojančio ■ klubo į naują, ga
li būti atleidžiami nuo perėjimų 
suvaržymų, numatytų Co V-bos. 
Pranešimo Nr. 36 paragrafuose
D-2 ir D-3, jeigu:

1) • senasis kluoas nereiškia pre 
tenzijų dėl jo narių perėjimo,

2) sporto apygardai rekomen
duojantį c. v-ba nustato, kad 
toks perėjimas esmėje nesužalo
ja senojo klubo ir yra naudin
gas bendram ŠALFASS-gos la
bui:

Kiekvienu atveju, šiuo reika
lu vykdomąjį sprendimą atlieka 
c.v.

2. Esmėje registracija vykdo
ma bazuojantis c.v. Pranešimu 
Nr. 36, padarant pakeitimus pa
gal pranešimą Nr. 92 ir pagal 
šį pranešimą. Su šiuo praneši
mu papildomai siunčiame ir Pra
nešimus Nr. 36 ir 92 idant bū
tume tikri, kad visi klubai juos 
turi.

3. C-v., įspėja, kad nesiims sau
goti’ŠALFASS-je registruotų klu
bų interesų, kaip pvž., narių pe
rėjimo, varžybų kvalifikacijų, 
sportine reprezentaciją ir pan.

4. Vlsi klubai’privalo iki stt va
žiavimo "(vasario ld.) atlikti vi
sus 1968 m. metinės registraci
jos trūkumus.

5. Įvairios registracijos formos 
bus išduodamos klubams suvazia 
vimo metu Detroite arba išsiun
tinėtos paštu suvažiavime neda
lyvaujantiems klubams.

6. Suvažiavimo metu numato
ma svarstyti kai kuriuos regis
tracijos sistemos pakeitimus, to-

O rV'".
, .1969 M. Š; AMERIKOS 

PABALTIEČIŲ BR LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
1969 m. Š. Amerikos pabaltie

čių ir lietuvių slidinėjimo pirme
nybės įvyks vasario 22 d. (šeš
tadienį), Blue Mountain Win- 
ter Park, Collingwood, Ont., Ka 
nadoje. Ši vietovė yra 65 mylios 
į šiaurę nuo Toronto.

Programoje bus vykdomas sla
lomas ir didysis slalomas. Varžy 
bos bus vykdomos šiose grupė
se: senjorų vyrų (virš 45 m.), 
vyrų (18-45 m.), jaunių (14-17 
m. imtinai), jaunučių (žemiau 
14' m.); moterų (virš 17 m.), 
mergaičių (14-17 m. imtinai), 
jaunučių mergaičių (žemiau 14 
m.).
Prieauglio klasių slidinėtojams 

yra leidžiama papildomai daly
vauti suaugusių ar vyresnėse prie 
augfio klasėše. Pirmenybes vyk
do’ ŠALFASS-gos slidinėjimo ko
mitetas. ’ ; '

Lietuvių pirmenybės bus išves 
tos-iš pabaltiečių varžybų pasek 
mių, atskirų rungčių Visai nevyk 
dant. Lietuvių slidinėtojai regist
ruojasi per sporto klubus ar pa

vieniai, bei smulkias informacijas 
gauna šiuo adresu: Mr. S. Kėks- 
tasy 47 SL George Rd., Islington, 
Orit., Canada (Tel. (416) - 
223-1372). S. Kėkštas yra lietu
viu atstovas Pabaltiečių Sporto 
federacijos slidinėjimo komitete. 
Varžybų pradžia 10:30 v. r. Re
gistracija nuo 9:00 V. r., Toronto 
Ski Club Chalet Smulkios in

dei po suvažiavimo numatoma iš 
leisti naują pranešimą registra
cijos reikalais, apimantį visus pa
keitimus ir panaikinantį senuo
sius pranešimus.

7. Papildomai pranešame, kad 
Visi' piniginiai {mokėjimai ŠAL- 
FASS-gai būtų siunčiami tiesiai 
c.v. iždininkui: Mr. K. Karalis, 
2208 Grandvievv Avė. Cleveland 
Heights, Ohio 44106. Namų te
lefonas: (216-2449. •

Čekis rašomas: LITHUANIAN 
ATLETIC Union in North Ame
rica vardu.

8. Iškilūs neaiškumams prašo
me neatidėliojant kreiptis į c.v. 
valdybą.

CENTRO VALDYBA

KREPŠINIS CHICAGOJE
Marųuette Parko vyrų krepši

nio lygoje prasidėjo antras pir
menybių ratas. Pirmojo rato lai
mėtoju tapo Neo-Lithuanai. 
antroje vietoje —1 Neris. Pastebė
tina, kad antrojo rato pirmame 
susitikime Neris nugalėjo Neo- 
Lithuania 74:73.

Šį sekmadienį, vasario 9 d., vyk 
sta Šios lygos rungtynės:

12:15 vai. — Neris — Clydes- 
dale, 1,30 —APE, 2:45 vai. —
Neo -Lithuania Redumen.

Rungtynės vyksta Marųuette
Parko sporto Salėje (Marųuette ’ ka. . 
Rd. ir S. Kedzie Str. kampe). Į- 
ėjimas — laisvas. Visi kviečiami 
atsilankyti.

formacijos bei instrukcijos išsiun 
tirietok visiems sporto klubams:

Valdyba

MinneBOta valstybėje šįmet labai sunki žiema, kokios nėra buvę jau trisdešimt metų. 
Ortonville.

Čia vaizdas prie
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DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemctačle- 

nals 2—9 v„ šeštadieniais 10-1 n n. 
Ligoniai priimami oasral susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 

TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk-

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, ORT.
3424 W. 63r<I St.. OR 6.7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius i. 
•’contact lemses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800! Namu 925-76D7 

5159 So. Damen Avenufc

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadienįJIE ATEINA NEŠDAMI LINKSMĄ 

NAUJIENĄ
Cicero Aukšt. Lit. Mokyklos ab 
solventai jungiasi j lituanistinio 
švietimo darbą.

nių lietuviškumui skiepyti. Gra
žia lietuviška kalba, ‘ išmokta 
toje pat mokykloje, ir jaunat-

Aukšt. lit. mokykla Cicero,. višku užsidegimu bei meile lie- 
veikianti šalia didžiųjų Ohica-! tuvyfoei, gali sužadinti gyvesnį 
gos lietuvių kolonijų, mokinių susidomėjimą lituanistikos moks

Dalyvaujant kardinolams Tisse- 
rant, Villot, Garrone ir Fuer- 
stenbergui, Prancūzijos ir Vo
kietijos ambasadoriams prie 
Vatikano bei gausiems Biblijos 
Instituto profesoriams ir ki
tiems visuomenės atstovams, 
Krikščionių vienybės sekretoria
to atstovas prel. Arrigihi aukš-

. Z7 m Įtai įvertino kardinolo Bea dva-skaičiumi niekuomet nebuvo į lo dalykais. yra p g (g.^ pa]jjrimą jr jo gausius nuo
pelnus krikščionių vienybės sie
kimuose.

PASKAITA APtE MICHIGAN 
EŽERO ŽUVIS

• , .^,r /t '-•-' ft

Field muziejaus žuvų žino
vas Loren Woods vasario 9 d., 
2:30 po piet duos iliustruotą pa
skaitą apie Michigan ežero žu
vis. Įėjimas nemokamas. Pa
skaita bus muziejaus Simpson 
teatre prie Roosevelt ir Lake 
Shore drive.

—. Kas išnaudoja ot patogią 
progą, tas sėja grūdus, kurie 

atneša vaisių ir jam, ir kitiems.

Vince Lombardi, Green Bay Pa- 
ckers amerikietiškojo fuhbolo ko- 
niandoS vadovas pasitraėTfia'lŠ pa
reigų ir taps VVashingtono futbolo 
komandos Redskins vadovu,

gausi. Per eilę veikimo metų jos I daujama, kad absolventai mo 
vidurkis sukosi apie pusšimtį 
galvų. Tačiau, ryžtingų ciceriš- 
kių pastangomis, mokykla sėk
mingai antrąjį dešimtmetį va
ro. Jai su giliu atsidavimu da
bar vadovauja kun. dr. A. Juš-

Įdėtos viltys, darbas ir lėšos 
jau neša konkrečių vaisių. Mo
kyklos absolventai vis labiau1 
glaudžias prie savojo kamieno 
įsijungdami. bendro jon lietuviš
ko judėjimo tekmėn. Jie sudaro 
veikliauaį elementą vietos jau
nimo organizacijose, juos su
tinkame parengimų metu atlie
kančius įvairias pareigas ir net 
pravedančius posėdžius ir me
ilines programas. Girdime ir 
bažnyčios chore giedančius, ma
tome lietuviškų pamaldų metu 
prie altoriaus patarnaujančius, 
aktyviai dalyvaujančius vietos 
Sporto veikloj ir perimančius iš 
Vyresniųjų organizacijų vadovų 
pareigas.

Be šių šviesių pavyzdžių, mo
kykla susilaukia iš buvusių mo
kinių ir naujų mokytojų. Stu
dijas baigę ar įpusė ję, absolven
tai' grįžta mokyti paliktų mo
kykloje savo jaunesnių draugų.

Jau kelinti metai, kaip jau
nieji mokytojai moko tautinius 
šokius, šįmet tautinių šokių 
grupėms vadovauja Jazminą 
Baukytė. Kęstutis Paulauskas, 
prieš išvykdamas karo prievo
lės atlikti, jau buvo pradėjęs 
mokykloje dirbti ikaip tautinių 
šokių mokytojas, o dabar, lai
mingai sugrįžęs iš Vietnamo, 
vėl pradės mokytojauti. Aldona 
Zailskaitė, baigusi studijas Lo
jolos u-te, dėsto lietuvių kalbą, 
taikydama iiaują modernų mo
kymo metodą. Pereitais metais 
ji dėstė Lietuvos istoriją.

Jaunųjų moikytojų pavyzdys 
yra viena iš veiksmingų priemo-

ŽINIOS
'• .v mcrirtvi
— Amerikietis Banko, drauge 

su vėhgrU Porttšu seka 'po pir
maujančios Sov. trejukės: Bot 
vinik, 7,5 Keres, Geler po7 tš., O- 
landijos tarpt, tyrnyre. Viso yra 
16 dalyvių.

— Kaunebaigiamdžs profsą
jungų pirmenybės. Beliko 3 ra
tai. Pirmauja Vilniauš Čempio
nas D. Lapienis 6-2, seka kauriie- 
čiai. Bareribaurhas 5-$ ir'• M: Os
trauskas 5-3, Vistaneckis su 4,5 
tš:* Žemiau Vladas Mikėnas if 
kiti. ' ‘ *

— Sovietų p-bėse, Alma Ato- 
je, pirmauja' Zaicevas iš Vladi
vostoko su 11-5, pralenkęs did-

meisterius Polugajevskį, Talį, Lei 
ną ir kitus.

— Bostono tarpklubinėse, mū 
sų vyrų rungtynės su pirmau
jančiu Harvardo universitetu, nu 
keltos į vasario 28 d.

— įspūdingai laimėta mūsų 
meisterio Povilo Tautvaišo par
tija iš praeit, metų Wamsley 
Cup varžybų, tilpo sausio 31 d. 
“Darbininke”. Partijos apibūdini 
mus — paruošė Tautvaišas. Sau 
sio 10 d. “Darbininke” tilpo Ro
mano Arlausko laimėta partija, 
Australijoje, prieš didmeisterį L. 
tZndzelinį.

Kazys Merkis

kyklą atlankytų ir su moki
niais pabendrautų.

Pastaruoju metu pamokas 
pravedė Kristina Lauraitytė, šį 
pavasarį Urbanoje baigianti in
žineriją, Bernardas Prapuole
nis, siekiantis magistro laipsnio 
iš sociologijos, ir viešnia iš 

j Marąuette Parko, žinoma jau
nimo veikėja ir gabi aktorė 
Elena Bradūnaitė, Chicagos uni
versiteto studentė.

Suminėti pavyzdžiai, kurių, 
be abejo, nestinga ir kitur, ne
ša su savim linksmą naujieną 
ateičiai. Tai drauge yra pas
kata vyresniesiems nepailsti, 
bet su gera viltim toliau dirbti.

Šeimų bei visuomenės geri 
pavyzdžiai yra tie šviesūs ži
buriai, kurie jaunimą veda ir 
lydi. Nenuoseklumai ir indife- 
rencija gali jauną žmogų nuo 
lietuvybės atgrąsyti. Tik bud
rus dėmesys, įvertinimas jauni
mo pastangų, visur ir visada 
drauge dalyvavimas jų lietu
viškoje veikloje ir tos veiklos 
lėšomis parėmimas, palaikys 
tarp tėvų ir vaikų 'bei genera
cijų tarpusavį ryšį, nepaliekant 
tuštumai vietos ir plyšiams, nu
vedantiems svetur užuovėjos 
ieškoti. bm.

PRISIMINTAS MIRĘS 

KARDINOLAS

Visame katalikų pasaulyje, 
švenčiant Krikščionių Vienybės 
maldų oktavą, Ramoje Biblijos 
Institute buvo iškilmingai pa
minėtas kardinolas Augustinas 
Bea, krikščionių vienybės apaš
talas ir didysis promotorius.

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

Rezld.: 3241 VVest fiflth Place 
TeL: REpnbUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čloa lr Callfornla 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048
Rezld. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS, 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdLen 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. ŠeStadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

DR. C. K. BOBELIS
Inkstą ir šlapumo taką chirurgija 

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

Route 25. Elgin* Illinois

Tel. oftao HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-*
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik
nusitarus.

0*5. 735-4477. <■ 1 Rez. PR 8-6*60.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALVBfi — MUIVV FR 

EMOCINES LIGOS
Cravvford Medical Building

644* So. Pulaski itoad 
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
VaL, pirmad., antrad,, kntvlrtad. n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 y. v. Treč. to 
šeštad. S v. r. iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso lr rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By appt.).

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

Akušerija Ir moterų ligos

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt lr penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
šeštad. n-ųo 1 lkl 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospeet 9-6780

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71»t Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt nuo 9 lkl 12 vai,: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR OHIRURGUA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, HI

Kabineto tel. 687-2020
Namų tel. 83B-1071

Vizitai pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

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

Ofiso tel. REUanee 6-4410 
- Rez. GRoveblU 6-0617

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

Ofiso ir bato tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir cldrurglja 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penlktad lo—u 
v. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. tr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3098Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvia gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika br moterų 
ligos

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223 ( ..

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

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS BR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. valt., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-61*5

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Prilmlnčja ligonius tik snsitani*
VaL: 2—4 p. p. lr 6—8 ’v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KOTHKIV IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. teL 23»-2»l*

Telefonas — GRoveblU 6-2828
DR. A. VALIS . LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PECIALTB£ AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 lr 6 Ilki 8 ▼. vak 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susnarimą

TeL PRospeet 6-B4OO
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So, Albany Avenue
VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak.. penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet

lr kitu laiku pagal susitarimą. .Oftao tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

Prtlmlnšja tik susitarus

Tel. oftao PR 6-6446, re*. HR 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Ką žada

nauja nixono iniciatyva
Pradėjęs vadovauti vyriausy

bei, Nixonas rodo daug ener
gijos. Anikstybesnig patyrimas 
viceprezidento poste, vėliau — 
rūpestingas valstybės tvarky
mo eigos sekimas iš šalies, jo 
palyginamai jaunas amžius 
duoda daug naujų idėjų ir e- 
nergijos. Jis imasi tvarkyti la
biau degančius reikalus viduie 
ir planuoja platesnius kontak
tus ir ėjimus užsienyje.
Nixonas, atstovaudamas dau

giau konservatyviai politinei, 
valstybinei ir ūkinei srovei, ne
duoda progos laukti kokių ne
tikėtų staigių šuolių, tačiau iš 
kitos pusės jo ryžtas duoda 
galimybę pramatyti, kad bus 
tvirtai einama užsibrėžtu ke
liu.

*
Vyriausybėje įvyko pagrin

dinis asmenų pakeitimas. Tr tai 
reiškia ne vien figūrų persta
tymą, bet ir naujos krypties 
ieškojimą. Kaip pastebi tuo 
klausimu rašydamas žurnalas 
“U. S. News & World Report”, 
Nixonas planuoja vairuoti me
todiškai, atsargiai, prieš dary
damas didesnius sprendimus, 
visad juos nusistatęs pagrin
dinai išsva.rstyti ministeriu ka
bineto ir JAV Saugumo tary
bos posėdžiuose, r Dėlto ir tie 
posėdžiai dabar dažnesni ir il
gesni.

Naujojo prezidento pirmieji 
programos punktai, aišku, yra 
kiek galima veiksmingiau ir 
sparčiau siekti taikos pasau
lyje ir įstatyminės tvarkos 
krašto viduje. 'Tarptautiniai 
esamo ar galimo karo židiniai 
dabar yra Vietnamas ir Arti- 
mieii Rytai.

Kad amerikiečiai galėtų grei 
čiau pasitraukti Iš Vietnamo. 
Nixonas nori pagreitinti nau
jų Pietų Vietnąmp dalinių pa
ruošimą. Jau tikimasi, kad a- 
pie vasaros vidurį galės dau
giau amerikiečių karių grįžti 
iš Vietnamo, bet tenka prama
tyti, kad dar gana ilgai ten 
kai kuriems amerikiečių dali
niams teks pasilikti, nežiūrint 
ir didelių Nixono pastangų pa
siekti taiką toje srityje. Kuo 
galima būti tikriems, tai kad 
Nixonas visomis jėgomis vengs 
naujų įsivėlimų į Azijos karus.

*
Nixonas skatina kongresą, 

kad patvirtintų sutarti, kuria 
būtų pasisakoma prieš atomi
nių ginklų plėtimą tarp tautų, 
kurios tokių ginklų dar netu
ri. Kremlius irgi tokios su
tarties nori. Nixonas yra lin
kęs siekti realaus susitarimo 
su Maskva, bent gi bespren
džiant tas problemas, kurių 
išsprendimo galima pasiekti. 
Ypač Amerikai rūpi užgniauž
ti karo pavojų Artimuosiuose 
Rytuose, čia yra stipriai koją 
įkėlusi Sov. Rusija. Ji gink
luoja arabus. JAV yra davu
sios ginklų Izraeliui. Jeigu to
je srityje norima išvengti ka
ro, reikia veikti abiem pusėm, 
įtraukiant ir kitus du labai už- 
interesuotus ta sritimi kraštus 
— Prancūziją ir Angliją. Ta 
kryptimi reikalai ir pasisuko, 
kai dabar JAV-bės pritarė 
Prancūzijos pasiūlymui ir Sov. 
Rusi jos linkimui pradėti tų ke
turių didžiųjų pasitarimus Jun 
gtinių Tautų forume, pradžio
je gal tik vykdant dvišalius 
pasikalbėjimus, o vėliau, pa
ruošus medžiagą, gal net su
šaukiant valstybių galvų kon
ferenciją. Suplanuotoj kelionėj 
į Europą Nixono susitikimai 
padės vykdyti jo užmojus.

Nixono iniciatyvą ir energi
ją jaučia didysis šios dienos 
politinis varžovas — Sov. Ru
sija. Prieš rinkimus buvusi šal
ta, priešiška Nixonui, dabar 
prielankesnė negu buvo Roo- 
sevelto. Čia gal glūdi ir

Švedijos katalikų studentai 
kartu su liuteronų ir kitų pro
testantų Bažnyčių studentais j- 
Ikūrė naują tarpkonfesinę są

dar viena priežastis: šil
tesni vėjai Nixono vyriausy
bės atžvilgiu imami jausti Ki
nijoje. Kinų spauda pradeda 
daryti tai, ko anksčiau vengė: 
perspausdinti Nixono kalbas. 
Jeigu prasidės, nors dar neper
daug ryškios, varžybos tarp 
Maskvos ir Pekino dėl artėji
mo su JAV, tai tas sudarys 
palankesnę atmosferą Nixonui 
išspręsti karo problemą Viet
name ir įtampą Artimuosiuo
se rytuose.

*
Krašto viduje didelis Nixo- 

no rūpestis yra infliacija. A- 
merikos spauda Johnsono fi
nansų politiką vertina kaip 
gana išlaidingą. Infliacija jau 
pradėjo reikštis nesukontroliuo 
jamai ir, kovojant su tuo, pas
kolų palūkanos pakeltos net 
iki 7% ir kiek daugiau. Niuto
nas yra žinomas kaip atsargus, 
konservatyvus finansų tvar
kymo šalininkas. Dabar daro
mos gyvesnės pastangos su
mažinti vyriausybės išlaidumą, 
išspręsti tarptautines pinigo 
problemas, pakelti pasitikėii- 
mą doleriu užsienyje ir JAV 
viduie. Nixono vyriausybės šie 
Irimas: plėsti ūkini aueima. ne- 
užsitrauklant “infliaciios baus 
mės”. Siekiant sulaikyti kainų 
kilimą, nebijoma kiek apriboti 
ūkio augimą ir rizikuoti dides
niu bedarbių skaičiaus atsira
dimu. Kol Infliacija bus sulai
kyta, paskolų užsitraukimas 
pasiliks išlaidus. Mokesčiai kol 
kas pasiliks aukštoki ir jie net 
gali didėti, keliant mokesčius 
atskiroms valstijoms ir mies
tams. Tačiau vvriausybė ne
linkusi tiesiog kištis i kainu re- 
euliavimą. Bus v’štiek sudaro
mos palankios sąlygos ūkinės 
gerovės vystymui.

*
Jeigu ūkyje Nixonas linkęs 

palikti daugiau savarankumo, 
tai riaušių tramdyme, kovoje 
su nusikaltimais Nbconas lin
kės į didesni griežtumą ir rvž- 
tingesni įstatyminės tvarkos 
įgyvendinimą. Bet ir čia bus 
daugiau pastangų dedama vi
suomenei įtikinti, perauklėti, 
kaip vartoti prievartą rasinės 
integracijos srityje. Rasinės į- 
tampos srityje Nixonas laiko
si dėsnio, kad visi yra lygūs 
prieš įstatymus ir, kad pirmo
ji kiekvieno amerikiečio trise 
būti laisvam nuo prievartos 
savo gyvenamoje vietoje. Kad 
Nixonas nori pagriežtinti ko
vą prieš kriminalinį elementą, 
liudija ir faktas, jog sostinė
je Washingtone tuojau buvo 
nuspręsta padidinti policijos 
jėgą ir sustiprinti teismų vei
kimą. Ir studentų streikus bei 
riaušes Nixono vyriausybė pa
siryžusi slopinti, kiek tai fe
deralinei vyriausybei yra įma
noma. Numatoma visame kraš 
te paskirti daugiau federali
nių prokurorų — advokatų, ku 
rie tvirčiau prižiūrės įstatymų 
vykdymą.

x
Kas liečia gyventojų sociali

nę gerovę, Nixonas linkęs plės
ti medicinos pagalbą, miestų 
atnaujinimą, federalinę para
mą švietimui. Tačiau anksty- 
besnės vyriausybės šioje sri
tyje udarytos programos bus 
peržiūrėtos, jų tikslumas per
svarstytas, kur galima bus iš
ryškintos privačios iniciatyvos 
pastangos.
Valstybininkai džiaugiasi dar 

vienu dalyku: Nixonas perėmė 
vyriausybę nepadaręs kokių 
įsipareigojimų nė vienai 'pilie
čių rasinei, ekonominei ar kito
kiai grupei. Taigi jis dabar tu
ri laisvesnes rankas vairuoti 
didesnės bendros gerovės ke
liu, siekiant sunormuoti tarp
tautinį ir vidaus gyvenimą.

* j Pr.

jungą krikščionybės idealams 
studijuoti ir ugdyti. Naujos są
jungos centras yra Upsalos uni
versitete.

Prez. Nixon kalbasi su naujai paskirtu komisionieriu švietimo reika
lams dr. James Allen, 56 m.

KILPOS ARTIMUOSE RYTUOSE
Amerikai reikia išvengti Sovietų politinių nuomonių

DR. P. MAČIULIS
Taip šį klausimą svarsto duisusidarytų tik karo pavojaus pa- 

žinomi didžiosios spaudos ben- didėjimas, bet ne jo sumažėjimas, 
dradarbiai, Roscoe ir Geoffrėy Susidaro pavojai

Sovietų siūlomajame projek
te nekalbama apie priemones pa 
šalinti tas sąlygas, kurios iššau
kė karą 1967 m. Taikai užtikrin 
ti pirmoj eilėj reikalinga pašalin 
ti karo priežastis.

Sovietų projektas pastatytas 
kaip tik “aukštyn kojomis”: Mas
kva kviečia Washingtoną privers 
ji susitarti, o tokio susitarimo nei 
Arabai, nei Izraelis nenori priim
ti, nepajudinus tų priežasčių, ku
rios lejdo ir davė pagrindo 1967 
metų konfliktui.

J.T. šį reikalą svarstant, Sovie
tai užvetavo kiekvieną rezoliuci
ją, siekiančią suvesti arabus su 
žydais tartis tiesiogiai. Dabar 
Kremlius siūjo savo vienašalį

Drummondai.
Sovietai paspendė prezidentui 

Nixonui kilpą Vid. rytuose. Jie 
bando privilioti jį, kad prisidėtų 
prie jų organizuojamo didvalsty 
bių bloko, kad priverstų vienša- 
liškai susitvarkyti susivaidijusius 
arabus ir žydus.

Tai gali būti sunkiausias ir 
jautriausias R. Nixono užsienio 
politikos klausimas — ne karo 
užbaigimas Vietname, bet su- 
trukdant atnaujinti karą tarp a- 
rabų ir Izraelio.

palimo karo debesys darosi vis 
tamsesni. Arabų partizaniniam 
karui besiplečiant, Izraelio atkir
čiai taip pat plečiasi.

Laimingu sutapimu ši įtampa
Vid. rytuose prezidentui Nixonui1 . . .i. . .... , . . . . i projektą ir vilioja Ameriką tamnėra netikėtas dalykas. Rink.-
mams praėjus, vienas JO pirmų- ga|ėtų RuęjjM t>,_
jų veiksmų buvo jo asmeninio 
pasiuntinio William Scrantono 
pasiuntimas gauti žinių iš pir
mų šaltinių apie tenai susiklos
čiusią būklę.

Tenka manyti, kad, turėda
mas paskutinius duomenis, pre
zidentas Nixonas gali nedelsda- 
nids veikti.

Jo pasirinkimas veikti nedide
lis. Amerika negali įsakinėti, 
gali tik įtaigoti.

Norint išvengti
Tačiau J. A. Valstybės gali vie 

ną padaryti, ir tai yra aišku, ką 
prezidentas ir Valstybės sekreto
rius William Rogers turi minty, 
būtent išvengti Sovietų kilpos, 
siekiančios, kad didžiosios valsty
bės — Amerika, Anglija, Pran
cūzija ir Sovietų Sąjunga — pri
mestų Vid. rytuose besiginčijan
tiems susitarimą. Juodu abu, pre
zidentas ir Valstybės sekretorius, 
dėlto neabejoja, kad tai yra kilpa.

Ir tai pavojinga . Tai provoka 
cinis bandymas, Kremliaus su
planuotas, patiems Sovietams A- 
merikos užnugary įsitvirtinti Vid. 
rytuose. Galutinoje sąskaitoje

kai įgyvendinti tarp arabų ir žy
dų kol nėra pašalintos pagrindi
nės konflikto priežastys. Kiekvie
ną išsišokimą Maskva galėtų aiš 
kinti tokiu būdu, kad abudu kraš 
tai — Amerika ir Sovietai — įsi
kištų.

Kai pagalvoji apie Čekoslovaki
ją, yra aišku, kad Maskva inter
vencijai pagrindo neieško. J. A. 
Valstybių politika negali būti 
Sovietų Sąjungos panaudojama.

Maskvos pakištas projektas sie
kia išplėsti Sovietų įtakai Vidu
rio rytuose ir pakreipti Sovietams 
Vid. rytų kai kurias vyriausybes, 
kad jos dar daugiau priklausytų 
nuo Maskvos, kaip jau dauguma 
priklauso.

Turint galvoje visas šitas ap
linkybes, vienas didvalstybių mė
ginimas privesti prie susitarimo 
Vid. rytų besikaujancias šalis ga
lėtų tik padidinti pavojų, kad A- 
merika ir Sovietų Sąjunga atsi
durtų tiesiog priešiškose šalyse, 
nes amerikiečiai galėtų laikytis 
kitokios nuomonės negu Sovie
tą, kieno pusėje yra kaltė.

Tai nereiškia, kad ten nieko 
nėra, ką prezidentas galėtų dary-

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 
Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas

9

Donaldas pradėjo bėgti iš paskos; Netrukus jis įsi
maišė į didesnį būrį žmonių ir skubėjo kartu. Paga
liau jie pasiekė didelį pastatą, kur buvo užrašas: Oefent 
Iiche Luftschutz — Vieša slėptuvė. Dabar visi skubėjo 
laiptais žemyn j didelį rūsį. Vis žemyn ir žemyn. Laip
tai buvo siauri ir kažkas jį paėmė už parankės. Donal
das krūptelėjo ir atsigręžęs pastebėjo dvi mergaifėsl Jos 
buvo linksmos, sakė jam kažką vokiškai ir nuskubė
jo žemyh, palikdamos jį ir besijuokdamos. Donaldas nie 
ko nesuprato, ką merginos sakė.

Slėptuvėje buvo pilna žmonių. Donaldas buvo glau
džiai žmonių apsuptas ir galvojo: “Visi šie žmonės yra 
mano priČsai”. Jis tyliai apsidairė ir mažoj silpnoj švie
soj stebėjo veidus, daug, daug svetimų veidų. Minia 
garsiai kalbėjosi.

— Taupykite orą, nekalbėkite taip garsiai, — kaž
kas sušuko, ir žmonės pradėjo kalbėtis pašnibždomis.

Donaldas stovėjd tarp jų suspaustas. Kažkas bandė 
jj kalbinti vokiškai. Donaldas buvo nepatenkintas, jis 
bijojo būti atpažintas. Tada jis nusistūmė per žmones ir 
atsistojo priešingame slėptuvės kampe. Dešinėje stovėjo 
didelė grupė žmonių Donaldas suprato, kodėl žmonės 
ten stovėjo, nes ten buvo radijas, ir žmonės klausėsi 
naujienų apie oro puolimus. Staiga Donaldas išgirdo ke-

LIETUVOS 1969 M. BIUDŽETAS
Lietuvos biudžetas pareina nuo Maskvos malonės

Lietuva yra respublika tik iš 
vardo. Ji turi kai kuriuos 
išorinius nepriklausomos valsty 
bės ženklus, tačiau visi esminiai 
jos reikalai sprendžiami Mask
voje. Valstybinis ūkio planas ap 
taria gamybos pobūdį ir tieki
mą. Kai kurių prekių Lietuvo
je trūksta, nors jų gamybos 
krašte nepajėgtų suvartoti lie
tuviai.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie Lietuvos biudžetą — finan 
sinius šaltinius krašto ūkio po
litikai vykdyti. Uetuvos respub 
likos ūkio politika ir biudžetas 
sukerpami Maskvoje. Sovietų 
aukščiausios tarybos posėdyje 
Maskvoje gruodžio 10 d. finan- 

’ sų ministeris V. Garbuzovas pa
skelbė ir Lietuvos biudžetą, sie
kiantį 1,1 bū. rublių. Po dviejų 
savaičių įvykusiame Vilniuje 
aukščiausios tarybos posėdyje 
respublikiniam finansų “minis
teriui” R. Sikorskiui teliko sa
vąjį biudžetą paaiškinti lietu
vių kalba.

Pajamos
Lietuvos biudžetas 1969 m. 

siekia 1,124,761,000 rublių. Pa
jamos prašoka išlaidas 13 mil. 
rublių.

Sovietuose ir Uetuvoje tie 
patys pajamų šaltiniai, 92% pa
jamų galinami iš viešosios tei
sės įmonių, kūrias finansų mi
nisteris vadina socialistinėmis.

Uetuvoje svarbiausias paja- 
'mų šaltinis yra apyvartos mo
kestis, nes jo tikimasi šiais me
tais gauti veik 690 mil. rublių. 
Savo svarba antrasis pajamų 
šaltinis yra valstybės įmonių 
ir organizacijų pelno mokestis, 
kurio šiems metams numatyta 
584 mil. rublių. Numatomo pel
no 57% pateks į biudžetą, o li
kutis bus paskirtas įmonių veik
lai skatinti. Trečiajai grupei pri 
klauso socialinio draudimo įna
šai, pajamų ir kiti mažesnės 
svarbos mokesčiai. Pajamų mo
kestis sieks tik 27,5 mil. rublių, 

'kurių 56% sudarys kolūkių pa
jamų mokestis.

Vfl ; t)tAi- ,.)f T . CC-J Įt z.i ■

Į šių metų biudžetą turės įta
kos š. m. sausio 1 d. įsigaliojan- 
čios naujos kainos. Todėl finan
sų ministeris atsargiai šnekėjo 
apie biudžeto suvedimą.

ti. Johnsono — Nixono atsaky
mas į Sovietų pasiūlymą pataria 
dvi veikimo kryptis: tęsti tarp 
Washingtono ir Maskvos pasita
rimus, palaikant tarpininko Jar- 
rihgo misiją, kad suvestų ara
bus tartis su žydais tiesiogiai.

Kitokie žingsniai gal pagelbė
tų bendru susitarimu tarp Ame
rikos ir Sov. Sąjungos sumažint 
abiem pusėm ginklų tiekimą.

lėtą kita kalba ištartų žod?ių. Jis pradėjo atidžiai klau
sytis. Pagaliau jis suprato, kad tai tikrai ne vokiškai. 
Dabar jis pažengė keletą žingsnių artyn ir sustojo ne
toli poros vyrų. Vėl jis pradėjo jų klausytis.

“Taip, jie tikrai nėra vokiečiai”, nudžiugęs nuspren 
dė Donaldas. T00 pačiu metu vienas Iš jų pasisuko ir 
Donaldas nustebo: “Taip, taip jis tikrai tas pats”. Do
naldas buvo labai nustebintas laimingo netikėtumo. 
“Taip, taip, tas pats rudas portfelis, ta pati pilka kepu
rė ir akiniai... Taip, jis gulėjo pievoje, pasiėmė sudau
žytus kiaušinius. Taip, tikrai tai yra tas pats vyras”.

Donaldas vos galėjo suvaldyti savo džiaugsmą. Jo 
akys lipo prie vyro lyg klijai ir jis nebenorėjd, kad 
pradingtų iš jo akių. Čia slėptuvėje buvo keletas šimtų 
žmonių. Donaldas’dabėr jų nebematė, išskyrus tą vyrą 
su portfeliu rankoje. Jis taip pat nebegirdėjo triukšmo, 
kadangi jis labai buvo susidomėjęs vyru. Jis klausėsi 
kiekvieno jo Žodžio, kai tie abu vyrai tarp savęs kalbė
josi.

Nauja grupė žmonių įžengė į slėptuvę ir visi vėl 
turėjo labiau susiglausti. Tai buvo gera proga Donaldui 
paeiti tų dviejų vyrų link, kurie kalbėjosi kažkokia ki
ta, ne vokiečių kalba. Jis vėl klausėsi su dideliu dėme
siu ir pagaliau nusprendė, kad jie kalbėjosi lenkiškai 
arba rusiškai. Jis prisiminė keletą frazių, kai susitikdavo 
rusus ar lenkus imigrantus Pennsylvanijoj. Tai buvo 
labai seniai.

“Pagaliau aš suradau užsieniečius”, Donaldas bu
vo laimingas, “žinoma, kad jie buvo tie, kurie neken
tė nacių. Gal būt, jie yra komunistai arba jų simpati- 
kail”

Jis paslinko arčiau tų dviejų vyrų. Jis buvo taip 
arti, kad beveik juos siekė savo nugara ar alkūnėmis. 
Staiga pakilo prie radijo linksmas ūžesys. Vis daugiau

GEDIMINAS GALVA

Išlaidos
Beveik ketvirtadalis biudžeto 

— 251 mil. rublių -— skiriama 
kapitalo įdėjimams į įmones. 
Krašto ūkiui, pramonei, žemės 
ūkiui, prekybai ir transportui 

i finansuoti iš biudžeto numatyta
i skirti 654 mil. rublių.

Stambiausioji suma — 316 
mil. rublių tenka pramonei ir 

'statybai, žemės ūkiui 201 mil.
’ rublių.

Praėjusiais metais ūkinio ska 
tinimo reformon Lietuvoje te- 

' įsi jungė 132 įmonės, kurios su
daro du trečdalius visų įmonių. 
Santūriai šnekama apie ūkinės 
reformos pasekmes.

Šiais metais numatoma tęs
ti pradėtų pramonės įmonių sta 
tybą. Didesnių naujų įmonių ne- 
ntimatoma statyti.

į' Žemės ūkyje didžiausias gal
vosūkis — žemių sausinimas ir 
iš vienkiemių žemdirbių perkėli
mas į gyvenvietes. Išgarsintas 
žemės sausinimas esąs nepaten
kinantis. Žymiai sunkiau vyksta 
žemdirbių perkėlimas į gyven
vietes. Per praėjusius dvejus 
metus sumokėta žemdirbiams a- 
pie 30 mil. rublių už senąsias 
sodybas ir įsikūrimą naujose. 
Šiais metais persikeliantiems tei 
kiamos 3,500 rublių paskolos, 

'kurių 35% padengiamos iš biu- 
‘džeto.

Izraelio technologijos institutas išrado naują žolėms piauti mašiną, 
kuri uždėta ant gumos ir taip plaukia paviršiumi, kad aplenkia visus 
iškyšulius. Ypač svarbu Izraelyje, kad plaunamoji mašina neužkliu
dytų ir nesuskaldytų drėkinimo vamzdžių, ši plaunamoji mašina tuo 
atžvilgiu labai saugi.

žmonių spaudėsi radijo link. Donaldas pažvelgė į žmo
nes ir matė prašviesėjusius veidus. Kažkas sušuko ir 
žmonės pradėjo judėti prie išėjimo durų. Oro puolimo 
pavojus buvo praėjęs.

Du jauni užsieniečiai pajudėjo taip pat. Donaldas 
pradėjo juos sekti. Žmonės skubėjo ir jį momentui at
skyrė nuo poros vyrų. Tačiau jis prasiveržė pro minią 
ir vėl juos sekė.

Pagaliau jie išėjo į mėnulio nušviestą gatvę. Visi 
šaligatviai buvo pilni žmonių. Donaldas rūpestingai ėjo 
paskui du užsieniečius. Pora ėjo lėtai ir kalbėjosi gar
siai. Pagaliau jie pasuko į nuošalesnę gatvę, kurioje 
buvo mažiau susigrūdimo.

“Dabar aš turiu veikti”, nusprendė Donaldas. Jis 
paskubėjo keletą žingsnių priekin, užėjo vyrų priekin 
ir sušnabždėjo jiems vokiškai:

— Labą vakarą, draugai.
Abu vyrai sulėtino žingsnius ir atsakė vienbalsiai:
— Labą vakarą.
— Valio, Stalinas! — Donaldas sužnabždėjo vėl, 

pasilenkdamas arčiau vyrų.
— Ko tu nori? — paklausė nedraugiškai vyras su 

portfeliu rankoje. Jis atrodė truputį vyresnis už savo 
draugą.

Donaldas vėl pradėjo bijoti. Jis palaukė keletą se
kundžių ir vėl paklausė:

— Jūs esate svetimšaliai?
— Taip, esame svetimšaliai, bet ko tu pagaliau 

nori? — tas pats vyras vėl jį paklausė.
— Jūs esate rusai?
— Ne, mes ne rusai. Bet koks tavo reikalas? Kas 

tu esi?
(Bus daugiau)

Vienkiemių panaikinimas il
gai užsitęs. Svarbiausioji prie
žastis — ne tik žemdirbių ne
noras keltis į gyvenvietes, bet 
ir kompartijos nesugebėjimas 
tinkamai organizuoti jų staty
bą.

Butų trūkumo nepašalins
Šiais metais butų statybai iš 

'biudžeto paskirta 33 mil. rub
lių, o jų remontams net 8,4 mil. 
rublių. Ketvirtadalio statybai 
skirtos sumos numatymas pa
statytų namų remontams rodo, 
kad jų patvarumas menkas.

Finansų ministeris žino, kad 
minėta suma nebus užkimšta bu 
tų trūkumo spraga. Jis skatina 
miestų vykdomuosius komitetus 
daugiau rūpintis gyvenamų na
mų statyba.

Finansų ministeris aimanuoja 
dėl gyventojams patarnavimo 
ir prekybos reikalams įmonių 
nesparčios statybos.

Švietimo reikalams išleidžia
ma daugiau penktadalio biudže
to. R. Sikorskis darė pranešimą, 
nusižiūrėjęs į maskvietį Garbu- 
zovą. Jo pranešimas sustingęs, 
grynai techniškas, tešnekantis 
apie pajamų šaltinius ir išlaidų 
rūšis. Jis dažnai kartojo Garbu- 
zovo žodžius: tobulinti ir tau
pyti.

Šiais žodžiais priminė kom
partijai, kad iki šio meto švais
tė ir, sulaukusi 51 metų valdy
mo sukakties, nepadarė tinka
mos pažangos.



DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
DIKTATORIAUS TELEFO

NAS
“Drauge” su įdomumu skai

čiau pastabius dr. R. Sliažo įspū
džius iš kelionės po Rytų Vokieti
ją. Tai bene pirmieji lietuvio į- 
spūdžiai iš to krašto, kur tebevieš 
patauja stalinistas Ulbrichtas. 
Dr. R. Šliažas, iškėlęs pastebėtą 
biurokratizmą R. Vokietijoje, pa
mini, kad tau čia joks pareigū
nas nepasiūlo kėdės atsisėsti.

Tą detalę skaitant, man tuo
jau prisiminė vienas vaizdas iš 
rusų autoriaus A. Solženycino 
knygos “Pirmasis ratas”. Tame 
Sovietų Sąjungoje tebegyvenan
čio autoriaus veikale, kurio rank 
raštis slaptai buvo išsiųstas į Va
kartis, čia išverstas į anglų kalbą 
ir išleistas stambia knyga, vaiz
duojami 1949 m. įvykiai Sovietų 
Sąjungoje, kai baisusis diktato
rius Juozas Džiugašvilis panoro, 
kad jam būtų padarytas toks tele 
fonas, kuriuo kalbant diktato
riaus balso niekas nepažintų. 
Tam darbui NKVD iš įvairių 
plačiosios tėvynės kalėjimų bei 
koncentracijos stovyklų surirtko 
žymesnius mokslininkus, atvežė 
prie Maskvos ir čia įsakė paga
minti diktatoriui jo reikalauja
mą telefoną.

A. Šolženycinas karčiai tyčio
jasi, kad darbas mokslininkams 
nesisekė, nes visur kišosi NKVD 
ir kiti neišmanėliai. Kai atėjo lai 
kas vienam iš komisarų reportuo 
ti diktatoriui apie darbo eigą, ko
misaras pasikvietė mokslininkų- 
kalinių atstovus iš jų gauti ži
nių. Vienas tų mokslininkų, įė
jęs į komisaro kabinetą ir pama
tęs tuščią kėdę, neprašytas atsi
sėdo. Komisaras nustebo, kad 
mokslininkas toks drąsus. Bet 
mokslininkas ramiai atsakė, kad 
jis nieko nebebijąs: praradęs žmo 
ną, vaikus, turėtą turtelį ir lais
vę. Mokslininko žodžiai: “Tu, ko 
misare, tai turi ko bijoti, nes gali 
prarasti darbą. Aš visą tai jau e- 
su praradęs... Iš tavęs tegaliu pra 
šyti tik laisvės. Bet ir jos man ne
gali duoti, nes pats esi belais
vis...

Tokią tai netolimų laikų klai
kią tiesą skelbia rusas autorius, 
buvęs raud. armijos kapitonas, 
du kartus kare prieš vokiečius at
žymėtas pasižymėjimo ordinais, 
poeto Jevtušenko ir dabar vadina 
mas vieninteliu tebegyvenančiu 
Rusijos klasikų.

LIETUVIAI MOKYTOJAI
AMERIKIEČIŲ MOKYKLOJE

Šie metai oficialiai paskelbti 
lietuviškojo švietimo metais. Tad 
apie lietuvius mokytojus, dirban 
čius amerikiečių mokyklose, gal 
ir nederėtų rašyti. Bet man šią te
mą priminė staigi literatūros kri 
tiko ir pedagogo B. Babrausko 
mirtis. Jei velionis būtų ilgiau gy 
venęs, savo spalvinga plunskna 
spaudoje gal ir būtų pabėręs į- 
spūdžių, kaip dirba lietuviai mo
kytojai amerikiečių mokyklose. 
Bet, deja, jo įspūdžiai su mirti
mi nukeliavo į amžinybę. Ar at
siras daugiau lietuvių mokytojų, 
kurie kada prabils ta tema, kas 
žino? Tikėkim, kad taip. Bet B. 
Babrauskas, kaip mokytojas, bu
vo įdomus ir amerikoniukams 
mokiniams. Tai žinau iš vienos 
detalės.

Prieš porą metų, kaip atsargi
nis mokytojas, jis buvo atsiųstas 
į Nightingaie mokyklą, Gage Par 
ke, kur šeštadieniais dirba mūsų 
lituanistinė Dariaus ir Girėno 
mokykla. Socialinių studijų pa
mokai pravesti į tą klasę, kur ta
da mokėsi rašančio šiuos žodžius 
sūnus, ir buvo atsiųstas pirmą 
kartą tos mokyklos mokinių ma
tomas B. Babrauskas. Jis tuojau i 
visiems pasisakė, kad esąs lietu
vis ir pamoką pravedė įdomiai, 
kaip Babrauskui įprasta, gyvai 
kalbėdamas. Mokinių nuotaikos 
buvo tokios, kad vienintelis kia 
sėje lietuviukas tuoj po pamo
kos pasistengė susirasti mokytoją 
B. Babrauską ir jam prisistatyti. 
Aišku, malonu buvo ir mokyto
jui amerikietiškoje mokykloje pa
sikalbėti lietuviškai su savo gero 
pažįstamo sūnumi. Jei ameriko
niukų nuotaikos būtų buvusios>

kitokios, abejoju, ar lietuviukas 
būtų lietuvių mokytojo ieškojęs 
ir jam pristatęs.

Tai tik viena, bet charakterin
ga detalė iš velionies B. Babraus 
ko darbo amerikiečių mokyklose.

Kurį laiką amerikiečių mokyk 
lose yra mokytojavęs ir Vyt. Kas 
niūnas. Kai praėjusį rudenį ame 
rikiečių spauda plačiai rašė apie 
pagarsėjusį Chieago Bears futbo 
lo komandos žaidėją D. Butkų, 
pabrėždama, kad jo tėvai atvykę 
iš Lietuvos, ne vienas amerikie
tis bendradarbis primindavo su 
pasididžiavimu mums lietu
viams, kad štai jų mylimasis Būt 
kus yra lietuvių kilmės.

Kartą tų “butkiškų” nuotaikų 
poveikyje Vyt. Kasniūnas papasa 
kojo, kaip jis buvo paskirtas mo 
kytojauti į Vocational aukšt. mo 
kyklą. Atvykęs į paskirtą klasę, 
ant lentos užrašė savo ilgą lietu
višką vardą ir pavardę. Iš klasės 
pasigirdo replikos “Heil Hitler” 
ir pan. Mokiniai manė, kad tai 
būsiąs vokietis mokytojas, ir pir
mą minutę ėmė jį replikuoti. Bet 
jis spėjo pasisakyti, kad esąs lie- 

! tuvis, tuojau pakilo pirmoji ran
ka. Atsistojo dabartinis garsus 
Bears futbolistas Diek Butkus ir 
viešai pasisakė, kad esąs lietuvių 
tėvų sūnus. Po to atsirado ir dau 
giau lietuviškos kilmės mokinių 
ir lietuvio mokytojo niekas nebe 
užgauliojo, o Vyt. Kasniūnas ir 
dabar, D. Butkaus vardui aukš
tai pakilus, amerikiečiams bend
radarbiams “Sun-Times” —“Dai 
ly News” spaustuvėje gali su pa
sididžiavimu prisiminti, kad ir jis 
buvo to garsaus sportininko mo
kytojas.

PARAMA OPERAI IŠ NAUJŲ 
KIŠENIŲ

Bent iki šiol įvairius praneši
mus apie lėšų telkimą Lietuvių 
operai komiteto, kuris buvo įsteig

tas mūsų operai įžengus į antrą 
dešimtmetį, praleisdavau į tai ne 
atkreipdamas rimtesnio dėmesio. 
Bet sausio 26 d. naujame, pra
bangiai įrengtame Drury teatre, 
Martiniąue restorano rūmuose 
teko pamatyti to komiteto užpirk 
tą vaidinimą “Star Spangled 
Giri”. Susirinko keli šimtai gra
žios publikos, tarp jų nemažai 
čiagimių lietuvių, kalbančių an
gliškai. Patį veikalą, ne klasiki
nį ir ne abstraktų, bet iš šių die
nų gyvenimiškų detalių supintą, 
atliko aktoriai Edd Byrnes, Wil- 
liam Wise ir Linda Staab. Visi 
trys profesionalai, baigę geras 
dramos studijas ir tebevaidiną 
rimtuose teatruose, net ir filmų 
pastatymuose. Ir šį sykį, kad ir re 
alistiniame veikale, jie išnaudojo 
ne tik sėdynių lanko viduryje e- 
sančią sceną, bet ir takus nuo 
scenos į visus keturis salės kam
pus. Kai mūsuose tokias situaci
jas išnaudoti pabando D. Lapins 
kas ar kiti režisieriai, ne vienam 
atrodo, kad laužoma nusistovėju 
si scenos rutina. Bet kas žiūrė
jo “Star Spangled Ctrl”, neįsi
vaizdavo, kaip veikalas būtų pra
ėjęs, jei aktoriams tektų pasilik
ti ir dusti tik scenoje.

Kiek teko neoficialiai patirti, 
tokį spektaklį su profesionalais ak 
toriais ir sale galima užpirkti už 
kelioliką šimtų dolerių. Operos 
lėšų telkimo komitetas su šiuo 
vaidinimu ir vakariene padarė 

i Lietuvių operai daugiau pelno, 
negu kai kurie baliai ar šiaip pla 
tesnio masto vieši parengimai. Ir 
svarbiausia, kad tas pelnas dau
giausia atėjo iš čia gimusių lie
tuvių ar net tikrų amerikiečių 
kišenių, kurių kitokiais atvejais 
jokiu būdu nepaimsi. Tad šiuo 
atveju Lietuvių operos valdyba 
ir lėšų telkimo komitetas, vado
vaujamas energingos pirminin
kės, surado tikrai originalų ir ne
įkyrų kelią Lietuvių operai lėšų 
parūpinti.

V. Rmjs.

Nuotraukoje matyti P. Gaučys, kun. B. Sugintas, D. Remys, kun. A. 
Juška, Al. Baronas, kun. P. Patlaba, muz. A. Skridulis, su gėlėmis 
amerikiečių mokytojų atstovas. Nuotr. C. Grincevičiaus

P. AMERIKOJE STIPRINAMA PARTIZANINE VEIKLA

Neseniai buvo išaiškinta, 
kad pereitų metų gale (gruo
džio 20-31 d.) Kolumbijos val
stybės džiunglėse, Santander 
departamente buvo sušaukta 
slapta Pietų Amerikos kraštų 
komunistinių partizanų konfe
rencija. Joje dalyvavo 60 dele
gatų iš Venecuelos, Domininko
nų respublikos, Panamos, Pe
ru ir Kolumbijos (pastarosios 
delegatų buvo daugiausia). Be 
jų buvo trys stebėtojai iš Mask
vos pusės. Vienas jų (rusas B. 
Taraskov), kaip spėjama, buvo 
pakviestas kaip finansinis eks
pertas. Konferencijoje buvęs 

' pasižadėjęs dalyvauti ir žino
mas pik. Caamano iš Dominin
konų valstybės, dabar gyvenąs 
kaip politinis pabėgėlis Kuboje, 
tačiau dėl nežinomų priežasčių 
neatvykęs.

Konferencijos darbus stebėjo 
ir du spaudos atstovai; vienas 
jų fotografas bei filmuotojas 
iš Gvatemalos, atstovavo Pran
cūzijos informacijos biurą.

Konferenciją atidarė partiza
nas Fabio Vasąuez Castano. Vi
si delegatai pateikė žinių apie 
partizanų veiklą įvairiuose P. 
Amerikos kraštuose. Dauguma 
atstovų laikėsi Pekino linijos ir

Prie Santa Barbara, Calif., alyvos bendrovės vandenyne daro gręžimus ir iš ten traukia alyvą. Toks 
alyvos traukimas labai užteršia vandenį net ir sėkmingai vykdomo darbo metu, bet įvykus kokiam trū
kimui, alyva išsilieja vandeny. Gyventojai labai susirūpino ir liepia tirti kas leido bendrovėms daryti 
vandenyne tokiuos gręžimus.

to pučiamųjų orkestrui. Diri
guoja ilgametis, senasis Miami 
dirigentas, muzikas ir kompozi
torius prof. LaMonaco. Įėjimas 
laisvas.

— Vasario 9 d. 10 vai. ryto
jėzuitų bažnyčioje bus iškilmin
gos pamaldos. Įvairių tautybių 
choro dalyviai, kurį veda. vargo
nininkas Petras Steponavičius 
(Stevens) giedos lietuviškas 
giesmes ir Lietuvos himną,

— Vasario 9 dieną, pirmą 
kartą Liet. pil. klube bus vaidi
nimas. .Scenoje statoma komedi
ja “Vieno ka’mo istorija”, ku
rią parašė a. a. A. Rūkas. Reži
sierius — Vytautas Siemaška. 
5 vai. bus šilta vakarienė.

— Vanda Švedienė, gyv. To
ronte, atostogavusi kurį laiką 
Miami, grįžo atgal į Kanadą dėl 
staigiai susirgusio jos vyro.

— Atvažiuoja K. Karpius iš 
Clevelando. Vasario 5 d., trečia
dienį, 5 vai. p. p., kortų lošimui 
pasibaigus, bus rodomas lietu
viškas filmas, Clevelande susuk
tas, su K. Karpio paaiškinimais.M U S

Hartford, Connecticut

PALAIDOTA 
MARIJA GYLIENE

Sausio 21 d. po ilgos ir sun
kios ligos mirė Marija Gylienė, 
sulaukusi vos 57 m. amžiaus. 
Pašarvota buvo Karlono - Mal- 
vy koplyčioje. Abi dienas lan
kytojų buvo labai daug. Jos kū
nas grabe skendo gėlių vaini
kuose ir puokštėse.

Sausio 24 d. palaidota su baž
nytinėmis apeigomis Cedar’o 
kapinėse, Hartforde. Nors bu
vo darbo diena, bet į kapus pa
lydėjo daug žmonių.

Velionė paliko dukterį Ireną, 
kuri yra baigusi kolegiją ir dir
ba įstaigoje. Savo laiku Irena 
Gylytė buvo veikli skautė1 ir da
lyvavo tautinių šokių grupėje. 
Be dukters, liko sesuo Grinienė, 
gyv. Kanadoje,-Toronte, ir du 
broliai: vienas gyvena Lietuvo
je, kitas — Vokietijoje.

Tebūna lengva Tau, Marija,
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ši mums svetinga Amerikos že
mė, o Viešpats tesuteikia Tavo 
sielai Amžinąjį gyvenimą.

J. Bernotas

Miami, Florida

SAULĖTOJ FLORIDOJ
— Dr. Stasys Tamošaitis, 

odontologijos daktaras, turėjo 
sunkią vidurių operaciją South 
Miami ligoninėje. Atvykusi iš 
Clevelando jo duktė, gydytoja 
Aldona Lyon, anasteziologė - 
specialistė, pagelbėjo savo tėve
liui prie operacijos stalo. Dr. 
Aldona, drauge su motina O. 
Tamošaitiene pasikeičiant, buvo 
prie ligonio savo atostogų laiką, 
ilki atvyko į Miami kita dulktė, 
Rūta Thorsted iš Seatlle, Wash., 
kuri yra kvalifikuota slaugė 
(registr. nurse) ir šiuo metu 
slaugo savo tėvelį. Tamošaičio 
sveikata pamažu gerėja; Dakta
ro žmona O. Tamošaitienė, ,glo
bojanti savo mielą šeimą, lau
kia, kada sugrįš ligonis į savo
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gražią rezidenciją (601 Vilabel- 
la Avė., Coral Gables, Florida 
33146).

— Mūsų tautos didžioji šven
tė — Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas ruošiamas Am. 
Lietuvių tarybos skyriaus Mia
mi, kurio ilgametis pirmininkas 
yra A. D. Kaulakis. Jo rūpes
čiu ir šį kartą ruošiama progra
ma lietuvių piliečių klube (3665, 
NW 34 St.) sekmadienį, vasario 
16 d., 2 vai. popiet. Iš Chicagos 
atvyksta plačiai žinomas operos 
solistas Algirdas Brazis pra- 
džiugihtis Miami lietuvius savo 
daina. Jam akompanuos jo žmo
na A. Brazienė. Kalbės Dan Ku
raitis. 5 vai. vakare prasidės 
banketas, muzika, šokiai. Vietos 
lietuviai ir svečiai turistai pra
šomi gausiai dalyvauti.

—- Vasairio 14 d., penktadienį, 
7:45 v. vakaro solistas Algirdas 
Braz;s dainuos Bay Front Par
ke viešame koncerte, ’ kur susi
renka tūkstantinė minia žmo
nių; ten dainuos arijas iš ope
ros “Gražinos”, pritariant mies-

— Kunigunda Keblinskienė 
'su vyru vieši šiuo metu Miami 
— Hollywood. J. Narūne

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vSsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2846 W. 69th Street 770-1486 
Namų tel. — PR 8-1068

• — - .nr»se«e*«ar
A. ABALL ROOFING C0,

įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri-
I nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo- 
j me iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
polntlng’’. Pilnai apsidraudę. Visa* 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

PARDUODAMI 
IŠ MODELINI) NAMŲ BALDAI
30% ik: 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. H’estern Tel. GR 6-4421

ėjo išvien su kastristais. Tačiau 
nebuvo primiršta ir Maskvos li
nija. Konferencijos vieta — Ikal 
nuotos džiunglės, kur dabar (va 
saros metu) temperatūra siekia 
,34 C. Įėjimas buvo griežtai kon
troliuojamas. Dalyvių maitini
mas labai primityvus; maistas 
iš anksto nebuvo parūpintas ir 
kiekvienas dalyvis turėjo jį pra 
simanyt'i džiunglių sąlygose, 

i Konferencijos vietoje prie vie
no Papajaus medžio buvo iškel- 

1 ta raudona vėliava su kūju ir 
piautuvu.

Kas liečia nutarimus, atrodo, 
kad jų ligi gruodžio 31 d. ne
buvo padaryta ir todėl buvo nu
tarta konferenciją tęsti ligi sau
sio 7 d., drauge paminint ir ke
turių metų partizaninę veiklą. 
Daugiau žinių apie konferenci
jos nutarimus bus gauta vėliau. 
Tačiau yra manoma, kad po 
šios konferencijos partizaninė 
veikla P. Amerikoje galės būti 
sustiprinta. K. Klastauskas

MOVING
«ER®NAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir ifi toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 th Place VVA 5-8068
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ItlG I JUMS KEIKIA
GRAMU VIZITINIU KORTELIŲ, 
<reipkitėe i ‘Draugą" kuris spaus- 
lina tokius dalykėlius gražiai, grei 

fai ir prieinama kaina
'Užsakymus su pinigais siųskite

D R A U 3 A 8 
4545 West 63rd Street

CHICAGO B LINOIR 60629
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Sounds ridiculous, doesn’t it?
Būt what if everybody in this 

country were to throw their 
hands up in despair and say they 
don’t give a hooL

Indeed, there would be no 
tomorrow.

Būt fortūnai' .y, Americans 
have a way of solving their 
problems.

And that’s just what’s going 
to happen in these troubled times. 
Simply because it’s always been 
an American tradition.

Now,how can you, as one m Je 
ole Citizen in this big, wide 
čountry of ours, be of any 
help?

Welį take a minute ai 
think about a U.S. Sav
ings Bond.

That’š right, a U.S.
Savings Bond. If tliey’re Voet, ntolen,

nr dcMtroyed, we replace *em

No, it isn’t an immediate 
remedy for all our ills. Būt it helps.

If everybody were to buy 
just One *25.00 Savings Bond 
(cost *18.75), your country would 
be stronger economically to 
wipe out some of those scars 
we’ve been sporting.

Of course, everybody would 
be belping themselves, too. If you 
were to sign up on a Bond purchase 
plan where you work or bank, 
you’d have quite a nice nešt egg 
for yourself one of these days.

You’d have a lot more dollars in 
the kitty for things likę college
educations,that new home, or 
a secure retirement,

So think about a U.S. 
Savings Bond today.

And then go out and 
buy one.

Tomorrow.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 West »5th Street. 
Chieago. Illinois 

Tel. G A 4.8634 lr GR 6-4330

CONSTRUCTION C0,
REZIDENCINIAI, =
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR

.... KITOKĮ PASTATAI 5

2457 West 69th Street 
Tel HE 4-7482

I

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

/Apdraustas perkraustymas 
ligų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chieago, Ulinois

AGENTŪRA 
Namu. gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, bls- 
nio.
Patogios igai- 
mokSjlmo sgly- 
gos.

J. BACEVIČIUS

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-22SS I

IM Mr
_  _ »ervic- in t.ao«wr«»wn wilh Tk»•f *• Tre«»urj Md The Adverliiing CeuncO.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, Hl. 60682. Tel. YA 7-598?
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PROGRAMOJE KALBĖS

Hon. Edvvard J. Derwinski
Congressman 4th District niinois

Mūsų svečias, kuris atvyko specialiai iš VVashingtone ir kuris 
atstovauja 4-tą apylinkę Illinois valstybėje, gerai supranta etni
nių grupių reikalus ir puikiai yra susipažinęs ir su Lietuvos lais
vės byla. Jį bus įdomu išgirsti apie naujosios administracijos bū
simą politiką pavergtų kraštų atžvilgiu ir specialiai Lietuvos 
klausimu.

Tikime, kad klausytojai turės jam daug klausimų, tad pra
šome skambinti —

445-6842

Šeštadieniais 
8-9 v.v. 

WXRT-FM 
93.1

CLEVELANDO ŽINIOS
Vaidilos teatras ir 

Petras Maželis
kelias labai dažnai ir duobėtas. 
Kad lietuviškąjį teatrą žmonės 
mėgsta, rodo ir gausūs žiūrovai. 
Pasidžiaugė, kad ir šis minėji-LB abi Clevelando apylinkės 

pereitą sekmadienį sukvietė gra
žų būrį clevelandiečių į čiurlio- 
nieeių namus pabūti liudinin- mų, kuriuose dirba ir kitas mūsų 
kais reikšmingos sukakties mi- ' ‘ .
nėjimo ir aktorių, teatro mėgėjų 
ir jų vadovo Petro Maželio pa
gerbimo. Maželis 20 m. “vargs
ta” su lietuviškuoju teatru Cle
velande ir 15 metų, kaip stovi 
Vaidilos teatro priešaky, dažnai 
pasiimdamas pareigų ir uždavi
nių, kurie viršija žmogaus fizi
nes jėgas. Per dvidešimt metų 
Petrą Maželį matome ne tik kaip 
aktorių-režisierių, bet kaip deko-

-birželio ar rugpiūčio mėn. dary
ti kelionę į Romą pas Šv. Tėvą ir 
prašyti jog kreiptųsi į pasaulį, o 
ypatingai į 600 mil. katalikų, kad 
visi melstųsi dėl mūsų visų tėvy
nės Lietuvos greitesnio išlaisvi
nimo iš komunistų vergijos, nes

mas vyksta po bendruomeniniu kitaiP mūsų tėyynei Lietuviu
stogu, kad vyksta patalpose na-,šiuo kartu maža vilties at8auti 

savo laisvę
meninis vienetas Čiurlionio an
samblis.

R. Kudukis sveikino teatrą Al
to skyriaus vardu, pažymėdamas, 
kad teatre puikiai atsispindi kul
tūros pažanga.

Šv. Kazimiero lit. mokyklos var 
du sveikino V. Kavaliūnas, o Vy- •

Čia ne mažai reikės prisidėti ir 
mūsų lietuviškai visuomenei, ne 
tik su darbu, bet ir finansiškai, 
nes kelionė į Romą kainuos ir lė
šų. Taigi kai keliautojai kreipsis, 
nepamokite rankomis, bet prisi
dėkite, kiek jums leis aplinkybės, 
ir auka.

Senelisskupo M. Valančiaus mok. vardu 
vedėjas Pr. Joga.

Jautrų sveikinimą perdavė Čiur 
lionio ansamblio vadovas muzi- 

ratorių, rūbų projektuotoją, šo-Įkas Alf. Mikulskis. Dr. J. Balčiū- 
kių-baleto mokytoją, solistą, pro nas, atstovavęs Ohio liet. gydy- tuvių susirinkimas lietuvių salė- 
gramų vadovą, įvairių parengi- tojų draugiją, pasididžiavęs, kad ie entuziastingai pritarė Lithua- 

Vaidilos teatre yra nemaža “bai- n'an Village, Lietuvių salės ir 
čiūniško kraujo”, tvirtino kad klubo minčiai, kad jau pribren- 
Vaidila nėra miręs, kad jis turi A‘s reikalas įsigyti naujus savus 
duomenų dar ilgai gyventi ir bū- namus, įkurti savo centrą, kuria- 
ti visų mūsų džiaugsmu.

S. Laniauskas, sveikinęs ateiti

LIETUVIŲ CENTRAS

Vasario 2 d. įvykęs gausus lie-

Vasario 2 d. Čiurlionio namuose įvyko Vaidilos teatro 15-kos metų su
kakties minėjimas, kurį surengė abi Clevel. LB apylinkės. Iš kairės: 
I-sios apyl. pirm. K. žiedonis, N. Maželienė, Vaidilos teatro vadovas 
P. Maželis, O. Mikulskienė ir A, Mikulskis. Nuotr. J. Garlos

mų apipavidalintoją ir t. t. ir 
t. t. Tai žmogus, kuris atrodo, 
kad neturėtų žmonos, šeimos ir 
kitų rūpesčių, o gyveną tik teatro 
problemomis. Taip, teatro scena, 
naujų aktorių, naujų kūrinių ieš
kojimas, žvelgimas į lietuviško
jo teatro ateitį — kaip raudonas 
siūlas tęsiasi per Maželio kūrybi
nio gyvenimo metus. Bet gal re
žisierius Maželis ir galvojo, kad 
jo darbų niekas nemato, niekas 
neįvertina. Bet, kai sekmadienio 
gražią popietę, dar nespėjęs nu
šluostyti prakaito po karštos “Da 
nos” operos repeticijos Chicago
je, nusileido Clevelando aerodro
me ir pasiekė Čiurlionio namus, 
nustebo, kad tiek daug Clevelan 
do publikos susiiihkę laukė pasi
rodant šio pobūvio vyriausiojo 
kaltininko.

K. Žiedonis ir F. Eidimtas per
davė abiejų LB apylinkių linkė
jimus.

J. Stempužis savo ilgesniame 
žody pažvelgęs giliau į scenos kū 
rėją,

me būtų erdvi salė parengimam, 
salė posėdžiams, patalpos lit. mo

ninku vardu, pasidžiaugė, kad kyklai, klubui, eventualiai spaus 
mes esame laimingi, kad turime i tuve’> ansamblių repeticijoms, da 
Petrą Maželį savo tarpe. Jis pa-jktarh kabinetams ir t. t. 
dėjo ir padeda visiems, todėl ir jau yra užpirktas sklypas 185 
mes visi turime eiti į pagalbą, kai ir Neff Rd. kampe. Padaryti pla- 
ji bus reikalinga teatrui. J nai. Tikimasi, kad visi teisiniai

Artistų vardu žodį tarė Z. Duč formalumai bus teigiamai iš
manąs. Raštu sveikino Liet. inži- spręsti, kad pagrindinis - pradinis 
nierių ir architektų skyrius Cle- kapitalas bus sudarytas ir kad sta 
velande. ’tyba pagal arch. J. Premenecko

Minėjimui vadovavo Juozas 
Žilionis, labai vykusiai ir taikliai 
pagal reikalą ir nuotaiką sujun
gęs visus linkėjimus į yieną išti
sinę pynę.

Petras Maželis, kuris čia buvo 
pagerbtas už didelius nuopelnus 
lietuviškam teatrui ir kuris pir
majame lietuvių teatrų festivaly 
Chicagoje buvo atžymėtas, kaip

planus galės būti pradėta vykdy
ti.

Prie veikiančios planavimo, 
statybos ir finansų komisijos pa- 
tariamasiais balsais pakviesti ir 
abiejų LB apylinkių ir apygardos 
atstovai, Amerikos Lietuvių Tary 
bos atstovas, jaunimo organizaci
jų atstovai. Apie tolimesnius lie
tuvių centro planus ir jų vykdy-

iškilusis teatro režisierius, savo'mo detales, informuosime atei
6,;iau Į padėkos žody tvirtino, kad toks tv

bendrai primine 60 metų P , , ' . , . v-
tradicijas turintį lietuvių teatrą 
Clevelande. Iš visos Clevelando 
liet. teatro istorijos, trečdalis ati
tenka Rūtos ir Vaidilos teatrams, 
kurių įkūrėjas yra P. Maželis.
Puikiai paruoštame žody Stem
pužis perbėgo per Clevelando te
atro premjeras, ypatingai iškelda 
mas rež. Maželio norą, statyti 
lietuviškų dramaturgų veikalus, 
duoti lietuvių vaikams sceninių 
kūrinių, įtraukti jaunimą į sce
ninį meną, paruošti ateičiai te
atralų. Būdamas realus, J. Stem
pužis nepraėjo užsimerkęs ir 
prieš visus pavojus, kurie gresia 
lietuviškam teatrui. Tiktai visi 
susiglaudę apie savo meno an
samblius kaip Čiurlionio ansamb
lį, Vaidilos teatrą, chorus, jiems 
padėdami ir paremdami, nesu
lauksime liūdno “Reąuiem”.

St. Barzdukas, PLB vykd. vi-. ta Clevelando vyskupas priėmė 
cepirm., savo sveikinimo žody, lietuvių jaunimo delegaciją. Da

teatro darbuotojų pagerbimas, 
tur būt, yra pirmas surengtas 
LB apylinkių. Ir savo žody P. 
Maželis nusiskundė, kad “yra blo 
gai su aktorių prieaugliu”, ir kad 
“vienintelis išganymas — lietu
viškos mokyklos”: Vaidilos teat
ras esąs vienintelis teatras, ap
jungiąs aktorius nuo 6 metų iki 
66 metų. Nors teatro meninin
kai, kurie visą savo energiją ati
duoda lietuviams, esą nustumti 
kiek į šalį, bet jie ir toliau yra paj 
siryžę dirbti scenos menui. Pa
dėkojo savo bendradarbiams.

Visi minėjimo dalyviai dalyva 
vo ir vaišėse, kurias puikiai pa
ruošė O. Jokubaitienė.

JAUNIMO ORGANIZACIJOS 
RYŽTAS

Kaip jau buvo ne kartą rašy-

Susirinkimui vykusiai ir sklan 
džiai pirm. dr. A. Butkus, PLB 
valdybos narys ir Ohio LB apy 
gaidos pirm.
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DEKORAVIMAS

IS VIDAUS IR IS LAUKO
Kilimai ir apmušti baldai valomi 

Kreiptis l:
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1060 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BTnga
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele 
\Jzijom antenos. Pard. ir taisymas 
•649 W 63rd St. Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-360“

P. Rudčnas K. Šimulis

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO MINĖJIMAS
.Šiais metais Lietuvos nepriklau 

somybės paskelbimo minėjimas 
Clevelande įvyks sekmadienį, va 
sario 16 d., sekančia tvarka:

10:30 vai. ryte bus atlaikytos 
Šv. Mišios už Lietuvos laisvės gy
nėjus Šv. Jurgio parapijos bažny 
čioje.

3:45 vai. p. p. įvyks Lietuvos 
vėliavos pakėlimas prie Nepaliau 
jamos Pagalbos Šv. Mergelės para 
pijos salės, 18022 Neff Rd.

4 vai. p. p. tos pačios (Naujo
sios) parapijos salėje prasidės pa 
grindinis minėjimas.

Minėjimo pagrindinę kalbą pa 
sakys, iš Chicagos atvykęs, Ame
rikos Lietuvių taiybos pirm. inž. 
Eugenijus Bartkus. Meninę dalį iš 
pildys New Yorkietis sol. Stasys 
Citvaras ir Carnegie Hali, New 
Yorke koncertavusi solistė Valia 
Meilins.

Šv. Mišiose Šv. Jurgio parapi
joje ir vėliavos pakėlime bei mi
nėjime naujoje parapijoje orga
nizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis.

Clevelando ir apylinkių lietu
viai raginami gausiai iškilmėse 
dalyvauti tuo parodant mūsų vie 
ningą nusistatymą už Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą

ir savo auka prisidėti prie Lietu
vos išlaisvinimo kovos.

Minėjimą rengia Amerikos Lie 
tuvių tarybos Clevelando skyrius.

ĮDOMUS KONCERTAS

Ateities klubo surengtame kon 
certe Slovėnų auditorijoje, arti 
trijų šimtų svečių turėjo malo
nią progą išgirsti programą, ko
kios dar tikrai neteko girdėti 
Cleveland® lietuviškame paren
gime. Pusantros valandos progra 
moję klausytojai buvo nukelti 
į Pietų Amerikos koncertų sales, 
kur mūsų menininkai: solistė Al. 
Stempužienė, kompozitorius Da
rius Lapinskas ir aktorius Leo
nas Barauskas su pasisekimu gas
troliavo pereitą metų rudenį. Da 
lį tų koncertų išgirdo ir Cleve
landiečiai.

Programa buvo nauja, šviesi, 
moderni. Čia L. Barauskas su La
pinsko palyda pateikė J. Kaupo 

1 “Arlekino meilę”, čia Stempužie 
nė atliko Pergolesi ariją ir dai- 
jną, čia įspūdingai nuskambėjo re 
čitatyvas ir arija iš Montevedi 
operos, čia L. Barauskas solis
tės dainos fone padeklamavo Jo
no Meko “Vasaros naktis”.

Vėl girdėjome Stempužienę 
dainuojant “Voee di Donn” iš 
operos “La Gioconda”—Ponchi

lelli ir “Una voce poco” iš operos 
“Sevilijos kirpėjas”.

Aldona Stempužienė buvo įdo 
mi moderniuose K. Bradūno poe
mos “Maras” (J. Švedas) pos
muose, V. Montvilos dainose ir 
B. Dvariono “Skudučių baladė
je” iš operos “Dalia”.

L. Barauskas su savo “Žemai
čių pasaka” iššaukė triukšmingą 
juoką ir pritarimą iš auditorijos. 
Koncertas buvo baigtas trimis 
lotynų Amerikos 'komp. kūri
niais, kuriuos išpildė mūsų Aldo
na Stempužienė. Jai meistriškai 
akompanavo komp. D. Lapins
kas.

Šis koncertas, kuris tikrai nebu 
vo toks, kokius mes esame įpra- 
gę girdėti, buvo įdomus ir dau
gelis, kurie manė, kad tradicinio 
koncerto pobūdžio pakeitimas, 
neturės pasisekimo, šiame kon
certe įsitikino, kad ir moderniuo 
se kūriniuose, atliekamuose tikrų 
menininkų, yra daug grožio ir 
naujumo.

Ateities klubo pirm. V. Akelai
tis po koncerto tarė trumpą pa
dėkos žodį.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58tb Street
Telefonas — PRospeet 8-9583 
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CHICAGOS TEATRAS
ATVYKSTA J CLEVELANDĄ

Clevelandiečiai kovo 1 d. pa
matys Clevelando scenoje links
mą trijų veiksmų nutikimą, “Bu 
bulį ir Dundulį”, parašytą Ant. 
Rūko ir vaidinamą Chicagos sce 
nos darbuotojų.

Veikalą režisuoja Algimantas 
Dikinis; vaidina St. Kelečienė, 
Laima Petravičiūtė, Elena Rukui 
žienė, Leonas Barauskas, Julius 
Balutis, Alg. Dikinis, Arvydas Di 
kinis, Jonas Kelečius ir Juozas 
Valentinas.

Dekoracijos dail. Jurgio Daug- 
vilos, kostiumai Bronės Jameikie- 
nės. Vaidintojus kviečiasi ir juos 
čia globoja Vysk. M. Valančiaus 
mokyklos tėvų komitetas.

Vaidinimas rengiamas Šv. Jur
gio parapijos salėje. Bilietų jau 
labar galima įsigyti “Patrijoje” 
ir “Dirvoje.”
wntitiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiittiiiiiiHiiiiiir,,':iiiiitiiiininiiiii!iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniin!!iiiniiHitiiiiiuiui

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

•NRE'S
SIUNTINIAI f LIETUVA

COSMOS EXPRESS 
MAKQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
2808 (lOth 8t. Tel. WA 5-2787
2501 lipth St. Tel. WA 5-2737
3333 >46. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu IS Chi
cagos tiestai | Lietuva.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ital. lietpalčių lr kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų uf-
sakymai.

E. tr V. Žukauskai

pasidžiaugė, kad Vaidilos teatras 
ištvermingai tęsia lietuviškojo te 
atro tradicijas, nežiūrint, kad tas

bar tos komisijos bei organizaci 
jų įgaliotinių yra daromas dar di
desnis žygis: ateinančią vasarą

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

VISUOMENES ŽINIAI
Profesoriaus Viktoro Biržiškos Raštų Palikimui Tvarkyti Ko

misija, susidedanti iš pirmininko Dr. V. Daugirdaitės Sruogienės, 
profesoriauB St. Dlrmanto ir iždininko M. Gudelio, pateikia visuo
menės žiniai sekančią apyskaitą:

Komisija perėmė iš prof. Viktoro Biržiškos Laidojimo Komiteto
visuomenės suaukotų pinigų (prot. Nr. 9, 1965. I. 9) .......  1,419.64

iki 1969 m. sausio 1 d. priaugo dividendų .................... 162.63

Viso 1,582.27

Ši 1,582.27 suma paskirstyta sekančiai:
1. nupirkta iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros

Skyriaus prof. Vaclovo Biržiškos "Aleksandryno” 25 
komplektai ir perduota juos saugoti Vilniaus Lietuvių 
Sąjungai tikslu persiųsti į Lietuvą, jei tam kada susida
rytų sąlygos, už ......... ................................................................ 500.00

2. Sumokėta "Nidos” leidyklai prof. Viktoro Biržiškos kny
gai "Neužgijusios žaizdos" spausdinimui paremti ....... 750.00

3. Sumokėta Pensilvanijos Universiteto Bibliotekai už “Ne
užgijusių Žaizdų” fotostatines nuotraukas ........................ 12.60

4. Paskirta ir atiduota Lietuvių Profesorių Draugijai Ame
rikoje prof. Vaclovo Biržiškos rankraščio "Lietuviai, ėję 
mokslus užsienio universitetuose XVI-XVIII amžiais” iš
leidimui paremti .................................................................... 319,67

Viso 1,582.27
Komisijos turimoji sąskaita banke (Chieago Savings and Loan

Ass.) yra uždaryta ir tuo komisijos darbas baigtas.

Pasirašė:
Dr. V. Daugirdaitė Sruogienė 
Profesoriui St. Dirmantas 
M. Gudelis

J.

Dalis Clevelando Vaidilos teatro dalyvių su vadovu P. Maželiu. Nuotr. J. Garlos

Heating Contractor
Įrengtu naujus lr pei-Ktuitnu se. 
nūs vIsų rūftlų nn-nio ii.p&IUlymo 
pečius lr air eonuiltionlijg ) 
naujus tr senus nu mus. Stogu 
rinas (gutterO. vandens Šildy
mui lx)ilerlus Turiu leidimns- 
dirbtl mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimui nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
heating * sHEf-rr metai, 
-1141 S. VVestern Chieago #, III.

Telefonus VI 7.3447.

MOVING
Apdrausto* perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A VILIMAS
823 VVEST 341h PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Kas tik ,uri gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom' nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 VVest 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629
Telef. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS 
Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogu*”'ii 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė.

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiin:s:;;::;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiii
Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi

džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau ir 
vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
Hn karnų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Algis ir Alytė (spalvavimui) ................ 0.50
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ................... 1.00
Aukso kirvis, J. Švaistas ....... ...... ......... 2.50
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka .... 1.25 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė .... 2.00
J^abas rytas vovere, J. Minelga ..............  2.50
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys .......... 2.50
Mėlyni karveliai, A. Baronas ................ 1.50
Murklys, A. Giedrius ...............  1.80
Trys Sakalai, A. Vambutas ........................  2.00
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė................... 3.60
Baltosios pelytės kelionė f mėnulį,

D. Bindokienė .............. 1.50
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
iiiiiiiiiiiiHiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiihiniiiiu
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CLASSIFIED GUIDEKaip išsaugoti sveikatą

Kovai su širdies ligomis draugija 
spaudai išsiuntinėjo informacijas, iš 
kurių matyti, kad 1966 m. dėl šir
dies ir kraujo indų sutrikimų JAV- 
se mirė 1,010,812 žmonių, vėžiu 
mirė 303,736, nelaiminguose atsiti
kimuose žuvo 113, 563, plaučių už
degimu mirė 60,785, dėl cukrinės mi 
rė 34,597.

Taigi, mirčių dėl širdies ir krau
jo indų yra daugiausia. Žmogaus 
širdis turi labai daug dirbti. Ji yra 
maždaug rankos kumščio didumo, 
o per parą susitraukia ir atsileidžia 
daugiau kai 100,000 kartų, iš viso 
išpumpuodama 4300 galionų krau
jo per 60,000 mylių ilgio arterijas, 
venas ir kapiliarus. Žmoguje, išgy
venusiame apie 70 m. amžiaus, šir
dis suplaka beveik tris bilijonus kar
tų. .

ŠIRDIS VEDA Į KAPUS

HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

Ponia Grumbois, kuri pergyveno 
širdies operaciją 1967 m., džiaugia
si su vyru susilaukę kūdikio po 21 
vedybinio gyvenimo metų. Jie yra 
dabar entuziastingi širdies fondo 
rėmėjai. Gyvena Longvievv, Wash.

Pastabos ir nuomonės

STEIKIME KULTŪROS PARKĄ
Kai šventėme nepriklausomos 

Lietuvos 50 m. sukaktį, o taip pat 
ir kitomis progomis iškildavo reika 
las kuriuo nors ypatingesniu bū
du Įamžinti ir jos simbolį - tris bu
vusius prezidentus.

Kokio nors akivaizdaus pamink
lo tiems trims nusipelnusiems vy
rams neturime nei šiame krašte, 
bei visame pasaulyje. Tiesa, Chica
goje yra vieno iš prezidentų (dr. 
K. Griniaus) paminklas. Tačiau jis 
pastaytas kapinėse, kurios nėra tu 
ristų lankomos, ir tokį paminklą ne 
daug kas temato. Paminklas turi 
būti statomas turistų gausiai lan 
konąoje vietoje: turistai jais papras 
tai domisi, fotografuoja, filmuoja, 
reikalauja paaiškinimų.

Tokia tinkama vieta būtų kuris 
nors plačiai žinomas ir lankomas 
valstybinis parkas. Deja, gauti lei
dimą tokiame parke pastatyti mū
sų paminklą būtų labai sunkus ir 
praktiškai kažin ar išsprendžiamas 
reikalas.

Portlande, tėvų servitų vienuoly
no Soduose jau yra pastatytas vie
nas lietuviškas paminklas —- Zuvu- 
siems partizanams ir Sibiro kanki
niams , pagerbti. Jis yra vadovybės 
tinkamai globojamas. Gal būt, čia 
pritiktų ir kitą didingą paminklą 
pastatyti ?

Dar kita tinkama vieta būtų Los 
Angeles kapinėse, kur yra monu
mentalus paminklas (200 x 40 pė
dų) - paveikslas - Kristus paskuti
nė vakarienė. Stos kapinės yra kai
muose — žymi vieta iš jų matyti ir 
graži Los Angeles miesto panora
ma. Žemės klausimas nesunkiai iš
sispręstų nupirkus kapinėse kiek 
didesnį sklypą.

Los Angeles skautai padedami 
klebono prel J. Kučingio yra įsigi
ję puikią stovyklavietę - gražų pu
šyną su ežerėliu Bernardinų kainuo 
se mokėdami 1000 dol. už akerį. At 
rodo kad šiose apylinkėse būtų ga. 
Įima rasti pakankamai vietos ir mū, 
sų paminklui

Tačiau ar nereiktų klausimą kel, 
ti platesne prasme? Aš siūlyčiau 
steigti Lietuvių kultūros parką. Los

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TKT.PVT7T.Tns

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZUOS ARARATU

Iš 1,000 mirusių širdies ligomis, 
net 559 miršta dėl koronarinės arte
rijos užsikimšimo (širdies ataka), 
201 dėl kraujo išsiliejimo smegeny
se. Iš 200 milijonų JAV gyvento
jų net apie 25 milijonai (taigi apie 
12,5 procentų) turi vienokią ar ki
tokią širdies ar kraujo indų ligą 
ar sutrikimą. Iš jų apie 32.2 pro
cento turi perdidėlj kraujo spaudi
mą, nors pati jų širdis gali būti 
sveika. Net apie 25,000 kūdikių kas 
mėt gimsta su kai kokiais širdies 
sutrikimais, kurių daugelis gali bū 
ti pataisyta.

Daug lėšų yra skiriama tyri
mams, kaip išsaugoti žmones nuo 
mirties širdies ir kraujo indų ligo
mis. Vien vadinamas Širdies fondas 
per paskutinius 19 metų tiems rei
kalams panaudojo apie 416 mil. do
lerių. Dėka tų visų pastangų, i 
kaip apskaičiuojama, pratęsiamas 
kasmet 49,000 žmonių gyvenimas: j 
mirtys dėl širdies ir kraujo indų. 
sutrikimo proporcingai mažėja. .

JAV Kovai su širdies ligomis są- • 
junga turi apjungusi 54 kitas tos 
rūšies draugijas. Iš viso turima Į 
1,400 skyrių. Draugijos narių tar-j 
pe yra 30,000 gydytojų. Per pasku-. 
tiniu's 20 metų JAV-se Kovai su, 
širdies ligomis sąjunga parūpino 
$145 milijonus širdies ir kraujo li
gų tyrimams.

Nustatyta, kad nuo širdies ir* 
kraujo indų sutrikimų labiau save 
apsaugosime, jeigu mesime rūkę, jei 
gu saugosimės perdidelio svorio, jei 
gu reguliariai mankštinsimės (pasi
vaikščiojimas, važinėjimas dviračiu 
ir kt.), jeigu saugosimės gyvulinių 
(persotintų) riebalų, jei kovosime 
prieš perdidelį kraujo spaudimą, jei 
gu reguliariai tikrinsime savo svei
katą ir gydysimės nuo pastebėtų 
ligų.

J. Daugi.

Angeles jau yra įsisteigęs komite
tas lietuvių sodyboms kurti. Būtų 
galima bendromis jėgomis kai ką 
daugiau atsiekti. Savo nuomonę 
šiuo reikalu jau esu patiekęs “Drau 
ge” pr. metų IX. 3 d. Šiuo reikalu 
reiktų sudominti ir mūsų centrines 
organizacijas: Lietuvių fondą,
ALTą, LB. Žinia, kad atsirastų au
kų bei palikimų.

Tokiame lietuvių parke, reikėtų 
būtinai įsteigti lietuvių kultūros 
muziejų. Prie šių dienų statybinių 
medžiagų gausumo, patvarumo ir 
aukštos statybos technikos nebran
giu būdu būtų galima pastatyti pui 
kų pastatą.

Šia proga būtų pravartu žvilg
terėti ir į ateitį. Lietuvių kultūros 
parkas ir muziejus išliktų ir tada. 
kai lietuvybė šiame krašte ištirps. 
Tokiu atveju parkas su įrengimais 
pereitų į Kalifornijos valstybės glo-' 
bą ir visais laikais pasaulio turis-1 
tams, amerikiečiams ir ypač lietu- i 
viškos kilmės žmonėms primintų 
Lietuvos vardą ir jos kultūrą.

Kad šis sumanymas būtų reales
nis. aš jį remiu pažadu, reikalui e- 1 
sant. perimti administratoriaus pa
reigas ir jas eičiau be atlyginimo 
ligi savo gyvos galvos.

Jonaft Valauskas

VYSKUPIJOS 500 M. 

SUKAKTIS

Vienos vyskupijos įkūrimo 
500 metų jubiliejaus iškilmėse 
ir ta proga įvykusiame diocezi- 
niame sinode Šv. Stepono kated 
roję Vienoje dalyvavo ir Če
koslovakijos katalikų Bažnyčios 
atstovas Budovice vyskupas 
Hlouch, Jugoslavijos vyskupų 
konferencijos pirmininkas Uub- 
lianos arkivyskupas Pogacnik 
bei Vengrijos vyskupų konferen
cijos sekretorius vyskupas Pal 
Brezanoczy.

NORI PIRKTI
I «■» fI «■»»«■■»< l 11 11 f1 If>

Tik iš savininko, lietuviškame ra
jone, pirksime 3 miegamų mūr. 
bungalow. Pasiūlymus su kaina 
siųsti adr. Draugas, Adv. 5548, 
4545 W. 63rd St. Chicago, Illinois 
60629.

7šNUOMo7.VttA — FOR RENT
n i Bv

Marųuette pko. apylinkėj ant 69 
St. išnuom. 5 kamb. (2 mieg.) ap
šildomas butas 2-me aukšte.

HE 4-2012

REAL ESTATE

1 Vi, aukoto Svarus med. -— 2 bu
tai; 6 ir 4 ka.m.b., prie 71 Ir Tal
man. $'18.500.

2 butai po 5 kmb. ir 3 %•' kmb. 
rūsyj, mūr. prie 56-o« ir Kedzie. 
$29.500.

Ii% kmb, 3 metų mūr. bungalovv 
prie Mnrriuette Pk. JIS^OO-.

Gražus sklypas 100x150 pčdvj Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 butu 2 aukštu geltonų plytų mūr. 
prie 58.-OS lr Kedzie. $75,-000.

1% aukšto (6% ir 4’<■ kmb.> S 
metų mik. prie 63-čios ir Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. Tel, 925-6015

Mflr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa. 
stogSje ir 3 kamb. skiepe. Arti Brigh
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. tr krautuvS. 69 lr Rockivell.

SIMAITIS REALTY
Insurance — lnooine Tai 

Notary Public

2787 W. 43 St. — CL 4-2390

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBUC

4250 S. Maplemrad A,.. CI. 4-7450

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

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas lr 2 kamb rūsy. Gazo Sild. 
$13.500.

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

70 lr Talman. Mūr. 2 po 6 kamb. 
ir butas rūsy. Garažas. $29,900.

VAINA REALTY
2817 W. lįst St., BE 7-0515

Arti Marųuette Pko.

4 butų mūr. po 6 kamb. 60 p. 
sklypas, 4 maš. mūr. garažas. Savi- 
ninkas Išvyksta. $52,900.

švarus 5% kamb. mflr., 8 metų 
senumo, gazu Šildymas, vandens 
apsftmlmp kontrolč. Garažas. Savi
ninkas duoda paskolą. $22,900.

NAMŲ PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S* Kedzie Avė. — PR 8-2233

Geroj Brighton Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu. Del platesnių informacijų 
skambinkite — 376-2420.
Savininkas parduoda 7 kamb. (4 
mieg.) gerai išlaikytą namą. žemi 
mokesčiai. Gazo ”FA” šildymas, 
rūsy iškelti vamzdžiai, 1% plyte
lių vonios, 2 maš. garažas, uždarūs 
porčius, ‘‘chain link” tvora. 
Marųuette pke. $18,900.

WA 5-9314

EVERGREEN PARK
Pėščioms nueinama į St. John 
Fisher bažnyčią ir Evergreen Park 
High School. 6 kamb. mūr. bunga- 
low, 3 mieg. kamb.. 1% vonios. 
Nuo sienos iki sienos kilimai, už
uolaidos salione ir valgomajame. 
Pilnas rūsys. Centr. air condition. 
Kaina $29,000. Skambinti savinin
kui tel. GA 3-9181.

Mūro namas — 12 metų. iy2 aukš
to, 2 gražūs butai. Ąžuolo kabine
tų virtuvės. Keramikos vonios. Vis
kas kaip nauja. Marųuette pke.

PR 8-6916

DĖMESIO I

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir pigiai

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street, 

Chicago, III. 60629 
Tel. UD 5-0500

ĮSIGYKITE DABAR!

k .45SML.4

Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES

4- Ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviški 
ecfeptų anglų kalboje js!'..

Paiki dovana lietuvėms tr nelie 
uvėme .

Kaina — $2.56
illtnoi* State gyventojai prie kalno*

turi pridStl 6% taksų.

Užsakymus siųsti
DRAUGAS

4545 OSrd Street 
Chicago. Illinois 60629

REAL ESTATE

KADA PERKATE NAMĄ
Našlė' parduoda kelių'' Vneti, lluk- 

stis 3-iJų butų mūra. $6,200 pajamų. 
Arti mūsų. $62,500.

'I'ur tingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją. Daug priedų. 
Bargenas. $37.000.

S kamb. didelis mūras, dvi vonios. 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu Šildymas, švarus, gražus, pi. 
gus $20,000.

$14,200 pajamų tš apartmentinio 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87.000.

5 kamb. apkaltas namas. Gazo 
Šildymas, air oond., geležinė tvora. 
36 p. sklypas. Arti 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.

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

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

3-jų mieg. kamb. imflr. namas. 16 
mėtų senumo. Priedai. 7322 So. 
Rockwell St. 434-1282.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas H-- 

<vių dienraštis G’ skelbimų kai-
prieinamos

SKELBKITES “DRAUGE”.

H iii W A N T E D — MOTERYS

HELP VVANTED WOMEN 
INSPECTORS

2nd t 3rd Shi«
* IF YOU ARE LOOKING FOR:

• Higher Starting Rate
• 3 Increases lst Year
• Profit Sharing
• Free Hospital'zation
• Free Short & Long Disabllity 

insurance
• Paid Vacations

IF YOU ARE LOOKING FOR ALL THIS 
PLŪS A GOOD COMPANY TO WORK FOR

Come in and see us 
TOWER PACKAGING CO.

1150 S. VVillis Avenue
Wheeling, Illinois 537-2510

REAL ESTATE
2 po fl kamb. mflr. Modernios To

nis, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marųuette pke. $29,906.

2 no kamb. lr 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 bntų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marųuette pke. $88,000.

10 butų po S kamb. mflr. Alum 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų J- 
■rtalgoa $18.900.

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tek 471*0321
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SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M LR.
A LE X SITIS-REALTOR

Maln Office 5727 W. Cermafk. Rd.. Cicero, IIL Tel. OL 6-22SS 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti Iš katalogo. ....
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DĖMESIO!
► ♦ ♦-* ♦ ♦♦-<

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 
oasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dūlės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas u 
• Mėnraštis “Draugas”.

VYRAI IR MOTERYS

Outstanding Opportunity 
PHYSICAL THERAPIST (2) 

OCCUPATION AL THERAPIST (1)
Positions opening in a eomprehensive 
out-patlent Treatment Center, offer
ing Services to a seventeen county 
area in East Tėvas, completely 
eųuipped with the latest therapeutic 
eąuipment to meet the reųuest of 
the PhySicians. Very liberal person- 
nel policles and practiees with good 
starting salary. Incentive and longev. 
ity rainės. The program offers a 
challenge to anyone deslring work 
wlth n variety of patients from 
pre-school aged children to adults. 
Steady employ-ment. Apply to Ex- 
eeutive Director.
E. TEKĄS TREATMENT CENTER 

P. O. Box 1599 
KILGORE, TEXAS 75662

GENERAL 
FACTORY HELP

Malė and Female
First and Second Shift.

No experience necessary.

ELECTRO — APPLIANCE 
' C0., INC.

1915 N. Elston Avenue

• Paid Holidays
• Free Life Insurance
• Cost of Living Increases
• Premium Pay For 

2nd & 3rd Shifts
• Job Security

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

50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui Ir apartmentams. Teiraukitės.

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

Roomlng honse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai lšnuotn. šiauri- 
nSJe miesto dalyje. TeiraukltSs.

0 kamb. mūr "Built-Ina", koku 
nSe plyteISs. karšto vandens šildymas 
gazu. Marų. pke. $20,600.

iii aukšto mflr. 6 lr 6 kamb. 2 
1 Sjlmal. Atskiri šildymai. Z auto ga 
ražas 67 lr Oakley Š10.500

GENERAL OFFICE
Good .job, interesting duties, 

typing reąuired.
Good transportation.

Tel. - 664-4225

CLERICAL
purchase dept. 

Inventory post ing & related functlons 
in purchase. Dept. Pleasant vvork, 
Full Time. Immediate opening.-

Vic. Division & Kostncr 

CALL MR. HELLER, 227-1600

EMBLEM SEWERS
Full Or Part Time

Will train. Excellent wnges 
Pleasant ivork

LION UNIFORMS 
151 VVilson Court, Bensenvilie, III. 
_______ Phone — 766-6222______
Reikalinga moteris valymo darbui 
mažam bute. Rekomendaciįos rei
kalingos. Skambint 239-3777.

IMMEDIATE OPENINGS
OFFICE HELP

Wit.h good figure aptitude and 
light typing.

PERMANENT POSIJTTON
Experience not neceesary, 

will train. l^oop area.
TEL. — ST 2-4222.

GENERAL OFFICE
MATURE WOMAN

Ftar office work. Lite typing. 
No shorthand. Must be accurate.

TEL. — 638-0905

Perskaitę "Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTRD — VYRAI IR MOTERYS

RESEARCH HOSPITAL 8C MEDICAL 
CENTER

KANSAS CITY, MISSOURI 
EXTEND TRIS INVITATION TO YOU!

A diplomą school of nursing. Affiliat.ion program at C. E. Menninger 
Memorial Hospital, Topeka, Kansas needs:

• MENTAL HEALTH ČOORDINATOR
Master degree reąuired wlth experlenc.e ln t.eaching.
• INSTRUCTORS
• DIRECTOR SURGICAL SERVICES

for openatlng room and recovery rooim.
• RNs

Sta.ff positions available. New 517 bed hospital located in Šou t h įvest, 
Kansas City, M o. Scbool is fully accredited by N.D.N., bas university af- 
fillatlon and 266 sludents. bbeeeUent salary and fringe benefits.
Kindly Wrttė, įvirę or apply: Mary Rou George, employment.

RESEARCH HOSPITAL & MEDICAL CEHTER
Meyer Boulevard at Prosjieet, Kansas City, Missouri 64132

MACHINE OPERATORS
We have immediate openings now available for experienced drill prese 
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
A" Equal Opportunity Employer

_____________________________________________________ i

been siek 
a day in his life
That’s th# way lt should bs. 
Every child is entitled to a 
healthy start in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American bables each year 
who are deprived of that 
precious birthrlght

They are the bables 
bom vvith defects. 
They a re tha 
bables you help by 
helping the March 
of Dlmes fight 
birth defects 
through nationvvide 
programs of 
research, medical 
care and education.

Pasinaudokite Draugu ..flassified“ skyriumi.

EXPERIENCED 
G R O O M

To Work With Show Horses 
Or One Who Wants To Learn.

Salary And Room
Plūs Extra Pay When At Shows.

___ W00DY — 272-1250

Maintenance Mechanic
Machine and general maintenance 
man famiiiar wlth punch press and 
material handling e<]uipment.
Day Shift with occasional overtime 
available.
Excellent starting rate. plūs company 
benefits which includes company 
paid hospitalizatiioin and life insurance.

CONTACT M R. WIDDS 
BETVVEEN 9 A.M. to 4 l’.M. 

MONDAY THRU PRIDAY

THE SENG COMPANY
1450 N. DAYTON, Chicago, III.

PHONE — 540 4-01120

VVAREHOUSE
MAN

EXPERIENCED IN BEARINGS
• Company Fringe Benefits
• Hours 9 A.M. to 5.45
• Salary Open
NTN BEARING CORP.

7060 N. LAVVNDALE 
583-4422____________ 677-5910

PAINTER
Tmmediate opening for cypėrlenced 

mature man, age no barrler. 
Parmnnent work. Near North.

HI RISE APT. BUILDING.
DF 7-4550 — MRS, BECK

Remkit tuoe biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

k
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Chicagos universitete šimtinė dvasiškai nesubrendusių, kairiųjų sukurstytų jaunuolių, trukdo tūkstan
čiam norintiems mokytis studentų savo reikalavimais universiteto vadovybei. Čia matyti tie streikuojantieji 
nenorį ar nesugebą mokytis, tačiau norį lygių teisių su profesoriais.

53 Place. Jį vijo® Richard 
Smith, 38 metų, gyv. 3103 So. 
Racine Avė., ikurio mašina visa 
jėga trenkė į šviesos - elektros 
stulpą ir jį sumušė. Tuo pačiu 
sprogo ir gazolino tankas ir tuoj 
užsidegė visos trys masinos. Ki
lo gatvėje didelis gaisras.

Laimei, kad tuo laiku statė 
savo mašinas gatvėje R. Lau
rinaitis ir R. Sligte. Juodu, ri
zikuodami savo gyvybe, šoko 
atidaryti degančią policijos ma
šiną. Bet negalėjo atidaryti prie
kinių durų. Tuomet juodu ati
darė užpakalines duris, permetė 
sužeistą seržantą į užpakalinę 
sėdynę ir taip ištraukė jį iš de
gančios mašinos. Jis buvo sun
kiai sužeistas ir paguldytas Mer- 
cy ligoninėje. Jei nebūtų gavęs 
laiku pagalbos, būtų visiškai 
sudegęs. Juodviem į pagalbą at
bėgo ir kareivis R. Andavis, 21 
m. ir R. Finley, važiavę pro Ša
lį. Mat, seržantas buvo sunko

kas vyras — 260 svarų, tai 
reikėjo ir jėgos jį išversti lau
kan.

O’ Sullivan ir ©mith nebuvo 
sužeisti, kad jiems reikėtų ligo
ninės pagalbos. Sullivan byla 
bus teisme kovo 11 d., o Smith, 
važiavusio girto ir pasipriešinu
sio policijai jį areštuojant, by
la bus vasario 28 d.

Deering distrikto policijos ko 
mand. A. Brankin jau pasiūlė 
tuos keturis vyrus, kurie išgel
bėjo serg. gyvybę apdovanoji
mui. Taigi, jų tarpe turime ir 
lietuvį, šaul’o Iz. Laurinaičio sū 
nų Romą , kuris seka tėvo pė
domis ir išgelbėjo artimą. Ro
mas Laurinaitis ir R. Slig
te, abu dirba pas W. Wrigley 
Company, 3501 So. Ashland 
Avė., kramtomosios gumos į- 
monėje. Antanas Gintneris

DRAUGAIS, perktadienis, 1969 m. vasario mėn. 7 d.

A. + A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 

jo žmoną BRONĘ ir šeimą giliai ir nuoširdžiai už

jaučiame.

Stasė ir Stepas 
Juodakiai

“DŽIAUGSMUI” PRAĖJUS

Sausio 19 d. Jaunimo centre 
buvo pakartota jau pernai žie
mą Alvudo vaikų teatro staty
ta V. Siskino 3-jų veiksmų pa
saka, kuriai muziką parašė ii1 
tuo pasaką labai paįvairino mu
zikas J: Bertulis.

Vaidino 32 vaikai. Amžius 
nuo 5 iki 14 metų. Jaunieji ar
tistai šį kartą jautėsi drąsesni, 
laisvesni. Kas jau kas, bet “se
nieji Scenos vilkiukai” — Rita 
Kėtkštaitė, Violeta Sobieskytė 
ir Arvydas Žygas scenoje jau
tėsi lyg namuose.

“Džiaugsmas”, papuoštas 
muz. J. Bertulio muzika, balet
meisterio Simo Velbasio šokėjais 
ir dail. Juozo Kiburo dekoraci
jomis, į Jaunimo centrą sušau
kė nemaža žmonių. Jie, žiūrėda
mi į puikų scenovaizdį, džiau
gėsi kaip gražu. Bet kiek dar 
bo čia įdėta, kuriant dekoraci
jas, jas pervežinėjant, susta
tant.

—- Klausantis šios muzikos 
galima sėdėti ir sėdėti čia ir 
į sceną žiūrėti kaip į paveikslą, 
_ kalbėjo pertraukos metu po
nai Lungiai šių eilučių autorei. 
Gražu buvo pamatyti, ikaip lei
džiasi saulė pro medžių šakas 
lietuviškoj sodyboj, kai nuauk
sintų medžių viršūnėse supas 
vos keli tos saulės spinduliukai. 
Pagaliau, Ikaip ritmiškai atei
na naktis, nešdama mėlyną 
skraistę, kuri dengia sodelio 
avilius, palangių gėles ar nuo
lankiai palenkusią galvą — sau 
lėgraža. Arba trečiojo veiksmo 
miškas: snieguotos uolos, snin
ga.. Šypteli saulė — visas miš
kas sušvinta vaivorykštės spal
vom, tik staiga atklydę juodi 
šešėliai visą šį blizgesį paver
čia raganų landa. Po vaidinimo 
nutvėriau abu dekoratorius: 
dail. J. Kiburą ir šviesų tvar
kytoją Vyt. Žygą.

— Kaip judu tai padarėt? — 
klausiu. •

■ [Taigi, nuo 6 vai. vakaro 
iki 2 vai. nakties derinome 
šviesas, — šypsosi dail. Kibu
ras.

♦ __ Tai naujausios florescent 
lempos. Jas pirmą kartą nau
dojau. Taigi, dailininko ranka 
ir šviesų technika mums šiuos 
paveikslus kūrė — atsakė V. 
Žygas.

Kiek daug sekmadienių per 
eilę metų repeticijose praleido 
Alvudo vaikų teatro rež. Alf. 
Brinką, Aldona Sobieskienė, 
Anelė Kirvaitytė arba to teatro

• įkūrėjas dr. J. Adomavičius. 
Kiek kartų sausainiukus ikepė ir 
arbatėle girdė pavargusius vai

kus Alvudo šeimininkė Marija 
Bosienė!

Šalia čia paminėtų yra ilgas 
sąrašas šio sambūrio darbuoto 
jų, kurios sunku ir išvardinti. 
Jie visi atžymėti puošniame 
“'Džiaugsmo” premjeros leidiny
je-

“Džiaugsmas” jau praėjo, 
bet šio sezono Alvudo Vaikų 
teatro darbai tuo nepasibaigė.

Kovo 22 ir 23 d. d. vėl maty
sime Anat. Kairio naują prem 
jerą “Du broliukai”,

Stasė Petersonienė

SUSITIKIMAI PRAHOJE
Prahos arkivyskupijos apaš

tališkasis administratorius vys
kupas Tomasek sausio 15 die
ną ilgesniam pokalbiui susitiko 
su CekoslovaJkijos ortodoksų 
Bažnyčios atstovu Pragos met
ropolitu Dorotheos. Pokalbyje 
paliesta įvairūs bendri bažny
tiniai klausimai ir būdai arti- 
mesniam visų krikščionių ben
dradarbiavimui.

CHICAGOJE
VAIKAI EINA 

TĖVŲ PĖDOMIS

Atsimenu,’ kaip savanoris- 
kūrėjas Juozas Laurinaitis tuo
met gyv. Kud. Naumiestyje ir 
eidamas pasienio policijos tar
nybos pareigas, 1939 m. Šešu
pės ir Širvintos •santakoje, iš 
gelbėjo skęstantį K. Naumiesčio 
pašto tarnautoją. Už tai jis bu
vo apdovanotas auksiniu gelbė
jimo kryžiumi. Dabar, Bridge
porte, tik kitose sąlygose ir ap
linkybėse, jo jauniausias sūnus 
Romas Laurinaitis, gyv. 826 
W. 33 Place, išgelbėjo iš mir
ties policijos seržantą Tfhomą 
O’Brieną. Atrodo, kad už tą 
kilnų darbą, rizikuojant savo 
gyvybe, greitai bus apdovanotas 
atatinkamu medaliu. Įvykio ap
linkybės buvo tokios:

1969 m. sausio 12 d. Bridge
porte, prie Lituanikos ir 33 Pla
ce gatvių, važiavo policijos ser
žantas Thomas 0*Briien, 51 me- 

jtų amžiaus. Jo mašina stipriai 
' užkliudė savo mašina Jote O’- 
I Sullivan, 34 metų, gyv. 924 W.

VAIVUR
GN Si
1890" ’

SEARS
HERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantuoti.

Sears, Roebuck and Co.

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

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South VVestern Avenue Tel. HEmlock 4-4800
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

A. + A.
DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 

jo žmonai BRONEI ir šeimai reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime.

Aurelija, Eįąna ir Jonas 

Ivinsktai

"A 4" A *
KUN. JUOZUI DAKINEVIČIUI 

staiga mirus, broliams Lietuvoje ir seserėčioms Ame
rikoje su šeimomis, gilaus skausmo ir liūdesio valan
doje netekusiems mylimo brolio ir dėdės nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi ..u

Jo buvusi šeimininkė 
Bronė Dikinienė

!

k

— Nesikelk į puikybę, jeigu 
tavęs kas klausia patarimo.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ZHflMVANS

FUNERAL HOME

Parking Facilitiea 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600

Mano artimam mokslo draugui

DR. BRONIUI GAIŽIŪNUI mirus, 
jo žmonai BRONEI, sūnui GINTAUTUI ir dukrai DA
NUTEI, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Dr. Pranas Tarvydas 
su šeima

A. -f A.
ALEKSANDRUI MERECKIUI mirus, 

jungiamės j ponios MERECKIENES, dukters litn. 
moki. tėvų komiteto p-kės LIUDOS ŠUKIENĖS su šei
ma ir sūnaus inž. MERECKIO liūdesį ir maldas.

Brocktono lituanistinės mokyklos mokytojos:
RYMANTE BIELKEV1ČIUTE, 
IRENA RADZEVIČIŪTE, 
ELZBIETA RIBOKIENE

A. + A.
ALEKSANDRUI MERECKIUI mirus, 

jo sūnui ZENONUI ir visai giminei reiškiame gilią 

užuojautą.

Joana ir Vytautas Grybauskai

Buvusiam Šeinieldo Lietuvių Gimnazijos mokytojui
A. -f- A.

MOTIEJUI BUDRIŪNUI mirus, 
brolį BRONIŲ BUDRIŪNĄ nuoširdžiai užjaučia ir 
drauge liūdi

buvę Sanfeldo L. Gimnazijos mokytojai:
A. Rūgytė, A Orvidas, A. Skrupskelienė, 
A. Rimienė, K. škėrien®, J. Masilionis,
P., Nedzinskas, J. Račkauskas, P. Pupius

Mielam vyrui ir tėveliui

A. + A. ALEKSANDRUI MERECKIUI 
mirus, jo žmonai STEFANIJAI, dukrai. LIUDAI ir sūnui 
ZENONUI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia
me ir kartu liūdime.

Emilija ir Jurgis Dudėnai 
Vida ir Rimvydas Rapšiai

ALEKSANDRUI MERECKIUI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą p. MERECKIENEI, sū

nui ZENONUI ir dukteriai LIUDAI su šeimomis ir ki-
!5':bf.S -71. ■
tiems giminėms.

Dana ir Albinas Kurkuliai
-■

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

Telef. PRospeet 8-0833 — PRospeet 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ 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 NUO1 
MR. HELSOH

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARUUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

aikštė automobiliams statyti

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2I08--09

laidotuvių direktoriai
Lietuviu LaidotuviŲ Direktorių Asociacijos Nariai__________________________________________

LACKAVVICZ IR SOHOS
2424 W. OOth STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 28rd PLACE Tek Virginia 7-8672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFOBNIA AVE.___________ Tel. LAfayette 8-8572

AHTAHAS M. PHILLIPS
SS07 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-8401

8854 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tol. Y Arda 7-1911

PIRMAS DIAKONAS
Talco katedroje, Pietų 

Amerikoje, buvo pašventintas 
pirmas Čilės katalikų Bažny
čios vedęs diakonas Samuelis 
Rebolledo, 50 metų stalius dar
bininkas. Kiti 25 vedę pasaulie
čiai dviejų metų specialiuose 
teologijos kursuose jrengiasi di- 
ąlrbnato šventimams.

Brangiam tėveliui
A. -J- A. - -

ALEKSANDRUI MERECKIUI
mirus, sūnui ZENONUI ir šeimai reiškiame gilią už
uojautą.

Krikšto duktė Jurėną ir 
w Petras JuozelėnaiLL. HL.. Lr u i. U''./".’? J) f ii-1*

Mielam bičiuliui
A. f A. ALEKSANDRUI MERECKIUI 
mirus, gilaus skausmo prislėgtus brangią p. STEFA
NIJĄ, dukterį LIUDĄ, sūnų ZENONĄ ir brolį KAZI
MIERĄ, su šeimomis, bei kitus artimuosius Ameri
koje ir Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

ALDONA, ALBERTAS IR DUKTĖ 
ALDONA TAMOŠIŪNAI 
VIDA IR ^ARŪNAS RIMAI

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE,__________ Tel. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
8819 8. LITUANICA AVE.________Tel. YArda 7-1188-1189

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

LAWH FUHERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAWN. ILK Tel. 680-2820

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Stasys Barzdukas, PLB 
valdybos vykdomasis vicepir
mininkas, atvykęs į Chicagą 
dalyvauti PLB valdybos pirmi
ninko a. a. Juozo Bačiūno lai
dotuvėse, turėjo ilgesnį pasita
rimą su JAV LB c. v. pirm. inž. 
B. Nainiu LB reikalais. Pasita
rimuose išsamiau buvo gvilde
nami lėšų ir organizaciniai klau
simai.

X Jonas Jasaitis, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
narys, Alt’os valdybos vicepir
mininkas, š. m. vasario mėn. 
7 d. (penktadienį) kalbės Mar
gučio radio programoje Vasa
rio 16-tosios minėjimo proga. 
J. Jasaitis taip pat vadovauja 
Lietuvių tautos genocido paro
dos rengimo komisijai. Genoci
do parodos rengimu rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Taryba.

X Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos Chicagoje knygų patik
rinimas įvyko vasario 5 d. iždin. 
Serg. Radzvicko bute, Bridge
porte. Kontrolės komisiją suda
ro: A. Juodka, J. Čėsna ir A. 
Gintneris. Greitu laiku bus me
tinis narių susirinkimas,, VI. 
Putvio minėjimas ir kt.

X M. Karevičius, Chicago, 
Rl., senas “Draugo” skaitytojas, 
parėmė dienraštį 5 dol. auka. 
Dėkojame.

X Povilas Dirkis vasario 9 
sekcijos Ohicagos Jaunių sky- d. 11 v. ryto Brighton Parko 
riaus susirinkimas įvyks sek- Namų savininkų susirinkime, ku

IŠ ART! IR TOL!

X Dail. Alfonsas Dargis da
lyvaus Lietuvių dailės instituto 
jubiliejinėje parodoje, kuri į- 
vyks Chicagos Čiurlionio gale
rijoje vasario 15-23 dienomis. 
Joje bus išstatyti 20 dailininkų 
darbai iš Chicagos, Bostono, 
Clevelando, New Yorko, Toron
to, Paryžiaus ir Australijos.

X Marųuette Park Tėvų ma
rijonų bendradarbių 5 sk. susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 2 
v. p. p. parapijos salėje. Bus 
renikama nauja valdyba. Po su
sirinkimo vaišės, prašomos na
rės dalyvauti ir pasitarti apie 
busimąjį Marijonų seimą, ku
ris bus Kančios sekmadienį.

X VKLS Chicagos skyriaus 
valdyba maloniai prašo savo 
narius, Vasario 16-tos proga, au 
koti Lietuvių tarybai per savo 
skyriaus valdybą. Aukos siun
čiamos ar įteikiamos valdybos 
nariui D. šukeliui, 6518 I3o. 
Fairfield Avė., Chicago, Hl. 
60629.

X Pašto ženklų ir monetų 
rinkėjų dėmesiui. Filatelistų

ris įvyks Nekalto Šv. P. M. 
Prasidėjimo parap. salėje, kal
bės tema: “Lietuva prieš 51 
metus ir dabar.’’

X Jonas Urbonas, Clawdon, 
Mieh., Detroito lietuvių ve’kėjas, 
remia “Draugą” ne tik raštais, 
nuotraukomis, bet ir pinigais. 
Neseniai jis vėl prisiuntė 5 dol. 
auką. Ačiū.

x Auna Antanonis, gyv. 
6410 So. Whipple st., vasario 3 
d. paminėjo savo auksinę 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ji ištekėjo už Povilo An- 
tanonio 1919 m. Sausio 3 d. 
Bridgeporte. Jos vyras jau yra 
miręs prieš 4 metus. Jis buvo 
Marą. Parko Namų savininkų 
organizacijos vicepirm. ir kitų 
draugijų veikėjas. Yra palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse 
18 A bloke.

X Chicagos Lietuvių tarybos 
ruošiamas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 51 m. minė
jimas įvyks vasario l6 d. 2 v. 
p.p. Marijos a. m. salėje. Mi- 
nėjiman atsilankys Illinois gu
bernatorius R. B. Ogilvie ir kiti 
aukšti svečiai. Programą išpil
dys Dainavos ansamblis, sol. 
P. Bičkienė ir (kt. Prašom visus 
šią popietę Skirta mūsų pačių 
šventei ir savo atsilankymu pa
rodyti lietuvių vieningumą.

(pr.)
x Metinė Putnamlškių sese

lių rėmėjų vakarienė vasario 
9 d. prasidės 4 V. p. p. šv. Mi- 
šionūs Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po Mišių 5 v. J. Centre gausios 
vaišės ir įdomi programa. Auka 
4 doleriai. (pr.)

X Ką naujo ir ypatingesnio 
dėvėsime šį pavasarį? Atsaky
mą rasime Am. Liet. Montes
sori D-jos ruošiamoje Madų Pa
rodoje - Vakarienėje, kuri įvyks 
sekmadienį, vasario mėn. 9 d., 
6 v. v. Beverly Woods restora
ne, 11532 S. VVestern Avė. Re
zervacijoms skambinti telef. 
778-5488 ar 582-2549. (pr.)

X Chicagos Lietuvių Meške
riotojų ir Medžiotojų klubas
kviečia visus į linksmą Kaukių 
balių vas. 15 d., 7:30 v. v., Mar
ąuette salėje, 6908 S. VVestern 
Avė. Geriausiom kaukėm bus 
skiriamos dovanos. Gros Ramo
nio orkestras. Įėjimas 1 dol. 
Rezervacijoms tel. 776-8688.

(pr.)
X Dar viena savaitė, ir Ter- 

roje stalo sidabro išpardavimas 
bus baigtas. Dabar sidabras 
trečdaliu ir stainless steel ket
virtadaliu pigesni, vėliau grįžta 
prie normalių kainų. Terra, 
3237 W. 63 St., tel. 434-4660. 

į ________.____ (®k-)

madienį, vasario 9 d., 1:30 p.p. 
Jaunimo centre. Visi jauniai, 
kurie domisi pašto ženklų ar 
monetų ririkimu, yra kviečiami 
dalyvauti. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti V. Ramonis 
776-8688 arba P. Vitkus — 
737-9070.

X Petras Lickus ir Jonas 
Bumeikis, ramovėnai,. buvo su
silaukę viešnių - dukterų iš Lie
tuvos, kurios, kurį laiką pavie- 
šieję, grįžo į savo gyvenamąsias 
vietas: vieną į Lietuvą, o kita 
į Ukrainą.

X Juozas Bet kauskas, sava
noris kūrėjas, Cicero gyventojas, 
gydosi Elgino ligoninėje, dr. K. 
Bobelio priežiūroje. Greit žada 
grįžti į namus.

x Naujas Draugo knygyno 
katalogas siunčiamas nemoka
mai kiekvienam, kas jį užsisako 
Drauge paštu ar telefonu LU 
5-9500.

Kataloge knygos sugrupuotos 
į 15 skyrių ir alfabeto eile su- 
slkirstytos pagal pavadinimus.

Katalogo pabaigoje yra au
torių sąrašas su jų Drauge 
gaunamų knygų pavadinimais.

(pr.)
X Į Čiurlionio Ansamblio kon

certą Marijos Aukšt. mokyklos 
salėje kovo 16-tos dienai ir Bal
fo 25 m. jubiliejinio seimo ban
ketą, šv. Kryžiaus parap. sa
lėje, kovo 15 d. bilietai gauna
mi "Marginiuose”, 2511 W. 
69th (St., tel. PR 8-4585. (pr.)

X Investavimas Ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, 111. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR 6 2242 (sk )

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
CI. 4-2.390 fsk »

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

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tnx lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa- 
sxolas ir kt. 2737 W. 43 St.. 
CL 4-2390. (s.k.)

X Mečys Šimkus, teisininkas, 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 Su Maple
vvood, CL 4-7450 arba YA 
72010. (sk)

Iš ' per-. lėšų teik. k-to parengimo sausio 26 d. Martiniąue restorane. 
Kairėje — operos v-bos vicepirm. S. Džiugienė. Dešinėje — St. Džiu
gas ir solistė D. Stankaitytė. Naujai statomoje J. Gaidelio operoje 
“Dana” ji dainuos titularinę Danos partiją.

X Leonas Pabedinskas, Glen 
Ellyn, UI., už Draugo kalendo
rius ir kalėdines korteles atsiun
tė 5 dol. auką. Dėkojame.

X Amelia Klevinsky, “Drau
go” prenumeratorė Evergreen 
Parke, III., dėkodama už kor
teles ir kalendorių, pridėjo 5 d. 
auką. Dėkojame.

X Dovana sutelkia džiaugsmą 
ne tik jos gavėjui, bet dažniau
sia ir davėjui. Pratęsdami pre-
numeratą, atsilygindami už kor 
teles ir kalendorius, aukų pri-' UNIJOS VADAS UŽMOKĖJO 

$40,000 PABAUDĄ
Joseph Glimco, Teamsterių 

unijos lokalo 777 vadas, prisi
pažino kaltu priėmime $5,000 
vertės dovanų, tuomi prasikals- 
damas Taft-Hartley įstatymui. 
Jam paskirta užmokėti $40,000 
pabauda. Federalinė vyriausybė 
pagaliau laimėjo penkis metus 
užsitęsusią bylą.
DANGORAIŽIUI TRŪKSTA 

VIENO AUKŠTO
East Point 159-ių vienetų kon- 

dominijos savininkai, 6101 N. 
Sheridan red.., traukia teisman 
42 aukštų dangoraižio statyto
ją, Astor Development kompa
niją, ir prašo 2.5 mil. dolerių 
atlyginimo. Kontralktorius, pa
gal planus, turėjo pastatyti 43 
aukštų dangoraižį.

$175,000 UŽ DU PIRŠTUS
VVisconsin Steel kompanija, 

2800 E. 106 st., užmokėjo $175,- 
000 profesionalui nariui Thomas

siuntė: 4 dol. — Halina Dilys; 
po 3 dol. — K. Česnauskas, A. 
Dragūnas, R. Petronienė, K. 
Bartys, A. Dumbra, Ant. Cha- 
pas, 'K. Daunys, A. Micewitch, 
P.Kantas, J. Krutulis, Adelė La 
tonas, Mrs. I. Shukis, Ag. Pu- 

(dymaitis, J. Kaklauskas, A. Be- 
lickas, P. Gruodis, A. Ru- 
dakas, Leokadija Tamašauskas,
O. Kreivėnienė, St. Vitkus, Mrs. 
V. Zymonas, A. Gumbinas, A. 
Kuprevičius, J. Kapočius, St. 
Juras. Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

x Fordhamo Ir Columbijos 
universitetai bei kitos mokslo 
įstaigos šiuo metu praveda 
JAV-se esančių tautybių tyri
nėjimus. Tuo reikalu Chicagoje 
trečiadienį, vasario 5 d., buvo 
sušaukta jau antra tautybių 
atstovų konferencija. Pakvies
tieji įvairių tautų asmenys bu
vo apklausti apie jų tautos imi
gracijos eigą, priežastis, ateivių 
įsikūrimą, jų kultūrinę, politi
nę, religinę veiklą. Apie lietu- Griffinui, (kuris 1964 metais 
vius painformuoti buvo iškvies- darbo metu neteko dviejų pirš
tas kun. dr. J. Prunskis. Visų j tų. Dešinė ranka buvo taip su- 
pareiškimai buvo įrašyti į mag- žalota, kad jis negalėjo toliau 
netofono juosteles, kurios bus
nusiųstos profesoriams į New 
Yorką. Išgirdęs apie lietuvių
kultūrinę veiklą, graikų atsto
vas pareiškė, kad jiems yra
daug ko iš lietuvių pasimokyti, pasodinti 1,000 medžių prie N.

Lake Shore drive tarp Irving 
Parlk ir Carmen gatvių. Sodini
mui parinkti klevai, gluosniai,

Tam pritarė ir švedas, čekas, 
italas bei žydų atstovė.

X Religija Sovietų paverg 
tuose kraštuose, šitokia tema uosiai ir akacijos, 
simpoziumą organizuoja ameri
kiečių radijo stotis WTAQ, vei
kianti iš La Grange, banga 1300.
Stotis stipri, gerai girdima Chi
cagoje. ši radijo valandą bus 
šiandien, penktadienį, nuo 12 v.
30 min. iki 2 vai. p.p. Kalbės 
latvių kunigas Lamberts, savu 
laiku darbavęsis Maskvoje ir 
žvejų laivu pabėgęs į Švediją;. X PLB, JAV LB ir Kanados 
ukrainiečius atstovaus prel. j krašto LB vadovybių pasitari- 
Swyschuk, “New iSItar’’ redak-jme, 1969 sausio 11-12 Toronte,
torius ir ortodoksų ukrainiečių 
kun. Kurcevieh. Lietuvius at
stovauti pakviestas “Draugo”
ir “Marian” red. kun. J. Pruns- šos eina Bendruomenės reika - 
kis. lams”.

G. B. Pergolesi komiška opera “Ponia tarntitė” visus prajuoKina... 
net dar tik tariantis kaip ją pastatyti. Vidury juokiasi režioorius J. 
Valentinas, žiūrėdamas į savo ponią — tarnaitę D. Kučėnienę. Nuo 
jos dabar nusisukęs Vyt. Nakas operoj jai paaukos savo, turtuolio 
viengungio .širdį. Red. K. Trimakas, S.J., stovi patenkintas, kad ši 
opera bus statoma “Laiškų Lietuviams” parengime kovo 8 d. Jaunimo 
Centre Čikagoj Tik J. Daugvila f kairėj) nesijuokia: iis suka galvą, 
kaip sceną nukelti į 18-jį amžių. k(pr. j,

nuros žinios
APIPLĖŠĖ MUSLIMŲ 

PAREIGŪNĄ
Trys ginkluoti negrai įsibro

vė į Muslimų sektos pareigūno 
Raymond Sharieff namus, 6839 
S. Cregier ,surišo jį, jo žmoną, 
tris dukteris ir tarnaitę, ir iš
sinešdino su $23,000 pinigais ir 
brangakmemimis.

tęsti savo profesijos.
PASODINS 1,000 MEDŽIŲ
Cook apskrities vieškelių de

partamentas šį pavasarį žada

GAUSŪS SEIMAI
Konvencijų biuro vedėjas 

Thomas King praneša, kad sau 
šio mėnesį Chicagoje buvo 72 
seimai bei konvencijos, kurių 
metu delegatai į miesto ekono
miją įleido 48 mil. dolerių.

lėšų telkimo reikalu buvo nu
tarta, kad “Lietuvių Bendruo
menės institucijų surinktos lė

J. A. VALSTYBĖSE
— Į “Draugo” premijos įtei

kimą Detroite kovo 22 d. paštu 
prisiunčiant po 5 dol. galima 
kvietimus užsisakyti pas Vla
dą Selenį, 31532 Groesbeck, 
Fraser, Mieh. 48026.

— Baltimorės laikraštis “The 
Catholic Review” praneša, kad 
lietuvių parapijos klebonas pre
latas dr. Liudvikas Mendelis pa
skutiniu metu pasaulio raupsuj- 
tųjų globai savo parapijoje su
rinko 25,000 dolerių. Baltimo
rės katalikų laikraštis pastebi, 
kad prelatas L. Mendelis per 
paskutinį dešimtmetį misijų rei
kalams lietuvių parapijoje su
rinko daugiau kaip milijoną do
lerių aukų ir buvo apdovanotas 
specialiu Damien Dutton orga
nizacijos medaliu.

— Dainavos jaunimo gtovykal 
prie Manchesterio, Michigan yra 
auganti lietuvybės tvirtovė, ku
ria per ištisą vasarą naudojasi 
mūsų vaikai ir jaunimas stovyk 
loms, bet ir žiemos metu ruo
šiami kursai (bei rekolekcijos. 
1968 m. visuotiname indėlininkų 
suvažiavime buvo pakartotinai 
išreikštas pageidavimas galimai 
pagražinti Dainavos pastatus, 
kad išnyktų disonansas tarp 
gražios gamtos ir funkcinių pa
statų. 1969 m. kovo 16 d. 2 vai. 
yra šaukiamas Dainavos pagra
žinimo komiteto posėdis pačio
je Dainavoje, kuris po eilės pa
sitarimų bandys suplanuoti pil
ną Dainavos gražinimo projek- • 
tą. Komisiją sudaro inž. Pranas 
Baltakis iš Washingtono, dail. 
Rimantas Laniauskas iš Cleve
lando, arch. Algimantas Bublys 
ir ponia Birutė Rauckienė, stu
dijuojanti tapybą ir skulptūrą, 
abu iš Detroito. Komisijai va
dovauja prof. Justinas Pikūnas. 
Tikimasi, kad bent dalis pagra
žinimo darbų bus atlikta prieš

Lietuvaičių naujai įsisteigusio Chicagoj klubo valdyba. Tam klubui 
priklauso ir debiutantės, kurios buvo įvestos Gintaro baliuje Chicagos 
Lietuvių moterų klubo. Nuotraukoje (iš k. j d.): Cheryl Gedutis, ižd. 
Joyce (Evans) Pauliulionis, vicepirm., Patrice (Yanas) Traub, pirm. 
ir Kathy Kairis, sekr.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ALVUDAS PAGERBĖ 

DR. J. TUMĖNĄ
Vasario 1 d. Alvudas Marąue

tte Parko Lietuvių bažnyčios pa
rapijos salėje pagerbė pedago
gą ir rašytoją dr. Justiną (Tu
mėną, kuris (buvo žymus moks
lininkas ir Kaune turėjo priva
čią suaugusiems gimnaziją. Tuo 
savo darbu jis parodė didelę 
paslaugą neturintiems brandos 
atestatų juos įsigyti. Jo gyve
nimą ir darbus labai vaizdžiai 
nusakė savo kruopščiai paruoš
toje paskaitoje Povilas Dirkis. 
Kalbėtojas dr. J. Tumėno kūry
bą priskyrė negausioms simbo
lizmo ir impresionizmo apraiš
koms Lietuvoje.

Po pagerbimo Angelė Pruns- 
kytė padeklamavo porą eilėraš
čių, o mokytoja Z. Girdvainytė 
kalbėjo apie Lietuvos nepriklau
somybę. Be to, ji priminė koks 
auga dabartinis jaunimas. Dr. 
J. Adomavičius kalbėjo kas tu
ri (būti daroma, kad peranksti 
neištiktų širdies atakos. Po to 
buvo rodomas filmas. Vakaroji
mas sutraukė daugiau šimto 
dalyvių. Vakarojimą pravedė 
Alvudo v-bos pirmiin. Ant. Sta
kėnas, o bufetą tvarkė Bosienė.

Alvudo senelis

1969 metų Dainavos stovyklos 
šventę. Norintieji prisidėti prie 
Dainavos pagražinimo, prašo
mi siųsti pasiūlymus adresu: 
8761 West Outer Drive, Detroti, 
Mieh. 48219. Iki kovo 15 d. gau
ti pasiūlymai bus svarstomi po
sėdyje. (PKN).

KOLUMBIJOJ
— Šiomis dienomis į Medel- 

lina atvyko kun. M. Tamošiūno 
pusseserės iš Bostono — Ame
lija Navazelskis ir Pranė Zar- 
deckienė, kurios čia praleis ke
letą savaičių atostogų. Jos ap
sistojo pas Totoraičius. Vasario 
2 dieną lietuvių koplyčioje kun.
M. Tamošiūnas atlaikė pamal
das už jų mirusius Lietuvoje tė
velius.

— Kun. M. Tamošiūnas ruo
šia iškilmingą Vasario 16 minė
jimą. Tuo reikalu jis išvyko į 
Bogotą pasitarti su lietuviais, 
kad per radiją ir spaudą kiek 
galima plačiau tą dieną paminė 
tų ir kolumbiečius daugiau su
pažindintų su mūsų kova dėl 
Lietuvos laisvės.

— Į Kartagenos uostą vasa
rio 2 d. atplaukė iš Ispanijos lai
vas, kuris atvežė didelį krovi
nį įvairių žemės ūkio mašinų, 
kurias nupirko Ispanijoje po
piežius Paulius VI kaip dovaną 
Kolumbijos ūkininkams. Šios 
maJšinos sveria iš viso 20,464 
klg. ir kainuoja 284,742,7 pezų. 
Šią dovaną popiežius padarė, 
prisimindamas laike Eucharisti
nio kongreso susitikimą su ūki
ninkais. Dovaną priimti iš Bo
gotos išvyko į Kartageną aukšti 
valdžios, Bažnyčios ir CARITAS 
pareigūnai.

— Kolumbijos mokslininkai
Amazonės upės srityje pastatė 
augmenijos tyrimo stotį. Be 
Kolumbijos mokslininkų, čia 
dalyvauja Amerikos, Anglijos

CICERO KOLONIJOJ

Cicero lietuviai atliko artimo 
meilės pareigą

Cicero Bailio skyriaus šįme
tinis rinkimo vajus praėjo ge
riau negu tikėtasi. Iš mūsų ma
žos kolonijos aukų gauta 
$2,160.85. Tikrai džiuginantis 
reiškinys, kad neužsidarome 
vien savo siauriems reikalams. 
Daug pastangų padėjo nauja 
skyriaus valdyba, kuriai vado
vauja sumani ir iabai pareigin
ga pirmininkė O. Zailskienė. Jos 
rūpesčiu į rinkimo darbą buvo 
įtrauktas ir jaunimas; suorga
nizuota jaunimo valandėlė ‘Mar 
gučio’ radijo programoje pri
sidėjo prie sekmingesnio rinki
mo ne tik Ciceroje, bet ir vi
soj Chicagoj. Didelė padėka ne
nuilstamiems talkininkams — 
rinkėjams dr. P. Kisieliui ir S. 
Kisielienei, kurie visokeriopai 
rėmė rinkime vajų. Jų namuo
se vyko skyriaus susirinkimai.

Užbaigiamasis susirinkimas 
įvyko sausio 29 d., kuriame da
lyvavo svečiai: A. Dzirvonas 
Centro valdybos generalinis sek
retorius, ir K. Bružas, Chicagos 
Balfo reikalų vedėjas. Pagerb
ti buvo ilgamečiai skyriaus kū-

ir kitų valstybių mokslininkai. 
Jau nuo seno žinoma, kad Ama
zonės srities indėnai žino kai 
kurių augalų paslaptis ir sėk
mingai gydo įvairias ligas. Ne
seniai vienas mokslininkas ser
gantį vėžiu ligonį pagydė pa
naudodamas indėnam žinomo 
augalo sultis. Tuo tarpu Ama
zonės srityje tyrimai yra pra
sidėję ir nėra abejonės, kad ne
užilgo pasisėks sužinoti daug 
paslaptingų vaistų neišgydo
moms ligoms išgydyti. (K. Kl).

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Mirė kun. Paulius Dumšė.

Gautomis iš Lietuvos žiniomis 
sausio II dieną Lietuvoje mirė 
Juodaičių parapijos klebonas 
kunigas Paulius Dumšė, sulau
kęs 44 metų amžiaus. Kunigu 
įšventintas buvo 1949 m. ir dir
bo įvairiose Kauno arkivyskupi-

— Vilniaus universitete, kaip 
praneša “Tiesa” I. 24, artimiau
siu laiku gins disertacijas: Li
dija Korol, Semiono duktė, Uja 
Levitas, Birutė Elena Žitkutė ir 
Neli Avrova. Iš keturių dokto
rantų pavardžių tik viena pa- 
vardė yra lietuviška.

VOKIETIJOJ
— Muenchene Grinių bute 

Ludwigsfelde gruodžio 21 įvy
ko metinis Eltos narių susirin
kimas, kuriame perrinkta val
dyba: pirmininkas dr. J. Gri
nius, sekretorius A. Hermanas 
ir iždininkas W. Banaitis. Buvo 
konstatuota, kad vis daugiau 
pasinaudojama Eltos biuletenio 
vokiečių kalba teikiama me
džiaga, vis daugiau gaunama 
atsiliepimų. Ypač gražių atsi
liepimų susilaukta apie Eltos 
išsiuntinėtą dr. N. E. Sūduvio 
“Allein, ganz allein” knygutę.

— Muenchene nebuvo lietu
vių bendro 1969 m. sutikimo. 
Todėl p. p. Barasai susikvietė 
pas save daugumą Ludwigsfeldo 
kaimynų. Visus nuoširdžiai vai
šino šeimininkai. Dar įdomiau, 
kad čia atsirado jaunavedžiai 
iš Chicagos, dr. J. Boguta su 
žmona.

— Hamburge šio didmiesčio 
lietuvius pradžiugino primician
to kun. H. J. Šulco apsilanky
mas. Šv. Mišias svečias aukojo 
gruodžio 28 Šv. Teresės bažny
čioje Hamburg • Altanoj. Pri
miciantą prie altoriaus paly
dėjo vietos klebonas ir kun. V. 
Šarka. Po Evangelijos jauna
sis kunigas pasakė pamokslą 
lietuvių ir vokiečių kalbomis. 
Primiciantą pasveikino vietos 
klebonas ir kun. Šarka. Para
pijos komitetas įteikė gėlių. 
Jaunimo vardu sveikinę Marina 
ir Manfredas prašė nepamiršti 
jaunimo ir taip pat įteikė gė
lių.

Mueustery LB apylinkė ne
beveikia, bet lietuvių yra ir 
jie laikas nuo laiko susitinka. 
Gerą progą susiburti suteikė 
ir gruodžio 29 primicianto kun. 
Hermano Šulco apsilankymas. 
Svečias atlaikė lietuviams šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. Pa
maldose dalyvavo apie 30 tau
tiečių. Po pamaldų netolimoje 
svetainėje susirinko 19 asme
nų. Jie kartu pavakarieniavo 
ir sudėjo aukų primiciantui pa
remti. Pobūvis baigtas Lietu
vos himnu. iSlusitikimą suorga
nizavo tėv. Konst. Guldinas ir 
V. Kurgonas.

rėjai ir darbuotojai. Į artėjantį 
Balfo 25 m. veiklos jubiliejinį 
seimą, kur įvyks š. m. kovo 
15-16 d. išrinkti 5 delegatai: O. 
Zailskienė įeina kaip skyriaus 
pirmininkė, dr. P. Kisielius, dr. 
Motušienė, J. Arštikys, A. Pu- 
pelis, K. Deveikis.

Į skyriaus revizijos komisiją 
įėjo inž. K. Dočkus, A. Pupe- 
lis, K. Deveikis.

Susirinkimo užbaigimui poetė 
G. Tulauskaitė - Babrauskienė 
paskaitė šiai progai sukurtus 
savo gražius eilėraščius. Po su
sirinkimo šeimininkų visi ska
niai (buvo pavaišinti. O. G.


